مهندسی بيوسيستم ايران ،دورۀ  ،47شمارۀ  ،4زمستان ( 1395ص )711-720

تجزيه و تحليل و مدل سازی انرژی و عملکرد توليد نخود ديم در شهرستان بوکان
*2

اميد قادرپور ،1شاهين رفيعی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2استاد گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت – 1394 /10 /11 :تاریخ تصویب)1395 /8 /17 :

چکيده
این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل و مدلسازی انرژی و عملکرد نخود دیم با بهرهگیری از سامانه استنتاج فازی-عصبی
تطبیقی (انفیس) در جریان تولید نخود دیم در شهرستان بوکان انجام شده است .داده ها از  70تولیدکننده نخود با
استفاده از مصاحبه رو در رو با کشاورزان و تکمیل پرسشنامههای تخصصی جمع آوری شدند .مساحت واحدهای تولیدی
بین  2تا  10هکتار بود .نهادههای ورودی شامل نیروی انسانی ،ماشینها ،بذر ،سوخت دیزل و سموم شیمیایی و خروجی
نخود و کاه بود .مصرف هیچ نوع کودی در مناطق تحقیقاتی مشاهده نشد .بررسی نتایج نشان داد که کل انرژی مصرفی
در جریان تولید  8856/909مگاژول برهکتار و انرژی تولیدی کل (دانه+کاه)  15305/976مگاژول برهکتار میباشد.
کارایی انرژی و بهرهوری انرژی برای تولید نخود به ترتیب  1/07و  0/073کیلوگرم برمگاژول و برای نخود+کاه به ترتیب
 1/72و  0/170کیلوگرم برمگاژول بودند .مهمترین نهاده ورودی سوخت دیزل با سهم  64/4درصد از کل انرژی مصرفی
بود .سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی که ترکیبی از سامانههای فازی و شبکههای عصبی مصنوعی است یکی از
روش های هوش مصنوعی است که مزایای بسیار زیادی از جمله توانایی رفع ابهامات دادهها را دارد .شاخصهای آماری
ضریب همبستگی ( ،)Rریشه میانگین خطا ( )RMEو ریشه میانگین مربعات خطا ( )RMSEبهترین مدل انفیس برای
انرژی نخود به ترتیب  0/027 ،0/94و  ) MJ.ha1 (369/08و برای عملکرد نخود به ترتیب  0/025 ،0/95و
 ) MJ.ha1) 21/58به دست آمد.
واژههای کليدی  :تجزیه و تحلیل انرژی ،مدلسازی انرژی و عملکرد ،انفیس ،نخود دیم ،کارایی انرژی.

مقدمه

*

رشد روزافزون جمعیت جهان ،دستیابی همه افراد به تغذیه
کافی و مطلوب را دچار مشکل ساخته و بیش از  20درصد مردم
با سوء تغذیه مواجه هستند .موضوع کمبود مواد پروتئینی در
اغلب کشورها ،اهمیت تولید و مصرف حبوبات را در رفع این
مشکل ،مورد تاکید قرار میدهد .حبوبات از منابع مهم پروتئین
گیاهی بوده که در اکثر غذاهای مردم بخصوص اقشار کم درآمد
مورد استفاده قرار میگیرد).(Majnoun Hosseini, 2008
حبوبات به دلیل قابلیت هم زیستی با باکتریهای تثبیت کننده
نیتروژن ملکولی جو در برقراری تعادل عناصر معدنی خاک در
اکوسیستمهای زراعی حائز اهمیت هستند (Fallah et al.,
).2005

ساالنه سطحی معادل  1/2میلیون هکتار در ایران به
کشت بقوالت اختصاص دارد .از این میزان ،نخود با سطحی
معادل  751706هکتار مقام اول را در بین سایر بقوالت دارد.
* نویسنده مسئولshahinrafiee@ut.ac.ir :

ایران از لحاظ سطح زیر کشت نخود مقام چهارم را در بین
کشورهای جهان دارد و با این وصف متوسط عملکرد نخود در
ایران ( 358کیلوگرم در هکتار) نسبت به عملکرد جهانی (780
کیلوگرم در هکتار) بسیار پایین است (Hemmatian et al.,
) .2013بر اساس آخرین آمار موجود ،سطح زیر کشت نخود در
استان آذربایجان غربی  79717هکتار میباشد که 79308
هکتار آن به صورت دیم بوده و بعد از استان های لرستان
( 98563هکتار) و کرمانشاه ( 83141هکتار) مقام سوم را در
کشت نخود به خود اختصاص داده است ).(Anonymous., 2013
کشاورزی هم تولید کننده و هم مصرف کننده انرژی است
) . (Singh et al., 2002اندازه جمعیت نامزد در کشاورزی ،مقدار
زمینهای قابل کشت و سطح مکانیزاسیون مهمترین فاکتورهای
بهرهبرداری انرژی در بخش کشاورزیاند (.)Alam et al., 2005
امروزه بخش کشاورزی به منظور پاسخگویی به نیاز
روزافزون غذا برای جمعیت رو به رشد کره زمین و فراهم کردن
مواد غذایی کافی و مناسب ،به مصرف انرژیهای گوناگونی
وابسته است .باتوجه به محدودیت منابع طبیعی و زوال ذخایر
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سوختهای فسیلی ،استفاده بهینه از این منابع امری بدیهی و
الزامی بوده و به نظر میرسد که مشخص نمودن راندمان انرژی
در فرآیند تولید ،اولین قدم در راستای بهینه نمودن استفاده از
منابع موجود میباشد ) .(Hatirli et al., 2005چرخه انرژی یکی
از مهمترین موضوعات در اکولوژی کشاورزی میباشد که در این
راستا معموالً کارایی انرژی خروجی به ورودی محصوالت
محاسبه میشود & (Koocheki et al., 1994; Mollaee
) .Afzalinia., 2012اگر افزایش مصرف انرژی در بخش
کشاورزی ادامه پیدا کند ،تنها شانس تولیدکنندگان برای
افزایش محصول کل ،استفاده از نهاده بیشتر به جای گسترش
زمینهای قابل کشت خواهد بود .لذا مصرف انرژی در کشاورزی
بصورت یک مساله درآمده است .یکی از روشهای بسیار مفید
در تحلیل و ارزیابی پایداری کشاورزی ،استفاده از انرژی به
عنوان ابزار محاسبه میباشد ( .)Ceccon et al., 2002مصرف
باالی اشکال مختلف انرژی در کشاورزی برخی مشکالت زیست
محیطی ایجاد میکند که گرم شدن جهانی و آلودگی هوا به
عنوان مهمترین مشکالت ذکر شدهاند .بر این اساس ،پیدا کردن
رابطه بین انرژیهای مصرفی و مقدار محصوالت تولید شده می-
تواند در دستیابی به تولیدات مناسب کشاورزی کمک کند
) .(Khoshnevisan et al., 2014با تجزیه و تحلیل مصرف انرژی
و تعیین سهم هر کدام از انرژیهای فسیلی و تجدیدشونده که
به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تولید محصول زراعی نقش
دارند ،میتوان روشهای افزایش کارایی و بهرهوری منابع آب و
خاک و نهادههای شیمیایی و امکان استقرار یک سامانه تولید
بوم سازگار را بررسی نمود ).(Ahmadi & Aghaalikhani, 2012
سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی( )ANFIS1یکی از
روشهای هوش مصنوعی است که ترکیبی از سیستمهای
شبکههای عصبی مصنوعی( )ANNs2و فازی است و مزایای هر
دو مدل را ارائه میدهد .انفیس مزایای بسیار زیادی از جمله توانایی
رفع ابهامات دادهها را دارد ) . (Khoshnevisan et al., 2014انفیس
شامل مجموعهای از قوانین اگر-آنگاه و جفت دادههای ورودی-
خروجی فازی است که الگوریتمهای یادگیری شبکههای عصبی
مصنوعی رابرای آموزش به کار میبرد ).(Petkovic et al., 2014
همتیان و همکاران میزان انرژی کل مصرفی در تولید نخود دیم
را در استانهای کرمانشاه و همدان به ترتیب  4745/34و
 5157/058به دست آوردند ).(Hemmatian et al., 2013
بهشتی تبار و همکاران ( ،)2010کارایی انرژی (نسبت انرژی) در
1. Adaptive neuro-fuzzy inference system
2. Artificial Neural Networks System

نخود آبی را  0/73گزارش نمودند
) .2010مرادی و همکاران ( )2011کارایی مصرف انرژی در تولید
نخود دیم را  2/78برآورد کردند) .(Moradi et al., 2011در
مطالعهای دیگر مالئی و افضلینیا ( ،)2012کارایی مصرف انرژی
را برای گندم و کلزا با در نظر گرفتن دانه به ترتیب  2/29و
 1/76و با در نظر گرفتن دانه و کاه به ترتیب  6/23و  3/44به
دست آوردند ) .(Mollaee & Afzalinia., 2012خوشنویسان و
همکاران ( ،)2013چندین مدل انفیس چندالیه را به منظور
پیشبینی عملکرد سیب زمینی بر اساس انرژیهای ورودی
توسعه دادند و در نهایت بهترین مدل را انتخاب نمودند که
مشخصات آماری بهترین مدل پیشنهادی آنها یعنی RMSE ،R
و متوسط درصد خطای مطلق ( )MAPEبه ترتیب ،0/987
 0/029و  0/2بود) (Khoshnevisan .et al., 2014در مطالعهای
دیگر خوشنویسان و همکاران ( )1392برای پیشبینی عملکرد
گندم ،مدل انفیس چند الیه با پنج گروه پارامتر ورودی برای
انفیسهای  1تا  5و خروجی انفیسهای یک تا پنج به عنوان
ورودی مدلهای  6و  7و خروجی انفیسهای شش و هفت به
عنوان ورودی انفیس شماره  8و خروجی انفیس هشت بعنوان
عملکرد گندم در نظر گرفتند و مدل پیشنهادی آنها عملکرد
گندم را با ضریب همبستگی  ،0/976جذر میانگین مربعات خطا
 0/046و میانگین درصد خطای مطلق 0/4پیشبینی کرده
است).(Khoshnevisan et al., 2013
باتوجه به بررسی مطالعات انجام شده ،تجزیه و تحلیل
انرژی و محاسبه شاخصهای انرژی برای محصول نخود نسبت
به دیگر محصوالت در ایران کمتر انجام شده و پیشبینی مقدار
تولید و انرژی نخود دیم با استفاده از سامانه انفیس قبالً انجام
نشده است همچنین با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی و
مخصوصاً شهرستان بوکان از قطبهای اصلی تولید کننده نخود
در ایران میباشند ،این مطالعه انجام گردید .هدف از این مطالعه،
تجزیه و تحلیل انرژیهای مصرفی و تولیدی ،مدلسازی انرژی و
مقدار تولید نخود دیم با بهرهگیری از سامانه انفیس و ارائه
بهترین مدل و معرفی راهکارهایی برای کاهش انرژی مصرفی و
افزایش بهرهوری میباشد.
(Beheshti Tabar et al.,

مواد و روش ها
جمع آوری اطالعات

شهرستان بوکان با جمعیت  214464نفر ،یکی از شهرهای
بزرگ استان آذربایجان غربی ،در مختصات جغرافیایی  36درجه
و  31دقیقه عرض شمالی و  46درجه و  12دقیقه طول شرقی
نسبت به نصف النهار گرینویچ قرار دارد و ارتفاع آن از سطح

ﻗﺎدرﭘﻮر و رﻓﯿﻌﯽ :ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻣﺪلﺳﺎزي اﻧﺮژي و ...

درﯾﺎي آزاد  1370ﻣﺘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(Anonymous, 2010اﻧﺪازه
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ﮐﻪ در آن:

ﻧﻤﻮﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ راﺑﻄﻪ آﻣﺎري ﮐﻮﮐﺮان 3ﺑﺮاﺑﺮ  70ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪ .دادهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮد از  70ﻣﺰرﻋﻪ در روﺳﺘﺎﻫﺎي
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﮐﺎن و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺨﻮد ،از

 : MEاﻧﺮژي ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر: E ،
اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ  62/7ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ
ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺮاﮐﺘﻮر  93/ 61ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزان و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎي
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪﻧﺪ .اﻧﺪازه ﻣﺰارع ﺑﯿﻦ  2ﺗﺎ  10ﻫﮑﺘﺎر

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ : G ،ﺟﺮم ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم : T ،ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ

ﺑﻮدﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل زراﻋﯽ 93-92
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ زراﻋﺖ ﻧﺨﻮد ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ،ﻧﯿﺮوي
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل ،ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﺬر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وروديﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮد و ﮐﺎه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮوﺟﯽ اﯾﻦ زراﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪ .ﻣﺼﺮف ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﮐﻮدي در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻫﺮ ورودي در ﻫﻢ
ارز اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﺟﺪول  (1ﺿﺮب ﺷﺪ .اﻧﺮژي ورودي در ﺟﺮﯾﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ-
ﭘﺬﯾﺮ و ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻧﺮژي آﺑﯿﺎري )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل و اﻧﺮژي
ﺑﺮق ﺑﺮاي ﭘﻤﭙﺎژ آب( ،اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل و اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و اﻧﺮژي
ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ  ،ﺑﺬر ،آﻓﺖﮐﺶﻫﺎ و ﮐﻮدﻫﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﻧﺮژيﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮان
اﻧﺴﺎن و ﺑﺬر ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از اﻧﺮژي را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﯾﮏ ﻣﻘﯿﺎس زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺎﻓﯽ
ﺳﺮﯾﻊ دوﺑﺎره ﭘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺪت ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ ﻣﻘﺪار
ﻣﺼﺮﻓﯽ در واﺣﺪ زﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﻧﺮژيﻫﺎي
ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،دﯾﺰل  ،ﺑﺮق ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﮐﻮدﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از اﻧﺮژي را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﻣﻘﺪار
ﻣﺤﺪود ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد در
دﺳﺘﺮس در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ در دوره ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ).(Komleh et al., 2011; Singh et al., 2002
اﻧﺮژي ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺻﺮف
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﻔﯿﺪ آن
ﻣﺴﺘﻬﻠﮏ ﻣﯽﺷﻮد ،از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد (Mohammadi

): & Omid, 2010

)راﺑﻄﻪ(1

G
 Qh
T

ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ و  : Qhﻣﯿﺰان ﮐﻞ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﺎﺷﯿﻦ
در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ زراﻋﯽ در ﻫﮑﺘﺎر اﺳﺖ.
اﻧﺮژي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮي

از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ): (Ceccon et al., 2002

)راﺑﻄﻪ(2
ﮐﻪ در آن:

 : Elاﻧﺮژي ﮐﺎرﮔﺮي در ﻫﮑﺘﺎر )  : Wl ،( Mj.ha-1ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر)  (n.ha-1و  : Eiاﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ

).(Mj.n-1

اﻧﺮژي ﺳﻢ

ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﻢ در ﻫﮑﺘﺎر ،ﻣﯿﺰان
اﻧﺮژي واﺣﺪ را در ﻣﻘﺪار ﺳﻢ در ﻫﮑﺘﺎر ﺿﺮب ﻧﻤﻮده و اﻧﺮژي
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﮑﺘﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد ):(Raee Jadidi et al., 2010
)راﺑﻄﻪ(3
E p  Wp  Ei
ﮐﻪ در آن:
 : E pاﻧﺮژي ﺳﻢ ﻣﺼﺮﻓﯽ درﻫﮑﺘﺎر)  : W p ،( Mj.ha-1ﻣﻘﺪار
ﻣﺼﺮف ﺳﻢ در ﻫﮑﺘﺎر ) (-1l.haو  : Eiاﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ
ﺳﻢ).(Mj.L-1
اﻧﺮژي ﺑﺬر
ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺑﺬر از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ (Kitani,

): 1999
)راﺑﻄﻪ(4

E W  E
i

i

s

ﮐﻪ:
 : Esاﻧﺮژي ﺑﺬر در ﻫﮑﺘﺎر )  : Wi ،(Mj.ha-1ﻣﻘﺪار ﺑﺬر
ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻫﮑﺘﺎر ) (kg.ha-1و  : Eiاﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم
ﺑﺬر )  (Mj.kg-1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ

از ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه

اﺳﺖ ):(Chamsing et al.,2006

)راﺑﻄﻪ(5
ME  E 

El  Wl  Ei

E Q E
i

i

p

ﮐﻪ در آن:
 : E pاﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر: Qi ،

3. Cochran

ﻣﻘﺪرا ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﻫﮑﺘﺎر ) (-1 L.haو
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 : Eiاﻧﺮژي ﻣﻌﺎدل ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﻟﯿﺘﺮ

اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان از روشﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺧﻮﺷﻪﺑﻨﺪي دادهﻫﺎ

)  (Mj.L-1اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد (Khoshnevisan et al., 2014; Khoshnevisan et

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻢ ارزﻫﺎي اﻧﺮژي ورودي و ﺧﺮوﺟﯽ )ﺟﺪول  ،(1ﻧﺴﺒﺖ
اﻧﺮژي ،(ER) 4ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ،(EP) 5اﻧﺮژي وﯾﮋه  (SE) 6و اﻓﺰوده

) .al., 2015در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻧﻬﺎدهﻫﺎي ورودي دو ﺑﻪ دو ﺑﺎ ﻫﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام وارد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﻧﻔﯿﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺪول  .1ﻫﻢ ارزﻫﺎي اﻧﺮژي

ﻋﻨﻮان

واﺣﺪ

ﻣﺮﺟﻊ

ﻣﺤﺘﻮاي

ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي (NE) 7ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻻت زﯾﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ
): (Mandal et al., 2002
EO  Mj.ha 
)راﺑﻄﻪ(6
ER 
EI  Mj.ha 

ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮي ﻣﺮد

h

1/96

Ozkan et al., 2004

EP 

ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮي زن
ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت

h

1/57

Ozkan et al., 2004

اﻧﺮژي

)( MJ.Unit-1

1

1

)راﺑﻄﻪ(7


EI  Mj.ha 

)راﺑﻄﻪ(8

EI  Mj.ha

1

PO kg.ha

1


PO kg.ha 
1

1

)راﺑﻄﻪ (9

  EI  Mj.ha 
1

SE 

NEG  EO Mj.ha

1

9

8

در رواﺑﻂ ﺑﺎﻻ  EOاﻧﺮژي ﺧﺮوﺟﯽ  EI ،اﻧﺮژي ورودي PO ،

ﻧﺨﻮد ﺧﺮوﺟﯽ

10

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻓﺎزي-ﻋﺼﺒﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ)اﻧﻔﯿﺲ(

ﻧﻬﺎده ﻫﺎ

ﺗﺮاﮐﺘﻮر
ﺳﺎﯾﺮ ادوات
ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل
ﺳﻤﻮم ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻋﻠﻒﮐﺶ
ﺣﺸﺮهﮐﺶ
ﻗﺎرچﮐﺶ

kg
kg
L

93/61
62/7
56/31

kg
kg
kg

85
199
92

ﺑﺬر

kg

14/7

ﻧﺨﻮد

kg

ﺳﺘﺎﻧﺪهﻫﺎ
14/7

ﮐﺎه

kg

6/7

Canakci et al., 2005
Canakci et al., 2005
2011, Heidari & Omid
Pishgar et al.,2011
Ozkan et al.,2004
Ozkan et al.,2004
Yaldiz et al.,1993

Yaldiz et al., 1993
Navidshad & Jafari, 2012

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮوﮐﺎر دارد ،ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺎزي ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺷﺪهاﻧﺪ و ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪي اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روش
ﻋﺼﺒﯽ_ﻓﺎزي ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﯾ ﮏ اﻧﻔﯿﺲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 3 ، 2 ،ﯾﺎ 4
ﻣﺘﻐﯿﺮ ورودي وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻣ ﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل اﺳﺖ .ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ اﻧﻔﯿﺲ ﺷﺎﻣﻞ  5ﻻﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ  1دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ) .(Khoshnevisan et al., 2014ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎي ورودي در
ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺪلﺳﺎزي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻧﺮژيﻫﺎي ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮد دﯾﻢ ﺑﻮد .اﻧﺮژيﻫﺎي ورودي ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژي
ﻣﻌﺎدل ﻧﯿﺮوي ﮐﺎرﮔﺮي ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل ،ﺳﻤﻮم )ﺷﺎﻣﻞ

در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ،اﻧﻔﯿﺲ  ،5ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪهي
اﻧﻔﯿﺲ  1و  2و اﻧﻔﯿﺲ  ، 6ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﻔﯿﺲ

ﻋﻠﻒﮐﺶ ،ﺣﺸﺮهﮐﺶ ،ﻗﺎرچﮐﺶ( و ﺑﺬر ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻔﯿﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪلﺳﺎزي ،ﺗﻌﺪاد

 3و  4ﺑﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ،ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﻧﻔﯿﺲ  5و 6
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ورودي اﻧﻔﯿﺲ  7ﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﺧﺮوﺟﯽ اﻧﻔﯿﺲ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ورودي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ از  5ﻋﺪد ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ
ﻣﺪلﺳﺎزي ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ورودي ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﯿﻠﺶ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﻗﻮاﻋﺪ و زﻣﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ

 7ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه )ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺨﻮد ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎه،
اﻧﺮژي ﻧﺨﻮد و ﯾﺎ اﻧﺮژي ﮐﺎه( ﺑﻮد .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﻗﺖ اﻧﻔﯿﺲﻫﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﻧﺪ ﻣﺪلﺳﺎزي ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي آﻣﺎري ) R11ﺿﺮﯾﺐ

ﺷﮑﻞ  .1ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ اﻧﻔﯿﺲ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ() RME12 ، ،رﯾﺸﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻄﺎ( و ) RMSE13رﯾﺸﻪ
4. Energy Ratio
5. Energy Productivity
)6. Specific Energy (SE
)7 . Net Energy Gain (NE
8 . Energy Output
9 . Energy Input
10 . Pea Output

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻧﻔﯿﺲﻫﺎي  1ﺗﺎ  7ﺑﺎ
11.Correlation Coefficient
12 . Relative Mean Error
13. Root Mean Square Error

قادرپور و رفيعی :تجزيه و تحليل و مدلسازی انرژی و ...

هم مقایسه شدند .همه اطالعات جمعآوری شده از مزارع تولید
نخود دیم در صفحات جداگانه وارد نرمافزار  Excelشدند و
محاسبات الزم انجام گردید .کدنویسی مربوط به عملیات مدل
سازی در انفیس توسط نرم افزار متلب انجام گرفت.
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جدول  .2متوسط مقدار نهادهها و ستاندهها در توليد نخود ديم

عنوان

مقدار
()unit/ha-1

میانگین
انرژی کل
( )Mj/ha

سهم
()%

نهادهها (واحد)
نیروی انسانی ()h

667/3

1248/6

14/1

ماشینها ()h

29/13

646/525

7/3

در جدول  2آمده است .نهادههای مصرفی شامل نیروی انسانی،

سوخت دیزل ()L

101/28

5703/049

64/4

ماشینها ،سوخت دیزل ،بذر مصرفی و سموم شیمیایی (علف

بذر مصرفی ()kg

65/29

959/771

10/8

کش ،حشرهکش ،قارچکش) بودند و ستاندههای زراعی ،محصول

کل سموم شیمیایی ()kg

2/42

تجزيه و تحليل انرژی

متوسط مجموع انرژی نهادهها و ستاندهها برای تولید نخود دیم

نخود و کاه بود .مصرف هیچ نوع کودی در مناطق تحقیقاتی

علفکش

1/31

111/142

1/3

حشرهکش

0/8

159/012

1/8

نزوالتی چون بارندگی است اگر میزان ریزش باران در فصل

قارچکش

0/31

28/81

0/3

کشت کم باشد با پاشیدن کودهای شیمیایی به مزرعه ،چون آب

کل انرژی نهادهها

8856/909

100

مشاهده نشد و علت آن نیز دیمی بودن کشت نخود میباشد و با
توجه به اینکه تنها آبی که محصول دریافت خواهد کرد از طریق

کافی برای حل شدن دانههای گرانوله کود شیمیایی در دسترس
نیست ،کود به همان شکل گرانوله برای مدت طوالنی در جوار
محصول باقی میماند و محصول را از بین خواهد برد ولی
چنانچه کشت آبی باشد می توان با توجه به نیاز مزرعه از انواع
کودهای شیمیایی استفاده کرد .کل انرژی مصرفی در جریان
تولید  8856/909مگاژول در هکتار و کل انرژی تولیدی
(نخود+کاه)  15305/976مگاژول بر هکتار به دست آمد .سهم
هر یک از نهادهها از کل انرژی مصرفی در جریان تولید نخود
دیم متفاوت بود و با توجه به شکل  2انرژی سوخت دیزل با
 64/4درصد از کل انرژی مصرفی بیشترین سهم را در مصرف
انرژی به خود اختصاص داده است .بذر مصرفی ،ماشینها ،سموم
و نیروی انسانی به ترتیب با 14/1و3/4و7/3 /7و  10/8درصد در
ردههای بعدی قرار داشتند .البته در بین سموم ،قارچ کش سهم
بسیار اندکی از مصرف انرژی را به دلیل کاربرد بسیار کم آن
توسط کشاورزان به خود اختصاص داده است که با توجه به گرد
کردن اعداد توسط نرم افزار در شکل  2به صورت صفر درصد
(در واقع  0/3درصد) آمده است .میتوان با باال بردن راندمان
کششی ماشینها و استفاده از دنده مناسب توسط راننده (از
طریق باالبردن مهارت رانندهها) مصرف انرژی ماشینها را
کاهش داد ولی این کار با توجه به عدم آگاهی کافی رانندگان در
ایران از تأثیر افزایش راندمان کششی در کاهش مصرف انرژی و
نداشتن مهارتهای کافی در رانندگی ادوات چندان عملی
نیست.

ستاندهها (واحد)
نخود ()kg

648/71

9536/026

62/3

کاه ()kg

861/19

5769/950

37/7

15305/976

100

کل انرژی ستاندهها

سهم هریک از ستاندهها از کل انرژی تولیدی نیز در شکل
 2آمده است .بررسی نتایج نشان داد که سهم انرژی مستقیم و
غیر مستقیم از کل انرژیهای مصرفی در جریان تولید نخود به
ترتیب  78/5و  21/5درصد میباشد که در جدول  3آمده است.
همانطور که در این جدول دیده میشود سهم انرژیهای
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر از انرژی مصرفی کل به ترتیب 24/9
و  75/1درصد میباشد .این نتایج نشان میدهد که سوخت های
فسیلی ،ماشینها و سموم شیمیایی سهم بزرگی از انرژی
مصرفی را به عنوان منابع انرژی تجدیدناپذیر شامل میشوند و
در مقابل توان انسان و بذر به عنوان منابع انرژی تجدیدپذیر
سهم اندکی از انرژی مصرفی را دارا میباشند .کاهش استفاده از
سوخت دیزل نقش بسیار بزرگی را در کاهش کل انرژی مصرف
شده دارد اما متأسفانه در سالهای اخیر مصرف سوختهای
فسیلی  10درصد افزایش پیدا کرده است و قسمت عمده این
انرژی در بخش خاکورزی مصرف شده است میتوان با کاهش
استفاده از منابع انرژی غیرقابل تجدید به کارایی انرژی باالتری
دست یافت ) .(Beheshti Tabar et al., 2010با توجه به اینکه
قسمت عمده انرژی سوخت در مرحله خاکورزی مصرف شده
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اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ادوات

) (Mobtaker et al., 2010اﻧﺮژيﻫﺎي ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪ و

ﮐﺸﺎورزي ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﺒﯿﻨﺎتﻫﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﮐﻮرزي
و ﮐﺸﺖ را در ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ را ﻧﯿﺰ

ﺗﺠﺪﯾﺪﺷﻮﻧﺪه در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  66و  34درﺻﺪ ﮔﺰارش
ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در

ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي راﯾﺞ ﮐﺸﺎورزي و اﺛﺮات ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﺎك ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ دراز ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺪاري اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي
ﮐﺸﺎورزي ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺸﺎورزي و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي وﯾﮋه از ﺳﻮي ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران،در ﺟﻬﺖاﯾﺠﺎد
ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎراﺗﺮ و دوﺳﺘﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﻗﺪامﮐﺮد

).(Hemmatian et al., 2013

ﻫﻤﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي )ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي ،ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ،اﻧﺮژي
ﺷﮑﻞ  .2ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻬﺎدهﻫﺎ از ﮐﻞ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ

وﯾﮋه و اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي( ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮد در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺨﻮد و
ﻧﺨﻮد+ﮐﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ در ﺟﺪول  4آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي )ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي( ﺑﺮاي ﻧﺨﻮد  1/07و ﺑﺮاي
ﻧﺨﻮد+ﮐﺎه  1/ 72ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮد
 0/073ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺨﻮد و ﮐﺎه ﻧﺨﻮد 0/ 1170
ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﮕﺎژول ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي 0/073 ،ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻧﺨﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي ﻧﺨﻮد ﺣﺪود  43درﺻﺪ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي
ﮐﺎه و ﻧﺨﻮد ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪﺣﺪود  57درﺻﺪ از اﻧﺮژي
ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده

ﺷﮑﻞ  .3ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﺳﺘﺎﻧﺪه ﻫﺎ از ﮐﻞ اﻧﺮژي ﺗﻮﻟﯿﺪي
ﺟﺪول .3ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻮع اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮد
دﯾﻢ

ﻋﻨﻮان

اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ
)(Mj.ha-1

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ
اﻧﺮژي

اﻧﺮژي ﮐﻞ
اﻧﺮژي ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻧﺮژي ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

8856/909
6951/65
1905/26
2208/37
6648/54

100
78/5
21/5
24/9
75/1

ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺷﺨﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﮐﺎراﯾﯽ اﻧﺮژي را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ) (Hemmatian et
 al., 2013ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺨﻮد دﯾﻢ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎنﻫﺎي ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﻫﻤﺪان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 82/94
درﺻﺪ و  80/ 37درﺻﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻧﺮژي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  13/ 58درﺻﺪ و  17/05درﺻﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردﻧﺪ) .(Hemmatian et al., 2013در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي

ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﯾﻦ ﮐﺎه ،ﺑﻬﺮهوري ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ) .(Beheshti Tabar et al., 2010ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﺸﺎورزي ،اﻧﺮژي ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ
واﺣﺪ ﺳﺘﺎﻧﺪه را  32درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي
) .(Mollaee & Afzalinia, 2012ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي را ﺑﺮاي دو
ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم و ﮐﻠﺰا در دو ﺣﺎﻟﺖ داﻧﻪ و داﻧﻪ+ﮐﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي داﻧﻪ را ﺑﺮاي ﮔﻨﺪم و ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
 0/ 18و  0/ 07ﻣﮕﺎژول ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ در ﻫﺮ دو ﻣﺤﺼﻮل ،ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي داﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود  35درﺻﺪ ﺑﻬﺮهوري اﻧﺮژي داﻧﻪ-ﮐﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺪول  .4ﻣﻘﺪار ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي اﻧﺮژي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮد دﯾﻢ.

ﻋﻨﻮان
ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺮژي
ﺑﻬﺮه وري اﻧﺮژي
اﻧﺮژي وﯾﮋه
)ﺷﺪت اﻧﺮژي(
اﻓﺰوده ﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي

ﻧﺨﻮد

واﺣﺪ

ﻧﺨﻮد +ﮐﺎه
1/229
0/0836

1/972
0/1946

kg.Mj

11/963

5/14

Mj.kg-1

1775/585

7545/535

Mj.ha-1

_
-1

قادرپور و رفيعی :تجزيه و تحليل و مدلسازی انرژی و ...

در مطالعات دیگر بر روی محصوالت مختلف ،بهرهوری
انرژی محاسبه شده برای پنبه  ،0/06چغندرقند برابر با  1/53و
نخود دیم  0/13مگاژول بر کیلوگرم بود ;(Yilmaz et al., 2005
)  .Erdal et al., 2007; Hemmatian et al., 2013انرژی ویژه
برای تولید نخود دیم درشهرستان بوکان در دو حالت نخود و
نخود+کاه به ترتیب  11/963و  5/140مگاژول بر کیلوگرم به
دست آمد .افزوده خالص انرژی نیز برای نخود و نخود+کاه به
ترتیب برابر با  1775/585و  7545/535مگاژول در هکتار بود.
مدلسازی مقدار نخود توليدی

ساختار انفیس مربوط به این مدلسازی در شکل  4دیده
میشود .این ساختار شامل  7شبکه انفیس استاندارد در سه
گروه بود .اطالعات مربوط به این ساختار در جدول  5آورده شده
است .همانگونه که در این جدول میبینید شاخصهای آماری
 RME ،Rو  RMSEبرای انفیس نهایی به ترتیب  %2/5 ،0/95و
 MJ.ha-1میباشد و نشانگر توانایی باالی انفیس  7در برآورد

مقدار نخود تولید شده میباشد.
جدول .5اطالعات انفيس چند اليه برای پيشبينی عملکرد نخود.
عنوان

انفیس 1
انفیس 2
انفیس 3
انفیس 4
انفیس 5
انفیس 6
انفیس 7

الگوريتم

نوع تابع عضويت

يادگيری

ورودی

خروجی

زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای

خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید

R

RME
)(%

RMSE
)(MJ.ha-1

0/751
0/671
0/517
0/791
0/901
0/858
0/957

5/4
6/1
7/3
5/3
3/5
4/3
2/5

49/056
55/270
63/538
45/436
32/263
38/161
21/581

مدلسازی مقدار کاه توليدی

توپولوژی انفیس این مدلسازی نیز همانند شکل  4بوده ،فقط
در انتها ،خروجی انفیس  ،7مقدار کاه پیشبینی شده میباشد.
جدول  ،6اطالعات مربوط به این توپولوژی را نشان میدهد .
مقادیر  RME ،Rو  RMSEمربوط به انفیس  7از این توپولوژی
به ترتیب برابر با  %3/3 ،0/96و  MJ.ha-1میباشد.

جدول  .6مشخصات انفيس چند اليه برای پيشبينی عملکرد کاه

نوع تابع عضویت الگوریتم یادگیری

عنوان
انفیس 1
انفیس 2
انفیس 3
انفیس 4
انفیس 5
انفیس 6
انفیس 7

ورودی

خروجی

زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای

خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
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R

0/762
0/822
0/710
0/800
0/931
0/886
0/965

RME
)(%

9/1
7/6
9/6
8/7
4/5
6/1
3/3

شکل  .4آرايش انفيس چند اليهی پيشنهادی برای پيشبينی عملکرد نخود

RMSE
)(MJ.ha-1

96/223
85/685
104/799
89/334
54/476
68/892
38/909
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شکل  .5ضريب تبيين بين مقادير پيشبينیشده و واقعی (الف)عملکرد نخود( ،ب) عملکرد کاه،
(ج) بازده انرژی نخود( ،د) بازده انرژی کاه.

مدلسازی بازده انرژی نخود

ساختار این مدلسازی نیز مانند ساختار انفیس عملکرد نخود و
کاه میباشد و مقدار خروجی آخرین انفیس ،انرژی نخود
پیشبینی شده را نشان میدهد .جدول  7نمایانگر اطالعات این

ساختار انفیس است .مقادیر ضریب همبستگی ،میانگین خطای
نسبی و جذر میانگین مربعات خطای مربوط به انفیس نهایی از
این ساختار به ترتیب  %2/7 ،0/94و  MJ.ha-1بود.

جدول  -.7اطالعات انفيس چند اليه برای پيشبينی بازده انرژی نخود.

عنوان

نوع تابع عضویت
خروجی

انفیس 1
انفیس 2
انفیس 3
انفیس 4
انفیس 5
انفیس 6
انفیس 7

الگوریتم
یادگیری

زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای

R

RME
)(%

RMSE
)(MJ.ha-1

ورودی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

مدلسازی بازده انرژی کاه

این ساختار انفیس نیز همانند سه ساختار قبلی بوده ولی
خروجی انفیس  ، 7مقدار انرژی پیشبینی شده کاه میباشد.
مشخصات ساختار این مدلسازی درجدول  8آمده است .انفیس
نهایی در این ساختار دارای مقادیر  RME ،Rو  RMSEبه ترتیب
برابر با  %3/9 ،0/94و  321/813میباشد .ضریب همبستگی

هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید

0/750
0/674
0/510
0/783
0/894
0/853
0/942

5/4
6/1
7/3
5/4
3/9
4/5
2/7

722/35
806/323
946/220
678/415
491/570
574/149
369/086

بین مقادیر پیشبینی شده و واقعی عملکرد نخود ،عملکرد کاه،
انرژی نخود و انرژی کاه در شکل  8نشان داده شده است.
چنانچه در شکل  8مشخص است مقدار ضریب تبیین( )R2برای
عملکرد نخود ،عملکرد کاه ،انرژی نخود و انرژی کاه به ترتیب
 0/888 ، 0/931 ، 0/915و  0/896میباشد.
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. اطالعات انفيس چند اليه برای پيشبينی بازده انرژی کاه-8 جدول
RMSE
(MJ.ha-1)

648/370
561/059
722/760
600/813
426/716
493/254
321/813

RME
(%)

9
7/8
10
8/8
5/4
6/7
3/9

R

الگوریتم
یادگیری

0/760
0/826
0/688
0/798
0/905
0/870
0/947

هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید
هیبرید

 مشاهده کردید رفته8  تا5 چنانچه در هر یک از جداول
)R  دقت پیشبینی( مقدار،7 رفته با نزدیک شدن به انفیس
) کاهشRME(افزایش یافته و درصد متوسط خطای نسبی
 در پیشبینی7 مییابد و این نشانگر قدرت باالی انفیس
 در همه آرایشهای انفیس برای پیشبینی(عملکرد.میباشد
 انفیس،) بازده انرژی نخود و بازده انرژی کاه، عملکرد کاه،نخود
) با دقت باالیی پیشبینی را انجام داده و ضریب7 نهایی(انفیس
، عملکرد کاه، برای پیشبینی عملکرد نخود7 همبستگی انفیس
 و0/942 ، 0/965 ، 0/957 انرژی نخود و انرژی کاه به ترتیب
. میباشد0/947

نوع تابع عضویت
خروجی

ورودی

خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی
خطی

زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای
زنگوله ای

عنوان
1 انفیس
2 انفیس
3 انفیس
4 انفیس
5 انفیس
6 انفیس
7 انفیس

نتيجه گيری
منابع انرژی تجدید ناپذیر سهم بزرگی از مصرف انرژی را دارا
) که میتوان با مدیریت منابع انرژی%85/67(میباشند
 مقدار،تجدیدناپذیر و کاهش استفاده از سوختهای فسیلی
مصرف این منابع را کاهش داد و در نتیجه کارایی انرژی را
.افزایش داد
 درصد بهرهوری انرژی کاه43 بهرهوری انرژی نخود حدود
 درصد از انرژی57  که این نشان میدهد حدود،و نخود بود
تولیدی مربوط به کاه میباشد که در صورت عدم استفاده
. بهرهوری به شدت کاهش مییابد،مناسب از این کاه
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