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تجزيهوتحليل و مدلسازی انرژی و هزينه توليد يونجه با بهرهگيری از سامانه استنتاج فازی  -عصبی تطبيقی در
شهرستان بوکان
3

اميد قادرپور ،1شاهين رفيعی ،*2محمد شريفی

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2استاد ،گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .3استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 1395/6/31 :تاریخ تصویب)1395/10/25 :

چکيده
انرژی مؤلفهای اساسی در رون د توسعه اقتصادی است و استفاده بهینه از آن یکی از الزامات اصلی کشاورزی پایدار است.
در این مطالعه به بررسی الگوی مصرف انرژی در جریان تولید یونجه ،تجزیهوتحلیل اقتصادی و مدلسازی انرژی و هزینه
تولید یونجه در شهرستان بوکان پرداخته شد .دادهها از طریق مصاحبه و پر کردن پرسشنامههای تخصصی جمعآوری
شد .نتایج نشان داد که کل انرژی مصرفی و تولیدی بهترتیب برابر  185658و  232567/6مگاژولدرهکتار بود.
الکتریسیته با سهم  75درصدی از کل انرژیهای ورودی پرمصرفترین نهاده بود .شاخصهای کارایی انرژی ،بهرهوری
انرژی ،نسبت فایده به هزینه و بهرهوری اقتصادی بهترتیب  2/08 ،0/08 )kg/Mj( ،1/23و ( 0/000194 )kg/rialبه
دست آمد .کل هزینههای تولید  50065000ریالدر هکتار محاسبه شد که بیشترین هزینه ها مربوط به نیروی کارگری و
عملیات ماشینی بهترتیب با سهم  66/5%و  9/7%از کل هزینههای تولید بود .مقایسه نتایج مدلسازی با دو روش k-fold
و  C-meansنشان داد که روش  C-meansقادر است با دقت باالتری مقادیر شاخصهای بهرهوری انرژی و هزینه تولید
یونجه را پیشبینی کند .نتایج نشان داد که بهرهوری انرژی و هزینه تولید به وسیله نهادههای بذر ،آب آبیاری،
الکتریسیته ،کودهای شیمیایی و حیوانی ،نیروی کارگری ،سموم شیمیایی ،سوخت دیزل و ماشینها و روش استنتاج
فازی-عصبی تطبیقی با دقت باالیی قابل پیشبینی میباشد.
کليد واژگان :یونجه ،شهرستان بوکان ،کارایی انرژی ،نسبت فایده به هزینه ،مدلسازی با انفیس

مقدمه

*

یونجه از جمله بقوالت چند سالهای است که در ابتدا بهعنوان
علوفه خشک و سیلویی جهت تغذیه حیوانی استفاده شده است
اما یک منبع پروتئین نیز هست.)Mobtaker et al ., 2011( .
سطح زیر کشت یونجه در ایران حدود  640هزار هکتار برآورد
شده که معادل  5/41درصد از کل سطح زیر کشت محصوالت
زراعی و  62/8درصد از کل سطح زیر کشت نباتات علوفهای
میباشد .میزان تولید یونجه در کشور حدود  5/8میلیون تن
برآورد شده که معادل  7/88درصد از کل میزان تولید
محصوالت زراعی و 31/7درصد از کل میزان تولید نباتات
علوفهای میباشد .استان آذربایجان غربی از نظر سطح زیرکشت
و میزان تولید بهترتیب با  79220هکتار و  538221تن مقام
دوم را در کل کشور بهخود اختصاص داده است .طبق آخرین
آمار وزارت جهاد کشاورزی ایران میزان عملکرد یونجه این
* نویسنده مسئول shahinrafiee@ut.ac.ir:

استان در کشت آبی و دیم بهترتیب  7195کیلوگرم و 2432
کیلوگرم میباشد (.)Anonymous, 2014
انرژی مولفهای اساسی در روند توسعه اقتصادی است
بنابراین کمبود انرژی یک محدودیت جدی در پیشرفت
کشورهای کمدرآمد است ( .)Tabatabaie et al ., 2012استفاده
بهینه از انرژی یکی از الزامات اصلی کشاورزی پایدار است.
افزایش تقاضا برای تولید مواد غذایی به دلیل افزایش جمعیت
منجر به استفاده بیشازحد از کودهای شیمیایی ،ماشینهای
کشاورزی ،حشرهکشها و دیگر نهادههای تولید خواهد شد که
در نهایت باعث مشکالت زیستمحیطی میشود و سالمت
عمومی را تهدید میکند .استفاده کارآمد از انرژی باعث
بهحداقل رسیدن مشکالت زیستمحیطی شده ،از تخریب منابع
طبیعی جلوگیری کرده و کشاورزی پایدار را بهعنوان یک سامانه
تولیدی اقتصادی ارتقا میدهد (.)Erdal et al ., 2007
هدف کلی هر واحد تولیدی دستیابی به حداکثر سود از
آن تولید میباشد .سودآوری هر واحد باتوجه به شاخصهای
اقتصادی آن واحد مورد بررسی قرار میگیرد .محاسبه
شاخصهای اقتصادی ما را در تحلیل اقتصادی و میزان
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سودآوری واحدهای تولید کمک میکند .نهادههای اقتصادی در
سامانه تولید یونجه شامل هزینههای متغیری از جمله سوخت
دیزل ،نیروی کارگری ،ماشینها ،بذر مصرفی ،کودهای شیمیایی
و حیوانی ،هزینه عملیات کشاورزی و ...میباشد .ستانده
اقتصادی در سامانه تولید نیز عملکرد محصول یونجه (برای یک
سال زراعی) است.
تاکنون مطالعات مختلفی در زمینه ارزیابی مصرف انرژی و
تحلیل اقتصادی تولید یونجه انجام شده استMobtaker et al . .
) (2010مطالعهای را در استان همدان با هدف تعیین میزان
انرژی ورودی-خروجی در دو نوع سیستم آبیاری در تولید یونجه
در همدان پرداختند .مقدار انرژی مصرف شده در کل چرخه
تولید یونجه در گروه آبیاری شماره یک و دو بهترتیب برابر
 821615مگاژولبرهکتار و  723254مگاژولبرهکتار بود .در
مطالعه آنها نهاده الکتریسیته با سهم  75درصدی از کل انرژی
مصرفی پرمصرفترین نهاده انرژی بود ( Mobtaker et al .,
.)2011

در مطالعهای ) Asgharipour et al . (2016انرژی ورودی
و انتشار گازهای گلخانهای را از تولید یونجه در ناحیه سیستان
ایران بررسی کردند .انرژی ورودی و خروجی کل را بهترتیب
برابر  313/52و  962/85گیگاژولبرهکتار گزارش کردند.
باالترین سهم انرژیهای مصرفی در سیستمهای تولیدی تحت
مطالعه آنها وابسته به الکتریسیته بود ( Asgharipour et al .,
.)2016

) Mobtaker et al . (2010پژوهشی را به منظور تعیین
هزینههای ورودی بهکاررفته و ایجاد یک مدل اقتصادی در تولید
یونجه در همدان انجام دادند .کل هزینههای تولید درحدود
 41174 $/haو ارزش تولید ناخالص  17936 $/haبهدست آمد.
بیشترین هزینه متعلق به آب آبیاری بود و پس از آن هزینه
نیروی انسانی و ماشین قرار گرفت (.)Mobtaker et al ., 2010
مطالعات بسیار دیگری نیز در زمینه تجزیه و تحلیل انرژی
و اقتصادی تولید یونجه در مناطق مختلف انجام شده است که
همگی نشان از نیاز باالی کشت یونجه به مصرف انرژی دارند
& (Tsatsarelis & Koundouras, 1994; Yousefi
Mohammadi, 2011; Zahmatkesh et al ., 2013; Ghazvineh
)and Yousefi, 2013; Imanmehr, 2015

برای پیدا کردن رابطه کاربردی بین ورودیها و
خروجیهای یک فرآیند تولید ،مدلهای ریاضی به طور وسیعی
بهکار برده شدهاند .اما این رویکرد منطقی کالسیک نیازمند
تعریف دقیقی از معادالت مدل ریاضی برای توصیف پدیدهها

است به همین دلیل امروزه بیشتر از روشهای هوشمصنوعی
مانند منطق فازی ،1شبکههای عصبی مصنوعی 2و سامانه
استنتاج فازی-عصبی تطبیقی( 3انفیس )4استفاده میشود
( .)Naderloo et al ., 2012سامانه انفیس که ترکیبی از
سامانههای فازی و شبکههای عصبی مصنوعی است مزایای
بسیار زیادی از جمله توانایی رفع ابهامات دادهها را دارد
( .)Soyguder and Alli, 2009انفیس که مخفف سامانه استنتاج
فازیعصبی تطبیقی است ،اولین بار توسط جانگ معرفی شد
( .)Jang, 1993تا کنون مطالعات بسیار زیادی در زمینه استفاده
از روشهای هوش مصنوعی از جمله انفیس برای مدلسازی
عملکرد ،انرژی ،آالیندگی و اقتصادی محصوالت مختلف انجام
شده است Khoshnevisan et al (2014) .شبکههای عصبی
مصنوعی را جهت تخمین انرژی خروجی و میزان انتشارات
گازهای گلخانهای تولید سیبزمینی در ایران بهکار گرفتند
( .)Khoshnevisan et al ., 2014aاز انفیس برای پیشبینی
عملکرد گندم آبی در شهرستان آبیک واقع در استان قزوین
استفاده شد ( .)Naderloo et al ., 2012در مطالعهای ،روش
فازی-عصبی تطبیقی چندالیه و شبکههای عصبی مصنوعی
برای پیشبینی عملکرد توتفرنگی گلخانهای بهکار برده شد .در
نهایت این نتیجه حاصل شد که مدل انفیس چند الیه با دقتی
باالتر از شبکههای عصبی مصنوعی عملکرد توتفرنگی را
پیشبینی میکند ( .)Khoshnevisan et al ., 2014bبرای
تخمین درآمد صادرات محصوالت کشاورزی ،جهت مدلسازی
مصرف انرژی خیار گلخانهای در شهرستان جیرفت ایران ،برای
پیشبینی عملکرد سیبزمینی بر اساس انرژیهای مصرفی و
برای مدل سازی انرژی و عملکرد نخود دیم در شهرستان بوکان،
به منظور مدل سازی انرژی مصرفی و نشر آالیندگی تولید سیب
در استان آذربایجان غربی از انفیس استفاده شده است
( Mohaddes and Fahimifard, 2015; Bolandnazar et al .,
2015; Khoshnevisan et al . 2014c; Ghaderpour and
.)Rafiee, 2015; Taghavifar & Mardani, 2015

مرور مقاالت نشان میدهد که تا کنون مطالعهای جامع در
مورد تجزیهوتحلیل انرژی و اقتصادی و مدلسازی انرژی و
اقتصادی محصول یونجه که همه این موارد را با هم در برگیرد
انجام نشده است .هدف از این مطالعه محاسبه شاخصهای
انرژی و اقتصادی محصول یونجه و مدلسازی بهرهوری انرژی و
هزینه تولید محصول یونجه بر اساس نهادههای مصرفی با بهره-
1. Fuzzy Logic
2. Artificial Neural Networks
3. Adaptive neuro-fuzzy inference system
4. ANFIS
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گیری از سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبیقی چندالیه در
شهرستان بوکان از شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی ایران
میباشد.

مواد و روشها

از بین همه این موارد محاسبه انرژی مصرفی ماشینها و
آبیاری اهمیت باالتری دارند و باید از روابط مربوطه استفاده
کرد .انرژی مصرفی سایر نهادههای ورودی با ضرب مقدار مصرف
شده نهاده در واحد سطح در ضریب انرژی مربوطه بهدست آمد.
جدول  .1نهادههای ورودی و همارز انرژی آنها
ضرايب

جمعآوری اطالعات و پردازش دادهها

شهرستان بوکان از شهرهای بزرگ استان آذربایجان غربی ،در
مختصات جغرافیایی  36درجـه و  31دقیقه عرض شمالی و 46
درجه و  12دقیقه طول شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ قرار
دارد و ارتفاع آن از سـطح دریای آزاد  1370متر میباشد
( .)Anonymous, 2010دادههای مطالعه حاضر از نواحی
روستایی این شهرستان در سال زراعی  95-94از طریق مصاحبه
رودررو با کشاورزان و پر کردن پرسشنامههای تخصصی
1
جمعآوری شد .اندازه نمونه از طریق رابطه آماری کوکران
محاسبه شد (:)Kizilaslan, 2009
(رابطه)1
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که در آن  ،Nاندازه جامعه آماری یا تعداد زارعین منطقه
مورد مطالعه t ،ضریب اطمینان قابل قبول که با فرض نرمال
بودن توزیع صفت مورد نظر از جدول -tاستیودنت بهدست
میآید S2 .برآورد واریانس صفت مورد مطالعه در جامعه d ،دقت
احتمالی مطلوب (نصف فاصله اطمینان) و  nحجم نمونه است .بر
طبق این رابطه اندازه نمونه برای این تحقیق  62بهدست آمد که
برای اطمینان بیشتر  75در نظر گرفتهشد .بنابراین تعداد 75
پرسشنامه تهیه و بهطور کامالً تصادفی در منطقه مطالعاتی پر
شد.
محاسبات انرژی نهادهها و شاخصهای انرژی مربوطه

نهادههای ورودی در این مطالعه و ضرایب انرژی مربوط به
هریک در جدول ( )1آمده است .الزم به ذکر است که این
نهادهها برای یک فصل زراعی تولید یونجه میباشند یعنی در
این مطالعه ،تولید محصول یونجه در شهرستان بوکان در یک
سال زراعی بررسی شده است .این نهادهها شامل بذر ،آب
استخراج شده از چاه برای آبیاری ،الکتریسیته مورد نیاز برای
استخراج آب از چاه و انتقال آن به مزرعه ،کودهای شیمیایی
(ازت و فسفات) ،کود حیوانی ،نیروی کارگری ،سموم شیمیایی
(حشرهکش) ،سوخت دیزل و ماشینها بودند و ستانده علوفه
یونجه بود.
1. Cochran

عنوان

انرژی

مرجع

واحد

()Mj/unit
الف) نهادهها
28/1

kg

()Asgharipour et al ., 2016

93/61

kg

()Canakci et al ., 2005

سایر ادوات

62/7

kg

()Canakci et al ., 2005

سوخت دیزل

47/8

L

()Canakci and Akinci, 2006

199

kg

()Kitani, 1999

12

kw.h

()Ozkan et al ., 2004b

بذر
ماشینها
تراکتور

سموم شیمیایی
حشرهکش
الکتریسیته

()Ozkan et al ., 2004a

کودشیمیایی
()Rafiee et al ., 2010

ازته

66/14

kg

فسفاته

12/44

kg

()Rafiee et al ., 2010

کود حیوانی

0/3

kg

()Rafiee et al ., 2010

مرد

1/96

h

()Ozkan et al ., 2004a

زن

1/57

h

یونجه (حاوی
 %15رطوبت)

15/8

نیرو کارگری
()Ozkan et al ., 2004a

ب) ستاندهها
kg

( Tsatsarelis and

)Koundouras, 1994

برای محاسبه انرژی ماشینها از روابط مختلفی در مقاالت
استفاده شده است ولی همه آنها به نوعی مقداری تقریبا مشابه
را به دست میدهند .در این تحقیق برای محاسبه انرژی ماشینی
از رابطه زیر استفاده شد (:)Mohammadi and Omid, 2010
(رابطه)2

G
 Qh
T

ME  E 

که در آن : ME ،انرژی ماشینها بر حسب
مگاژولبرهکتار : E ،انرژی تولید ماشینها که برابر با عدد ثابت
 62/7مگاژولبرکیلوگرم است ،البته برای تراکتور 93/61
مگاژولبرکیلوگرم میباشد : G ،وزن ماشین برحسب کیلوگرمT ،
 :عمر مفید ماشین برحسب ساعت و  : Qhمیزان کل ساعات کار
ماشین در یک فصل زراعی در هکتار است.
آب موردنیاز آبیاری مزارع یونجه با استخراج از چاههای
آب بهوسیله پمپهای برقی و دیزلی تامین میشود که البته
تعداد اندکی دیزلی بوده و بقیه همه برقی بودند .برآورد انرژی
مصرفی در سامانههای آبیاری وابسته به هر دو نوع انرژی
مستقیم و غیرمستقیم است بنابراین هر دو نوع انرژی محاسبه
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شد .انرژی مستقیم آبیاری که مربوط به انرژی موردنیاز برای
استخراج آب از چاههای کشاورزی میباشد از رابطه ( )3بهدست
آمد (:)Tabatabaie et al ., 2012

gHQ
(رابطه)3
q



DE 

p

که در این رابطه DE ،انرژی مستقیم آبیاری بر حسب
ژولبرهکتار g ،شتاب گرانش بر حسب متربرمجذورثانیه H ،هد
دینامیکی کل چاه برحسب متر Q ،حجم کل آب مصرفی برای
یک هکتار در یک فصل زراعی برحسب متر مکعببرهکتارϒ ،
چگالی آب برحسب کیلوگرمبرمترمکعب εp ،بازدهی پمپ (-%70
 )%90و  εqبازدهی کل تبدیل انرژی ( )%20-%18میباشد.
انرژی غیر مستقیم آبیاری شامل مواد خام اولیه ،تولید و حملو
نقل عناصر مختلفی است که باهم یک سامانه آبیاری را تشکیل
میدهند و باتوجه به طول عمر سیستم محاسبه میشود که
معموالً بهصورت درصدی از انرژی مستقیم آبیاری میباشد .چون
محاسبه این انرژی مشکل است %20 ،انرژی مستقیم آبیاری
معادل با انرژی غیر مستقیم آبیاری در نظر گرفته شد (Khan et
).al ., 2009
باتوجه به مقادیر انرژیهای ورودی و خروجی بهدست
آمده از طریق ضرایب انرژی و فرمولهای ذکر شده اخیر مقادیر
2
شاخصهای انرژی شامل نسبت انرژی ،)ER( 1بهرهوری انرژی
( ،)EPشدت انرژی )SE( 3و افزوده خالص انرژی)NEG( 4
بهترتیب با استفاده از روابط ( )4تا ( )7محاسبه شدند
(:)Pahlavan et al ., 2012
E
ER  out
(رابطه)4
Ein
Y
EP 
(رابطه )5
Ein
E
(رابطه)6
SE  in
Y
( رابطه)7
NEG  Eout  Ein
محاسبات اقتصادی و شاخصهای مربوطه

برای محاسبه هزینه تولید هر واحد تولیدی باید قیمت
نهادههایی را به دست آورد که در تولید آن بهکار رفته است .در
مورد نهادههایی که کشاورزان از بازار میخرند مثل سوخت ،کود
و غیره ،هزینهها را میتوان برحسب ریال بهدست آورد .ولی این

کار در مورد نهادههایی که از بازار خریداری نمیشوند مثل
نیروی کار افراد خانواده و زمین ممکن نیست و کشاورز باید
میزان هزینه استفاده از این نهادهها را به نحوی برآورد کند.
ارزش نهادههایی که کشاورز از بازار نمیخرد و باید در تعیین
هزینههای تولید منظور شوند ،برابر مبلغی است که این نهادهها
میتوانستند در پرسودترین کار برای کشاورز اشتغال ایجاد کنند
که این مبلغ برابر هزینه فرصتهای ازدسترفته میباشد .مثالً
در قبال کار فرزند کشاورز ،مبلغی را که برای پدرش کار
نمیکرد و با اشتغال در پردرآمدترین مشاغل بهدست میآورد
(دستمزد) باید در محاسبه هزینهها منظور شود ( Koupahi,
 .)2006در مورد ماشینها نیز ،در مواردی که کشاورز خود
صاحب ماشین بوده ،هزینه فرصت ازدسترفته محاسبه شده و
در مواردی هم که کشاورز ماشین را اجاره میکند ،میزان
اجارهبها یا هزینه ساعتی عملیات مختلف کشاورزی با ماشین در
نظر گرفته شد.
در تحقیق حاضر پرسشنامهها شامل پرسشهایی در مورد
هزینههای تولید و میزان درآمد حاصل در یک سال زراعی بود.
در کنار پرسشهای مربوط بهمیزان مصرف نهادهها ،هزینههای
آنها نیز از کشاورز پرسیده شد .در مورد نهادههایی مثل زمین یا
کارگر خانوادگی هزینه فرصت ازدسترفته منظور شد و میزان
اجارهبها یا دستمزد رایج در منطقه در نظر گرفتهشد و در نهایت
مهمترین شاخصهای اقتصادی از جمله درآمد خالص ،5نسبت
فایده به هزینه 6و بهرهوری اقتصادی 7بهترتیب با استفاده از
روابط ( )8تا ( )10محاسبه شدند (:)Tabatabaie et al ., 2012
(رابطه)8
NR  TRrial ha   TCrial ha 
(رابطه)9

(رابطه)10

[TR]rial ha 
TC]rial ha 

benefit Cost ratio 

AY ]kg ha 
TC]rial ha 

EP 

در روابط  8تا  TR ،10درآمد کل TC ،8هزینه کل،9
11
10
نرخ هزینه  AY ،عملکرد یونجه  NR ،درآمد خالص و EP
بهرهوری اقتصادی میباشد.
Cr

سامانه استنتاج فازی-عصبی تطبيقی (انفيس):
5. Net Revenue
6. Benefit/Cost Ratio
7. Economic Productivity

1. Energy Ratio
2. Energy Productivity
3. Energy Severity
4. Net Energy

. Total Revenue
. Total Cost

8
9

10

. Cost ratio
. Alfalfa Yield

11
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بهمنظور توانمند ساختن سیستمی که با رفتاری مشابهتر به

روشهای مختلفی بهکار برده میشود از جمله آنالیز اجزای

رفتار انسانها ،با عدم قطعیت شناختی سروکار دارد ،شبکههای

اصلی که برای کاهش تعداد خطاها بهکار میرود و یا

عصبی با منطق فازی ترکیب شدهاند و اصطالح جدیدی بهنام

خوشهبندی دادهها که هدف از آن شناسایی گروهبندیهای

روش فازی-عصبی ایجاد کردهاند (.)Turkmen, 2011

طبیعی دادهها از یک مجموعه دادهای بزرگ بهنمایندگی از رفتار

سامانههای تطبیقی چنانچه از نامشان پیداست شبکهای را

سامانه است (.)Khoshnevisan et al ., 2014b

تشکیل میدهند که رفتار دادههای ورودی و خروجی بهوسیله
مجموعهای از پارامترهای تغییرپذیر تعیین میشود

در این مطالعه ،تعداد متغیرهای ورودی ده عدد شامل

( Jang,

بذر ،آب آبیاری ،الکتریسیته ،کود ازت ،کود فسفات ،کود

 .)1993انفیس شامل مجموعهای از قوانین اگر-آنگاه و جفت

حیوانی ،نیروی کارگری ،سموم شیمیایی ،سوخت دیزل و

دادههای ورودی-خروجی فازی است که الگوریتمهای یادگیری

ماشینها بود .برای غلبه بر این محدودیت انفیس که تعداد

شبکههای عصبی مصنوعی را برای آموزش بهکار میبرد

ورودیها نباید بیشتر از پنجتا شود ورودیها در پنج گروه

(.)Petković et al ., 2014

دستهبندی شد و بر این اساس هفت زیرشبکه انفیس مطابق

انفیس شباهت بسیاری با سامانه استنتاج فازی دارد و

شکل ( )2تشکیل شد .در تحقیق حاضر به منظور پیدا کردن
1

تنها تفاوت آن ،کاربرد الگوریتم پسانتشار خطا جهت

بهترین مدل ،از دو روش اعتبارسنجی متقابل -kمرتبه و

حداقلسازی خطا میباشد .عملکرد انفیس به دو روش شبکه

 meansاستفاده شد و نتایج این دو مدل باهم مقایسه شد .در

عصبی مصنوعی و منطق فازی بسیار شبیه میباشد .در هر دو

کل شبکه انفیس در سه مرحله مدلسازی شد ،در مرحله اول

روش مذکور ،نهاده از الیه ورودی (توسط تابع عضویت ورودی)

پنج شبکه ،در مرحله دوم دو شبکه و در مرحله سوم یک شبکه

گذر کرده و سپس خروجی مدل در الیه خروجی (توسط تابع

مدلسازی را انجام دادهاند .هر شبکه دارای دو ورودی و یک

عضویت خروجی) بهدست میآید ( .)Jang, 1993انفیس مدلی

خروجی بوده است که خروجی هر یک از شبکههای مرحله اول،

است که مشخصات ورودی را به توابع عضویت ورودی (،)MFs

ورودی شبکه مرحله دوم و خروجی شبکههای مرحله دوم،

توابع عضویت ورودی را به مجموعهای از قوانین اگر-سپس،

ورودی شبکه مرحله سوم بوده است .خروجی مقدار شاخص

قوانین را به مجموعهای از مشخصات خروجی ،مشخصات

بهرهوری انرژی و هزینه تولید توسط زیرشبکه انفیس نهایی

خروجی را به توابع عضویت خروجی ( )MFsو توابع عضویت

(انفیس شماره هشت) پیشبینی شد .بهمنظور افزایش دقت

خروجی را به یک خروجی دارای مقدار واحد یا یک تصمیم در

شبکه و کاهش خطاها و در نهایت دستیابی به بهترین مدل

( Khoshnevisan et al ,

انفیس ،تغییرات مختلفی را میتوان در مدل اعمال کرد .برخی

ارتباط با خروجی تبدیل میکند
.)2014d

C-

از این تغییرات عبارتند از  :تعداد توابع عضویت ،نوع تابع

انتشار و هیبرید که برگرفته از الگوریتم یادگیری پس

عضویت ورودی (مثلثی ،ذوزنقهای ،زنگولهای ،گاوسی و

انتشار و روش حداقل مربعات میباشند بهعنوان دو روش

سیگموئید) ،نوع تابع عضویت خروجی (ثابت یا خطی)،

یادگیری کلی در مدلهای انفیس برای مشخص کردن رابطه

روشهای بهینهسازی(هیبرید یا پسانتشار) ،تعداد اپوکها

بین ورودیها و خروجیها و تعیین توزیع بهینه توابع عضویت

( .)Naderloo et al ., 2012بهمنظور ایجاد مدلهای انفیس از

استفاده میشود ( .)Shamshirband et al , 2014ساختار کلی

نرمافزار متلب نسخه  2016استفاده شد.

انفیس که شامل دو ورودی ،یک خروجی و پنج الیه است در
شکل ( )1نشان داده شده است (.)Khoshnevisan et al , 2015

برای ارزیابی میزان دقت مدلهای انفیس با ساختارهای
مختلف از یکسری شاخصهای آماری مانند ضریب همبستگی

از جمله محدودیتهای اصلی الگوریتم انفیس برای

( ،)Rمیانگین مربعات خطا ( )MSEو ریشه میانگین مربعات

مدلسازی این است که اگر تعداد ورودیها بیشتر از پنج عدد

خطا ( )RMSEاستفاده میشود .روابط ( )11تا ( )13بیانگر این

شود ،بهعلت افزایش زمان محاسبات و افزایش تعداد قوانین

شاخصها میباشد

معموالً انجام محاسبات ناتمام باقی

(Khoshnevisan et al , 2015; Ramedani

میماندKhoshnevisan et ( .

 .)al , 2015در اینگونه مواقع برای غلبه بر این محدودیت

1 . K-fold cross validation
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(رابطه )13

)et al , 2012; ; Farjam et al ., 2014
(رابطه )11





n
 Pi  Ai 2
1 (i  1
)
n
2
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i 1

2

(رابطه )12





1
 Pi  Ai 2
n

RMSE 

R 

)  (P  A
i

i

1
n

در روابط ( )11تا ( Pi )13و  Aiبهترتیب مقادیر پیشبینی
شده و واقعی بهرهوری انرژی و هزینه برای -iامین کشاورز
میباشد و  nتعداد نقاط در مجموعه دادههاست.

MSE 

...

شکل  .1ساختار کلی انفيس

شکل  .2ساختار بهترين مدل انفيس برای پيشبينی بهرهوری انرژی و هزينه توليد يونجه

نتايج و بحث
تجزيهوتحليل انرژی

مقادیر انرژی نهادههای مصرف شده و ستانده تولیدی با ضرب
مقدار نهادهها و ستاندهها در ضرایب انرژی مربوطه بهدست آمد
و نتایج در شکل ( ) 3آمده است .مقدار کل انرژی مصرفی در
هکتار  185658مگاژول به دست آمد .چنانکه در این شکل

میبینید الکتریسیته با سهم  78/6درصد از کل انرژی مصرفی،
بیشترین قسمت انرژی مصرفی است .بعد از الکتریسیته ،آّبیاری
نیز با سهم تقریباً  13/8درصدی در رده دوم انرژیهای مصرفی
قرار دارد .باال بودن این دو نوع نهاده دالیل مختلفی دارد .بیشتر
این انرژی الکتریسیته برای راهاندازی الکتروپمپ جهت استخراج
آب از چاههای کشاورزی مصرف میشود .چون بیشتر چاههای
منطقه مطالعاتی نیمهعمیق و عمیق بوده بنابراین از
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الکتروپمپهای با توان باال استفاده شده که برای راهاندازیشان
نیاز به برق پرفشار (سه فاز) دارند که در مقایسه با برق تکفاز
انرژی بسیار بیشتری مصرف میکند .عالوهبراین موارد ،باالی
 %95اراضی زیرکشت یونجه در مناطق مطالعاتی به سامانه
آبیاری مکانیزه بارانی مجهز بودند که راهاندازی خود این سامانه
(انتقالوتوزیع آب در سطح مزرعه) نیز نیروی الکتریسیته باالیی
را میطلبد .از طرف دیگر عواملی مانند عمیقبودن چاههای
استخراج آب در نواحی مطالعاتی ،نیاز آبی باالی یونجه ،طوالنی
شدن فصل کشت یونجه بهدلیل تعداد زیاد چینهای برداشت
شده در مناطق مطالعاتی (باالی  5چین برداشت) بر روی زیاد
شدن حجم آب مصرفی و بهدنبال آن افزایش انرژی آبیاری تاثیر
دارد .در تحقیقات مشابه که توسط )Mobtaker et al (2011
و) Asgharipour et al (2016انجام شد نیز نهاده الکتریسیته
بهترتیب با سهم  75و  72/5درصدی از کل انرژی مصرفی
همانند تحقیق حاضر اصلیترین و پرمصرفترین نهاده انرژی بود
).(Mobtaker et al ., 2011; Asgharipour et al ., 2016

سموم شیمیایی و کودهای شیمیایی بهترتیب با  0/6و 2
درصد سهم اندکی را از انرژی مصرفی دارند .کمبودن سهم
انرژی مصرفی سموم ناشی از کاربرد اندک حشرهکش (نهایتاً
یک بار در سال) به دلیل کم بودن آفات یونجه (مانند شته) در
نواحی مطالعاتی و عدم نیاز یونجه به علفکشها مگر بهندرت
بهدلیل مقاومت باالی یونجه در مقابله با علفهای هرز میباشد.
پایین بودن مقدار انرژی مصرفی کودها ناشی از نیاز کم یونجه
به کودهای شیمیایی مانند کود ازت به دلیل توانایی یونجه در
تثبیت نیتروژن در خاک و تامین ازت موردنیاز خود میباشد.
همچنین استفاده از کودهای حیوانی در نواحی مطالعه شده نیز
از نیاز گیاه به کودهای شیمیایی میکاهد .در تحقیقی که توسط
) Imanmehr (2015در مورد کارایی انرژی یونجه در مزارع
شهرستان اراک انجام شد بیشترین انرژی مصرفی مربوط به
کودهای شیمیایی با سهم  %40از کل انرژی مصرفی بود
) .(Imanmehr, 2015شاید دلیل آن عدم استفاده از کودهای
حیوانی و نیاز شدید خاک منطقه به عناصری مانند نیتروژن
باشد.
چنانچه مشاهده میکنید انرژی ماشینی که همیشه سهم
باالیی را در مصرف انرژی در طول فرآیند تولید محصوالت
کشاورزی دارد در اینجا سهم ناچیز  0/6درصدی را شامل
میشود و دلیل اصلی آن کاهش عملیات انرژیبر خاکورزی
است زیرا یونجه محصولی چندساله است و زمانی که کشت
میشود باتوجه بهنوع منطقه کشت (آب و هوا) و نوع بذر تا چند
سال عمل برداشت صورت میگیرد .بنابراین فقط اولین بار که
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کشت محصول صورت میگیرد نیاز به عملیات انرژیبر
خاکورزی است و در سالهای بعد فقط برای مواردی همچون
برداشت و بستهبندی از ماشین استفاده میشود که نسبت به
خاکورزی انرژی کمتری را میطلبد.

شکل  .3درصد انرژی هر کدام از نهادهها از کل انرژی مصرفی

شاخصهای انرژی با توجه به روابط مربوطهشان محاسبه
شدند و نتایج در جدول ( )2دیده میشود .کارایی انرژی برابر
 1/23بهدست آمد.
جدول  .2مقادير شاخصهای انرژی و شکلهای مختلف انرژی در توليديونجه
عنوان (واحد)

مقدار

درصد

نسبت انرژی(بدون بعد)
بهرهوری انرژی ()kg/Mj
شدت انرژی ()Mj/kg
افزوده خالص انرژی ()Mj

1/23
0/08
12/89
43086

-

انرژیهای تجدیدپذیر()Mj
انرژیهای تجدیدناپذیر()Mj

30679/3
154978/7

16/5
83/5

انرژیهای مستقیم()Mj

172634/8

93

انرژیهای غیر مستقیم()Mj

13023/2

7

در تحقیقات مشابه که توسط ) Mobtaker et al (2011و
) Asgharipour et al (2016انجام شد شاخص کارایی انرژی
بهترتیب برابر  1/8و  3/07بود .همچنین در این جدول سهم
انرژیهای مستقیم و غیرمستقیم و تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر
نیز از کل انرژی مصرفی آمده است .مقادیر انرژیهای مستقیم و
غیرمستقیم و تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نیز با نتایج تحقیقات
اخیر ذکر شده مطابقت دارند.
تجزيهوتحليل اقتصادی

شکل ( )4درصد هزینه هر یک از نهادهها را در واحد سطح نشان
میدهد .همچنانکه مشاهده میکنید نیروی کارگری با سهمی
معادل  66/5%از کل هزینهها بیشترین قسمت هزینههای تولید
محصول را شامل میشود .بعد از نیروی کارگری ،عملیات
ماشینی و سرویس و نگهداری موتورپمپ هر کدام بهترتیب با
سهم  9/7%و  8/6%در ردههای بعدی هزینههای تولید قرار
دارند.
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).& Mohammadi, 2011
جدول  .4مقادير شاخصهای اقتصادی در توليد يونجه

شکل  .4درصد هزينه هر يک از نهادهها در واحد سطح

باال بودن هزینه کارگری در منطقه مطالعاتی ،انجام بیشتر
مراحل داشت و برداشت به صورت غیر مکانیزه و مرسوم سنتی،
استفاده از موتورپمپهای فرسوده که عمر اقتصادیشان به پایان
رسیده است و زیاد بودن هزینه اجاره ماشینها از جمله دالیل
1
عمده باال بودن این هزینهها است .نتایج حاصل از مطالعه اردل
و همکاران در مورد تجزیه تحلیل انرژی و اقتصادی چغندرقند
در ترکیه نیز نشان داد که بیشترین سهم هزینهها مربوط به
نهاده نیروی کارگری میباشد (.)Erdal et al ., 2007
چنانچه در شکل ( )4مالحظه میکنید نهاده الکتریسیته
بخشی جزئی از هزینهها (حدود  )%1را شامل میشود زیرا نهاده
برق کشاورزی دارای سوبسید است که از سوی دولت به
کشاورزان پرداخت میشود.
کل هزینههای تولید یونجه برابر  50065000ریال در
هکتار به دست آمد .در مطالعهای که توسط Zahmatkesh et al
) . (2013در استان زنجان انجام شد کل هزینههای تولید علوفه
یونجه و سیلوی یونجه بهترتیب  50000730و 50001325
ریال در هکتار گزارش شد).(Zahmatkesh et al ., 2013
مهمترین شاخصهای اقتصادی مربوطه محاسبه شدند و نتایج
در جدول ( )4آمده است .مقدار  0/000294کیلوگرم بر ریال
برای شاخص بهرهوری اقتصادی یعنی بهازای هر یک ریال هزینه
مقدار  0/000294کیلوگرم یونجه تولید شده است .مقدار این
شاخص و همچنین شاخص نسبت فایده به هزینه ()2/08
نشاندهنده آن است که تولید یونجه در مناطق مطالعاتی از نظر
اقتصادی بهصرفه است.
پیش از این در مطالعهای نسبت فایده به هزینه برای
علوفه یونجه و سیلوی یونجه در استان زنجان بهترتیب  1/2و
 1/44برآورد شد .در مطالعهای دیگر بر روی آنالیز اقتصادی و
بازده مصرف انرژی تولید یونجه در ایران نسبت سود به هزینه
برابر  2/41گزارش شد (Zahmatkesh et al ., 2013; Yousefi
1. Erdal et al .

نام شاخص (واحد)

مقدار شاخص

هزینه کل تولید()rial/ha

50065000

درآمد خالص ()rial/ha

50344200

نسبت فایده به هزینه (بدون بعد)

2/08

بهره وری اقتصادی ()kg/rial

0/000294

ارزيابی پيشبينی بهرهوری انرژی و هزينه توليد هر واحد
محصول با استفاده از انفيس

بهمنظور دستیابی به بهترین مدل انفیس که بتواند مقدار
شاخص بهرهوری انرژی و هزینه تولید هر واحد محصول یونجه
را پیشبینی کند ساختارهای انفیس مختلفی آزمایش شد تا در
نهایت به بهترین ساختار انفیس با بهترین نتایج که در شکل 2
آمده است ،رسیدیم .در این ساختار نهادههای ورودی دوبهدو
باهم ترکیب و هر کدام وارد یک زیرشبکه انفیس شدند .برای
دستیابی به بهترین ساختار انفیس که دو شاخص بهرهوری
انرژی و هزینه تولید را با بیشترین دقت پیشبینی کند تغییراتی
در پارامترهای مختلف مانند تعداد و نوع تابع عضویت ورودی و
خروجی ،روشهای بهینهسازی و تعداد اپوکها داده شد .بهترین
مدل انفیس با نوع تابع عضویت ورودی ،نوع تابع عضویت
خروجی ،تعداد اپوک و نوع الگوریتم یادگیری بهترتیب
زنگولهای ،خطی 40 ،و هیبرید بهدست آمد .پارامترهای مربوط
به بهترین مدلهای دو روش  k-foldو  C-meansبرای
پیشبینی بهرهوری انرژی و هزینه تولید برای هر کدام از
انفیسهای یک تا هشت در جدول  5نشان داده شده است.
همچنین مشخصات دو مدل  k-foldو  C-meansشامل مقادیر
شاخصهای آماری  MSE ،Rو  RMSEدر جدول  6آمده است.
چنانچه در جدول  6مشاهده میکنید مقادیر خطاها رفتهرفته
از انفیس یک به انفیس دو ،از انفیس دو به انفیس سه و الیآخر
کاهش یافته تا در نهایت در انفیس نهایی (انفیس هشت) به
کمترین مقدار رسیدهاند .شاخص ضریب همبستگی ( )Rنیز به
همین ترتیب از انفیس شماره یک به انفیس شماره هشت رفته-
رفته افزایش پیدا کرده و در نهایت ،آخرین انفیس (انفیس
هشت) بیشترین مقدار  Rرا داشته است .هر دو موضوع اخیر
ذکر شده داللت بر این دارد که دقت انفیسها در پیشبینی
بهرهوری انرژی و هزینه تولید رفتهرفته افزایش یافته و در انتها
انفیس پایانی با بهترین دقت عمل پیشبینی را انجام داده است.
مطابق جدول  6مقادیر شاخصهای  MSE ،Rو  RMSEمربوط
به مدلسازی بهرهوری انرژی برای انفیس نهایی مربوط به کل
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دادهها برای روش  k-foldبهترتیب برابر  0/001 ،0/95و  0/04و
برای روش  C-meansبهترتیب برابر  0/0006 ،0/98و 0/025
است و در مدلسازی هزینه تولید برای روش  k-foldبه ترتیب
برابر  0/0001 ،0/98و  0/011و برای روش  C-meansبهترتیب
برابر  0/00007 ،0/99و  0/008میباشد .با مقایسه نتایج دو
مدل واضح است که روش  C-meansنتایج بهتری داشته و انرژی
و هزینه را با دقت باالتری پیشبینی کرده است.
در مطالعهای که برای پیشبینی عملکرد گندم بر اساس
انرژیهای ورودی از انفیس استفاده شد ،شاخصهای ،R
 RMSEو  MAPEرا برای بهترین ساختار انفیس بهترتیب برابر
 0/046 ،0/976و  0/4بهدست آمد ( Khoshnevisan et al ,
 .)2014dمقادیر چهار شاخص اصلی آماری ضریب تبیین ،R2
 MAE ،RMSEو  MAPEتوسط مدل انفیس نهایی که

187

خوشنویسان و همکاران برای پیشبینی عملکرد توت فرنگی به
کار بردند بهترتیب برابر با  0/014 ،0/017 ،0/963و 0/003
بهدست آمد ).(Khoshnevisan et al ., 2014b
جدول  .5پارامترهای مربوط به بهترين مدلهای دو روش  k-foldو  C-meansجهت
پيشبينی انرژی و هزينه توليد يونجه
نوع تابع عضويت

عنوان

ورودی

خروجی

تعداد اپوک

الگوريتم
يادگيری

انفيس 1

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

انفيس 2

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

انفيس 3

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

انفيس 4

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

انفيس 5

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

انفيس 6

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

انفيس 7

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

انفيس 8

زنگولهای

خطی

40

هيبريد

جدول  .6خصوصيات بهترين مدلهای  k-foldو  C-meansجهت پيشبينی بهرهوری انرژی و هزينه توليد يونجه
شاخص
تخمينی

نوع
مدل

R

RMSE

MSE

k-fold

بهرهوری انرژی
C-means
k-fold

هزینه تولید
C-means

عنوان

آموزش و
چک

انفیس 1

0/706

0/373

انفیس 2

0/844

0/740

انفیس 3

0/530

0/709

0/417

انفیس 4

0/437

0/028

0/455

0/016

انفیس 5

0/657

0/531

0/646

0/011

0/005

انفیس 6

0/905

0/922

0/894

0/003

0/006

0/004

انفیس 7

0/759

-0/689

0/739

0/009

0/039

0/009

0/095

انفیس 8

0/971

0/922

0/954

0/001

0/003

0/001

0/034

انفیس 1

0/793

0/648

0/780

0/007

0/029

0/008

0/089

0/170

انفیس 2

0/864

0/827

0/869

0/005

0/007

0/005

0/073

0/085

0/071

انفیس 3

0/579

0/132

0/548

0/014

0/030

0/014

0/118

0/174

0/121

انفیس 4

0/560

0/167

0/568

0/014

0/028

0/013

0/119

0/170

1180

انفیس 5

0/636

0/745

0/648

0/012

0/012

0/012

0/111

0/110

0/109

انفیس 6

0/957

0/979

0/955

0/001

0/003

0/001

0/041

0/057

0/042

انفیس 7

0/859

0/654

0/840

0/005

0/024

0/006

0/075

0/156

0/079

انفیس 8

0/990

0/985

0/983

0/0004

0/0007

0/0006

0/020

0/027

0/025

انفیس 1

0/573

0/523

0/565

0/003

0/006

0/004

0/061

0/078

0/063

انفیس 2

0/703

0/977

0/714

0/002

0/003

0/002

0/053

0/054

0/054

انفیس 3

0/712

0/391

0/747

0/002

0/001

0/002

0/052

0/040

0/050

انفیس 4

0/840

0/905

0/859

0/001

0/004

0/001

0/040

0/066

0/039

انفیس 5

0/861

0/642

0/812

0/001

0/002

0/002

0/038

0/046

0/044

انفیس 6

0/956

0/853

0/959

0/0004

0/0005

0/0004

0/021

0/023

0/021

انفیس 7

0/973

0/929

0/973

0/0002

0/0001

0/0003

0/016

0/014

0/017

انفیس 8

0/988

0/998

0/989

0/0001

0/00005

0/0001

0/011

0/007

0/011

انفیس 1

0/748

-0/496

0/743

0/002

0/011

0/002

0/052

0/035

0/051

انفیس 2

0/724

0/629

0/705

0/003

0/016

0/003

0/059

0/128

0/062

انفیس 3

0/781

0/565

0/777

0/002

0/001

0/002

0/049

0/031

0/048

انفیس 4

0/951

0/548

0/950

0/0005

0/0005

0/0005

0/024

0/023

0/023

انفیس 5

0/821

0/913

0/807

0/002

0/002

0/002

0/044

0/048

0/045

انفیس 6

0/962

0/968

0/956

0/0004

0/0004

0/0004

0/021

0/022

0/022

انفیس 7

0/990

0/991

0/988

0/0001

0/0002

0/0001

0/010

0/015

0/011

انفیس 8

0/994

0/993

0/994

0/00006

0/0001

0/00007

0/008

0/011

0/008

آموزش و
چک

چک

کل

آموزش و
چک

چک

کل

چک

0/702

0/010

0/022

0/010

0/102

0/150

0/102

0/846

0/006

0/012

0/005

0/077

0/113

0/077

0/015

0/016

0/017

0/122

0/127

0/132

0/016

0/016

0/130

0/127

0/128

0/012

0/108

0/072

0/109

0/061

0/078

0/064

0/197

0/098

0/062

0/043
0/091

کل
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مالحظه میکنید که در مقایسه مطالعه حاضر با مطالعه
) Khoshnevisan et al (2014bبر روی پیشبینی عملکرد
گندم ،مدلسازی مطالعه حاضر نتایج بهتری دارد .نتایج
مدلسازی مطالعه حاضر با نتایج مطالعه بلندنظر و همکاران
(مقادیر  0/98و  0/02بهترتیب برای  Rو  )RMSEمشابهت دارد.
ضریب تبیین ( )R2نشانگر شدت رابطه بین دو متغیر
کمی است .مقدار این ضریب برای دومدل  k-foldو C-means

بین مقادیر واقعی و پیشبینیشده بهرهوری انرژی بهترتیب
برابر  0/91و  0/91و بین مقادیر واقعی و پیشبینی شده هزینه
تولید بهترتیب برابر  0/95و  0/97برای کل دادهها بهدست آمد.
این مقادیر باالی بهدست آمده برای ضریب تبیین حاکی از
همبستگی زیاد بین مقادیر واقعی و پیشبینیشده است .شکل
( )4نیز بهخوبی بیانگر این موضوع است.

شکل  .4ضريب تبيين بين مقادير واقعی و پيشبينی شده ( )1بهرهوری انرژی و ( )2هزينه توليد برای مدلهای ( k-fold )aو (C-mean )b
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در مرحله برداشت یونجه میباشد که میتوان با تغییر سامانه
سنتی و مرسوم به سامانه مکانیزه کشاورزی که به کار کارگری
 مقادیر.کمتری نیاز دارند از میزان هزینه کارگری کاست
شاخصهای اقتصادی بهدست آمده برای تولید یونجه نشان
دادند که تولید یونجه در مناطق مطالعاتی از نظر اقتصادی
 مطابق نتایج بهدست آمده از مدلسازی انرژی و.بهصرفه است
هزینه تولید یونجه مشخص شد که بهترین ساختار انفیس
میتواند با دقت باالیی بهرهوری انرژی و هزینه تولید یونجه را
 نتایج پیشبینیهای انرژی مصرفی و هزینه.پیشبینی کند
تولید برای مدیران مزارع و کشاورزان میتواند مفید باشد تا با
 برنامهریزی دقیقتری برای سال زراعی آتی،استفاده از آن نتایج
.داشتهباشند

سپاسگزاری
از گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی پردیس کشاورزی و
منابع طبیعی دانشگاه تهران بهخاطر تأمین اعتبار مورد نیاز این
.تحقیق تشکر و قدردانی میگردد
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