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چکيده
مديريت انرژی يکی از اصلیترين راههای بهینهسازی مصرف منابع انرژی است .پیشبینی عملکرد محصوالت بر اساس
ورودیهای انرژی میتواند به کشاورزان و سیاستگذاران به منظور برآورد سطح تولید کمک کند .دادههای مورد نیاز برای
مطالعه به طور تصادفی از  11مزرعه مرغگوشتی در شمالغرب ايران جمعآوری گرديد .انرژیهای ورودی شامل نیروی
انسانی ،ماشینآالت ،سوخت ،خوراک و الکتريسیته و انرژیهای خروجی تولید شده به عنوان متغیرهای خروجی در نظر
گرفته شد .شبکههای عصبی پرسپترون چنداليه ( )MLPو تابع با پايه شعاعی ( )RBFبه منظور پیشبینی انرژیهای
خروجی تولید مرغگوشتی مورد استفاده قرار گرفت .با توجه به نتايج مقايسه بهدست آمده از شاخصهای ضريب تبیین
( ،)R2جذر میانگین مربعات خطا ( )RMSEو میانگین قدرمطلق خطا ( )MAEعملکرد مدل شبکه عصبی  RBFبهتر از
شبکه عصبی  MLPبرآورد گرديد .در ارزيابی تأثیرپذيری خروجی از نهادههای ورودی ،در هر دو مدل سوخت فسیلی
باالترين حساسیت را در بین نهادههای تولیدی از خود نشان داد.
واژههای کليدی :پیشبینی ،حساسیت ،مديريت انرژی ،منابع انرژی.
*

مقدمه

انرژی به دلیل نقش برجسته آن در زندگی انسان به عنوان يک
مسئله اساسی در قرن حاضر محسوب میشود .افزايش چشمگیر
جمعیت و تقاضا برای استانداردهای باالی زندگی باعث افزايش
شديد مصرف انرژی شده است (.)Shamshirband et al., 2015
کشاورزی مصرفکننده اصلی منابع انرژی است .با توسعه
سیستمهای تولید محصوالت کشاورزی و حرکت به سوی
نوسازی ،وابستگی به منابع انرژی در اين بخش افزايش يافته
است ( .)Youseﬁ et al., 2014صنايع کشاورزی نقشی دوگانه و
به عنوان مصرفکننده انرژی و تأمینکننده انرژی در قالب انرژی
زيستی عمل میکند .عملکرد محصول و تأمین موادغذايی بهطور
مستقیم به انرژی مرتبط است بهطوری که کفايت و کارايی
استفاده از انرژی نیز پیشنیاز بهبود تولیدات کشاورزی است
( Mohammadi et al., 2008; Mohammadshirazi et al.,
 .)2015اهمیت مديريت انرژی و در نتیجه کاهش اثرات منفی
زيستمحیطی از مصرف باالی انرژی در تولید محصوالت
* نويسنده مسئول:

S_amid@yahoo.com

کشاورزی از يک سو و نقش کلیدی تولیدات کشاورزی در تأمین
امنیت غذايی از سوی ديگر موجب شده است که مطالعات
بسیاری در زمینه تجزيه و تحلیل جريان انرژی ورودی و
خروجی در بخش کشاورزی انجام گیرد ( Khoshnevisan et al.,
.)2014
مدلهای کالسیک آماری به منظور يافتن روابط بین
ورودی و خروجیهای فرآيند تولید هنوز هم يکی از روشهای
مناسب در تحلیل سیستم است ،با اين پیشفرض که روش
کالسیک نیازمند تعريف دقیق پارامترهای معادالت رياضی برای
توصیف پديدههاست .شبکههای عصبی مصنوعی ( ،)1ANNيکی
از کارآمدترين روشهای محاسباتی نسبت به ساير تکنیکهای
تحلیلی و آماری است ( .)Naderloo et al., 2012مزيت شبکه
عصبی يادگیری مستقیم از روی دادهها بدون نیاز به برآورد
پیشفرضهای آماری آنهاست .شبکه عصبی بدون در نظر
گرفتن هیچ فرضیه اولیه و دانش قبلی از روابط بین پارامترهای
مورد مطالعه ،قادر به مدلسازی رابطه بین مجموعه ورودیها و
خروجیها برای پیشبینی هر خروجی متناظر با ورودی دلخواه
1. Artificial Neural Networks
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میباشد ( .)Pahlavan et al., 2012شبکه عصبی مصنوعی به
طور گسترده بهمنظور شبیهسازی عملکرد سیستم به خصوص
هنگامیکه نیاز به شبیهسازی سیستمهای پیچیده بوده و تعداد
محدودی از دادههای تجربی در دسترس است ،مورد استفاده
قرار میگیرند .شبکه پرسپترون چنداليه ( )1MLPو شبکه تابع
پايه شعاعی ( )2RBFاز جمله مهمترين شبکههای پیشروی
عصبی محسوب میشوند .تفاوت بین  MLPو  RBFنشان
میدهد که  RBFيک نوع رايج از يادگیری شبکه عصبی بوده که
تنها به بخش محدودی از فضای ورودی پاسخ میدهد و روش
آموزشی سريعتر ،دقیقتر با ساختار شبکهای سادهتر در مقايسه
با ديگر شبکههای عصبی دارد .از سوی ديگر MLP ،رويکرد
تعمیمپذيرتری دارد .هرکدام از اين شبکهها بهطور جداگانه در
اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.
در زمینه استفاده از شبکههای عصبی ،در مطالعات
کشاورزی تاکنون پژوهشهای مختلفی صورت پذيرفته که از
جمله آنها میتوان به مطالعهای که بر روی مزارع گندم ديم و
آبی در نیوزلند انجام شده است ،اشاره کرد .در اين مطالعه
چندين عامل مستقیم و غیرمستقیم بهمنظور ايجاد مدل شبکه
عصبی مصنوعی شناسايی و انرژی مصرفی در تولید گندم
پیشبینی شده است .همچنین مقايسه بین مدل شبکه عصبی و
3
رگرسیون خطی چندگانه ) ) MLRنشان داده که مدل ANN
میتواند مدل نسبتاً بهتری از مصرف انرژی نسبت به رگرسیون
چندگانه را ارائه نمايد ( .)Safa & Samarasinghe, 2011در
مطالعه  (2012) Pahlavan et al.شبکه عصبی عملکرد تولید
ريحان گلخانهای در ايران را نسبت به روشهای آماری با دقت
باالتری پیشبینی نموده است .کارايی شبکه عصبی در
مدلسازی نسبت هزينه به سود در واحدهای مرغداری گوشتی
در مناطق گرمسیری ايران نیز نتايج مشابهی داشته است
) (2012) Sefeedpari et al. .(Heidari et al., 2011bالگوی
مصرف انرژی در مزارع مرغهای تخمگذار را به روش  ANNدر
استان تهران مدلسازی نمودند .نتايج حاصل از مدل نشان
میدهد که عملکرد شبکه دارای ضريب تبیین باال و برابر 1/332
میباشد و میتوان نتیجه گرفت که  ANNيک روش بسیار
مناسب برای مدلسازی الگوی مصرف انرژی در صنايع
کشاورزی باشد.
هدف اصلی از اين مطالعه تخمین انرژی خروجی در تولید
جوجههای گوشتی میباشد که با توجه به کارآيی مناسب شبکه
1. Multilayer Perceptron Network
2. Radial Basis Function Network
3. Multi Linear Regression

عصبی ،اين مطالعه به دنبال بررسی و مقايسه کارآيی دو روش
شبکه عصبی در برآورد پارامترهای اين مطالعه نیز است .در اين
مطالعه برای نخستین بار شبکه عصبی با  RBFبرای برآورد
انرژی خروجی در تولید محصوالت کشاورزی به کار گرفته شد و
نتايج آن با مدل شبکه عصبی  MLPمقايسه شد .همچنین در
هر دو روش مورد مطالعه ،سهم تأثیر هر يک از متغیرهای
ورودی در تخمین انرژی خروجی محاسبه گرديد.

مواد و روشها
جمعآوری و پردازش دادهها

استان اردبیل در موقعیت جغرافیايی بین مختصات  14درجه و
 14دقیقه و  12درجه و  46دقیقه طول شرقی و  31دقیقه و 3
درجه و  33دقیقه و  12درجه عرض شمالی واقع شده است.
استان اردبیل دارای  311واحد مرغداری در سال  1332بوده
است که از اين تعداد  332واحد فعال گزارش شدهاند .ظرفیت
کل مرغداریهای استان برابر  4/412میلیون قطعه مرغ
میباشد .تولید استان در سال  1332حدود  3/411میلیون تن
گزارش شده است ( .)Anonymous, 2013اطالعات مورد نیاز در
اين تحقیق از مرغداریهای پرورش مرغ گوشتی در استان
اردبیل جمعآوری شد .در مطالعه حاضر ،محاسبات برای يک
دوره جوجهريزی صورت گرفته است و زمان جمعآوری دادهها
برای اين مطالعه از اوايل مهر ماه سال  1332شروع و تا اواخر
آذرماه همان سال ادامه يافت .برای نمونهگیری از روش
نمونهگیری تصادفی استفاده شد زيرا آسانترين و اصولیترين
روش برای نمونهگیری بوده و قابل تعمیم به کل جامعه است.
برای تعیین حجم نمونه از رابطه تعیین حجم نمونه کوکران به
شرح زير استفاده شد (:)Cochran, 1977
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که در آن  ،Nاندازه جامعه آماری يا تعداد مرغداران،
ضريب اطمینان قابلقبول که با فرض نرمال بودن توزيع صفت
مورد نظر از جدول  tاستیودنت بهدست میآيد  ،S2برآورد
واريانس صفت مورد مطالعه در جامعه که در اينجا واريانس
شاخصهای انرژی در منطقه مورد مطالعه است d ،دقت
احتمالی مطلوب و  nحجم نمونه میباشد .با اين روش حجم
نمونه  61عدد برآورد گرديد و برای افزايش دقت کار به  11عدد
افزايش يافت .بدين جهت اطالعات الزم از  11مرغدار استان
اردبیل در قالب پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمعآوری گرديد.
در اين مطالعه پنج نهاده شامل نیروی انسانی،
t
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ماشینآالت ،سوخت فسیلی ،خوراک دام و الکتريسیته به عنوان
ورودیهای سامانه تولید و عملکرد مرغ تولیدی و کود بستر به
ازای  1،111قطعه مرغ نیز به عنوان ستانده سامانه در نظر
گرفته شد .محاسبه انرژی مصرفی با استفاده از معادل انرژی
مربوط به هر واحد نهاده يا ستانده و ضرب آن در مقدار نهاده
مصرفشده يا ستانده تولیدشده به ازای هر  1111قطعه مرغ
انجام گرفت .معادلهای انرژی مورد استفاده در جدول  1ارائه
شدهاند.
شبکههای عصبی مصنوعی

به منظور تعمیم و افزايش دقت مدل ،با استفاده از رابطه
 ،2عملیات نرمالسازی روی دادههای اولیه انجام شد و دادهها
به دامنه صفر تا يک نگاشت شدندSajikumar & ( :
.)Thandaveswara, 1999
(رابطه )2
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x max  x min
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که در آن  Xnداده نرمال شده x ،داده اولیه xmax ،و
به ترتیب مقادير بیشینه و کمینه دادههای اولیه میباشد.
برای پیشبینی جريان مصرف انرژی تولید مرغ گوشتی
تعداد  11واحد مرغداری در منطقه مورد مطالعه وارد مدل
گرديد .نهادههای نیروی کارگری ،ماشینآالت ،سوخت ،خوراک،
الکتريسیته به عنوان ورودیها و انرژی گوشت مرغ و کود بستر
به عنوان مقدار مورد انتظار استفاده شد .در طراحی مدل شبکه
عصبی مصنوعی ،پیش از شروع شبیهسازی دادهها به دو دستهی
دادههای آموزشی و دادههای آزمون مدل تقسیم شدند11 .
درصد از دادههای تحقیق به عنوان دادههای آموزشی انتخاب و
 31درصد از دادهها نیز جهت آزمون مدل مشخص شدند که اين
دادهها در آموزش نقشی نداشتند .برای دستيابی به بهترين
پیشبینی توسط شبکه ،چندين ساختار با استفاده از دادههای
تجربی مورد ارزيابی و آموزش قرار گرفتند.
xmin

مدل پرسپترون چنداليه

شبکههای پرسپترون چند اليه ،قادر به مدلسازی مسائل
مختلف میباشند .در شبکه  ،MLPمجموع وزنی ورودیها و
باياسها از طريق يک تابع انتقال به سطح فعال منتقل میشوند
تا خروجی مربوطه را تولید کنند و واحدها در توپولوژی اليه
پیشخور ،قرار میگیرند ( .)Venkatesan & Anitha, 2006يک
اليه ورودی ،يک يا چند اليه پنهان و يک اليه خروجی
مؤلفههای شبکه  MLPهستند .هر اليه شامل تعدادی از
مؤلفهها به نام نرون يا گره است .تمام اتصالهای بین اليه
ورودی و اليههای پنهان ،ماتريس وزن ورودی و تمام اتصالهای
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بین اليههای پنهان و اليه خروجی ،ماتريس وزن خروجی را
تشکیل میدهد ( .)Zhao et al., 2009هر نرون ،پس از محاسبه
مجموع وزن  nسیگنال ورودی خود ( )2=j،1،...،n ،xjيک تابع
غیرخطی فعال از سیگنال خروجی ( )Yرا تولید میکند ( Deh
:)Kiani et al., 2010
 n

y    w i x j 
 j 1


(رابطه )3

تابع سیگموئید اين معیار را برآورده و همچنین اين تابع
بهطورکلی در بسیاری از شبکههای عصبی پیشخور مورد
استفاده قرار میگیرد .اين تابع توسط رابطه ( )1ارائه شده است
(:)Dawson & Wilby, 1998
1

(رابطه )1

 n

1  exp  w i x j 
 j 1


y 

عملکرد شبکه را میتوان با مقايسه خطای بهدست آمده از
شبکه عصبی همگرا و دادههای اندازهگیری شده ارزيابی نمود.
خطا در پايان فرايندهای آموزش و آزمون براساس تفاوت مقادير
هدف و خروجی پیشبینی شده ،محاسبه میگردد .تابع الگوريتم
پسانتشار خطا ،تابع خطا را که توسط متوسط مقدار مجموع
مربعات خطا بین مقدار پیشبینی شده توسط هر نرون در اليه
خروجی و خروجی هدف تعريف میشود را به حداقل میرساند.
تابع خطا میتواند به صورت زير بیان شود ( Deh Kiani et al.,
:)2010
(رابطه )4
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که در آن  Pشاخص جفت آموزش بردارها K ،شاخص
مؤلفهها در بردار خروجی ZPK ،مؤلفه  kام از بردار الگوی هدف
pام و  z'pkمؤلفه  kام بردار پیشبینی است که الگوی  Pبه عنوان
ورودی شبکه ارائه شده است.
در اين تحقیق از الگوريتمهای آموزش لونبرگ-مارکوارت
( )1LMبرای بهنگامسازی وزنهای شبکه عصبی مصنوعی
استفاده شد که از الگوريتمهای پرکاربرد میباشند .چون آموزش
شبکه را بسیار سريع انجام داده و سطح خطای موجود را حداقل
میسازند.
مدل تابع پايه شعاعی

اين شبکه در مقايسه با شبکه عصبی ،MLPنیاز به نرون بیشتری
دارد؛ اما طراحی آن سريعتر از شبکه  MLPبوده و سريعتر
آموزش میبیند .اين شبکهها زمانیکه بردارهای ورودی فراوانی
1. Levenberg- Marquardt

 122مهندسی بيوسيستم ايران ،دورۀ  ،74شمارۀ  ،2تابستان 3195

در دسترس باشد از عملکرد مطلوبتری برخوردار است و با
تعداد نرون کافی میتواند هر تابع منطقی را تقريب زند .شبکه از
سه اليه که شامل اليه ورودی ،اليه پنهان با تابع فعال شعاعی
غیرخطی و يک اليه خروجی خطی تشکیل شده است (شکل
 .)1مهمترين ماهیت شبکههای  RBFاين است که نرونهای
اليه پنهان در میانه تابع پايه فقط دارای واکنش محلی از تابع
ورودی بوده و به اين دلیل است زمانیکه فضای ورودی تنها در
يک ناحیه میافتد ،تابع اولیه میتواند پاسخ معنیدار غیرصفری
را تولید کند ،در غیر اينصورت ،خروجی از توابع پايه کوچکتر
است (.)Xianhai, 2011
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(رابطه )11

i 1

RMSE 
1
N

MAE 

که در آن  zمقدار اندازهگیری شده و ' zمقدار پیشبینی
شده و  Nتعداد کل مشاهدات میباشد ( Khoshnevisan et al.,
.)2014; Rahman & Bala, 2010
آناليز حساسيت

اليه پنهان

اليه خروجی

اليه ورودی

Φ
w

X1

w
Y

Φ

X2

w
w

Φ
Xn
Φ

خروجی شبکه توسط معادله زير بهدست میآيد:
M

y k  w kj  j  x   w k 0
j 1

که در آن  Mتعداد توابع پايه x ،بردار داده ورودی،
wkjنشاندهنده وزن متصل بین تابع پايه و اليه خروجی و φj
تابع غیرخطی واحد jام که بهطور معمول يک تابع گوسی به
صورت زير میباشد:
(رابطه )1
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(رابطه )11

شکل  -3ساختار شبکه عصبی RBF

(رابطه )6

آنالیز حساسیت میتواند از طريق شبکه عصبی مصنوعی
( )1SAANNعمده متغیرهای ورودی را طی تجزيه و تحلیل،
رتبهبندی کرده و انتخاب کند .آنالیز حساسیت ( )4SAبا مشتق
جزئی بر اساس محاسبهای از متغیرهای ورودی ،وزنها و
متغیرهای خروجی با شبیهسازی  ANNاست .محاسبه
حساسیت S ،به شرح زير میباشد (:)Sung, 1998

 x 
j
 j  x   exp  

2 2j

ورودی و مرکز واحد RBF

که در آن  Xو  μبهترتیب
هستند σj .دامنه تابع پايه گوسی (پارامتر مقیاس) است
(.)Foody, 2004
برای ارزيابی قابلیت شبکه عصبی پرسپترون چنداليه و
تابع پايه شعاعی در پیشبینی انرژیهای خروجی گوشت مرغ و
کود بستر از معیارهای ضريب تبیین ،)R2( 1جذر میانگین
مربعات خطا )RMSE( 2و میانگین قدرمطلق خطا )MAE) 3بین
مقادير پیشبینی شده و مقادير واقعی شبکه استفاده شد:
1. Coefﬁcient of determination
2. Root mean square error
3. Mean absolute error


w ij2 


(رابطه )12
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که در آن  Oاليه خروجی و  Hيک گره پنهان بوده که
1
ij

2
ij

متمايز شده است w ،و  wوزنهای مربوط به اتصال قبل و
بعد از اليه پنهان در شبکه عصبی هستند .اتصال اول برای
ورودی و اليه مخفی و اتصال دوم برای گره پنهان و اليه
خروجی است (.)Sung, 1998
در اين مطالعه بهمنظور پیشبینی جريان مصرف انرژی و
تعیین درصد تأثیر هر يک از متغیرها در پیشبینی انرژی
خروجی از نرمافزار  MATLAB R2013aاستفاده شد.

نتايج و بحث
تجزيه و تحليل انرژی

در تحقیق حاضر ،همارز انرژی نهادهها ،ستاندهها و انرژی
مصرفی معادل در جدول  1نمايش داده شده است .نتايج مطالعه
نشان میدهد که به طور متوسط برای پرورش  1،111قطعه مرغ
گوشتی  143،133مگاژول انرژی از منابع مختلف مصرف
میشود .در مقابل متوسط انرژی ستانده برای تولید مرغ گوشتی

4. Sensitivity Analysis via ANN
5. Sensitivity Analysis
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برابر  21،111مگاژول برآورد گرديده است .همانطور که در
شکل  2نشان داده شده است سوخت ديزل ( 61/12درصد) و
خوراک ( 31/32درصد) مهمترين عوامل در مصرف انرژی بودند
و به دنبال آن برق با  3/14درصد بیشترين میزان مصرف انرژی

را به خود اختصاص داده است .نتايج حاصل نشان داد که
مديريت مصرف سوخت ديزل و خوراک دام ،نهادههای مهمی
برای بهبود بهرهوری انرژی در مزارع پرورش مرغ گوشتی به نظر
میرسد.

جدول  -3ضرايب انرژی و معادل انرژی نهادههای مصرف شده و ستاندههای توليد شده در پرورش مرغ گوشتی

عنوان
الف) نهادهها:
نیروی انسانی
تجهیزات
پلی اتیلن
گالوانیزه
فوالد
موتور الکتريکی
سوخت
دان مصرفی
ذرت
سويا
گندم
دی کلسیم فسفات
اسید چرب
الکتريسیته
کل انرژی نهاده
ب) ستاندهها:
گوشت مرغ
کود بستر
کل انرژی ستانده

معادل انرژی
(مگاژول)

کل انرژی معادل
(مگاژول بر  1111قطعه مرغ)

h

1/36

141/12

kg

16/3
32
62/1
61/2
11/2

kg

1/3
12/16
13/1
11
3
12

واحد

مرجع

)(Salehi et al., 2014

311/22
kg
kg
kg
l

)(Heidari et al., 2013
)(Amid et al., 2015
)(Chauhan et al., 2006
)(Chauhan et al., 2006
31241/63

)(Kitani, 1999

43133/32
kg
kg
kg
kg
kWh

kg

)(Atilgan & Hayati, 2006
)(Amid, 2014
)(Alrwis & Francis, 2003
)(Berg et al., 2002
1633/11

)(Khoshnevisan et al., 2014

14313/12

MJ
kg

)(Atilgan & Hayati, 2006

11/33
1/3

26161/23
621/13

)(Celik & Ozturkcan, 2003
)(Heidari et al., 2011a

21111/26

MJ

شکل  -2سهم ورودیهای انرژی در توليد مرغ گوشتی

در مطالعه مشابه ،(2013) Heidari et al. ،مقدار انرژی
مصرفی در مراحل تولید واحدهای مرغ گوشتی در استان يزد را
بررسی کردند .کل انرژی مصرف شده در يک دوره پرورش

 221/11گیگاژول بر  1،111قطعه مرغ و کل انرژی خروجی
 21/16گیگاژول بر  1،111قطعه مرغ محاسبه شد .نتايج بدست
آمده نشان میدهد که گازوئیل با  13درصد بیشترين میزان
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مصرف انرژی را دارد .همچنین ،نتايج تحلیل مصرف انرژی برای
تولید مرغ گوشتی در استان گیالن نشان داد که سوخت ديزل
با  41درصد و دان مصرفی با  23درصد از جمله پرمصرفترين
نهادهها برای تولید مرغ گوشتی در اين منطقه بودند (Nabavi-
 .)Pelesaraei et al., 2013با توجه به مقايسه مطالعات پیشین و
مطالعه انجام شده تفاوتی در پرمصرفترين نهاده مصرفی وجود
ندارد و تنها تفاوت آن در مقدار عددی و نسبت توزيع انرژی در
مناطق مختلف میباشد که حاکی از متفاوت بودن شرايط
محیطی است .از سوخت برای گرمايش سالنها استفاده میشود
و با توجه به اينکه جوجهها در يک دوره کوتاه پرورش از وزن
تقريبی  11/4گرم به وزن تقريبی  2/4-3کیلوگرم میرسند و
نیاز به اکسیژن برای رشد لزوم تهويه سالنهای مرغداری
بايستی منجر به ورود هوای سرد خارج از سالن در حین تهويه
به داخل سالن میگردد .بنابراين تأسیسات حرارتی دائماً در حال
گرم کردن سالن بوده و میزان زيادی از انرژی از آنها به خارج
از سالن انتقال پیدا میکند .بدين جهت مصرف انرژی سوخت
ديزل باالست .با دقت در انتخاب سیستم عايقبندی برای
جلوگیری از اتالف گرما میتوان از مصرف سوخت بیشتر
جلوگیری نمود.

بررسی مدل شبکه عصبی مصنوعی

به منظور پیشبینی میزان عملکرد تولید مرغ گوشتی با توجه به
انرژی مصرفی نهادههای مختلف برای مرغداران از مدلهای
شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد و نتايج بهدست آمده ارائه
شده است .در اين مطالعه ،يک الگوريتم يادگیری پسانتشار به
منظور ايجاد مدلهای پیشبینی انتخاب شد .جهت دستیابی به
بهترين ساختار شبکه ،تعداد مختلفی از ساختارها با يک و دو
اليه و با تعداد يک تا  21نرون در اليه مخفی مورد آموزش و
آزمون قرار گرفتند .انرژیهای ورودی به عنوان متغیرهای
ورودی مدل و انرژیهای خروجی به عنوان خروجیهای مدل
انتخاب شدند .نتايج نشان داد که بهترين مدل شامل يک اليه
ورودی با پنج پارامتر ورودی ،يک اليه پنهان با  11نرون و يک
اليه خروجی با دو پارامتر خروجی (ساختار  )4-11-2بدست
آمد .شماتیک بهترين ساختار شبکه در شکل  3نشان داده شده
است.
نمودارهای پراکندگی بین مقادير پیشبینی شده و مقادير
واقعی انرژیهای خروجی گوشت مرغ و کود بستر مبتنی بر
شبکه عصبی  MLPبه ترتیب در شکل  1و  4برای دادههای
آموزش و آزمون رسم شده است.

اليه مخفی
اليه خروجی

اليه ورودی

انرژی نیروی انسانی
انرژی تجهیزات

انرژی گوشت مرغ

انرژی سوخت
انرژی کود بستر

انرژی خوراک
انرژی الکتريسیته

شکل  -1ساختار شبکه  MLPدر توليد مرغ گوشتی

الف) آموزش

ب) آزمون

شکل  -7همبستگی بين مقادير واقعی و مقاير پيشبينی شده انرژی خروجی گوشت مرغ برای دادههای آموزش (الف) و دادههای آزمون (ب) مدل MLP
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الف) آموزش

ب) آزمون

شکل  -5همبستگی بين مقادير واقعی و مقاير پيشبينی شده انرژی خروجی کود بستر برای دادههای آموزش (الف) و دادههای آزمون (ب) مدل MLP

پس از شبکه عصبی از نوع  ،MLPعملکرد شبکه  RBFدر
پیشبینی انرژیهای خروجی تولید مرغ گوشتی مدلسازی شده
است .دادههای ورودی و خروجی برای آموزش شبکه همان
اطالعاتی هستند که در تعمیم شبکه  MLPاستفاده شدRBF .
يک شبکه عصبی تکاليه است .به عبارت ديگر ،ورودیها به
طور مستقیم به نرونهای اليه پنهان وارد شده و خروجی
نرونهای اليه پنهان پس از ضرب در وزنهای مربوطه وارد يک

الف) آموزش

جمعکننده میشود که خروجی شبکه عصبی میباشد .مقدار
خطای هدف صفر بوده و شبکه با تعداد  3نرون در اليه مخفی
به اين خطا دست يافته است .نمودارهای پراکندگی انرژیهای
گوشت مرغ و کود بستر پیشبینی شده بر اساس مقادير واقعی
مبتنی بر شبکه عصبی  RBFبه ترتیب در شکل  6و  1برای
دادههای آموزش و آزمون رسم شده است.

ب) آزمون

شکل  -6همبستگی بين مقادير واقعی و مقاير پيشبينی شده انرژی خروجی گوشت مرغ برای دادههای آموزش (الف) و دادههای آزمون (ب) مدل RBF

الف) آموزش

ب) آزمون

شکل  -4همبستگی بين مقادير واقعی و مقاير پيشبينی شده انرژی خروجی کود بستر برای دادههای آموزش (الف) و دادههای آزمون (ب) مدل RBF
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عملکرد شبکههای  MLPو  RBFبرحسب معیارهای ،R2
 RMSEو  MAEبرای پیشبینی انرژیهای خروجی تولید مرغ
گوشتی در دو فاز آموزش و آزمون در جدول  2ارائه شده است.
همانطورکه در جدول مشخص است مقادير  R2برای دادههای
آموزش و آزمون شبکه عصبی  RBFاندکی بیشتر از مقادير R2
برای دادههای استفاده شده در آموزش و آزمون شبکه عصبی

 MLPمیباشد .مقادير  RMSEهر دو شبکه از دقت نسبتاً
مناسبی در برآورد انرژیهای خروجی گوشت مرغ و کود بستر
برخوردار بوده و تفاوت چندانی با هم ندارند ولی خطای شبکه
 RBFکمتر از خطای شبکه  MLPمیباشد .اين نتايج نشان
میدهد که شبکه عصبی  RBFقابلیت بااليی برای پیشبینی
انرژیهای خروجی تولید مرغ گوشتی دارد.

جدول  -2عملکرد شاخصها برای مدل های شبکه عصبی  MLPو RBF

نوع شبکه
MLP
RBF

گوشت مرغ

R2
1/331

آموزش
RMSE
1/116

MAE
1/431

کود بستر

1/216

1/166

1/446

1/312

گوشت مرع

1/334

1/121

1/112

1/322

1/131

کود بستر

1/312

1/121

1/113

1/312

1/134

خروجی

در مطالعهای پیرامون مدلسازی نسبت هزينه به سود در
واحدهای مرغدای گوشتی در استان يزد با استفاده از شبکه
عصبی ،ساختار بهینه  4-21-1را به عنوان بهترين مدل معرفی
نمودند .همچنین در اين پژوهش مقادير ضريب تبیین (،(R2
 MSEو  MAPEبه ترتیب  1/112 ،1/312و  2/463گزارش
شدند ( .)Heidari et al., 2011bدر مطالعه ديگری ،يک مدل بر
اساس شبکههای عصبی مصنوعی به منظور پیشبینی انرژی
خروجی در طیور برای تولید تخممرغ توسعه داده شد .آنها
گزارش دادند که بهترين مدل از يک اليه ورودی با سه متغیر،
يک اليه پنهان با سیزده نرون و يک اليه خروجی با يک متغیر
خروجی تشکیل شده است .نتايج اعتبارسنجی عملکرد شبکه را
با ضريب تبیین باال برابر با  ،1/332حداقل میانگین خطای
نسبی برابر با  1/1111و متوسط درصد خطای مطلق برابر با
 1/21درصد نشان داد (.)Sefeedpari et al., 2012
آناليز حساسيت

تجزيه و تحلیل حساسیت با استفاده از بهترين شبکه انتخاب
برازش شده به منظور ارزيابی توانايی پیشبینی و اعتبارسنجی
هر دو مدل انجام شد (شکل  .)2توان مدلها با بررسی و مقايسه
خروجی تولید شده با مقادير محاسبه شده مشخص گرديد.

الف) گوشت مرغ

R
1/323

آزمون
RMSE
1/141

MAE
1/626

1/113

1/121
1/122
1/123

2

خروج تک به تک هر کدام از پارامترهای ورودی درحالیکه
تغییری در پارامترهای مربوط به الگوهای ديگر وجود ندارد،
باعث آموزش مدلهای  MLPو  RBFمیشود .با توجه به نتايج
بهدست آمده در شکل  ،2سهم هر يک از پارامترهای ورودی از
مدلهای  MLPو  RBFبرازش شده در خروجیهای مورد نظر
(گوشت مرغ و کود بستر) به وضوح ديده میشود .با اين نوع
تحلیل ،امکان قضاوت اينکه طی تولید شبکه  MLPو RBF
مطلوب ،کدام پارامتر دارای بیشترين معنیداری (با حساسیت
نزديک به يک) و کمترين معنیداری (با حساسیت نزديک به
صفر) است ،وجود دارد .بر اساس نتايج ،سوخت ديزل باالترين
حساسیت را در میان ورودیها برای گوشت مرغ با  1/141و
 1/111و کود بستر با  1/111و  1/113به ترتیب برای مدلهای
 MLPو  RBFداشتند .اين نشان میدهد که با استفاده از يک
مگاژول انرژی اضافی برای انرژی سوخت ديزل  1/141و 1/111
مگاژول افزايش در انرژی خروجی گوشت مرغ و  1/111و
 1/113مگاژول افزايش در انرژی خروجی کود بستر به ترتیب در
مدلهای  MLPو  RBFنتیجه میشود .به دنبال سوخت ديزل،
تجهیزات و دان مصرفی باالترين حساسیت را به خود اختصاص
دادند .حساسیت الکتريسیته و نیروی انسانی نسبتاً کم بودند.

ب) کود بستر

شکل  -3نتايج تجزيه و تحليل حساسيت برای انرژی نهادهها در پيشبينی خروجی گوشت مرغ (الف) و کود بستر (ب) برای دو مدل  MLPو RBF
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 به منظورRBF  در اين تحقیق برای نخستین بار شبکه.گرديد
پیشبینی انرژی خروجی تولید محصوالت کشاورزی بهکار گرفته
 مدلهای پیشبینی با استفاده از روشهای ذکر شده با پنج.شد
 نتايج حاصل از مدل.ورودی و دو خروجی توسعه داده شدند
برای پیشبینی انرژیهای گوشت مرغ و کود بستر نشان داد که
RBF معادالت بهدست آمده از مدل شبکه عصبی مصنوعی
 با توجه به تجزيه و تحلیل.عملکرد پیشبینی نسبتاً بااليی دارد
 انرژیهای سوخت فسیلی و تجهیزات باالترين،حساسیت
حساسیت و الکتريسیته و نیروی انسانی کمترين حساسیت را در
فرآيند انرژی تولید گوشت مرغ و کود بستر به خود اختصاص
RBF  مقايسه بین دو شبکه نشان داد که مدل شبکه.دادند
تکنیکی است که میتواند بهطور مؤثر برای مدلسازی و
پیشبینی انرژیهای ستانده بر اساس انرژیهای نهاده مورد
.استفاده قرار گیرد

نتيجهگيری
سامانههای تولید در صنايع زيستی بر مديريت منابع مختلف
 استفاده بهینه از انرژی در بخش کشاورزی.انرژی استوار است
يکی از نیازهای اساسی برای پايداری محصوالت کشاورزی
 برآورد دقیق و پیشبینی مقدار کل محصول تولید شده.میباشد
در پايان فصل تولید به طرحريزی مناسب برای آينده کمک
 در سیستمهای تولیدی ارزيابی ورودیهای انرژی.میکند
مصرف شده در طول فصل تولید به دلیل ناسازگاری دادهها
 از آنجايیکه محاسبات نرم يک ابزار خوب برای.پیچیده هستند
به حداقل رساندن عدم قطعیت در پروژههای مديريت انرژی
میباشد به بررسی و مدلسازی غیرپارامتريک ضريب تبديل
 بدين.انرژی تولید مرغگوشتی در اين مطالعه پرداخته شده است
 وMLP منظور از دو نوع شبکه عصبی مصنوعی تحت عنوان
 برای برآورد انرژیهای خروجی تولید مرغگوشتی استفادهRBF
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