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ABSTRACT
Surveying of energy consumption, greenhouse gas emissions and their modeling using
artificial intelligence methods in peanut production of Astaneh-Ashrafiyeh county of
Guilan province were investigated in this research. The data used in the study were
collected using a face-to-face questionnaire in 2019 production period. Results showed the
total inputs energy and output energy were 19248 and 87210 MJ ha-1 with energy use
efficiency as 4.53, respectively and the highest consumption of inputs was belonged to
chemical fertilizers with 45%. Also, in production process, about 571 kgCO2eq. ha-1 was
emitted that fuel with 57% had the highest share of emissions. The modeling results
showed that in comparison with the results of artificial neural network, the performance of
the ANFIS model is better in predicting the output energy and greenhouse gas emissions of
peanut production.
Keywords: Energy, Peanut, Greenhouse gas, Artificial intelligence.
Introduction
The role and importance of the agricultural sector as the most important sector in food supply is
well illustrated. Excessive use of agricultural inputs such as chemical fertilizers and fossil fuels has
led to destructive environmental effects, including increased global warming, reduced biodiversity,
degraded soil quality (e.g., erosion, compaction, Reduction of soil organic matter) and pollution of
water, soil and air. The emission of these gases has been caused by human activities such as
deforestation and combustion of fossil fuels. The aim of this study was to use artificial intelligence
systems including artificial neural networks and adaptive fuzzy-neural inference system to model
energy consumption as well as greenhouse gas emissions in the process of peanut cultivation in
Astaneh-Ashrafiyeh county of Guilan province.
Material and method
In order to obtain the required information to complete this study, various methods have been used,
including questionnaires, conversations and interviews with farmers and experts, use of statistics in
libraries and agricultural ministry in Gilan province. In this study, Cochran's method was used to
estimate the sample size. The inputs used were labor, machinery, diesel fuel, electricity, fertilizer,
pesticides and seeds. The output also included peanuts. To determine the amount of energy
equivalent of inputs and output, the amount of consumption of each of them multiply by the
specific energy factor of that input. The method of calculating greenhouse gas emissions is to a
large extent similar to the energy method and the emission inputs are multiplied by the relevant
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coefficients and the amount of carbon dioxide emissions is considered as the amount of greenhouse
gas emissions for the input. Inputs for greenhouse gas emissions or in other words carbon dioxide
inputs in this study include cars, diesel fuel, chemical fertilizers, toxins and electricity. In this
study, MATLAB R2019a software was used to predict the energy output and emission of
greenhouse gases for peanut production. In this study, the Levenberg-Marquardt (LM) training
algorithm was used to update the weights of the artificial neural network, which are widely used
algorithms; because they do network training very quickly and minimize the level of error. To find
a network with appropriate topology with the help of training algorithms, the criteria of diagnostic
coefficient (R2), mean square of error square (RMSE) and average percentage of absolute error
(MAPE) were used.
Results and discussion
The results showed that the average energy consumption per hectare of peanuts was 19248.04 mg /
ha and the amount of energy output was 87209.68 mg / ha. Statistical comparison between different
levels of farmland showed that there was no significant difference between the total energy of the
inputs, while the performance of large fields was much higher than the rest of the fields. The results
showed that the total emissions of greenhouse gases were 181.57 kg of carbon dioxide per hectare.
Also, the difference between small, medium and large farms with other farms is significant in terms
of distribution. Large fields have the highest amount of emissions compared to other farms due to
the high rate of mechanized operations and the use of more machines and fuel. While small plots
have the lowest number of publications among the three levels of the group. The results showed
that in the infusion number seven (third layer) for predicting the output energy and emission of
greenhouse gases, the detection coefficient was calculated to be 0.998 and 0.999, respectively,
RMSE values, for the output energy and emission of greenhouse gases. It was 0.072 and 0.009,
respectively, which shows the very high accuracy of the output results.
Conclusion
Comparison of the results obtained from the artificial neural network model and the adaptive
neural-fuzzy inference system for predicting the energy output and emission of greenhouse gases
for peanut production showed that the adaptive fuzzy-neural inference system is due to the use of
the laws of the ability to use It is more accurate and less accurate to predict the energy output and
emission of greenhouse gases to produce peanuts. In field conditions, it is a fuzzy condition and
there are various parameters that are unpredictable and measurable. Therefore, the performance of
the adaptive fuzzy-neural inference system in predicting the output energy and emissions of
greenhouse gases to produce more peanuts.
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پيشبيني انرژي خروجي و نشر گازهاي گلخانهاي در توليد بادامزميني:
مطالعه موردي شهرستان آستانهاشرفيه استان گيالن
3
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منابع طبيعي ،دانشگاه تهران ،کرج ،ايران
(تاريخ دريافت -99/4/23 :تاريخ تصويب)99/13/33 :

چکيده

اين تحقيق به بررسي انرژي مصرفي ،نشر گازهاي گلخانهاي و الگوسازي آنها با بهره-
گيري از روشهاي هوش مصنوعي براي توليد محصول بادامزميني در شهرستان آستانهاشرفيه
استان گيالن پرداخته است .دادههاي موردنياز براي مطالعه از طريق گفتگو و مصاحبه با
کشاورزان و کارشناسان منطقه در سال زراعي  1391بهدست آمد .نتايج نشان داد ،ميزان کل
انرژي نهادهها و انرژي ستانده در توليد محصول بادامزميني بهترتيب در حدود  19241و
 11213مگاژول بر هکتار با کارايي  4/33بوده و بيشترين ميزان مصرف نهادهها به کودهاي
شيميايي با  %43تعلق داشت .همچنين ،در فرايند توليد حدود  311کيلوگرم کربن دياکسيد بر
هکتار منتشر گرديد ،که سوخت فسيلي با  31درصد باالترين سهم انتشار را به خود اختصاص
داده است .نتايج الگوسازي نشان داد که در مقايسه با شبکه عصبي مصنوعي ،عملکرد سامانه
انفيس در پيشبيني انرژي خروجي و نشر گازهاي گلخانهاي توليد بادامزميني بهتر است.
واژههاي کليدي :انرژي ،بادامزميني ،گازهاي گلخانهاي ،هوش مصنوعي.
مقدمه
با رشد روزافزون جمعيت در کشورهای مختلف از
سويی و ارتقای سطح زندگی و تمايل به سمت مصرف
بيشتر از سوی ديگر ،نياز به موادغذايی در حال افزايش
است .نقش و اهميت بخش کشاورزی بهعنوان مهمترين
بخش در تأمين مواد غذايی بهخوبی روشن است .تأمين
مداوم و پايدار نيازها و خواستههای نامحدود مرتبط با
بخش کشاورزی با استفاده از منابع محدود موجود درگرو
بهکارگيری اصولی ،منطقی و بهينه عوامل متعدد توليد
است که اين امر مستلزم تالشهای گسترده تحقيقاتی
چندجانبه نگر و نظاممند است .توجه به بهرهوری

نهادههای توليد در کشاورزی و تالش در جهت افزايش
بهرهوری نهادهها يکی از گامهای اساسی در جهت
افزايش رشد و توسعه بخش کشاورزی میباشد .رشد و
توسعه بخش کشاورزی درگرو توجه به بهرهوری نهادهها
و انرژی در تکتک محصوالت اين بخش میباشد.
انرژی مورداستفاده برای توليد محصوالت کشاورزی
در مرحله اول به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم تقسيم
میشود .انرژی مستقيم نوعی از انرژی است که بهطور
مستقيم برای فعاليتهای کشاورزی مورداستفاده قرار
میگيرد؛ درحالیکه انرژی غيرمستقيم بهطور
غيرمستقيم قبل از مزرعه برای توليد نهادهها استفاده
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میشود ( .)Mousavi-Avval et al., 2011هريک از اين
دو نوع انرژی مستقيم و غيرمستقيم خود به دو نوع
تجديدپذير و تجديدناپذير تقسيم میشوند ( Ozkan et
 .)al., 2004همارز انرژی برابر مقدار کميتی است که
بهعنوان محتوای انرژی برای هريک از نهادهها و
ستاندهها در نظر گرفته میشود .در مورد انرژیهای
غيرمستقيم اين مقدار برابر انرژی است که برای توليد
نهادهها استفادهشده است .بهعنوانمثال :عددی که برای
انرژی کودها در نظر میگيرند شامل تمام انرژیهای
صرف شده در طی مراحل توليد ،بستهبندی و حملونقل
میباشد .همارز انرژی در مورد انرژیهای مستقيم معادل
ميزان انرژی مصرفی آنها در مزرعه استHosseini-( .
.)Fashami et al., 2019
بخش کشاورزی بهعنوان مهمترين توليدکننده مواد
غذايی نهتنها مصرفکننده انرژی است بلکه مهمترين
عرضهکننده انرژی بهصورت زيست انرژی نيز محسوب
میشود ( .)Zangeneh et al., 2010استفاده زياد از
نهادههای کشاورزی مانند انواع کودهای شيميايی و
سوختهای فسيلی منجر به بروز تأثيرات زيستمحيطی
مخربی گشته است که از آن جمله میتوان به افزايش
گرمايش جهانی ،کاهش تنوع زيستی ،تنزل کيفيت
خاک و آلودگی آبها ،خاک و هوا اشاره کرد
( .)Nemecek et al., 2011آاليندههای منتشرشده ناشی
از مصرف منابع مختلف انرژی ،دوسوم کل گازهای
گلخانهای انتشاريافته را به خود اختصاص میدهد
( .)Taseska et al., 2011انتشار اين گازها خود ناشی از
فعاليتهای انسانی مانند نابودی جنگلها و احتراق
سوختهای فسيلی بوده است ( Pathak and
 .)Wassmann, 2007براساس تحقيقات انجامشده توسط
 ،IPCCکربن دیاکسيد با  %66/6باالترين سهم را در
ميان گازها در نشر آاليندگی بر عهده دارد (Kouchaki-
.)Penchah et al., 2016
سهم بخش زراعی در انتشار اين گازها  14الی 12
درصد کل گازهای منتشرشده میباشد (Mostashari-
 .)Rad et al., 2021بهمنظور بهبود کيفيت هوا و نيز
کاهش انتشار گازهای گلخانهای افزايش بازده انرژی و
بهرهبرداری از انرژیهای تجديدپذير امری اجتنابناپذير
به نظر میرسد .از ديگر آثار افزايش بازده انرژی میتوان

به کاهش هزينههای عملياتی و همچنين ،هزينههای
ناشی از توليد محصوالت کشاورزی اشاره کرد ( Meul et
 .)al., 2007استفاده مؤثر از انرژی ،موجب کاهش
مشکالت زيستمحيطی شده و همچنين ،مانع تخريب
منابعطبيعی میشود و باعث رشد و توسعه کشاورزی
پايدار بهعنوان يک سيستم توليد بهصرفه میگردد .بر
همين اساس ،محاسبه شاخصهای انرژی میتواند
ازجمله کارهای مهم و مفيد در رسيدن به اين هدف
محسوب شود (.)Mobtaker et al., 2010
الگوسازی يکی از تکنيکهای ذهنی بشر میباشد که
برای اهداف علمی مورداستفاده قرار میگيرد .الگوها،
انواع گوناگون داشته و کاربردهای فراوانی در همه
زمينههای علوم و فنآوری دارند ( Kay and
 .)Titterington, 2000الگوی مصرف انرژی با توجه به
سامانههای مديريتی ،نوع کشاورزی ،آبوهوا و ساير
شرايط متفاوت است .بنابراين ،يکی از الزامات مهم برای
دستيابی به اهداف کشاورزی پايدار ،تعيين رابطه بين
نهادهها و ستاندهها در فرايندهای توليد کشاورزی است
( .)Saber et al., 2020تمرکز توابع توليد بر تخصيص
کارآمد و بهينه منابع در توليد است .الگوها میتوانند
اثرات زيستمحيطی سامانههای کشاورزی را پيشبينی
کنند .بنابراين ،بهعنوان ابزاری مهم برای مديريت بهتر
در نظر گرفته میشوند ( Nabavi-Pelesaraei et al.,
.)2018
استان گيالن با دربرداشتن  243161هکتار زمين
زراعی ( %1/1اراضی کل کشور) 11355 ،هکتار زمين
باغی ( %5/22اراضی کل کشور) و با توليد بيش از
 164331تن ( %4/61عملکرد کل کشور) محصوالت
مختلف زراعی و  016014تن محصوالت باغی (%2/13
عملکرد کل کشور) ازجمله مناطق مهم و مستعد
کشاورزی در کشور محسوب میشود .بادامزمينی با
مساحت کاشت  11ميليون هکتار در دنيا بعد از سويا و
کتان بهعنوان سومين دانه روغنی مهم جهان مطرح
میباشد .شهرستان آستانهاشرفيه و بندر کياشهر که از
حوزههای اين شهرستان محسوب میشوند ،بيش از 61
درصد از کل توليدات بادامزمينی استان گيالن را
دربردارند .همچنين مساحت زير کشت بادامزمينی در
استان در حدود  2344هکتار میباشد (Nabavi-
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 .)Pelesaraei, 2014که با توجه به قيمت باالی اين
محصول در سالهای اخير ،کشاورزان و مردم منطقه
بهشدت به سمت کشت آن رغبت نشان میدهند .گياه
بادامزمينی فاقد سيستم آبياری بوده و با اتکا به نزوالت
جوی میتواند به رشد قابلقبولی برسد .لذا ،همين
موضع نيز در پرسود بودن اين محصول بهشدت مؤثر
است.
مطالعات بسياری در حوزه مهندسی بيوسيستم و
کشاورزی در راستای بررسی انرژی ،انتشارات آاليندگی
و استفاده از روشهای هوش مصنوعی در الگوسازی
آنها صورت پذيرفته است .در مطالعهای به ارزيابی
ترازنامه انرژی و شاخصهای آن در توليد بادامزمينی
پرداخته شد .کل انرژی ستانده از بادامزمينی12344
مگاژول بر هکتار ارزيابی گرديد .همچنين ،کودهای
شيميايی با  26درصد بيشترين سهم مصرف انرژی را
داشتند ،کارايی انرژی خروجی به ورودی  5/34و بهره-
وری انرژی 4/10کيلوگرم بر مگاژول برآورد شد
( .)Azarpour et al., 2012در تحقيقی بهمنظور
پيشبينی ميزان عملکرد محصوالت سويا و ذرت در
مريلند (آمريکا) با استفاده از ميانگين بارندگی در
دورههای مختلف رشد محصوالت ،از الگوهای شبکههای
عصبی مصنوعی استفادهشده و نتايج بهدستآمده با
نتايج الگوی رگرسيون خطی مقايسه گرديد .نتايج اين
مطالعه نشان داد که الگوی شبکه عصبی مصنوعی
نسبت به الگوی رگرسيونی میتواند عملکرد محصوالت
موردنظر را در مناطق موردمطالعه با دقت بيشتری
برآورد کند ( .)Kaul et al., 2005در تحقيقی ديگر
پژوهشگران به بررسی مصرف انرژی و الگوسازی انرژی
خروجی ذرت علوفهای با استفاده از شبکه عصبی
چنداليه پرداختند .طبق نتايج آنها بهترين الگوی
پيشنهادی برای اين مطالعه دارای ساختار  1-3-3-1و
دواليه پنهان بود .همچنين ماشينها با حدود  56درصد
انرژی ورودی باالترين سهم را در مصرف انرژی ذرت
علوفهای داشت ( .)Taki et al., 2012در مطالعهای ديگر
با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی به الگوسازی و
تحليل حساسيت نهادههای انرژی برای توليد برنج در
استان گيالن پرداخته شد و بر اساس نتايج بهترين
شبکه با ساختار  12-15-1برای الگوسازی پيشنهاد شد
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( .)Nabavi-Pelesaraei et al., 2014در پژوهشی ديگر
پيشبينی عملکرد پرتقال و انتشار گازهای گلخانهای در
استان گيالن با استفاده از شبکههای عصبی مصنوعی
صورت پذيرفت که نتايج بر آن بود ساختار  15-0-2با
 4/66 ،R2و  4/66برای انرژی مصرفی و نشر گازهای
گلخانهای به ترتيب ،بهعنوان بهترين شبکه انتخاب شد
( .)Nabavi-Pelesaraei et al., 2016الگوسازی در
عملکرد توليد تخممرغ بر اساس نهادههای انرژی با
استفاده از روشهای شبکه عصبی و استنتاج فازی –
عصبی تطبيقی نشان داد روش استنتاج فازی – عصبی
تطبيقی توانايی بيشتری در پيشبينی عملکرد نسبت به
شبکههای عصبی مصنوعی دارا میباشد ( Sefeedpari et
 .)al., 2016در يک پروژه تحقيقاتی ،محققان با استفاده
از تلفيق شبکههای عصبی مصنوعی و ارزيابی چرخه
زندگی به الگوسازی انرژی مصرفی و انتشارات آاليندگی
در سامانه بازيافت مديريت پسماند جامد شهری تهران
پرداختند .نتايج آنان نشان داد ساختار شبکه -1-1-11
 3میتواند با دقت بسيار باال نسبت به پيشبينی مواد
بازيافتی و شاخصهای انتشارات اقدام نمايد (Nabavi-
 .)Pelesaraei et al., 2017در مطالعهای ديگر با استفاده
از روشهای هوش مصنوعی به پيشبينی انرژی خروجی
و نشر گازهای گلخانهای در توليد گوساله پرواری
پرداخته شد .براساس نتايج آنان ساختار 12-6-2
بهعنوان بهترين توپوگرافی برای پيشبينی با شبکه
عصبی محاسبه گرديد و همچنين ،روش استنتاج فازی
– عصبی تطبيقی با دقت بيشتری نسبت به شبکه
عصبی مصنوعی به الگوسازی پرداخته است
( .)Hosseinzadeh-Bandbafha et al., 2017استفاده از
تلفيق هوش مصنوعی و ارزيابی چرخه زندگی به
الگوسازی انرژی مصرفی و انتشارات آاليندگی در فرايند
توليد شلتوک در شهرستان رشت استفاده گرديد .نتايج
نشان داد سامانه استنتاج فازی – عصبی تطبيقی نسبت
به شبکههای عصبی مصنوعی توانايی باالتری در
الگوسازی داشتند (.)Nabavi-Pelesaraei et al., 2018
با توجه به جستجوهای انجامشده ،مشخص گرديد
مطالعهای در زمينه الگوسازی انرژی مصرفی و انتشار
گازهای گلخانهای در توليد بادامزمينی در ايران انجام
نشده است .استان گيالن بهعنوان يکی از مهمترين
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قطبهای کشور در توليد بادامزمينی مطرح میباشد که
با بررسی روند مصرف انرژی و همچنين ميزان انتشار
گازهای گلخانهای در توليد اين محصول ،امکان مقايسه
سامانههای مختلف توليد اين محصول در نقاط مختلف
فراهم میشود .لذا ،هدف از مطالعة حاضر ،استفاده از
سامانههای هوش مصنوعی ازجمله شبکههای عصبی
مصنوعی و سامانه استنتاج فازی – عصبی تطبيقی برای
الگوسازی انرژی مصرفی و همچنين ،انتشار گازهای
گلخانهای در فرآيند کشت بادامزمينی در شهرستان
آستانهاشرفيه از توابع استان گيالن میباشد.

()1

N (t.s) 2
Nd 2  (t.s) 2

n 

که در آن  ،Nاندازه جامعه آماری يا تعداد زارعين
منطقه موردمطالعه ( 115زارع) t ،ضريب اطمينان
قابلقبول که با فرض نرمال بودن توزيع صفت موردنظر
از جدول  - tاستيودنت بهدست میآيد S2 .برآورد
واريانس صفت موردمطالعه در جامعه d ،دقت احتمالی
مطلوب (نصف فاصله اطمينان) و  nحجم نمونه است.
حجم نمونه برای بادامزمينی  11بهدست آمد.
ارزيابي انرژي و انتشارات گازهاي گلخانهاي در توليد
بادامزميني

مواد و روشها
منطقهي موردمطالعه و جمعآوري اطالعات

شهرستان آستانهاشرفيه در  54کيلومتری شهرستان
رشت ،در طول جغرافيايی  06درجه و  36دقيقه و عرض
جغرافيايی  51درجه و  16دقيقه قرار دارد و ارتفاع آن از
سطح دريای آزاد  3متر پايينتر است .اين شهر عالوه بر
موقعيت جغرافيايی مناسب ،خاک بسيار حاصل خيزی
نسبت به شهرهای مختلف گيالن دارد .جمعيت آن در
حدود  123هزار و  044نفر است که  02درصد آنان
شهرنشين و ساکن در دو شهر آستانهاشرفيه و بندر
کياشهر و  31درصد آنان روستانشين هستند و ميانگين
بارش ساالنه  1344ميلیليتر است (Hosseinzadeh-
 .)Bandbafha et al., 2018بهمنظور دستيابی به
اطالعات موردنياز جهت تکميل اين مطالعه روشهای
مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است که از آن جمله
میتوان به پرسشنامه ،گفتگو و مصاحبه با کشاورزان و
کارشناسان ،استفاده از آمار موجود در کتابخانهها و جهاد
کشاورزی استان و شهرستانها و برخی پايگاه داده اشاره
کرد .در اين تحقيق برای برآورد حجم نمونه از روشهای
آماری استفاده شد .اما برای انجام آن نياز به دانستن
اطالعات و پارامترهايی درباره جامعه موردمطالعه بود .به
همين منظور 14 ،پرسشنامه بهطور تصادفی در ميان
زارعين تکميل و بر اساس نتايج حاصله از آنها و با
استفاده از رابطه پيشنهادی کوکران حجم نمونه تعيين
شد .رابطه کوکران بهصورت رابطه ( )1میباشد
(:)Cochran, 1963

نهادههای مورداستفاده عبارت بودند از :نيروی
کارگری ،ماشينها ،سوخت ديزل ،الکتريسيته ،کود،
سموم و بذر و ستانده نيز شامل بادامزمينی بود .برای
تعيين ميزان انرژی معادل نهادهها و ستانده از ضرب
ميزان مصرف هر يک از آنها در ضريب انرژی ويژه آن
نهاده طبق رابطه زير بهدست میآيد:
()2

Einput  I consumption  ecinput

که در آن Einput ،انرژی معادل نهادههای مصرفی
برحسب مگاژول Iconsumption ،ميزان نهاده مصرفی (نيروی
انسانی ،سوخت فسيلی ،الکتريسيته و غيره) برحسب
واحد آن و  ecinputمحتوای انرژی نهاده برحسب مگاژول
بر واحد میباشد .ضرايب انرژی برای نهادهها و ستانده
در جدول  1ارايهشدهاند .برای مطالعهی انرژی از
شاخصهای کارايی انرژی ،بهرهوری انرژی ،انرژی ويژه و
افزوده خالص انرژی استفاده شد .برای محاسبه اين
شاخصها از روابط زير استفاده شد ( Fei & Lin et al.,
:)2016
()5
()0
()3
()6
که در آن ER ،کارايی انرژی (بدون بعد) ،Eout ،مقدار
انرژی خروجی برحسب مگاژول بر هکتار ،Ein ،مقدار
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انرژی ورودی برحسب مگاژول بر هکتار ،EP ،بهرهوری
انرژی برحسب کيلوگرم بر مگاژول ،Y ،عملکرد محصول
برحسب کيلوگرم بر هکتار ،EI ،انرژی ويژه برحسب
مگاژول بر کيلوگرم و  ،NEGعملکرد محصول برحسب
کيلوگرم بر هکتار میباشد.
نسبت انرژی ستانده به انرژی نهاده ،کارايی انرژی
ناميده میشود .شاخص بهرهوری انرژی ،مقدار محصول
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توليدی به ازای مصرف يک واحد انرژی را بيان میکند.
انرژی ويژه نسبت کل انرژی نهاده به وزن محصول
ستانده در واحد سطح میباشد .در واقع اين شاخص
عکس بهرهوری انرژی میباشد و بيانکننده انرژی
مصرفی برای توليد هر واحد از محصول است
(.)Mobtaker et al., 2020

جدول  -1محتوای انرژی نهادهها و ستاندهها در توليد بادامزمينی
بخش
الف  -نهادهها
 -1نيروی کارگری
 -2ماشينها و ادوات
 -5سوخت
 -0کودهای شيميايی
نيتروژن
فسفر
پتاسيم
 -3سموم
 -6بذر
ب  -ستانده
 -1بادامزمينی

واحد

نفر ساعت
ساعت
ليتر
کيلوگرم

کيلوگرم
کيلوگرم
کيلوگرم

روش محاسبه نشر گازهای گلخانهای ،نيز تا حدودی
زيادی مشابه روش انرژی میباشد و نهادههای انتشار در
ضرايب مربوطه ضرب شده و مقدار نشر گاز کربن
دیاکسيد بهعنوان ميزان نشر گازهای گلخانهای برای
نهاده در نظر گرفتهشده است .نهادههای منتشرکننده
گازهای گلخانهای يا بهعبارتديگر نهادههای ايجادکننده
کربن دیاکسيد در اين پژوهش شامل ماشينها ،سوخت
ديزل ،کودهای شيميايی ،سموم و الکتريسيته است.
ميزان نشر گازهای گلخانهای برای هر يک از نهادهها از

همارز انرژی
مگاژول بر واحد

مرجع

1/66
62/14
36/51

)(Mostashari-Rad et al., 2019
)(Mobtaker et al., 2012
)(Kaab et al., 2019

66/10
12/00
11/13
13
23

)(Nabavi-Pelesaraei et al., 2018
)(Mostashari-Rad et al., 2019
)(Pahlavan et al., 2012
)(Ozkan et al., 2004
)(Nikkhah et al., 2015

23

)(Nikkhah et al., 2015

طريق فرمول کلی زير بهدست میآيد (
:)al., 2018
GHGemissions  SI consumption  EC emissions
()1
Skunca et

که در آن  GHGemissionsميزان انتشار کيلوگرم کربن
دیاکسيد برای هر نهاده در واحد هکتارSIconsumption ،
مقدار هر نهاده در واحد هکتار با توجه به واحد مربوطه و
 ECemissionsضريب انتشار استاندارد برای هر نهاده که در
جدول  2ارايهشده است.
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جدول  -2ضرايب استاندارد نشر گازهای گلخانهای برای نهادههای کشاورزی
بخش

واحد

 -1ماشينها
 -2سوخت
 -5کودهای شيميايی
نيتروژن
فسفر
پتاسيم
 -0سموم

مگاژول
ليتر
کيلوگرم

همارز کربن دیاکسيد
(کيلوگرم کربن دیاکسيد بر واحد)

مرجع

4/411
2/16

()Pishgar-Komleh et al., 2012
()Pishgar-Komleh et al., 2012

1/5
4/2
4/2

))Taghavifar and Mardani, 2015
)(Mostashari-Rad et al., 2019
)(Mostashari-Rad et al., 2019

کيلوگرم

علفکش

)Hosseinzadeh-Bandbafha et al.,
)2018

6/5

الگوسازي با استفاده از روشهاي هوش مصنوعي

شبکههاي عصبي مصنوعي
در اين پژوهش بهمنظور پيشبينی انرژی خروجی و
نشر گازهای گلخانهای برای توليد بادامزمينی از نرمافزار
 MATLAB R2019aاستفاده شد .به اين منظور ،از
نهادههای نيروی کارگری ،ماشينها ،سوخت ديزل،
کودهای شيميايی ،سموم شيميايی و بذر بهعنوان
ورودیها و انرژی ستانده و ميزان کل نشر گازهای
گلخانهای بهعنوان مقدار مورد انتظار استفاده شد در
طراحی الگوی شبکه عصبی مصنوعی ،دادهها به
دودستهی دادههای آموزشی و دادههای آزمون الگو
تقسيم میشوند 13 .درصد از دادههای تحقيق بهعنوان
دادههای آموزشی و  23درصد نيز جهت آزمون الگو
مشخص شدند .در اين تحقيق از يک شبکه پرسپترون
چنداليه ) (MLP1که اصوالً از يکاليه ورودی ،يک يا
چنداليه پنهان و يکاليه خروجی تشکيل يافته است
استفادهشده است .برای آموزش اين شبکه ،معموالً از
الگوريتم پس انتشار ( )BP2استفاده میشود .در طی
آموزش شبکه  MLPبه کمک الگوريتم يادگيری پس
انتشار ،ابتدا محاسبات از ورودی شبکه بهسوی خروجی
شبکه انجام میشود و سپس مقادير خطای محاسبهشده
به اليههای قبل انتشار میيابد .در ابتدا ،محاسبه
خروجی بهصورت اليه به اليه انجام میشود و خروجی
هر اليه ،ورودی اليه بعدی خواهد بود .در حالت پس

1. Multilayer Perceptron
2. Back Propagation

انتشار ،ابتدا اليههای خروجی تعديل میشود ،زيرا برای
هر يک از نورونهای اليه خروجی ،مقدار مطلوبی وجود
دارد و میتواند به کمک آنها و قاعدههای به هنگام
سازی ،وزنها را تعديل نمود ( Nabavi-Pelesaraei,
.)2018
بهمنظور دستيابی به بهترين شبکه با بيشترين دقت
و کمترين خطا ايجاد تغييراتی در شبکه اجتنابناپذير
خواهد بود .يکی از اين تغييرات چيدمان شبکه يا به
عبارتی تعداد اليههای مخفی بهکار رفته در شبکه است.
تغيير ديگر شامل نوع تابع فعالسازی يا محرک است .در
اين پژوهش از الگوريتم آموزش لونبرگ -مارکوارت
( )LM3برای بهنگام سازی وزنهای شبکه عصبی
مصنوعی استفاده شد که از الگوريتمهای پرکاربرد می-
باشند؛ چون آموزش شبکه را بسيار سريع انجام داده و
سطح خطای موجود را حداقل میسازند .برای يافتن
شبکهای با توپولوژی مناسب به کمک الگوريتمهای
آموزش ،از معيارهای ضريب تشخيص ) ،(R2جذر
ميانگين مربعات خطا ) (RMSE4و ميانگين درصد
خطای مطلق ) (MAPE5استفادهشده است
(.)Khoshnevisan et al., 2014
()1








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

A2
 i 1 i


3. Levenberg-Marquardt
4. Root Mean Square Error
5. Mean Absolute Percentage Error
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()6

1 n
P  Ai 2

i 1 i
n

()14

1 n Pi  Ai
)  100
( 
n i 1
Ai

RMSE 

MAPE 

در روابط فوق  Piمقدار پيشبينیشده Ai ،مقدار
واقعی و  nتعداد واحدهای موردبررسی میباشد.
سامانه استنتاج فازي – عصبي تطبيقي

استنتاج فازی – عصبی تطبيقی (انفيس) نمونهای
از ترکيب شبکههای عصبی و سامانههای فازی بهمنظور
ايجاد يک ابزار الگوسازی دادهای قوی میباشد .انفيس
الگويی است که مقادير مناسبی داده بهعنوان ورودی
دريافت میکند و با توجه به مشخصات اين دادهها ،آنها
را بر توابع عضويت تعيينشده ورودی مینگارد .سپس با
توجه به خروجی اين توابع مجموعهای از قواعد اگر-آنگاه
فازی ايجاد مینمايد .اين قواعد مجموعهای از مشخصات

خروجیها را با توجه به توابع عضويت خروجی
تعيينشده برای آنها ارايه میدهند ( Ekici & Aksoy,
.)2011
غالب ًا سامانههای انفيس را با استفاده از يک سامانه
فازی تاکاگی-سوگنو-کانگ بهصورت ساختار شبکهای
پيشرونده به کار میبرند .اگر خروجی هر اليه بهصورت
(خروجی  kامين گره از اليه  ) lباشد ،ساختار
الگوی انفيس با دو ورودی  yو  xو يک خروجی  zدر
پايگاه قوانين آن از دو قانون زير از نوع سوگنو استفاده
میشود که در شکل  1ديده میشود (Nabavi-
.)Pelesaraei et al., 2018

قانون اول :اگر  A1 ،xاست و  B1 ،yاست ،آنگاه
قانون دوم :اگر  A2 ،xاست و  B2 ،yاست ،آنگاه

شکل  -1اليههای مختلف در يک الگوی انفيس با دو ورودی و يک خروجی ()Nabavi-Pelesaraei et al., 2018
پنج اليه اين نوع الگو به شرح زير تشکيل میشود:
اليه اول( :گرههای ورودی) در اين اليه درجه
عضويت گرههای ورودی به بازههای مختلف فازی با
استفاده از تابع عضويت ،مشخص میگردد:
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که در آن
،Ak
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 ،درجه عضويت  xدر مجموعه فازی
 ،درجه عضويت  yدر مجموعه فازی

میباشد .توابع عضويت میتوانند بهصورت تابع
زنگولهای ،مثلثی ،ذوزنقهای و انواع ديگر باشند.
اليه دوم( :گرههای قاعده) هر گره در اين اليه درجه
فعاليت يک قانون را محاسبه میکند:
()12
 ،درجه عضويت  yدر مجموعه
که در آن
فازی  Bkو  wkدرجه فعاليت قانون  kام است.
اليه سوم( :گرههای ميانگين) در اين اليه  kامين
گره ،نسبت درجه فعاليت قانون  kام ،را به مجموع درجه
فعاليت کليه قوانين بهصورت زير نرمالسازی میکند:
()15
 ،درجه فعاليت نرمال شده قانون  kام

که در آن
میباشد.
اليه چهارم( :گرههای نتيجه) در اين اليه خروجی
هر گره برابر است با:
()10
اليه پنجم( :گرههای خروجی) در اين اليه هر گره
مقدار خروجی نهايی را بهصورت زير محاسبه مینمايد
(تعداد گرهها برابر تعداد خروجیهاست) (Nabavi-
:)Pelesaraei et al., 2018
()13
با استفاده از نرمافزار اکسل ،متوسط نهادههای
مصرفی ،نشر گازهای گلخانهای و شاخصهای انرژی در
هر هکتار محاسبه شد .همچنين ،از نرمافزار MATLAB
 R2019aبرای محاسبات مربوط به پيشبينی انرژی
خروجی و نشر گازهای گلخانهای در توليد بادامزمينی
بهره گرفته شد.

نتايج و بحث
تحليل انرژي و انتشار گازهاي گلخانهاي

در اين پژوهش بهمنظور تفکيک اثر مساحت مزرعه
بر ميزان مصرف انرژی و نشر گازهای گلخانهای و قياس
آنها با يکديگر چه به لحاظ نهاده و چه به لحاظ ستانده
مزارع زير کشت بادامزمينی در منطقه به سه دستهی
کوچک (زير يک هکتار) ،متوسط (يک تا سه هکتار) و
بزرگ (بيش از سه هکتار) تقسيم شدند.
در جدول  5ميزان مصرف انرژی نهادهها و انرژی
ستانده برای سطوح مختلف زير کشت بادامزمينی در سه
سطح مذکور ارايه دادهشده است .نتايج نشان داد
متوسط مصرف انرژی برای يک هکتار بادامزمينی
 16201/40مگاژول و مقدار انرژی ستانده برابر
 11246/61مگاژول بر هکتار بود .مقايسه آماری بين
سطوح مختلف سطح مزارع بيانگر آن بود که بين کل
انرژی نهادهها اختالف معنیداری وجود نداشته
درحالیکه عملکرد زمينهای بزرگ به ميزان زيادی
بيش از ساير سطوح است .افزايش استفاده از ماشينها و
ادوات در زمينهای بزرگ بهدليل عمليات مکانيزه بيشتر
باعث شده تا انرژی مصرفی ماشينها در زمينهای بزرگ
نسبت به زمينهای کوچک بيشتر باشد .از سوی ديگر،
ميزان مصرف کودهای شيميايی در زمينهای کوچک
بيش از زمينهای متوسط و بزرگ است .چون اکثر
زمينهای کوچک از روشهای دستی برای پاشش کود
بهره میبردند ،به دليل توزيع نامتناسب مصرف کود
بيشتری را نسبت به ساير زمينها دارا بودند .همچنين،
يکسان بودن سهم بهرهبرداران کوچک از کود دولتی
(کودی که بهصورت يارانه) با ساير بهرهبرداران ،اصلی-
ترين دليل مصرف باالی کود در اين زمينها نسبت به
ساير زمينها بود .عمليات مکانيزه کمتر در زمينهای
کوچک مزيد بر علت بود تا نيروی کارگری در آنها نيز
بيش از ساير گروهها باشد که نتايج اين پژوهش هم
حاکی از اين مطلب است .با توجه به اينکه ميزان
عمليات ماشينی در زمينهای بزرگ بيش از ساير زمين-
ها بود ،انتظار میرفت به دليل مبارزه مکانيکی با
علفهای هرز در اين سطوح ،مصرف علفکش کمتر از
ساير سطوح باشد ،که نتايج بر آن بود با افزايش اندازه
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زمين ،کشاورزان منطقه در زمينه سموم شيميايی
مصرف کمتری را دربر دارند .بهعبارتديگر ،میتوان
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نتيجه گرفت که يکپارچگی اراضی میتواند راندمان
بيشتری را در مصرف نهاده علفکش در برداشته باشد.

جدول  -5انرژی نهادهها و ستانده در توليد محصول بادامزمينی در شهرستان آستانهاشرفيه (مگاژول بر هکتار)
گروهبندی زمين در سه اندازه (هکتار)
بخش

کوچک
(< ) 1

بزرگ
(> ) 5

متوسط
()5-1

ميانگين

الف  -نهادهها
 -1نيروی کارگری
 -2ماشينها و ادوات
 -5سوخت
 -0کودهای شيميايی
نيتروژن
فسفر
پتاسيم
 -3سموم
علفکش
 -6بذر
کل انرژی نهاده
ب  -ستانده
 -1انرژی خروجی

2151/11
134/40a
3361/66a

b

1511/23
122/46b
6011/41b

c

a

1113/10
644/62c
6145/42b

1201/15
102/35
6653/50

1120/14a
526/16a
533/42a

1462/60a
520/21ab
532/52ab

1112/56a
260/41b
516/32b

1421/10
522/13
534/11

560/11a
1315/46a
16163/66a

266/61b
1061/11b
16211/64a

262/13c
1020/41c
16162/33a

521/46
1066/11
16201/40

12002/46a

12165/15b

62420/61c

11246/61

* ميانگينهايی که دارای حروف مشابه هستند ،با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.

در کشت بادامزمينی عمدهترين ماشينهای موردنياز
تيلر و تراکتور هستند که بيشتر در مرحلهی خاکورزی
ال
اوليه مورداستفاده قرار میگيرند .همانطور که قب ً
اشاره شد در مزارع بزرگتر بهدليل درجه مکانيزاسيون
باالتر از ماشينها بيشتر استفاده میشود که اين موضوع
دليل بر استفاده زياد سوخت در اين سطوح از مزارع

است .سهم هر يک از نهادههای انرژی در کشت يک
هکتار بادامزمينی در شهرستان آستانهاشرفيه در شکل 2
به معرض نمايش درآمده است .کودهای شيميايی با
 %03بيشترين ميزان مصرف انرژی را به خود اختصاص
داده است .در اين منطقه ،نيتروژن بهطور فزايندهای
نسبت به ساير کودها مورداستفاده قرار میگيرد.
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شکل  -2سهم هر يک از نهادههای مصرفی در ميزان مصرف انرژی کل در توليد بادم زمينی

بيشترين مصرف سوخت مربوط به عمليات خاک-
ورزی علیالخصوص شخم بوده و در زمينهای بزرگتر
عمليات برداشت مکانيزه تا حدودی به اين مصرف
افزودهاند .استفاده از ماشينهای نامناسب نيز باعث شده
تا علیرغم سهم پايين ماشينها و ادوات ( )%0در انرژی
مصرفی کل ميزان سوخت بااليی در طی فرآيند توليد
بادامزمينی مصرف گردد .استفاده مناسب و بهاندازه
کودها و يا جايگزينی کودهای زيستی میتواند تأثير به
سزايی در کاهش مصرف کود داشته باشد .همچنين،
استفاده از روشهای خاکورزی مناسب با ميزان
برگردان کردن کمتر خاک موجب کاهش سوخت
مصرفی در منطقه میگردد .استفاده از ماشينهای
مناسب در منطقه نيز میتواند سهم به سزايی در کاهش
مصرف انرژی سوخت داشته باشد .پيش از اين ،در
مطالعهای پيرامون ارزيابی ترازنامه انرژی و شاخصهای
آن در توليد بادامزمينی در شمال ايران نشان داده شد
که کل انرژی ورودی برای کشت بادامزمينی 25310
مگاژول بر هکتار برآورد گرديده است .همچنين نتايج
آنها بر آن بود که کودهای شيميايی با %21/11
بيشترين سهم را در کل انرژی نهادهها به خود اختصاص
دادهاند ( .)Azarpour et al., 2012مقادير شاخصهای
انرژی و درصد اشکال مختلف انرژی برای توليد
بادامزمينی در جدول  0نشان دادهشده است .در بادام-
زمينی به سبب مصرف باالی کودهای شيميايی درصد

انرژی غيرمستقيم بيش از انرژی مستقيم بود .از سوی
ديگر ،سهم انرژیهای تجديدناپذير بسيار بيشتر از
انرژیهای تجديدپذير بود .سهم باالی انرژیهای
تجديدناپذير در مقايسه با انرژیهای تجديدپذير مربوط
به استفاده بيشازحد کودهای شيميايی و سوخت در
توليد بادامزمينی است که الزم است در زمينه جايگزينی
اين کودها با کودهای آلی با مصرف انرژی و آاليندگی
کمتر مطالعاتی صورت پذيرد.
جدول  -0ميزان شاخصهای انرژی و سهم هريک از اشکال
انرژی در توليد بادامزمينی
بخش

واحد

 -1کارايی انرژی

کيلوگرم بر
مگاژول
مگاژول بر
کيلوگرم
مگاژول بر
هکتار

 -2بهرهوری انرژی
 -5انرژی ويژه
 -0افزوده خالص
انرژی
 -1انرژی مستقيم
 -2انرژی
غيرمستقيم
 -5انرژی تجديدپذير
 -0انرژی
تجديدناپذير

مقدار
0/35
4/11
3/32
61661/60

درصد

04/66

درصد

36/40

درصد

10/21

درصد

13/15
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جدول  3ميزان نشر گازهای گلخانهای بر اساس سه

های بزرگ به سبب ميزان باالی عمليات مکانيزه و

سطح مزرعه برای توليد بادامزمينی را نشان میدهد.

استفاده از ماشينها و سوخت بيشتر دارای بيشترين

نتايج نشان داد که ميزان کل نشر گازهای گلخانهای

مقدار نشر نسبت به ساير مزارع هستند .درحالیکه

 311/11کيلوگرم کربن دیاکسيد بر هکتار میباشد.

زمينهای کوچک دارای کمترين مقدار نشر در ميان سه

همچنين ،اختالف بين مزارع کوچک ،متوسط و بزرگ با

سطح گروهبندیشده میباشند.

ساير مزارع ازلحاظ ميزان انتشار معنیدار است .زمين-
جدول  -3ميزان نشر گازهای گلخانهای در توليد محصول بادامزمينی در شهرستان آستانهاشرفيه (کيلوگرم کربن دیاکسيد بر هکتار)
گروهبندی زمين در سه اندازه (هکتار)
بخش

کوچک
(< ) 1

متوسط
()5-1

بزرگ
(> ) 5

ميانگين

 -1ماشينها

a35/23

b31/51

c65/61

36/12

 -2سوخت
 -5کودهای شيميايی
نيتروژن
فسفر
پتاسيم
 -0سموم
علفکش
کل نشر گازهای گلخانهای

a212/61

b511/41

b521/42

523/25

a136/14
a3/23
a6/51

a131/01
b3/21
a6/52

a135/33
b0/15
b3/15

131/16
3/16
6/26

a21/40
a320/32

b22/25
b361/62

c16/01
c316/44

16/16
311/11

* ميانگينهايی که دارای حروف مشابه هستند ،با يکديگر اختالف معنیدار ندارند.

سهم هر يک از نهادههای انتشار در ميزان کل نشر
گازهای گلخانهای برای توليد بادامزمينی در شکل 5
مشخصشده است .بر اين اساس سوخت با  %36/60پر
نشرترين نهاده بوده و پسازآن نيتروژن و ماشينها

به ترتيب با  %21/62و  %14/01باالترين سهم را در
ميزان کل نشر گازهای گلخانهای دارا بودند .همچنين،
فسفر و پتاسيم نيز به ترتيب با  %4/61و %1/11
کمترين درصد مشارکت در انتشار کل را دارا بودند.
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شکل  -5سهم نهادههای مختلف از کل نشر گازهای گلخانهای برای توليد بادامزمينی
الگوسازي انرژي مصرفي و نشر گازهاي گلخانهاي با
استفاده از شبکههاي عصبي مصنوعي

در اين قسمت ،بهمنظور پيشبينی انرژی خروجی و
نشر گازهای گلخانهای از الگوهای شبکه عصبی مصنوعی
استفادهشده است .شبکههای استفادهشده در اين تحقيق
از نوع شبکههای عصبی مصنوعی چنداليه با روش
يادگيری پس انتشار خطا بوده است .بهمنظور دستيابی

به بهترين ساختار شبکه عصبی ،تعداد مختلفی از
ساختارها با يک و دواليه و با تعداد نورونهای يک تا 54
در اليهی مخفی آموزش دادهشده و آزمون و
اعتبارسنجی شدهاند .نتايج الگوسازی انرژی مصرفی و
نشر گازهای گلخانهای با استفاده از شبکههای عصبی
مصنوعی برای کليهی محصوالت موردمطالعه در اين
پژوهش در جدول  6ارايهشده است.

جدول  -6عملکرد شبکه عصبی برای الگوسازی انرژی مصرفی و نشر گازهای گلخانهای در توليد بادامزمينی
خروجیهای الگو
 -1انرژی
خروجی توليد
بادامزمينی
 -2نشر گازهای
گلخانهای توليد
بادامزمينی

تعداد
نورونهای
اليه اول

آموزش
R2

RMSE

14
4/162

آزمون
MAPE

R2

4/4456

4/155

4/461

14

RMSE

4/4446
4/426

4/4412
4/641

4/415

بر اساس نتايج ،در الگوسازی برای محصول بادام-
زمينی در شهرستان آستانهاشرفيه ساختار  1-14-2به-
عنوان بهترين توپولوژی بهدست آمد (شکل  .)0مقادير
 R2الگوهای انرژی خروجی و نشر آاليندگی برای
دادههای آموزش به ترتيب  4/162و  4/641و برای

MAPE

4/4446
4/155

4/446

دادههای آزمون در هر دو الگو  4/155محاسبه شد.
همچنين ،مقادير  RMSEدادههای آموزش به ترتيب
 4/461و  4/415و مقادير  MAPEبه ترتيب  4/4456و
 4/4412برآورد شدند.
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شکل  -0ساختار توپولوژی  1-14-2برای پيشبينی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانهای
الگوسازي انرژي مصرفي و نشر گازهاي گلخانهاي با
استفاده از سامانه استنتاج فازي -عصبي تطبيقي

سامانه استنتاج فازی از فرايند آموزش شبکههای
عصبی بهمنظور تنظيم توابع عضويت و پارامترهای
مربوط به مجموعه دادههای ورودی استفاده میکند و
الگوريتم آموزشی سامانه استنتاج فازی -عصبی تطبيقی
از روش ترکيبی دوگانه که شامل روشهای پس انتشار
خطا و حداقل مربعات میباشد ،استفاده میکند .ازاينرو،
در اين بخش برای پيشبينی انرژی خروجی و نشر
گازهای گلخانهای در توليد بادامزمينی با در نظر گرفتن
انرژیهای مصرفی از اين روش که بهعنوان يک ابزار
قدرتمند در الگوسازی شناخته میشود که مزايای هر دو
روش فازی و شبکه عصبی مصنوعی را دارد ،استفادهشده
است .همانطور که ذکر شد ،پارامترهای ورودی در
الگوسازیهای موردنظر در اين مطالعه ،انرژیهای

مورداستفاده در توليد بوده است اما يکی از محدوديتها
در استفاده از روش استنتاج فازی -عصبی تطبيقی برای
الگوسازی تعداد پارامترهای ورودی میباشد .در اين
مطالعه تعداد ورودیها  1پارامتر بود و ازآنجايیکه در
شرايط وجود بيش از پنج پارامتر ورودی ،به علت افزايش
زمان محاسبات و افزايش تعداد قوانين ،معموالً انجام
محاسبات ناتمام باقی میماند ،از آرايشهای مختلف
انفيس چنداليه بهمنظور دستيابی به بهترين ترکيب
برای عمل پيشبينی استفاده شد .درنهايت بهترين
آرايش انفيس بر اساس بهترين شاخصهای آماری
انتخاب و بهعنوان الگوی مناسب ارايهشده است که
بهترين آرايش انفيس برای پيشبينی انرژی خروجی و
نشر گازهای گلخانهای در توليد بادامزمينی در شکل 3
ارايهشده است.
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شکل  -3آرايش انفيس سهاليه برای پيشبينی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانهای در توليد بادامزمينی

مشخصات و پارامترهای عملکرد انفيسهای شماره
يک تا هفت در جدول  1ديده میشود .بر اساس نتايج
مندرج در اين جدول ،ترکيب توابع عضويت  Gbellو
خطی برای مقادير ورودی و خروجی نسبت به ساير
ترکيبات نتايج بهتری ايجاد کرده است .همچنين
الگوريتم يادگيری از نوع هيبريد بهترين نتيجه را برای
آموزش انفيسها داشته است .نتايج نشان داد در انفيس
شماره هفت (اليه سوم) برای پيشبينی انرژی خروجی و
نشر گازهای گلخانهای ضريب تشخيص به ترتيب 4/661
و  4/666محاسبهشده است مقادير  ،RMSEبرای انرژی
خروجی و نشر گازهای گلخانهای به ترتيب  4/412و
 4/446بوده است که نشان از دقت بسيار باالی نتايج
خروجی دارد .در واقع ،نتايج برآن است که بيش از 64
درصد ارتباطات بين ورودیها و خروجیها توسط انفيس
چنداليه قابل پيشبينی بوده و با جايگزينی ميزان
نهادههای جديد در مدل محاسبهشده بدون انجام

عمليات مجدد و صرف هزينه و زمان با بيش از 64
درصد مشابهت با عمليات واقعی میتوان خروجی
مربوطه را پيشبينی نمود.
مقايسه نتايج شبکههای عصبی مصنوعی و انفيس
چنداليه نشان داد که انفيس پيشبينی دقيقتری نسبت
شبکه عصبی مصنوعی ارايه مینمايد .علت اين نتيجه
وجود عواملی است که کميتی نبوده و توسط منطق
رياضی توجيه نشده اما با استفاده از منطق فازی میتوان
به روابط بين آنها پی نمود .مانند رفتارهای آموزشديده
شده کشاورزان از نسلهای قبل که اثرات کيفی در
اعمال نهادهها را دريرداشته است .روش انفيس چنداليه
عالوه بر اينکه روابط غيرخطی را نيز در پيشبينی
عملکرد و انتشار گازهای گلخانهای در نظر گرفته بلکه
مواردی که وابسته منطق فازی و غيرقابل اندازهگيری
بوده را نيز در برداشته است

جدول  -1مشخصات الگویهای انفيس سهاليه برای پيشبينی انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانهای در توليد بادامزمينی
نوع متغير
وابسته

اليه

اول
انرژی
خروجی
دوم
سوم
اول
نشر گازهای
گلخانهای
دوم
سوم

عنوان
انفيس 1
انفيس 2
انفيس 5
انفيس 0
انفيس 3
انفيس 6
انفيس 1
انفيس 1
انفيس 2
انفيس 5
انفيس 0
انفيس 3
انفيس 6
انفيس 1

توابع عضويت
خروجی
ورودی
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell
خطی
Gbell

توابع عضويت
اپوک
ورودی
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6
52
3و6

الگوريتم
يادگيری
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد
هيبريد

R2

RMSE

MAPE

4/441
4/166
4/114
4/166
4/006
4/623
4/661
4/321
4/165
4/660
4/515
4/121
4/111
4/666

1150/31
1336/44
1316/12
4/466
160/24
135/02
4/412
51/16
6/65
26/03
15/11
4/20
4/06
4/446

4/31
4/01
55/56
4/41
21/64
54/16
4/4441
1/62
2/26
5/36
1/66
4/410
4/461
4/4443
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با دقت بيشتر و خطای کمتر انرژی خروجی و نشر
گازهای گلخانهای برای توليد بادامزمينی را پيشبينی
 در شرايط مزرعهای شرايط فازی است و پارامترهای.کند
مختلفی وجود دارند که غيرقابل پيشبينی و اندازهگيری
 عصبی-  عملکرد سامانه استنتاج فازی،هستند بنابراين
تطبيقی در پيشبينی انرژی خروجی و نشر گازهای
گلخانهای برای توليد بادامزمينی به دليل شرايط فازی
 در پايان پيشنهاد شد با استفاده از.بهتر است
-ماشينهای مناسب و اجرای روشهای مناسب خاک
. سوخت مصرفی در توليد بادامزمينی کاهش يابد،ورزی
 استفاده از کودهای حيوانی و سبز از مهمترين،همچنين
راهکارهای کاهش مصرف کودهای شيميايی در منطقه
.موردمطالعه است

جمعبندي و پيشنهادها

 روند مصرف انرژی و انتشار گازهای،در اين مطالعه
.گلخانهای در توليد بادامزمينی موردبررسی قرار گرفت
با استفاده از روشهای هوش مصنوعی رابطه بين مصرف
نهادهها با عملکرد محصول و انتشار گازهای گلخانهای
03  نتايج نشان داد که کودهای شيميايی با.بررسی شد
درصد بيشترين سهم مصرف انرژی را به خود اختصاص
 سوخت و کود نيتروژن مهمترين، همچنين.داده است
.نهادههای دخيل در انتشار گازهای گلخانهای بودند
مقايسه نتايج حاصل از الگوی شبکه عصبی مصنوعی و
فازی تطبيقی برای پيشبينی-سامانه استنتاج عصبی
انرژی خروجی و نشر گازهای گلخانهای برای توليد
 عصبی- بادامزمينی نشان داد که سامانه استنتاج فازی
تطبيقی به دليل بهرهگيری از قوانين فازی قادر است تا
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