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  چكيده

  
تغيير  شدت ترکيبي به بذور و ها کش آفت هاي شيميايي، کود به بيشتر اتکاي دليل به جهان در کشاورزي هاي توليدات  سيستم
 يکشاورز بخش در يا گلخانه  يها گاز انتشار شيافزا ،يکشاورز بخش در يانرژ يابيارز موضوع بر عالوه امروزه. است کرده 
 انتشار و يانرژ يهاشاخص نييمطالعه تع نيا هدف. است  شده يجهان شيگرما و اقلیمی راتييتغ توجه قابل شيافزا به منجر
 استفاده با محصول عملکرد همچنین. استبختياري   و چغندرقند در استان چهارمحال  دکنندهيتول يها واحد يا گلخانه  يها گاز
از  ازيشد. اطالعات موردن يساز مدلو  ينيب شيپ س،يانف و يمصنوع يعصب يها  شبکه رينظ يمصنوع هوش مختلف يها مدل از
. به منظور محاسبات به دست آمد يبخش کشاورز نياز صاحبان مزارع و مسئول ينامه و مصاحبه حضور پرسش ليتکم قيطر

و افزوده  ژهيو يانرژ ،يانرژ يور بهره ،ينسبت انرژاستفاده شد.  ماپرويس افزار نرماز  يطيمحستياثرات ز يابيارز يبرا يضرور
مگاژول بر هکتار به  ۵۳/۷۵۲۴۴۹و  لوگرميمگاژول بر ک ۸/۰بر مگاژول،  لوگرميک ۲۴/۱، ۹۹/۲۰ترتيب برابر  بهي خالص انرژ
مگاژول در  ۷۹۰۰۹۰ و ۴۶۴/۳۷۶۴۰ترتيب برابر  چغندرقند به ديتول يخروج و يورود يکل انرژ زانيم. همچنين دست آمد

سهم از کل  نيشتريبر هکتار برآورد شد که ب CO2 ادلمع لوگرميک ۸۵۹/۱۵۵۶ ،يا گلخانه يها انتشار گاز ي. مقدار کلبودهکتار 
 يها مدل سهيبود. مقا )%۷۶/۲۱( و برق )%۶۶/۳۱( سوخت)، %۲۲/۴۰(مختص به کود ازت  ترتيب بهشده،  منتشر يها گاز

 را چغندرقندعملکرد محصول  يخوب به س،يانف و يمصنوع يدو مدل شبکه عصب هرمختلف برآورد عملکرد نشان داد که 
ملکرد ع ينيب شيپ يبرا يهمبستگ بي. ضرتداش يتر قيبهتر و دق جينتا يمصنوع يعصب يهاشبکه اما ،ندنک يم ينيب شيپ

 به ۹۹۹۱/۰برابر با  سيانف از شده  حاصل مقدارکه  بود درحالي ۱برابر با  يمصنوع يعصب يها  از شبکه يريگ چغندرقند با بهره
 ۰۰۰۰۳/۰برابر با  که داشت يکمتر يخطا بيضر ،انفيسبا مدل  سهيمقا در يمصنوع يمدل شبکه عصب چند هر. آمد دست
وارده به  اثرات منفي ،يکشاورز توليد محصوالتدر  ها نهاده نهيبه ريمقاد ينيگزيبا جا شود که چنين استنباط مي. بود
  .ابدي يکاهش م ستزي طيمح
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  مقدمه
 د شکر محسوبيتول ياز منابع مهم برا يکي ١چغندرقند

در جهان از  يديدرصد شکر تول ۴۰. حدود شود يم
مالس  ،د شکري، عالوه بر تولآيد مي به دست چغندرقند

ت يواتانول حائز اهميد بيتول يد شکر برايحاصل از تول
ر يدرصد از سطح ز ٥/٢٢حدود  ،FAO بر اساس آماراست. 

ران مربوط به يدر کشور ا يکشت محصوالت صنعت
هکتار در  ١٥٠٠ن مقدار حدود ياست و از ا چغندرقند

عملكرد متوسط  .قرار دارد بختياري  و چهارمحال استان 
 ٩٧٥٠٠ساالنه  يکل طور به. استتن در هكتار  ٦٥حدود 

 .شود يم دين استان توليدر ا چغندرقندتن 
به  ايدر دن يمحصوالت کشاورز ديتول يها  امروزه نظام

شده وابسته است.  اصالحو بذور  ييايميکودها، سموم ش
 يمصرف انرژ يدر الگو يا ظهمالح قابل راتييتغ جه،يدرنت

 يبه منابع انرژ يشده و وابستگ جاديا يدر بخش کشاورز
. با توجه به منابع است  شده شتريب زين يليفس يها  سوخت

از منابع مختلف  هيرو يب مصرفمحدود و اثرات  يعيطب
 يها الگو يبررس ست،يز طيانسان و مح يسالمت يرو يانرژ

منظور استفاده مؤثر از آن در بخش   به يمصرف انرژ
 ;Emami-Meybodi, 2000است ( ياتيح ،يکشاورز

Mousavi-Avval et al., 2011با  يانرژ انيجر زي). آنال
منجر  د،يسامانه تول در يو خروج يورود يها  يثبت انرژ
جهت محافظت از منابع و  ابيمنابع کم حيصح تيريبه مد

 ليتحل يخواهد شد. از طرف يانرژ داريپا تيريتحقق مد
 يکاهش انرژ يدهنده چگونگ نشان تواند يم يمصرف انرژ

باشد  يانرژ ييکارا شيو افزا يدينظام تول  به يورود
)Carman, 1997; Heidari et al., 2011 .(  

منابع انتشار  نيتر بزرگ ،يليفس يانرژ يها حامل امروزه
 يانرژ يابيعالوه بر ارز ني. بنابراهستند يا گلخانه  يها گاز

با  ز،ين يا گلخانه  يها گازانتشار  ،يکشاورز يها  در سامانه
مورد  ،يجهان شيو گرما مياقل رييتغ دهيپد تيتوجه به اهم
 ،يا گلخانه يها گازن يتر . مهماست  گرفته توجه قرار

)، متان N2O( تروژنيندي)، اکسCO2کربن (دياکس يد
)CH4 گازها باعث گرم شدن جو  ني. اهستند) و بخار آب
در اثر  نيکره زم يدما شيافزا دهيپد به. ٢شوند يم نيزم

اصطالحاً اثر  ن،يدر جو زم يا گلخانه يوجود گازها
 ي). تمامHaroni et al., 2018( شود يمگفته  ٣يا گلخانه 

                                                           
1- Beta vulgaris L 
2- Global Warming 
3- Greenhouse Effect 

ونقل  حمل ،يصنعت يها  تيفعال جمله از يبشر يها  تيفعال
 يا گلخانه  يها گاز شيباعث افزا ينوع  به ،يو کشاورز

را  يجهان شيگرما شينوبه خود افزا  به زين نيا و اند شده
 يها  تي). فعالHatirli et al., 2006( به دنبال دارد

کاشت و برداشت  ،يورز خاک اتيعمل لياز قب يکشاورز
 يها  يورود ونقل و حمل ديتول اتيو عمل ميمستق طور به

 نيو کودها و همچن ها کش فتجمله آ از مزرعه ازيموردن
 طور به ره،يغها و  مرداب يزهکش ،ها جنگل بيتخر
 شوند يم يا گلخانه  يها گازباعث انتشار  ميرمستقيغ
)Reno et al., 2011.(  

 يبه ابزار مناسب اتيچرخه ح يابيارز رياخ يها  در سال
در  يطيمح ستيز راتيتأث زانيم نييو تع يجهت بررس

در  که يطور به است  شده  ليتبد ها سوخت ستيز ديتول
 يبرا يابزار عنوان بهاز کشورها از آن  ياريبس

و  يزراع يها  يزير کالن در برنامه يها  يريگ ميتصم
است  يروش اتيچرخه ح يابي. ارزشودياستفاده م يصنعت

محصول  کي ديمرتبط با تول يطيمح ستيکه همه اثرات ز
). Delucchi, 2003( دهد يقرار م يابيو ارز يبررس را مورد

) در اواخر دهه LCEAخالص ( يانرژ ياز بررس LCAواژه 
 از ترگسترده اريشده و بس گرفته ۱۹۸۰دهه  ليو اوا ۱۹۷۰

از  LCA ياست. امروزه نحوه اجرا الصخ يانرژ يابيارز
، تفاوت است  گرفته  انجام ۱۹۹۰ ليکه در اوا ييها يابيارز
  ).Soam et al., 2015ندارد ( ياديز
در  يستياتانول ز اتيح ي چرخه يابيحال حاضر ارز در

مثال  يبرا ؛شود يم دهيد ياريجهان در مطالعات بس
از سورگوم  يستياتانول ز ديتول اتيچرخه ح يابيارز
گندم  ،)Aguilar-Sánchez et al., 2018( نيريش
)Buchspies & Kaltschmitt, 2018(، موز  يايبقا
)Guerrero & Muñoz, 2018(، ) ذرتZhao et al., 

 چغندرقند ،)Carneiro et al., 2017( ها جلبک ،)2018
)Buchspies & Kaltschmitt, 2016( شکرين و )Morales 

et al., 2015( مطالعه  چند رانيا در .نام بردتوان  را مي
 يور بهره ،يانرژ ييکارآ جمله، آن از ،يمورد صورت به

 Zahedi etاصفهان ( استان در CO2و انتشار  چغندرقند

al., 2015; Pishgar-komleh et al. 2012(، يانرژ راندمان 
 يغرب جانيآذربااستان  درآن  ديتول ياقتصاد ليو تحل

)Gholami Ghajelou et al., 2015 چرخه  يابيارز) و
) Soltani et al., 2015( خراساناستان  در آن ديتول ياتيح

  . است  شده انجام



 ١٠٩                                                         ١٣٩٩/ پاييز و زمستان ٢/ شماره ٩هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 يموضوع مورد توجه محققان برا کي ،يساز مدل ياز طرف
 ين انرژين رابطه بيتخم ي. برااست ينيب شيپحل مسائل 

ع باز توا يگلخانه ا ي، عملکرد محصول و نشر گازهايورود
استفاده کرد توان  ميمانند تابع کاب داگالس  ياضير
)Haroni et al., 2018( .چند سال گذشته،  در اما

 يبرا هاروش ريسا ش ازيب ١يمصنوع يعصب يها شبکه
-Aydinalp( است  قرار گرفتهمورد استفاده  يساز مدل

Koksal & Ugursal, 2008; Antanasijević et al., 2015; 
Khoshnevisan et al., 2013.(  

 کي ٢)سي(انف يفاز -يعصب استنتاج سامانه نيهمچن
ساختار . است يخط ريمدل قدرتمند در حل مسائل غ

درجه  ورودي، هاي متناسب با داده ،ANFIS روشمناسب 
انتخاب  يخروج ورودي و تيو توابع عضو نيقوان ت،يعضو
 يبا سامانه استنتاج فاز ياريشباهت بس سيانف شود؛ مي

پس  تمياست که با کاربرد الگور نيتنها تفاوت آن ا ودارد 
 ن روشيدر ا. پردازد يمخطا  يساز به حداقل ،انتشار خطا

توابع  ميتنظ منظور  به يعصب يها آموزش شبکه ندياز فرآ
 يورود يها  مربوط به مجموعه داده يها و پارامتر تيعضو

 يبياز روش ترک سيانف يآموزش تمي. الگورشود مياستفاده 
انتشار خطا پس يها  که شامل روش کند يدوگانه استفاده م

در  ).;Gheysari et al., 2007( استو حداقل مربعات 
عملکرد  ينيب شيپ يبرا ANFISاز روش  ييها هشوپژ

 ينيزم بي)، سKhoshnevisan et al., 2014aگندم (
)Khoshnevisan et al., 2014bياگلخانه يفرنگ ) و توت 
)Khoshnevisan et al., 2014cيورود ي) بر اساس انرژ 

   .است  شدهاستفاده 
 يمسائل مربوط به مصرف انرژ يابيارزق ين تحقيهدف از ا

زان يم ينيب شيز پيو ن چغندرقندد يات در توليو چرخه ح
 ANFISو  ANN يها  عملکرد محصول با استفاده از مدل

 .است  بوده
  

  ها مواد و روش
  قيتحق يمحل اجرا

 بختياري  و چهارمحال استان  از ن شهريشهر بروجن دوم
  گرفتهدرصد از کل مساحت استان را در بر ١٤که است 
 بودهمتر  ٢٢٠٠ا حدود يشهر از سطح درن ي. ارتفاع ااست
قه طول يدق ١٧درجه و  ٥١ ييايمختصات جغراف يو دارا

                                                           
1- Artificial Neural Network (ANN) 
2- Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) 

ن يدر ااست.  يقه عرض شماليدق ٥٧درجه و  ٣٢و  يشرق
به کشت  يکشاورز يهکتار از کل اراض ٣٢٧١استان 

 ١٠٢١٤٤د آن يزان توليافته که مياختصاص  چغندرقند
   تن است.

 
 ها داده
 هيشامل کل ،مطالعه نيانجام ا ياز برايموردن يها  داده
، بذر، برق و و سموم ها کش کودها، آفت ليها (از قب يورود

 نامه پرسش ليتکم قياز طر ،ها ي) و خروجيسوخت مصرف
 نامه پرسش ٨٠شد. تعداد  يو مصاحبه با کشاورزان گردآور

 لي، تکم))١(ه معادل(کوکران  يبردار نمونه يبر اساس تئور
 ).Lal, 2004( شد

)۱(   =  ( .  )    + ( .  )  
 نيتعداد زارع اي ي، اندازه جامعه آمارNدر آن:  که

 قابل نانياطم بي، ضرt ،مطالعه در منطقه مورد چغندرقند
صفت موردنظر، از  عيبودن توز قبول که با فرض نرمال 

 انسي، برآورد وارS2 ،ديآ يمبه دست  ودنتياست-tجدول 
 يتعداد ليدر جامعه (که با تکممطالعه  صفت مورد

 ي، حداکثر خطاd ،به دست آمد) يماتمقد نامه پرسش
، nو  ،شود يمدر نظر گرفته  ٠٥/٠تا  ٠١/٠ نيمجاز که ب

  حجم نمونه است.
  

 يارز انرژ هم
 نظرگرفتن در باها  از نهاده کيهر  يمصرف انرژ زانيم

هر نهاده و مقدار مصرف آن نهاده، و کل  يانرژ ارز هم
 هيکل يها  ي، از جمع انرژچغندرقنددر کشت  يمصرف انرژ

 ديدر تول يورود يها  يها به دست آمد. انرژ نهاده
و  يکشاورز اتيدر عمل يمصرف يشامل انرژ چغندرقند

کود، سموم و  عيو توز يبند بسته د،يتولدر  يمصرف يانرژ
 يها نشر گاز زانيو م يمصرف يبذر بودند. محاسبه انرژ

مختلف، با استفاده از محتوا  اتيدر انجام عمل يا گلخانه 
ستانده و ضرب  ايمربوط به هر واحد نهاده  ي(معادل) انرژ

دشده انجام يستانده تول ايشده  آن در مقدار نهاده مصرف
 يها  مربوط به نهاده يانرژ يمحتوا ١ لگرفت. در جدو

  .است  شده شده ذکر ديتول يها  و ستانده يمصرف
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  چغندرقندد ياستفاده در تول مورد يها  نهاده يانرژ يمحتوا -۱جدول 
 منبع محتواي انرژي (مگاژول بر واحد) واحد نهاده

۸/۴۷ ليتر سوخت گازوئيل  Kitani (1999) 
 Kitani (1999) ۵۰ کيلوگرم بذر چغندرقند
۱/۷۸ کيلوگرم کود ازت  Kitani (1999) 
۴/۱۷ کيلوگرم کود فسفاته  Kitani (1999) 
۷/۱۳ کيلوگرم کود پتاس  Kitani (1999) 

کشعلف ۵/۲۰۲ کيلوگرم   Green, (1987); Kitani (1999) 
کشقارچ  Green (1987); Kitani, (1999) ۳۹۳ کيلوگرم 
کشحشره  Green (1987); Kitani (1999) ۴۰۲ کيلوگرم 

۸/۱۶ کيلوگرم عملکرد (چغندرقند)  Kitani (1999) 
  

  يانرژ
 به ازيموردن يها داده يطيمح ستياثرات ز يابيارز يبرا
 PRE Co. V 9.0.0.48 Developer( ١ماپرويس افزار نرم

Edition (کيدر  يورود يها  يانرژ يطورکل به .منتقل شد 
 م،يرمستقيو غ ميمستق يها  يانرژ به ،يسامانه کشاورز

 Mobtaker( شدند مي... تقس و ريناپذديو تجد ريپذديتجد

et al., 2010; Mousavi-Avval et al., 2011 منابع .(
در سامانه  ميمستق طور بهها  آن يکه انرژ ميمستق يانرژ

و  قسوخت، آب و بر ،يانسان يرويشامل ن ،شود يمآزاد 
 مصرف يها انرژ آن ديتول يکه برا ميرمستقيغ يمنابع انرژ

 نيو ماش ييايمي، شامل بذر، کود، سموم شاست  شده 
و بذر را در دسته  يانسان يروين ني. همچنهستند

و  ييايميو برق، سوخت، سم، کود ش تجديدپذير يها  يانرژ
در  يريپذ ديتجد ينوع انرژ چيه که نيرا (با فرض ا نيماش
باشد)، در   مصرف نشده هاو انتقال آن يبند بسته د،يتول

داد  قرارتوان  مي ريناپذديتجد يها  يدسته انرژ
)Mohammadi & Omid, 2010 .(نيشيمطالعات پ طبق 

 کل در يانسان يرويو ن ها نيمربوط به ماش يانرژسهم 
 Shapouri et al., 2004; Renó( است زيناچ يمصرف يانرژ

et al., 2011; Ghadiryanfar et al., 2013 .(ن مقدار در يا
درصد  ۱۰ يال ۵ران در حدود يمورد چغندرقند در ا

 Zahedi et al., 2015; Gholami( است  شدهگزارش 

Ghajelou et al., 2015 .(صرف آنها از مطالعه نيا در لذا 
 مورد يها  مختلف نهاده ريمقاد ليتبد منظور  به .شد نظر

 ياستاندارد انرژ يها  از معادل ،يانرژ يها استفاده به واحد
 يها  شاخص ني. همچناست  شده  استفاده ۱در جدول 

، افزوده ٣يانرژ يور ، بهره٢ينسبت انرژ لياز قب يانرژ
                                                           
1- SimaPro  
2- Energy Ratio (ER) 
3- Energy Productivity (EP) 

، )۲( معادالتبا استفاده از  ٥ژهيو يو انرژ ٤يخالص انرژ
  ).Mandal et al., 2002( ند) محاسبه شد۵( و )۴(، )۳(
)٢(   ER = Eout / Ein 
)۳(  EP = Y / Ein 
)٤(  NEG = Eout – Ein 
)٥(  SE= Ein / Y 

 يور ، بهرهEP ،(بدون بعد) ي، نسبت انرژERکه در آن: 
 Ein، (MJ/ha) يخروج يمقدار انرژ Eout، (kg/MJ) يانرژ

 ، عملکرد محصولY، (MJ/ha) يورود يمقدار انرژ
)kg/ha( ،SE ژهيو يانرژ )MJ/ kg(  وNEG  افزوده خالص

  .هستند) MJ/ha( يانرژ
  

  LCAبا  چغندرقند يطيمح ستيعملکرد ز يابيارز
 يبررس شاملچغندرقند  يطيمح ستيعملکرد ز يابيارز

 ديدر تول هايورود هياز کل يناش يطيمحستيز اثرات
آن محصول  اتيدر طول چرخه ح کهاست  چغندرقند

  . رديگ يمانجام 
  

  هدف و دامنه فيتعر
هدف و  نييدر مرحله تع ياز اقدامات مهم و الزام يکي

 يزمان ،موضوع تيدامنه، انتخاب مرز سامانه است. اهم
 يطيمحستيمشکالت ز ميکه بدان شود يممشخص 

پس از برداشت محصول و در  يحت يکشاورز يها  سامانه
ادامه داشته  تواننديم زيپس از برداشت ن يهانديطول فرآ
چرخه  يابي. ارز)Khoshnevisan et al., 2014c( باشند

امکان  نياما ا ؛" استگور گهواره تانگرش " کي اتيح
مرز  ندها،يفرآ يبر رو شتريمنظور تمرکز ب شده تا به  فراهم

                                                           
4- Net Energy Gain (NEG) 
5- Specific Energy (SE) 
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شود و   در نظر گرفته ندياز کل فرآ يصورت بخش سامانه به
 اسيمق کي يراشده و ب   بر اساس مرز انتخاب جينتا

  شوند.  انيب تر کوچک
 يطيمح ستيمطالعه برآورد اثرات بالقوه ز نياز ا هدف
است.  ياريوبخت چهارمحالدر استان  چغندرقند ديتول
 کي ،استفاده قرارگرفته مطالعه مورد نيکه در ا يکرديرو

LCA هيلاز ک يناش يطيمحستياست. اثرات ز يفيتوص 
 آن، اتيدر طول چرخه ح ،چغندرقند ديدر تول هايورود
 لوگرميک کي قيتحق نيا يبرا ي. واحد عملکردشد يبررس

 تحليل و    تجزيه يستم برايس نيا يها . مرزاست چغندرقند

و کشت  نيزم هيتهکه شامل مراحل  شده   فيتعر يخوب  به
و  يده کود ،ياري(مراحل آب داشت اتيعمل و محصول

  .است )يپاش سم
  

  اتيل چرخه حيتحل
 يها هنديآال ي همهسامانه،  يها  ن مرزييتعدر مرحله 
خواهند  مشخص ،چغندرقندد يتول زماندر  منتشر شده

  دهد. يم ها را نشان ندهين آاليا ۲. جدول شد

 
  )Green, 1987; Kitani, 1999; Erdal et al. 2007( چغندرقند ديدر تولها  يورود کل -۲ جدول

  درصد  )MJ/ha( يانرژ  )MJ/unit( يانرژارز هم  مقدار در هکتار  واحد  هانهاده
  ٢٠/٢٢  ٥٠/٨٥٣٩  ٨/٤٧  ٦٥/١٧٨  تريل  سوخت
  ٢٩/٠  ٧٠/١١٤  ٨/٤٧  ٤٠/٢  لوگرميک  روغن

  ١٥/٢٢  ٦٤/٨٥١٦  ٢٨/١٥  ٣٧/٥٥٧  وات ساعتلويک  تهيسيالکتر
          لوگرميک  ييايميکود ش
  ٠٢/٤٥  ٣٩/١٧٣٠٥  ١/٧٨  ٥٨/٢٢١  لوگرميک  تروژنيالف) ن

  ٢٠/٥  ٣٠/٢٠٠٠  ٤/١٧  ٩٦/١١٤  لوگرميک  ب) فسفات
  ٨٨/١  ٣٨/٧٢٤  ٧/١٣  ٨٧/٥٢  لوگرميک  ميج) پتاس
  ١١/٥٢  ٤٩/٢٠٠٣٠      لوگرميک  کل کود
          لوگرميک  ييايميسموم ش

  ٨٩/١  ٢٦/٧٢٥  ٦٦/٣٢٩  ٢/٢  لوگرميک  کش الف) علف
  ٩٠/٠  ٣٦/٣٤٩  ٣٩٧  ٨٨/٠  لوگرميک  کش ب) قارچ
  ٢٨/١  ٢١/٤٩٥  ٥/٤٨٥ ٠٢/١  لوگرميک  کش ج) حشره
  ٢٤/٠  ٥/٩٢  ٥٠  ٨٥/١  لوگرميک  بذر
  ١٠٠  ١٥/٣٨٣٣٧        ها نهاده يکل انرژ

            

  اههيس ليتحل
 ،يبررس سامانه مورد يساز مدلمرحله به  نيدر ا
اثر  يها به گروه يده و وزن يطيمحستيز يها نديفرآ

 ديسامانه تولکردن  مدل يبرا ييها. دادهشود يمپرداخته 
و  ١نهيزمشيپ يها داده شاملکه  است ازين محصول مورد

 مجزا طور بهدو نوع داده  نيا از کي هر. هستند ٢نهيزمپس
 شامل نهيزمشيپ يها داده .رنديگ يم بررا در ييها بخشريز

و  چغندرقند ديدر تول يو خروج يورود يها داده يتمام
مواد  يها داده .هستند يديتول نديفرآ کيدر  هايخروج

داده و منابع  گاهيکه در پارا ونقل و...  حمل ،يانرژ ،يکل
مرتبط با  يها ندهي(آال نهيزمپس يها داده شونديم افتي

 گاهي. در مطالعه حاضر از پانامندي) ميمواد ورود ديتول
  شد. استفاده هاداده نيا يبرا ماپرويس افزار نرم يها داده

                                                           
1- Foreground Data 
2- Background Data 

 ۲ جدول در چغندرقند ديتول يبرا ازيموردن يها  يورود
 يها شامل کود هايورود نيا .است  شده داده نشان
آب  و برق زل،يسوخت د ،ييايميسموم ش ،ييايميش

. عالوه بر موارد ذکرشده بذر مونوژرم هستند يمصرف
 يبرا يورود کي ،چغندرقندکشت  يبرا يرفمص

  . شود يممحسوب  چغندرقند
  

  و عملکرد يانرژ يساز مدل
 نيا در ،يساز ابزار قدرتمند مدل کي جاديا منظور  به

عملکرد محصول با در نظر گرفتن  يساز پژوهش مدل
با استفاده از روش  ديتول نديدر فرا به کار رفته يها  يانرژ
 يانرژ ينيبشيمنظور پ  بهکه  ،است رفتهيانجام پذ سيانف

 هوش يها  مدل ،يطيمحستيز يها  و شاخص يخروج
 افزار نرمدر  يسيو کدنو ANFISو  ANN شامل يمصنوع
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. شد  کار گرفتهه ب )MathWorks Co. V. 2015a( ١متلب
پرسپترون  هيچند ال يها از شبکه ANN يمدلسازدر 

 وصل گريکديها به  نرون يکه در آن تمام شد استفاده
پس  تميآموزش، از الگور يشبکه، برا نياند. در ا شده 

. براي آموزش شبکه، اطالعات شود يمانتشار خطا استفاده 
درصد  ۷۰که  شد ميتقس سمتق سه به يتصادف صورت  به

 بهدرصد  ۱۵درصد به آزمون و  ۱۵ها به آموزش،  داده
مدل  نيبهتر تينها . دريافتمدل اختصاص  ياعتبارسنج
شبکه با  نيبه بهتر يابيمنظور دست  . بهشد  استخراج

در شبکه  يراتييتغ جاديا ،خطا نيدقت و کمتر نيشتريب
 دمانيچ ،راتييتغ نياز ا يکيبود.   خواهد ريناپذ اجتناب
رفته در  کار به يمخف يها هيتعداد ال يبه عبارت اي شبکه

 اي يسازشامل نوع تابع فعال گريد رييشبکه است. تغ
جمله تابع تانژانت  محرک است. توابع محرک مختلفي از

براي يافتن حالت بهينه  کيپربوليو تانژانت ها ديگموئيس
  .رنديگ يم مورد ارزيابي قرار

مناسب به کمک  يبا توپولوژ ييها هشبک افتني يبرا
 )R( يهمبستگ بيضر يها اريآموزش، از مع يها  تميالگور

ن دو ي. اشود يم استفاده شبکهن مربعات يانگيم يخطا و
را با  يو خروج يورود نيب رابطهنوع  هر هستند قادر اريمع

  بزنند. نيدقت دلخواه تخم
 يها  و سامانه يعصب يها از شبکه يبيترک ANFISروش 

مشابه با  يعملکرد ANFIS در يريادگي. است يفاز
مدل منطق  نيکه در چن يياز آنجا. دارد يعصب يها شبکه
، با استفاده است  شدهاستفاده  ANNاز  يها شرفتيپ يفاز
تا آنجا که به جواب پارامترها را  يريادگي تميالگور کياز 
 نيدر ا قتيدر حق .داد رييتغ توانيم ،افتيدست  نهيبه

 ANN يها تيبا استفاده از قابل يمنطق فاز ،روش
است که در  يهيبد .دينما يم ميخود را تنظ يها پارامتر
ANN حاصل از مدل و  يخروج نيبا استخراج تفاوت ب
. رديگ يمقرار  يابيمورد ارز ، عملکرد سامانهيواقع يخروج

ANFIS ايپس انتشار خطا و  تميبا استفاده از دو الگور 
 نيتخم تميکه مشتمل بر دو الگور يبيترک تميالگور

 يها پارامتر ،استحداقل مربعات خطا و پس انتشار خطا 
از روش  قيتحق ني. در ازند يم نيرا تخم تيتوابع عضو
 نيتر از مهم يکيکه  شداستفاده  يديبريآزمون ه

شبکه  هيبر پا ياستنتاج فاز يها آموزش سامانه يها روش
  . است يقيتطب يعصب

                                                           
1- MATLAB 

  نتايج و بحث
در منطقه  چغندرقندعملکرد محصول  ۲بر اساس جدول 

بر هکتار و  لوگرميک ۴۷۰۰۰ ،يدوره زراع کيموردنظر در 
(عملکرد) در  يها) و خروج (نهاده يورود يمقدار انرژ

 ۷۹۰۰۹۰و  ۴۶۴/۳۷۶۴۰برابر با  ترتيب به چغندرقند ديتول
 ۸۵/۱۷۳۰۵با مقدار  نهاده کود ازت .استبر هکتار  مگاژول
را به خود  يمصرف يسهم انرژ نيشتريببر هکتار  مگاژول

 يورود يدرصد از کل انرژ ۹۷/۴۵که  دهدياختصاص م
 ريبا مقاد ترتيب بهآن نهاده سوخت و برق  از  پساست. 
بر  مگاژول ۶۴/۸۵۱۶بر هکتار و  مگاژول ۲۷۵/۸۵۳۸

 ج،ينتا. بر اساس رنديگيقرار م يبعد يها هکتار در رتبه
بر هکتار،  مگاژول ۶۸۹/۵۱ يکش با مقدار انرژ نهاده قارچ

را به خود  يمصرف يدرصد از کل انرژ ۱۳۷/۰تنها 
با توجه  زيکاهش مصرف سوخت ن ي. برادهد ياختصاص م

 اتيمربوط به عمل يسوخت مصرف شتريب نکهيبه ا
و  ياصالح نظام خاکورز ،استو کاشت  نيزم يساز آماده

. پس از شود مي هيتوصادوات و تراکتور  يساز متناسب
در مصرف  ياديکود اوره و سوخت، نهاده برق سهم ز نهاده
به کار  يها  دارد که توسط پمپ چغندرقند ديتول يانرژ

 يپژوهش. در شود ميمصرف  ياريآب يشده برا  گرفته
 ييايميش يها به کود يمصرف يسهم انرژ نيشتريب

بذر و سموم  يها  دهنها نيبود. همچن  افتهي  اختصاص
را به خود  يمصرف يانرژ زانيم نيکمتر کش قارچ

  .)Pishgar-komleh et al. 2012( بودند  اختصاص داده
است. بر   آمده ٣ در جدول شده  يبررس يانرژ يها  شاخص

 يها  يبه شکل انرژ يورود يزان انرژين اساس، ميا
ر يدپذيتجدرير و غيدپذيم، تجديرمستقيم و غيمستق
 ۹۰/۳۷۵۴۷و  ۵۶/۹۲، ۵۵/۲۰۵۸۵، ۱۷/۹۱۵برابر  ترتيب به

، يانرژ يور ، بهرهيبر هکتار است. نسبت انرژ مگاژول
، ۹۹/۲۰برابر  ترتيب به يژه و افزوده خالص انرژيو يانرژ
لوگرم و يبر ک مگاژول ۸۰/۰ ،مگاژوللوگرم بر يک ۲۴/۱
ها با  افتهين يا بر هکتار به دست آمد. مگاژول ۵۳/۷۵۲۴۴۹
مطابقت  شد، انجام هيترک درکه  يمشابهج پژوهش ينتا
 ييها پژوهشج ينتا). اما با Erdal et al., 2007دارد ( يخوب

-Zahedi et al., 2015; Pishgarمنطقه اصفهان ( يکه برا

komleh et al. 2012 ( يجان غربيآذربا) وGholami 

Ghajelou et al., 2015 كمي است اختالف افتهي) انجام 
ابعاد و اندازه تواند  مين اختالف يا يعلت احتمالدارد. 

  ج منطقه باشد. يرا يمزرعه و نظام کشاورز
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در جدول  ،يا گلخانه يها گازنشر  زانيسهم هر نهاده در م
جدول، کود ازت،  ني. با توجه به ااست  شده، آورده ۴

، %۷۶/۲۱و % ۶۶/۳۱، %۲۲/۴۰با  ترتيب بهسوخت و برق 
از  يناش يا گلخانه  يها گازسهم را در انتشار  نيشتريب

مصرف  رامونيپ يادارا بودند. در مطالعه چغندرقند ديتول
در  ينيزم بيکربن در کشت سدياکس يو انتشار د يانرژ

و  يمصرف يکه مقدار کل انرژ شد مشخصاستان اصفهان 

ژول بر هکتار گايگ ۴۷ ترتيب بهمنتشرشده  کربندياکس يد
-Pishgar( بوده است CO2معادل  لوگرميک ۸۸/۹۹۲و 

komleh et al. 2012(. انتشار  مقدار در ثرؤم عواملاز  يکي
CO2 ،از لحاظ  که يطور بهاست.  ينوع نظام کشاورز
نسبت به  زهيمکان يها نظام ،يطيمح ستيز ييکارآ
   .)Soltani et al., 2015( دندار يبرتر يسنت يها نظام

  

  د محصول چغندرقنديدر تول يانرژ يها  درصد شاخص - ۳جدول 
  شاخص واحد  مقدار درصد
  ميمستق يانرژ مگاژول بر هکتار  ۱۷۰۵۴/۹۱۵ ۳۱/۴۵
  ميرمستقيغ يانرژ مگاژول بر هکتار ۵۵/۲۰۵۸۵ ۶۸/۵۴
 ريدپذيتجد يانرژ مگاژول بر هکتار ۵۶/۹۲ ۲۵۴/۰
  ريدناپذيتجد يانرژ مگاژول بر هکتار ۹۰۱/۳۷۵۴۷ ۷۵۴/۹۹

  يورود يانرژ مگاژول بر هکتار ۴۶۴/۳۷۶۴۰ ۱۰۰
 يخروج يانرژ مگاژول بر هکتار ۷۹۰۰۹۰ -
  ي(نسبت) انرژ ييکارا  ۱ ۹۹/۲۰ -
  يانرژ يور بهره لوگرم بر مگاژوليک  ۲۴/۱ -
  ژهيو يانرژ لوگرميمگاژول بر ک  ۸۰۶/۰ -
  يافزوده خالص انرژ مگاژول بر هکتار ۵۳/۷۵۲۴۴۹ -

  
  چغندرقندد يتول يبرا يا گلخانه  يها زان نشر گازيب استاندارد و ميضرا - ۴جدول 

 يا گلخانه گاز نشر زانيم درصد
kgCO2eq/ha 

 GHG بيضر  منبع
kgCO2eq/unit  

 نهاده واحد واحد

۶۶/۳۱ ۰۰۵/۴۹۳ )Lal (2004 ۷۶/۲ سوخت  تريل 
۷۶/۲۱ ۸۵۶/۳۳۸  )Lal (2004 ۶۰۸/۰ برق  لووات ساعتيک 
۲۲/۴۰ ۲۲۰/۶۲۶ Kitani (1999) ۳/۱ ازت کود  لوگرميک 
۲۱/۳ ۹۸۲/۴۹ Kitani (1999) ۲/۰ فسفات کود  لوگرميک 

۱۳۵ ۱۵۰/۲۱ Kitani (1999) ۲/۰ پتاس کود  لوگرميک 
۳۴/۱ ۹۰۳/۲۰ )Lal (2004 ۳/۶ کشعلف  لوگرميک 
۰۶۴/۰ ۰۰۶/۱ )Lal (2004 ۹/۳  کشقارچ  لوگرميک 
۳۶/۰ ۷۳۷/۵  )Lal (2004 ۱/۵ کش حشره  لوگرميک 
  يا گلخانه يها کل نشر گاز   -  - ۸۵۹/۱۵۵۶ -

 
   ANNچغندرقند با استفاده از  يانرژ يساز مدل
مورد  يها  يدر مدل موردنظر، انرژ يورود يها پارامتر

 يابيبه منظور دست. است  بودهد چغندرقند ياستفاده در تول
از  ي، تعداد مختلفين ساختار شبکه عصبيبه بهتر

شده و تست  آموزش داده يه مخفيک و دو اليساختارها با 
آموزش مورد  يها تمين الگوريشدند. از ب يو اعتبارسنج
رت تم آموزش لونبرگ مارکوايق، الگورين تحقياستفاده در ا

  .شدانتخاب 
 ٩-٢ - ١ - ١ساختار ، مدل با يساز مدلن يج ايبر اساس نتا

 کياول و  هيدر ال نورون دوبا  يمخف هيدوال ،يورود نهبا 

ک پارامتر يبا  يه خروجيال  کيه دوم و يدر ال نورون
عملکرد  ينيب شيپ ين ساختار برايعنوان بهتر  به يخروج

د و يگموئيتانژانت س. توابع محرک استفاده شد چغندرقند
 يو تابع محرک خط يمخف يها  هيد در اليگموئيتم سيلگار
 شده  کار گرفته ن شبکه بهيبهتر عنوان به يه خروجيدر ال

و  ١ ،آموزش و آزمون يها  داده يبرا يب همبستگيبود. ضر 
 ين مدل برايبهتر يبرا ٠٤/٣×١٠- ٦ ن مربعات خطايانگيم

ها به دست آمد. شکل  ن عملکرد با استفاده از نهادهيتخم
و  يانرژ ير واقعين مقاديب يب همبستگيسه ضريمقا ١

 دهد. يرا نشان م چغندرقندشده عملکرد   ينيب شير پيمقاد
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  ANFIS با استفاده از چغندرقند يانرژ يساز مدل
عبارتند از  يساز مدلمورد استفاده جهت  يها  نهاده

، يواني، کود حييايميش يها ، کودياريزل، آب آبيسوخت د
س يمختلف انف يها  شيآرا ته.يسيو الکتر ييايميسموم ش
عمل  يب براين ترکيبه بهتر يابيمنظور دست ه بهيچندال

آموزش  يها  تميالگورن ياز ب .است  شده  استفاده ينيب شيپ

د يبريه تم آموزشيالگورق، ين تحقيمورد استفاده در ا
ج را ين نتايه بهتريالک يس ين بخش انفيدر ا. شدانتخاب 

ن مربعات يانگيو م ٩٩٩١/٠ يب همبستگيضر. د کرديتول
ن عملکرد با يتخم ين مدل برايبهتر يبرا ٠١٠٢/٠ خطا

  ها به دست آمد. استفاده از نهاده

 

  
  چغندرقندشده عملکرد  ينيب شير پيو مقاد ير واقعين مقاديب يب همبستگيضرسه يمقا -۱ شکل

 
  عملکرد ينيب شيپ يها  مدلسه يمقا

 يشتريب ييتوانا يهوش مصنوع يها  روش ج،ينتا سبر اسا
 ي سهين از مقايعملکرد چغندر دارند. همچن ينيب شيپدر 

ن پژوهش مورد استفاده يکه در ا يدو روش هوش مصنوع
 يج حاصل از مدل شبکه عصبي، نتااست  گرفتهقرار 
س بهتر بوده يج حاصل از انفياز نتا ينسب طور به يمصنوع

شتر و يب يهبستگقادر است با  يمصنوع يو شبکه عصب
 يها سه روشيمقارا انجام دهد.  يساز مدل يکمتر يخطا

 ۵در جدول  يب همبستگيعملکرد از لحاظ ضر ينيب شيپ
  .است  شدهنشان داده 

  
در  يمصنوع يس و شبکه عصبيسه عملکرد انفيمقا - ۵جدول 

  چغندرقندد يتول
  R  MSE  عنوان

  ۰۱۰۲/۰ ۹۹۹۱/۰ سيانف
  ٠٤/٣×١٠- ٦  ۱  يمصنوع يشبکه عصب

   چغندرقندد يات توليچرخه ح يابيج ارزينتا
به همراه  چغندرقندلوگرم يک کيد ينمودار تول ۲شکل 
 چغندرقنددر کشت  يورود يها نهاده يطيمح ستيزاثرات 

ها  ربخشيز. ضخامت خطوط واصل به دهد يمرا نشان 
. استربخش يآن ز يطيمح ستيز ير بار منفينشانگر مقاد

 ير بخش برايسامانه، در هر ز يها  يورودن سهم يهمچن
 ي(برا است  شدهان يبا واحد مربوطه ب يمحصول خروج

 ير منفيتروژن). مقدار تاثيلوگرم کود نيک ۰۱۰۳/۰مثال 
درصد در داخل آن  صورت بههر بخش  يطيمح ستيز

  . است  شدهبخش نوشته 
 ين بار منفيشتريشود که ب ياساس نمودار مشاهده م بر
 ترتيب بهدرصد  ۶۳/۱ و ۸/۱ ،۰۹/۳ با يطيمح ستيز

. است تروژنين کودو  تهيسيالکتر زل،يد سوختمربوط به 
اثرات  ياز شلوغ شدن نمودار درخت يريجلوگ دليل به
مات نمودار يماپرو، تنظيسافزار  نرمدر  يطيمح ستيز

 ييها ربخشيزکه تنها  است  شدهف يتعر يطور يخروج
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د محصول مورد يدر تول يطيمح ستين اثرات زيشتريکه ب
اثرات  باال بودنل يشوند. دال يش داده مينظر را دارند، نما

اد آن در بخش يمصرف ز ،زليسوخت د يطيمح ستيز
ن يبودن مسافت حمل و نقل ب  يطوالن. است يکشاورز

ن يد شکر و همچنيتا کارخانه تول چغندرقندمزارع کشت 
ز يد اتانول نيد شکر تا کارخانه تولين کارخانه توليمسافت ب
  ت.اس  ن اثرات داشتهيدر باالبردن ا ياديسهم ز

  

  
  با وضع موجود يطيمح ستيزد بر اثرات يکأدر مزرعه با ت چغندرقندلوگرم يک کيد يتول يها  يورودشبکه  - ۲شکل 

 
د، اثرات ياد در بخش توليز يمصرف انرژ دليل بهز يکودها ن

از  يدارند. جهت کاهش اثرات ناش يفراوان يطيمح ستيز
ر کود مورد استفاده، متناسب با يشود مقاد يه ميآنها توص

از درصد عناصر موجود  ياز محصول مورد نظر و با آگاهين
شد که در  مشخصپژوهش  در در خاک، انتخاب شود.

 نديفرآچغندرقند در خراسان  ديمختلف تول يها ستميس
 نيشتريب ييايميش يکودها و) تهيسيالکتر(برق  ياريآب

چغندرقند  ديتول يطيمح ستياثرات ز جاديسهم را در ا
 ياز راهکارها يکي. )Soltani et al., 2015است ( داشته

، ها كش علف و ها كش آفت ،ييايميکاهش مصرف کود ش
  ق است. يدق يو کشاورز يخاص مکان يج کشاورزيترو

ر و هم يدپذيتجد يران هم از منابع انرژيدر ا يديبرق تول
شود اما سهم منابع  يد مير توليپذناديتجد ياز منابع انرژ

است شتر يار بينه بسين زميدر ار يدناپذيتجد يانرژ
)Ghadiryanfar et al., 2013يها  سوختاد ي). مصرف ز 

 ياديز يطيمح ستيز يد برق اثرات منفيجهت تول يليفس
 يا گلخانه  يها را به همراه دارد و عمدتا منجر به انتشار گاز

شود. مصرف برق در  يم يش جهانيت گرمايو در نها

ت يريکه با مداست  ياريبه منظور پمپاژ آب آب يکشاورز
 توان مي يدر بخش کشاورزمصرفي آن مقدار  درح يصح
 نيشيپ پژوهش جيبا نتا ها افتهي نيا نمود. ييجو صرفه

  ). Soltani et al., 2015(مطابقت دارد 
پمپاژ  ينوع پمپ مورد نظر براتوان  يمن منظور يا يبرا

 يطور يو علم يمهندس يها  آب را با استفاده از روش
 به دستن راندمان مصرف برق يشتريانتخاب نمود که ب

د برق يدر جهت تول يمصرف يبه منظور کاهش انرژ .آيد
 يتا حد امکان از منابع انرژشود  ميشنهاد يز پين

ل منطقه ينو با توجه به پتانس يها  يانرژر و يدپذيتجد
بودن  نيين با توجه به پاي. همچنشود  موردنظر استفاده

 يران، بازسازيد برق در ايتول يحرارت يها  روگاهينبازده 
موارد  يبرا يمصرف ينه از انرژيو استفاده بهها  روگاهين
 يمثال از بخار خروج عنوان بهشود ( يه ميتوصگر يد

 يديع توليصنا يبرا يورود يک انرژي عنوان به ،ها نيتورب
 نمود). يريگر استفاده شود، و از هدررفت آن جلوگيد

لوگرم يک کيد يحاصل از تول يطيمح ستياثرات ز ۳شکل 
دهد. با توجه به  ياثر را نشان م يها گروهدر  چغندرقند
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، يليفس يها  نقصان سوخت يها  شکل، تنها اثر گروه
 يت انساني، ذرات معلق و سمييرات آب و هواييتغ
  اند. دار شده يمعن

ک يد يتول يطيمح ستيززان اثرات يمدهنده   نشان ۴شکل 
ها  يورودک ياثر به تفک يها  گروهدر  چغندرقندلوگرم يک

شده   ارائه يگر از نمودار درختيد يکه در واقع شکلاست 
 .است چغندرقندلوگرم يک کيد يدر تول

  

  
  ياز هر ورود ياثر ناش يها  گروهزان يو م چغندرقندلوگرم يک کيد يحاصل از تول يطيمح ستيزاثرات  - ۳شکل 

  

  
 چغندرقندلوگرم يک کيد ياثر در تول يها زان گروهيها از مينمودار سهم ورود -۴شکل 

 
  گيري نتيجه

 ۴۶۴/۳۷۶۴۰ميزان کل انرژي مصرفي در توليد چغندرقند 
 هاي  شد که از بين نهاده مگاژول بر هکتار تخمين زده

انرژي مصرفي، کود ازت بيشترين سهم را در مصرف انرژي 
به خود اختصاص داد. با توجه به مصرف باالي کود ازت در 

شود با  منظور کاهش آن پيشنهاد مي سطح مزرعه، به 
اعمال مديريت مناسب از اتالف اين نهاده جلوگيري نمود و 

 کار برد. ه صورت بهينه ب آن را به
 ۸۵۹/۱۵۵۶اي  گلخانه هاي  گازهمچنين مقدار کل نشر 

 يها  نهادهترتيب  بر هکتار محاسبه شد که به CO2کيلوگرم 

هاي  بيشترين سهم را در نشر گازکود ازت  و برق سوخت،
کلي با طور بهاي در توليد چغندرقند داشتند.  گلخانه 

در سامانه  کاررفته بههاي   سازي مصرف انواع نهاده بهينه
کشت، استفاده از منابع انرژي کارآمدتر مي شود. اين کار 
از طريق انتخاب درست نوع، مقدار، روش و زمان مصرف 

شود. اين امر  هاي شيميايي ممکن مي ها خصوصاً کود نهاده
هاي   ها موجب مصرف کمتر انرژي با افزايش کارايي نهاده

واهد شد. ورودي به مزرعه و افزايش راندمان انرژي خ
زمان بهينه استفاده  آالت و مدت استفاده صحيح از ماشين

ها باعث کاهش سوخت و به دنبال آن منجر به  از آن
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شود. همچنين رعايت  اي مي گلخانه هاي  کاهش انتشار گاز
هاي مربوط به درصد مواد   تناوب زراعي و انجام آزمايش
در ها باعث استفاده بهينه  معدني خاک و آگاهي از آن

  هاي شيميايي خواهد شد. مصرف کود
سازي به کمک شبکه عصبي مصنوعي  در بخش مدل

و  ١هاي آموزش و آزمون   ضريب همبستگي براي داده
عنوان بهترين مدل   به ٠٤/٣×١٠- ٦ميانگين مربعات خطا 

ها به دست آمد.  براي تخمين عملکرد با استفاده از نهاده
ه بهترين نتايج را همچنين در بخش انفيس، انفيس يک الي

و ميانگين مربعات  ٩٩٩١/٠ضريب همبستگي توليد کرد. 
بهترين مدل براي تخمين عملکرد  عنوان به ٠١٠٢/٠خطا 

 آمد.  دست  ها به با استفاده از نهاده
 شنهاديپژوهش پ نياز ا آمده دست   به جياساس نتا بر
 نيهمچن و منابع مصرف در ييجوصرفهمنظور  به شود يم

آن، با اعمال  يناش يا گلخانه يگازها انتشارات کاهش
 حيمناسب در سطح مزرعه و آموزش صح تيريمد

جهت  يکشاورزان و صاحبان مزارع، استفاده از منابع انرژ
مزرعه و محصول  ازياز ن يو با آگاه نهيبه صورت  بهکشت 

  .رديموردنظر، انجام پذ
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