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 چکیده

استفاده بهینه از انرژی یکی از الزامات اصلی  اساسی در روند توسعه اقتصادی هست و  انرژی مولفه ای

منجر به استفاده بیش از  ،کشاورزی پایدار است. افزایش تقاضا برای تولید مواد غذایی به دلیل افزایش جمعیت

رزی، حشره کش ها و دیگر نهاده های تولید خواهد شد که در وحد از کود های شیمیایی، ماشین های کشا

ت محیطی  می شود و سالمت عمومی رو تهدید میکند.استفاده کار آمد از انرژی نهایت باعث مشکالت زیس

از تخریب منابع طبیعی جلوگیری کرده و کشاورزی  و باعث به حداقل رسیدن مشکالت زیست محیطی شده،

ا و پایدار را به عنوان یک سامانه تولیدی اقتصادی ارتقا می دهد برای پیدا کردن رابطه کاربردی بین ورودی ه

هست که به طور وسیعی  مدل های ریاضیفازی یکی از –شبکه های عصبی خروجی های یک فرآیند تولید، 

الگوی مصرفی نتایج بررسی  بهتعریف مدل سازی و روش های آن  در این مطالعه ضمنبه کار برده می شود 

پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی  زی به ویژه تولید خیار گلخانه ایانرژی در جریان تولیدات کشاور

نشان داد استفاده از  ،در استفاده از انواع روش های مختلف برای مدل سازی  انرژی مصرفی ،مطالعات مختلف

فازی که  ترکیبی از سامانه های فازی و شبکه های عصبی  مصنوعی هست و یکی –روش سامانه های عصبی 

 از جمله رفع ابهامات داده ها را ،مزایای بسیار زیادیشود عالوه بر  محسوب می از روش های هوش مصنوعی 

 ارائه می دهند  نتایج بهتر و قابل قبول تری را نیزنسبت به روش های دیگر دارد،بلکه 

 

 ، گلخانه ، مدلسازی ورودی و خروجی  فازی، انرژی -: عصبیکلمات کلیدی

 

 

 مقدمه
ست بنابراین کمبود انرژی یک محدودیت جدی در پیشرفت اقتصادی اای اساسی در روند توسعه ی مولفه نرژا

استفاده بهینه از انرژی یکی از الزامات اصلی کشاورزی پایدار است. (Tabatabaie et al,.2012کشورهای کم درآمد است )

ای شیمیایی، ماشین های افزایش تقاضا برای تولید مواد غذایی به دلیل افزایش جمعیت منجر به استفاده بیش از حد از کود ه

کشارزی، حشره کش ها و دیگر نهاده های تولید خواهد شد که در نهایت باعث مشکالت زیست محیطی  می شود و سالمت 

عمومی رو تهدید میکند.استفاده کار آمد از انرژی باعث به حداقل رسیدن مشکالت زیست محیطی شده، از تخریب منابع 

برای (.(Erdal et al ,.2007پایدار را به عنوان یک سامانه تولیدی اقتصادی ارتقا می دهد طبیعی جلوگیری کرده و کشاورزی



 
 

2 
 

وسیعی به کار برده می پیدا کردن رابطه کاربردی بین ورودی ها و خروجی های یک فرآیند تولید، مدل های ریاضی به طور 

مدل ریاضی برای توصیف پدیده ها است به همین . اما این رویکرد منطقی کالسیک نیازمند تعریف دقیقی از معادالت شوند

-دلیل امروزه بیشتر از روش های هوش مصنوعی  مانند منطق فازی، شبکه های عصبی مصنوعی و سامانه های استنتاج فازی

 [19].(Naderloo et al .,2012)عصبی تطبیقی )انفیس( استفاده می شود

 

 مدل سازی

 ازطــرف یسیسـتمهـا، پیچیـدگ و طـرف یـک از سیسـتمهـا در موجــود وعــوارض هــا پدیــده بــه توجــه

 و سـاده شــناخت روابـط بــا تــا اســت ســاخته متمایــل ســازی سیستمهــا ســاده بــه را علمــی محافــل دیگــر

 قرار ارزیابی مورد را مســائل پیچیده کمتــر وزمــان هزینــه صــرف بــا بتواننــد سـاده، بهتـر هـای حـل راه و کارآمـد

 بـاز سیسـتمهـای خصوصـاً سیستم هـا سیسـتمی، بـه نگرش. نماینـد مـدیریت و کنتـرل را بتوانند آن ها بهتر و دهند

 و عملکـرد سـاختار، سیسـتم، کـل بـر تأکیـد.  گـرددمی هاو تحلیل ریزی برنامه در شناسی روش یـک ایجاد بـه منجـر

-مـی بیـان را سیسـتم هویـت گرایـی، کـل حقیقـت آورد که درمـی وجـود بـه را سیسـتم از کـالن ،دیـدگاه آن ارتباطـات

 علـوم در مهـم مباحـث از یکـی مـدلسـازی و مدل (.2002  هوک) آن است الزامی اهداف و اصـول پایـه بر همـواره کند کـه

 و درک ازفهم مــدل، نمای ساده ای واقــع در باشــد، زیرا محقــق دیــدگاه از فــارغنمیتواند  مدلی هر فلسفی مبنای .است

-مــی پیروی است محقق دیدگاه از متاثر خاصی که فکـری هـای زمینـه پـیش از مـدلی هـر رو همـین از .است واقعیت ما از

امروزه برآورد صحیح انرژی مصرفی در گل خانه ها از مهم ترین مسائل در زمینه بررسی اقتصادی  (.2002 رامشــت) کنــد

 بودن احداث گلخانه، اثرات سو بر محیط زیست، تعیین نهاده ا ی که بیشترین مصرف انرژی را دارد است.

 

 

 مواد وروش ها

 

 شبکه های عصبی فازی

که  .باشندمی 3نرم محاسبات مدل های مهمترین از هایینمونه 2فازی سیستمهای و 1مصنوعی عصبی هایشبکه

 توسط 4(  ANFIS)تطبیقی  عصیبی شبکه برپایه فازی استنتاج سیستمهای عنوان تحت قدرتمندی سیستم های1991درسال

 فازی سیستمهای زبانی مزیت و عصبی های شبکه آموزش قدرت از گیری بهره با سیستمها نوع این مطرح شدند. یانگ

 فازی سیستم های امروزه. کند قدرتمند عمل بسیار پیچیده فرآیندهای تحلیل جهت در مدل دو این مزایای از است توانسته

 Nayak, P.C et. )می باشد سازی مدل و بینی پیش زمینه در کارآمد روش های از یکی تطبیقی عصبی شبکه برپایه

al2004; .Zounemat-Kermani, M. and Teshnelab. M., 2008 [29] و ورودی بــین فـازی رابطــه این مدل، بخـش 

.  یشـودمـ تعیـین عصبی شبکه های وسیله فـازی،بـه بخش عضویت توابع به مربوط و پارامترهای نمــوده برقــرار را خروجــی

توان  که مصنوعی عصبی شبکه های روش و بوده منطقی قواعد مبتنی بر که فازی سیستم های استنتاج در واقع درترکیب

 (ANFISدر انفیس ) فازی شدند. و -عصبی تطبیقی سیستم استنتاج ارائه به منجر دارند، را عددی اطالعات از دانش استخراج

می  استفاده خروجی و فضای ورودی بین خطی غیر نگاشت طراحی منظور به فازی منطق عصبی و شبکه ی الگوریتم های از

 اســتفاده می شود عقـب تطبیقی بـه خطـا انتشـار آمـوزش الگـوریتم از پارامترها، موضوع آموزش و در .شود

 (.1991مورگــان،)

                                                           
1.Artificial Neural Networks 
2.Fuzzy Systems 
3.Soft Computing Models) 
4Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems 
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 صـورت عمل این به که ایم کرده پیدا دست ترکیبی روش آموزش یـک بـه فـازی منطق و عصبی شبکه ترکیب با

 و می شوند محاسبه الیـه آخر تـا عادی صورت به گره ها خروجی های جلو، به رو حرکـت هنگام آموزش، دوره هر در کند؛می

 خطا محاسبه از پس ادامه، در. شوندمحاسـبه می خطـا مربعـات مجموع کمترین روش نتیجـه توسط شـاخص هـای سـپس

 مقدار خطـا، نزولـی شیب روش از استفاده با و شده شـرط پخش هـایشـاخص روی بر خطا نسبت عقب به بازگشـت رو در

 فازی استنتاج سیستم مشابه کامالا  عملکرد لحاظ به که است آموزشی قابل و تطبیق پذیر شبکه ANFIS. شودمی تصحیح آنها

 از بعضی یا همه که تفاوت این با است قطعی فضای نرون مانند فازی، نرون ساختار لیانگ( و ،دینگ2010:چـائووونـگ،) است

 وجود مختلفی راههای فازی، نرون به معمولی نرون یک تبدیل برای. می شوند بیان فازی منطق قالب در آن پارامترهای و اجزا

 و قدرت بیان کننده اخیر مطالعات. می رساند فازی نرون های از مختلفی انواع به را ما آنها از کدام هر از استفاده که دارد

 فازی–عصبی عملکـرد سیستم های اگـرچـه است.  مختلف و متعدد فرآیندهای مدل سازی در فازی عصبی شبکه توانایی

از زمینه  بسـیاری دهـد و درمـی ارائه بهتـری را نتایج صرف، عصبی شبکه با مقایسه در ولی اغلب اسـت، مسأله دامنه از متاثر

 شده است و می شود. استفاده کاربردی های

 

 مزایا و معایب سیستم استنتاج فازی عصبی

انفیس شامل  .(Khoshnevisan et al.,2014) از جمله توانایی رفع ابهامات دادهها را داردانفیس مزایای بسیار زیادی 

خروجی فازی است که الگوریتم های یادگیری شبکه های عصبی -آنگاه و جفت داده های ورودی-مجموعه ای از قوانین اگر

متغیر ورودی وارد  4یا  3، 2انفیس استاندارد ،در یک  Petkovic et al.[17]),. (2014مصنوعی رابرای آموزش به کار می برد

. یکی Khoshnevisan et al),. (2014الیه است  5شبکه میشوند و خروجی یک مدل است. یک ساختار کلی انفیس شامل 

مدل عدد تجاوز کند قادر به  5از محدودیتها در استفاده از انفیس برای مدلسازی، تعداد پارامترهای ورودی میباشد که اگر از 

سازی خروجی ها با توجه به این ورودی ها نیست و دلیلش افزایش تعداد قواعد و زمان محاسبات می باشد که برای غلبه بر 

 ,.Khoshnevisan et al)این محدودیت می توان از روش هایی چون خوشه بندی داده ها استفاده کرد 

2014;Khoshnevisan et al., 2015).[21,22] شبکه با مقایسه در فازی–عصبی هـای شـبکه زایـایم از دیگـر یکـی 

: جمله از ویژگیهایی دارای فازی عصبی است شبکه خاص حـاالت در منطقـی قواعـد از اسـتفاده بـا آن استدالل توان عصبی،

 استخراج اجازه که بوده مزیت این دارای همچنین. است کردن تدوین و نوشتن بندی، طبقه کردن، هزینه یادگیری، قدرت

 سازد.می را اساسی و پایه قوانین متناسب، ایگونه به و دهدمی را تخصصی و متعدد های داده از فازی قوانین

 استفاده مورد فازی سیستم آنگاه. است f خروجی یک و y و x ورودی دو دارای فازی استنتاج سیستم که کنید فرض

 :   است زیر قانون دو با

 
 دارد. در سامانه را موجود داده های عددی از استفاده با نتایج بینی پیش قابلیت قدرتمند ابزاریاین سیستم به عنوان 

 .می شود انتخاب خروجی عضویت  درجه وتوابع قوانین عضویت، درجه ورودی، با داده های متناسب فازی -عصبی

 

 می شود:  زیرتشکیل شرح الیه همانند شکل زیر وبه از پنج ANFISمدل  ساختار

 

به بازه  ورودی( هر تعلق گره های ورودی )میزان عضویت درجه الیه این ورودی می باشند، در گره های الیه: 1 الیه

 . مشخص می گردد عضویت توسط کاربر تابع از استفاده با فازی مختلف های
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. است خود ورودی های نتايج محاسبه به موظف الیه این در گره ( :هر,Fuzzification Layerساز  ، )فازی2 الیه

 صورت  به الیه خروجی

(y) I =1,2Bi (x) * M Ai= M iW 
 y و x متغیرهای برای تیب بهتر هستندکه فازی صورت به سری های  Bi,M Ai M رابطه این در که شودمی تعریف

 سیگنال های ضرب الیه این خروجی.  )می شود مشخص فازی خاص قوانین سازی فعال مقدار الیه، این در. شده اند تعریف

  است(. قوانین قســـمت اگر معـــادل واقـــع در کـــه اســـت ورودی

 
 نرمال فازی قوانین از هریک به مربوط فعالیت درجه الیه نسبت این : در ,Rule Base Layer))قاعدهمبنا3 الیه

 (.است الیـه قبلی شده نرمالیزه الیه این خروجی. )میشوند

 :  است شرح بدین الیه دراین مربوط رابطه

 
 هر و است درآمده تطبیق پذیر صورت به دیگر الیه این در موجود ( : گره های.FuzzyOutputs فـازي)خروجی 4الیه

 نشان زیر صورت به الیه این از حاصل خروجی. می دهد ارایه حاصل پارامترهای با اول درجه مدل یک گره ها، موجود تابع

  (.ثقل مرکز روش از اسـتفاده بـا سـازی فـازی نا. )میشود داده

i )y +rix +qi(P i= W ifi= w 4,iO 

 این در و است رسیده خود تکمیل مرحله به دیگر گره، هر الیه این در که بوده خروجی : الیه(Output Layer )2 الیه

می  محاسبه ورودی ها تمام حاصلجمع به عنوان را یونهایی کل شده،خروجی مشخص  عالمت با که گره ی خروجی، الیه

 [25].  کند

 
 الیه در حاصل پارامترهای و اول الیه در مقدماتی پارامترهای است الزم فازی عصبی شبکه مدل کردن بهینه برای

 الیه پارامترهای. می شوند مطرح مقدم عضویت تابع ودامنه مرکزی بخش به عنوان اول الیه پارامترهای. شوند تعریف چهارم

 الگوریتم همچنین. شوندمی هستند،تعریف گوسی تابع معادله از حاصل ریب هایض با متناظر که سری با چهارم

 یادگیری صورت به عصبی شبکه آموزش نحوه. است شده پیشنهاد فازی عصبی شبکه پارامترهای تعیین برای هیبرید آموزش

 دریافت را آموزشی داده های توسط شده بیان ناشناخته توابع شبکه ها، آموزش با که است آن هدف بنابراین،. است ناظر با

 عصبی شبکه ساختار در علت همین به. کند تعیین را خروجی ورودی، پارامترهای ارزش با متناسب بتواند و بگیرد یاد و کند

 [24].  می شود استفاده هیبرید آموزش الگوریتم از فازی
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 نتایج وبحث 

 
 فازی درکشاورزی -شبکه های عصبی برتحقیقات انجام شده مبتنی 

فازی تطبیقی و -در مطالعهای با هدف پیشبینی هدایت گرمایی مواد غذایی با استفاده از روش سامانه استنتاج عصبی

مقایسه آن با روشهای رگرسیونی و شبکه عصبی مصنوعی که رحمان و همکارانانجام دادند این نتیجه حاصل شد که 

فازی تطبیقی و مقادیر واقعی در مقابل سایر روشها وجود -شبینی توسط سامانه استنتاج عصبیهمبستگی بیشتر مقادیر پی

 .(Rahman et al., 2012)دارد و میانگین مربعات خطای مدلسازی نیز در این روش کمتر است 

و رگرسیون جهت پیشبینی رواناب ماهانه حوزه زیارت  ANN،ANFIS( از دو مدل2011شجاع رستگاری و بارانی )

فازی تطبیقی نسبت به شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون برتری -گرگان استفاده نمودند. نتایج نشان داد که شبکه عصبی

 [31]دارد.

ان یا ( توانایی پیشبینی دبی روزانه آبخوان کارست را با دو روش تک ورودی )بارش بار2010کورتولوس و رازاک )

سطح پیزومتریک( در مقابل چند الیه ورودی )بارندگی و سطح پیزومتریک( در حوزه آبخیز کارستی الروچفوکولد در جنوب 

( مقایسه ANFIS( و سیستم عصبی تطبیقی فازی )ANNمصنوعی )-(، شبکه عصبیFLغرب فرانسه با روشهای منطق فازی )

دبی روزانه مشاهدهی آبخوان کارست رامناسب پیشبینی ANFISو   ANNنمودند. نتیجه آنها نشان داد که هر دو مدل 

عملکرد  ANFISنمودند. هنگامی که تعدادورودیها در دو مدل افزایش یافت، عملکرد دومدل بهبود یافت. با این حال روش

  [26]به خصوص برای پیشبینی دبی اوج نشان داد. ANNبهتری را نسبت به مدل 

عملکرد تخممرغ تولیدی با رویکردی بر مدیریت انرژی مصرفی در تحقیقی (1391) کرما و  رفیعیو پریا سفیدپری

مورد بررسی و رگرسیون خطی ANFISعصبی تطبیقی-ازیفرز با استفاده از سیستم استنتاج درواحدهای مرغداری استان الب
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مدلسازی عملکرد تخممرغ و انرژی در مقایسهرگرسیون خطی در ANFISنشان داد روش مطالعات شان . نتایج قرار دادند

و رگرسیون خطی به ترتیب برابر ANFISاز روش R2 . مقدار ضریب همبستگیدمصرفی قابلیت بهتری از خود نشان دا

 .مبین این حقیقت استکه  002/0برابرANFISدر روشRMSEو جذر میانگین مربعات خطا0/39و0/12

( را در شبیهسازی ANFIS، منطق فازی و عصبی فازی )( عملکرد مدلهای شبکه عصبی2002نایاک و همکاران )

رواناب در حوزه آبخیز کوالر هند مورد بررسیقرار دادند. نتایج این بررسی نشان داد روشنروفازی بهطور معناداری -فرآیند بارش 

ر کمینه و بیشینه بهتر از دو مدل دیگرفرآیند بارش رواناب را شبیهسازی کرده است. هم چنین این مدل در پیشبینی مقادی

 [29]نیز بهتر از مدلهای دیگر عمل کرده است.

(، بااستفاده ازشبکه عصبیمصنوعیمبتنی بر انتظاراتقیمتیبرایداده های روزانه،به مدلسازیو 1390قی و همکاران )صاد

براساسمعیارهایاندازه  ARIMAپیش بینی روزانه قیمتسبدنفت خاماوپکپرداختند ونتایجآنبامقادیر پیش بینی شدهمدل 

ازقدرت ARIMAبه مدلگیریدقتپیشبینی،موردمقایسه قرارگرفت. نتایجتحقیقنشانمی دهدکهشبکه عصبیمورداستفاده،نسبت

 پیشبینی بهتری برخورداراست.   

 -( از سه مدل هوشمند شبکه عصبی مصنوعی، سیستم استنتاج فازی و سیستم فازی 9002نورانی و همکاران )

یجهت پیشبینی رواناب ماهانه و روزانه در حوضه آبریز لیقوانچای، واقع در استان آذربایجان شرقی استفاده عصبی تطبیق

 ARIMAنمودند. در نهایت ،نتایج سه مدل مذکور با نتایج به دست آمده از روشهای رگرسیون خطی و مدل سری زمانی 

 -و استنتاجی( از سایر مدلها دقیقتر بوده و بیشترین مقدار ناش مقایسه شدند. نتایج آنها نشان داد که مدلسازی فازی )تطبیقی

  [30]و کمترین خطا را در پی داشته است. (NS) (Nash-Sutcliffe)ساتکلیف

برای پیشبینی عملکرد گندم آبی در شهرستان آبیک واقع در استان  ANFISندرلو و همکاران از روش دادهکاوی

، انرژیهای ورودی به دو گروه تقسیم و سه انفیس ANFISبرای  )ورودی1) قزوین استفاده کردند. به دلیل تعداد زیاد ورودیها

الکتریسیته و  شامل انرژیهای سوخت دیزل ،کود و ANFIS1ورودیها برای (ANFIS3وANFIS2 ،ANFIS1(  ایجاد شد.

به ترتیب Rو  RMSEشامل انرژیهای نیروی کارگری، ماشین، سموم شیمیایی، آبیاری و بذر بودند .مقدارهای  ANFIS2برای 

بهدست آمدند. در نهایت مقدارهای  ANFIS2به ترتیب برای  991/0و  011/0و  ANFIS1برای  991/0و  013/0برابر 

به  ANFIS3برای Rو  RMSEاستفاده شد.همچنین مقدارهای  ANFIS 3پیشبینی شده از دو انفیس به عنوان ورودیهای 

 Naderloo et al, 2012.[19])ه دست آمد )ب0/ 991و 013/0ترتیب برابر 

نخوددیمدرشهرستان بوکان انجام شد.نتایج نشان داد در مطالعه ای  که برای   تجزیهوتحلیلومدلسازیانرژیوعملکردتولید

 22/1کیلوگرم برمگاژول و برای نخود+کاه به ترتیب 032/0و  02/1کارایی انرژی و بهرهوری انرژی برای تولید نخود به ترتیب 

و در  بود.درصد از کل انرژی مصرفی 4/14کیلوگرم برمگاژول بودند .مهمترین نهاده ورودی سوخت دیزل با سهم 120/0و 

،  ریشه میانگین خطا (R)شاخصهای آماری ضریب همبستگی عصبی تطبیقی،–استفاده از سیستم سامانه استنتاج فازی 

)RME)  و ریشه میانگین مربعات خطا(RMSE)  و  94/022،0/0بهترین مدل انفیس برای انرژی نخود به ترتیب

01/319(1-MJ.ha) 1 (21/21و  022/0، 92/0،و برای عملکرد نخود به ترتیب-MJ.ha(   به دست آمد. )قادرپور و رفیعی

1392)[6] 

 

 تحقیقات انجام شده در مورد ارزیابی انرژی مصرفی در گلخانه های خیار
 

تحلیل اقتصادی و رابطۀ میان انرژی ورودی و خروجی تولید خیار گلخانه ای را در ایران محمدی و امید در مطالعه ای 

بررسی کردند. نتایج حاصل از مطالعۀ فوق نشان می دهد که متوسط انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرم خیار گلخانه ای 

بیشترین سهم انرژی  (درصد67/19)و کود شیمیایی (درصد94/41)مگاژول در هکتار است. سوخت فسیلی 7/148836

کیلوگرم بر مگاژول و نسبت انرژی  80/0مصرفی را در تولید خیار گلخانه ای شهرستان تهران دارند. متوسط بهره دهی انرژی 

همچنین مشخص گردید که به ترتیب (Mohammadi & Omd2010 )محاسبه گردید  64/0خروجی به انرژی ورودی 
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درصد از انرژی نهادۀ مصرفی شامل سهم نهاده های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر است .درپایان نیز هزینۀ کل 07/89و  93/10

 [14]دالر در هکتار محاسبه گردید . 7/33425مربوط به تولید خیار 

2010).(Ghochebeyg et al  کارایی مصرف انرژی برای تولید خیار را با روش تحلیل پوششی داده ها، در استان تهران

واحد بررسی شده کارا بوده اند و میانگین کارایی  11واحد از مجموع  10بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که 

درصد در مجموع نهاده های 10دهای ناکارا، درصد محاسبه شد. به این معنی که با افزایش کارایی واح90واحدهای ناکارا 

 استفاده شده صرفه جویی می شود

(2012 .Taki et al) با روش تحلیل پوششی داده ها کارایی انرژی محصول خیار گلخانه های شهرستان شهرضا استان

رصد کمترین سهم د2/1درصد بیشترین و آب مصرفی با42اصفهان را بررسی کردند. نتایج حاصل نشان داد که نهادۀ سوخت با 

مصرف انرژی را در گلخانه ها به خود اختصاص داده اند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل پوششی داده های انرژی حاکی از این 

درصد از کل واحدها کارایی 13و در مدل بازگشت به مقیاس متغیر،درصد 24است که در مدل بازگشت به مقیاس ثابت ،

دها با درجات متفاوت ناکارا مواجهاند. میانگین کارایی فنی، کارایی فنی خالص، و کارایی مقیاس درصد داشتند و بقیۀ واح100

 برآورد شد.1/94، و09/92، 32/90به ترتیب

Sanaei moghadam  et al.,2010)) میزان مصرف انرژی برای تولید خیار گلخانه ای را در شهرستان مشهد بررسی

نشان می دهد که متوسط انرژی مصرفی برای تولید یک کیلوگرم خیار گلخانه ای در دورۀ کردند. نتایج حاصل از این پژوهش 

و  02/1مگاژول است. همچنین متوسط بهره دهی انرژی به ترتیب  9/0و  2/1بهاره در شهرستان مشهد به ترتیب پائیزه و

و  14/0مترمربع و نسبت انرژی  1000مگاژول بر  -23412و  -2441کیلوگرم بر مگاژول، متوسط افزودۀ خالص انرژی  31/0

به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد که سوخت فسیلی، برق، کارگر به ترتیب بیشترین سهم انرژی مصرفی را در تولید 11/0

 خیار گلخانه ای این شهرستان دارند.

رایی انرژی، بهره وری انرژی، نتایج مطالعه نشان داد که کادر بررسیکاراییمصرفانرژیدرگلخانههایتولیدخیاراستانتهران

مگاژول در  -11032کیلوگرم بر مگاژول ، 22/0،12/0انرژی خالص، و انرژی ویژه در واحدهای تحت بررسی به ترتیب برابر با 

مگاژول بر کیلوگرم است. سهم انرژی های مستقیم، غیرمستقیم، تجدیدپذیر، و تجدیدناپذیر از کل انرژی  22/1هکتار، و 

درصد محاسبه شد. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که گلخانه های  91، و 4، 14، 11ه ترتیب برابر مصرفی نیز ب

تحت بررسی کارایی الزم را نداشتند، به طوری که در این واحدها افزایش در مصرف نهاده ها از افزایش در تولید پیشی گرفته 

. )اسفنجاری کناری و همکاران رف انرژی در واحدهای مذکور شده استاست .بنابراین این امر سرانجام سبب کاهش کارایی مص

1393) 

در  ((ANFISدر مطالعه ای که  به  منظور مدلسازیمصرفانرژیدرتولیدمحصولگلخانهایخیارباروششبکهعصبیفازی 

بیشترین انرژی مصرفی با شهرستان استان کرمان انجام شد  در این تحقیق پس از محاسبه کل انرژی ورودی مشخص شد، 

نتایج نشان داد که بهترین و . اختصاص داشتنهاده سوخت فسیلی به درصد از کل انرژی ورودی در تولید خیار  33/19سهم 

 MAPEو RMSEمدل پیشنهادی جهت مدلسازی عملکرد محصول خیار دارای ضریب همبستگی ،

فازی میتواند به خوبی به  -ین میتوان گفت که روش عصبیبود. از نتایج فوق چن %11/9و  kg/ha9231/9،3311/9برابر

 [2]. (1394)بلند نظر و همکاران  پیشبینی و مدلسازی عملکرد محصول خیار بپردازد

( درمطالعه ای با عنوان مدل سازی انرژی خروجی خیار گلخانه ای و بوته ای بر 1392حاجی آقا علیزاده و همکاران)

تفاده از شبکه عصبی مصنوعی و انفیس  در همدان انجام دادند که با توجه نتایج مدل سامانه پایه الگوی مصرف انرزی با اس

فازی تطبیقی چندالیه، میزان ضریب تشخیص و مجذور میاانگین مربعات خطا برای خیار گلخانه ای و بوته  –استنتاج عصبی 

د. همجنین مقادیر این پارامترها برای مدل شبکه به دست آمدن 013/0، 021/0،  9920/0،  9924/0ای ،به ترتیب برابر با 

(به ترتیب برابر با  1-12-1( وبرای بوته ای با ساختار )1-10-1عصبی مصنوعی برای خیار گلخانه ای با ساختار بهینه )



 
 

8 
 

ل کرده متعیین شدند.نتایج نشان می دهند که هر چند مدل فازی بهتر ع 0411/0و  RMSE 0121/0، 9212/0و  9492/0

 [3]است ولی هر دو مدل در تخمین میزان انرژی خروجی توانایی خوبی دارند.
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Abstract 
Energy is an essential component in the process of economic development, and the optimal use of energy is one 

of the basic requirements of sustainable agriculture. Increasing demand for food due to increased population will 

result in excessive use of chemical fertilizers, agricultural machinery, insecticides and other inputs that will 

ultimately cause environmental problems and threaten public health. Slow The use of energy from work will 

minimize environmental problems, prevent the destruction of natural resources, and promote sustainable 

agriculture as an economic production system. To find the practical relationship between inputs and outputs of a 

production process, the network Neuro-phase is one of the most widely used mathematical models. In this study, 

modeling and its methods have been used to study the results of energy consumption model in agricultural 

production, especially greenhouse cucumber production. The results of various studies, using different types of 

methods for energy modeling, showed that the use of a neural-phase system that combines fuzzy systems with 

artificial neural networks and one of the methods of artificial intelligence In addition to many benefits, including 

the elimination of data ambiguities, it offers better and more acceptable results than other methods. 
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