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Introduction 
Efficient use of energy in paddy production prevents the destruction of agricultural ecosystems 

by reducing greenhouse gas emissions and causes the development and extension of sustainable 

agriculture. Meanwhile, intelligence agriculture has come to the aid of farmers and policy-makers 

by using up-to-date knowledge, which will lead to sustainable welfare and the comfort of human 

society in the present and the future. Therefore, the purpose of this study was to investigate energy 

consumption and production, modeling and optimization of two paddy cultivars yield by Artificial 

Bee Colony (ABC) and genetic algorithm.  

Materials and Methods 
Research data were collected from studying documentary and library information and using face-

to-face questionnaires with 120 (including 80 high-grading and 40 high-yielding) paddy farmers 

and farm owners in Rezvanshahr city in Guilan province during the production year 2019-2020. 

The independent variables were, machinery, diesel and Gasoline fuels, electricity, seed, compost 

and straw, biocides, fertilizers and labor, and the dependent variable was paddy yield per hectare of 

the farm area. In the first step, calculations of energy consumption and production were obtained by 

multiplying the amount of the variables by the relevant and equivalent coefficients. 

In the second step, all of the variables in order to maximize paddy yield are entered into MATLAB 

software. Therefore, the artificial bee colony algorithm with a novel and simple elitism structure 

was used for the fitness function in the genetic algorithm. The Sphere function, the Repmat function 

and the Unfrnd function were used as the objective function, defining position of the bee arrays and 

quantifying the position of the bee arrays, respectively. The number of new responses per each of 

the generations and algorithm iterations was 900 members and 200 iterations, respectively. Also, in 

the genetic algorithm, the population type and size were considered double vector and 100.  

Results and Discussion  
The results showed that total average energy consumption and production in the Hashemi (high-

grading) paddy cultivar were obtained 55.973 and 30.742 GJ.ha
-1

, respectively, and in the Jamshidi 

(high-yielding) paddy cultivar were 54.796 and 62.522 GJ.ha
-1

, respectively. In both cultivars, the 

highest and lowest distributions of energy consumption were related to agricultural machinery and 

straw, respectively. The average energy consumption of tractor in the Hashemi and the Jamshidi 

cultivars were 25.111 and 25.865 GJ.ha
-1

, respectively, which were obtained 44.862 % and 47.202 

% of total average energy consumption, respectively. Undoubtedly, it shows that inescapable effect 

of this input and refers to the operators' skill and experimental knowledge. The results of evaluation 

indexes such as R
2
, RMSE, MAPE and EF, and statistical comparison such as mean, STD and 

distribution indicated that the artificial bee colony algorithm had the essential condition for the 

fitness function. The optimization results of the bee-genetic algorithm demonstrated that most of the 

mailto:aghkhani@um.ac.ir


 

 

 

consumed resources are not a little difference from the optimum conditions but can be adopted the 

proper management in the farm, the Hashemi and the Jamshidi cultivars optimization of energy 

consumption will achieve 53.96 % and 39.41 %, respectively.  

Conclusion 

According to the results of the desirable performance of the ABC-GA algorithm and identifying the 

potential of saving energy consumption, policy-makers of the energy resource management and rice 

industry managers can define new strategies to reduce energy consumption. 
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کلونی زنبور -ژنتيکسازي عملکرد دو رقم شلتوک با الگوریتم  انرژي و مدل مصرف سازي بررسی، بهينه 
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  ani@um.ac.iraghkh ، مشهد، ایرانکشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکدهمهندسی بیوسیستم ، گروهاستاد -3

 چکيده

و سبب  نمودههای کشاورزی جلوگیری  نظام ریب بومای، از تخ انتشار گازهای گلخانهبا کاهش ، شلتوک برنجاستفاده کارآمد از انرژی در تولید  

دو رقم  در تولیدل سازی عملکرد محصو سازی مصرف انرژی و مدل بررسی، مقایسه، بهینه ،این مطالعههدف از  شود. کشاورزی پایدار میتوسعه 

نشان داد  نتایجآوری شد.  جمع صاحب مزرعهو  کشاورز 121 طریق مصاحبه با از هاداده .بود مصنوعی عسل کلونی زنبور-الگوریتم ژنتیک اب شلتوک

بود و میانگین  گیگاژول بر هکتار 737/55و  373/55ترتیب  که در رقم مرغوب هاشمی و رقم پُرمحصول جمشیدی میانگین کل انرژی مصرفی به

نسبت  رقم جمشیدیدر تولیدی  انرژی برابری 13/2که نشان از افزایش  دست آمد هگیگاژول بر هکتار ب 52/72و  75/31ترتیب  کل انرژی تولیدی به

Rهای  شاخصارزیابی  داشت. به رقم هاشمی
2 ،RMSE ،MAPE ،EF قی الگوریتم در مدل تلفی میانگین، واریانس و توزیع آماری آماری هو مقایس

نتایج  همچنین،بیانگر نتایج مطلوب الگوریتم زنبور عسل مصنوعی به عنوان تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک بود. کلونی زنبور عسل مصنوعی -ژنتیک

نه فاصله دارند بیشتر منابع مصرفی از حالت بهیکه  نشان دادمصنوعی  زنبور عسلکلونی -توسط الگوریتم ترکیبی ژنتیک انرژی مصرف سازی بهینه

ارقام پُرمحصول  .وجود دارد درصد 51/33 و 37/53 ترتیب به های هاشمی و جمشیدی در رقم جویی مصرف انرژی صرفهامکان که با مدیریت صحیح 

 در صنعت برنج کشور انرژیجویی  تواند در شناسایی پتانسیل صرفه نتایج پژوهش حاضر، می اند. ت غذایی، آبی و انرژی اصالح شدهبا هدف تأمین امنیّ

 سزایی داشته باشد. کمک به

 شلتوک سازی؛  بهینه ؛مصنوعی زنبور عسلالگوریتم کلونی  ؛نتیکژالگوریتم  واژه:کلید
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  مقدمه

سازی مصرف انرژی راهکاری است که عالوه بر امکان افزایش تولید محصوالت کشاورزی، با بهبود شرایط اقتصاد کشاورزان و دسترسی به  بهینه

 اثربخشگرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی  پتانسیلای،  تواند در شناخت منابع انتشار گازهای گلخانه ورزی پایدار در جوامع روستایی میکشا

انجام کار   زمان و هزینه ،محیطی، بهبود کارایی انرژیسازی به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند برای مدیریت منابع زیست باشد؛ عالوه بر این، بهینه 

 ; 2011et alAvval -Mousavi ;., 2014et al Cubero; ., 2013et alGracia ,.) کار گرفته شده است های مختلف کشاورزی به در بخش

, 2018et al. fhaBandba-Hosseinzadeh). 

های احتمالی که با الهام از رفتار موجودات در طبیعت  شود. در الگوریتم قطعی و احتمالی استفاده می الگوریتم نوع سازی از دو  طور کلی در بهینه به

( از ABC) 2مصنوعی بور عسلزنو کلونی  (GA) 1های ژنتیک . الگوریتمشود میهایی با تکرارهای تصادفی استفاده  ، از روششدهبهره گرفته 

های مشابه دوری  پاسخاز  مدل یادگیری استقرایی جامع در انتخاب الگوریتم روش با ژنتیک الگوریتمسازی احتمالی هستند.  م بهینههای مهّ روش

بسیار  های روشمصنوعی از  زنبور عسلکلونی گوریتم الاز سوی دیگر،  .( 2020et al.Imani ,) شود نمی توقفم محلیهای  در حداقلو  نموده

اکتشاف  با پارامترهایی کنترلی کم، توانایی زیادی در کند واستخراج را  حل مسالهراه تواند به راحتی با ماهیّت تصادفی خود می کارآمدی است که

الگوریتم دیگر مانند  های روشبا مصنوعی  زنبور عسلکلونی سهولت ترکیب الگوریتم . پذیری باالیی در مسائل مختلف دارد و انعطاف فضای جستجو

 .(; 2013et alLe Dinh , 2020Shukla ,.) باشد میمصنوعی  زنبور عسلکلونی همگرایی سریع از مزایای الگوریتم دلیل  بهژنتیک 

و الگوریتم ژنتیک ( DEA) 3ها های تحلیل پوششی داده مدل سازی جریان انرژی در تولید شلتوک در استان گیالن با استفاده از بررسی و بهینه

گاژول بر هکتار( گی 359/37 )معادل یدرصد 73/71جویی  صرفه امکان ،چندهدفه کیسازی با الگوریتم ژنت که بهینه نشان داد( MOGA) 5هدفه چند

در مزارع مورد معادل کربن دی اکسید  تن 117/1 انتشار نشان ازمحیطی  . همچنین بررسی اثرات زیستشتبه دنبال داانرژی مصرفی  مجموعرا در 

et al.Pelesaraei -Nabavi ,)بود سموم و کودهای شیمیایی بیشترین میزان آالیندگی در تولید شلتوک مربوط به که طوری  به، داشتبررسی 

سازی انرژی خروجی،  بیشینه اهدافبا برنج  شالیکوبی در کارخانجاتالگوریتم ژنتیک چندهدفه سازی با  نتایج بهینه، یدر تحقیق دیگر(. 2017

اثرات درصدی  3مصرف انرژی، درصدی  25کاهش  امکان داد که سود خالص نشانحداکثرسازی  محیطی و اثرات زیست سازی حداقل

در تحقیقات کارایی مطلوب الگوریتم ژنتیک  .(2019et alPelesaraei -Nabavi ,.) داردوجود سود خالص  صدیدر 51 و افزایش محیطی زیست

سازی عملکرد  گیری بهینه منابع مغذی الزم برای بیشینه ریزی فازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک جهت دستیابی به مدل تصمیم برنامهمانند مختلف 

et al Bagher-Pour ,.)کن بستر سیال  با مادون قرمز در خشک کردن شلتوک سازی فرآیند خشک هینهب ،(Sharma and Jana, 2009) برنج

و استفاده از الگوریتم ژنتیک به  ( 2019et alAnissa ,.) سازی ترکیبات مختلف کود شیمیایی برای بهبود اقتصادی عملکرد برنجبهینه، (2018

 .ه استنشان داده شد ( 2020et alChen ,.) ت انتخاب ویژگی گیاه برنج در فناوری هوش لمسیمنظور افزایش دقّ

                                                           
1- Genetic Algorithm  

2- Artificial Bee Colony algorithm 

3- Data Envelopment Analysis  

4  - Multi Objective Genetic Algorithm 



 

 

 

به که  ه استدادنشان  مصنوعی زنبور عسلاستفاده از الگوریتم کلونی برنج،  شالیکوبیکارخانه در  برق یکاهش اوج تقاضا ی وساز نهیبهدر 

 کاملت و (PSO) 1ذرات ازدحام یساز نهیبه های الگوریتمدرصد نسبت به  5/17جویی در اوج تقاضای برق به میزان  هها و صرف لحاظ کاهش هزینه

 بینیپیش جهتمصنوعی  زنبور عسلالگوریتم کلونی از  در پژوهشی دیگر، .(et al Loganthurai.2016 ,)دارد ی بهترکارایی  (DE) 2تفاضلی

 ،طبیعیلص داخلی، تجارت و مصرف نفت، گاز به متغیرهای نرخ رشد جمعیت، تولید ناخا توجّهبا  2151تا سال کربن میزان انتشار دی اکسید 

بهبود جهت مصنوعی  زنبور عسلاستفاده از الگوریتم کلونی . ( et alBehrang.2011 ,) ه استدشاستفاده  ،سنگ و مجموع تقاضای انرژی زغال

جموع استفاده از وسایل نقلیه و گذاری، مبا استفاده از اطالعات سرانه تولید ناخالص داخلی، حجم سرمایه دی اکسید کربنبینی انتشار کارایی پیش

در مصنوعی  زنبور عسلکلونی  الگوریتمهمچنین، عملکرد مطلوب . ( et alShabri,. 1202) ه استنشان داد را یعملکرد مطلوبنیز انرژی مصرفی 

ربات پرنده ( با هدف بررسی کیفیت مزارع برنج توسط ANFIS) 3فازی -، آموزش شبکه عصبی(2017et al Wan ,.) بندی شلتوک برنج طبقه

(, 2018et al.Camci )، مصنوعی زنبور عسلکلونی  بندیآشکارسازی خطوط کشت گیاه برنج توسط الگوریتم خوشه (, 2019et al.Zeng )  و

 شده است.اثبات  (Geleta and Manshahia, 2021)های ساالنه  سازی هزینه بادی با هدف کمینه-سازی سیستم ترکیبی خورشیدی بهینه

( کارا و دقیق در مرحله برازندگی Fitnessکارگیری تابع برازندگی ) سازی توسط الگوریتم ژنتیک، به ترین مراحل در اجرای بهینه یکی از مهم

شود. در مطالعه حاضر از سازی توسط الگوریتم ژنتیک در بهترین وضعیت ممکن اجرا می توان ادعا کرد که بهینه. در واقع، بدون این مرحله نمیاست

از تاکنون با بررسی تحقیقات پیشین مشخص شد که  و گردیداستفاده  سل مصنوعیزنبور ع( با ساختاری ساده و بدیع الگوریتم Elitismگرایی )نخبه

و همین امر جنبه  استشلتوک و برنج استفاده نشده عملکرد سازی  مدلسازی مصرف انرژی  بهینهبرای  عسل مصنوعی زنبور-مدل ترکیبی ژنتیک

 مقدار عملکرد تولیدیسازی  مدل و انرژی مصرف سازی بهینهمقایسه،  ،بررسیه هدف از این مطالع .نماید تمایز و نوآوری مطالعه حاضر را فراهم می

در شهرستان رضوانشهر  مصنوعی زنبور عسل-ژنتیکالگوریتم مدل ترکیبی از  جمشیدی با استفادهپُرمحصول هاشمی و مرغوب های  رقم در شلتوک

  باشد. می

                                                           
3-

 
Particle Swarm Optimization 

4- Differential Evolution
 
 

3- Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System 



 

 

 

 ها مواد و روش

 ي مورد پژوهش منطقه

 دقیقه تا 51درجه و  59 در طول جغرافیاییشهرستان رضوانشهر در )از دی ماه تا مرداد ماه(  1339-33زراعی  سالمطالعه پیمایشی حاضر در 

 میانگیندارای این شهرستان . انجام شد دقیقه شمالی 51درجه و  37تا  دقیقه 25درجه و  37 عرض جغرافیایی و شرقیدقیقه  13درجه و  53

درجه  75/15دما میانگین  درجه سلسیوس و 13/21میانگین حداکثر دما  درصد، 5/95هوا  رطوبت نسبی، میانگین متر میلی 1137بارندگی سالیانه 

در . رواج بیشتری داردتوسط شالیکاران ت باال به دلیل مرغوبیّمی رقم هاشکشت در استان گیالن، . (Riahi and Javan, 2016) باشد میسلسیوس 

و دارای  باشند بلند می های دانه رقمهر دو رقم جزء شود.  کشت می شهررضوان ستانمحصول جمشیدی نیز در سطح شهررقم پُر، های اخیر سال

هاشمی و  دو رقم به کشت که رضوانشهر ستانشهرکشاورز  و صاحب مزرعه 221میان آماری، از  نمونه .هستندخصوصیات ابعادی مشابه یکدیگر 

 9/1تا  2/1 شالیزارصاحب و  کشاورز 15و  91 ،(Sarai, 1993) 2 و (Cochran, 1977) 1روابط بر اساس . ، انتخاب شدندپرداختند یم جمشیدی

 ;2017et al.Rad -Taheri ,) برای مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تعیین شدندرقم هاشمی و رقم جمشیدی ترتیب برای  به هکتاری

17., 20et alPelesaraei -Nabavi) شهرستان  و کشاورز صاحب مزرعه 21 ای، اساس اطالعات اسنادی و کتابخانه برآزمون  مرحله پیش. در

 ، دعوت به مصاحبه شدند.آوری اطالعات برای بررسی متغیرهای ورودی و جمع رضوانشهر

 35سطح اطمینان  2z=159/3نبودن متغیرها، ترتیب احتمال بهینه بودن و بهp و  q=5/1جامعه آماری تحقیق،  Nحجم نمونه، n ، 1در رابطه 

 برای کاهش حجم نمونه آماری استفاده شد (2)رابطه  1دلیل محدودیت زمانی از تصحیح یتس گیری بود. به ت نمونهحداکثر دقّ d=15/1درصد و 

(Sarai, 1997). 

(2)    
 

  
 

 

 

 ای تصحیح شده بود. هتعداد نمونه'n ، 2در رابطه 

 مصرفی انرژي ها ونهاده

 است.را نشان داده مزارع تولید شلتوک در ده نها و ستا مربوط به نهاده هایضرایب و واحد ،1جدول 

                                                           
1- Yates 

(1)   

         

  

  
 

 
 
         

     
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ورزی اولیه )نیروی  خاک سازی زمین و آمادهعملیات شامل که منطقه عملیاتی مربوط به یک هکتار سطح زیر کشت شلتوک در مزارع اطالعات 

(، عملیات برقگیری )نیروی کار، آب، بذر، سم شیمیایی و انرژی  عملیات خزانه ،و کمپوست( برق، آنانسوخت پادلر، تراکتور و استفاده از کار، 

، کود و سم شیمیایی(، عملیات داشت )نیروی کار، کود و ، تراکتور و سوخت آناننشاءکارروتیواتور، استفاده از )نیروی کار،  کاشتورزی ثانویه و  خاک

ه جمع( بوده است به تفکیک میزان استفاده در هر مرحلآنان سوختکوب، تراکتور و  خرمناستفاده از )نیروی کار،  برداشتسم شیمیایی( و عملیات 

در یک مرحله مورد بررسی قرار  ،دلیل همپوشانی فاصله زمانی ورزی ثانویه، کاشت و داشت به خاک  عملیات در محاسبات مصرف انرژی .شدآوری 

Rad -Taheri)دست آمد  به ضرایب متناظر انرژی ها و شلتوک تولیدی در مقدار مصرف نهاده نمودن میزان انرژی با ضرب، 1 جدول اساس ربگرفت. 

, 2017et al.).  محاسبه شد 3 رابطه اساس بر نیز های کشاورزی ماشین استفاده ازانرژی (Bandbafha-Hosseinzadeh8., 201et al .)   

ها و خروجی در تولید شلتوک ضرایب انرژی ورودی -1جدول   
Table 1- Energy coefficients of  inputs and output of the paddy production 

اه نهاده  
Inputs  

Unit 
Energy-eq 

(Ref.) 

و ستانده ها نهاده  
Inputs & Output 

Unit 
Energy-eq 

(Ref.) 

 ها نهادهالف( 

A) Inputs   

     ها و برق سوخت
    Fuels & Electricity  

 

 

 نیروی کار
Labor   

        دیزل
       Diesel 

MJ.L-1 43.3(2) 

  

 مرد
Man 

MJ.h-1 1.96(1) 
 

   بنزین
  Gasoline 

MJ.L-1 39.7(2) 

  

 زن
 Woman 

MJ.h-1 1.57(1)  
   برق

  Electricity 
MJ.kWh-1 6.5(3) 

 

 های کشاورزی ماشین

Machinery   

     مواد آلی

    Organic matter 

  

  

 تراکتور

Tractor 
MJ.h-1 10.944(1) 

        بذر برنج

       Rice seed 
MJ.kg

-1 14.57(2) 

  

 پادلر
Puddler 

MJ.h-1 2.508(1)  
   کمپوست

  Compost  
MJ.kg

-1 2.02(2) 

  

 روتیواتور
Rotivator 

MJ.h-1 10.283(1) 
 

   کاه و کلش برنج
  Rice straw 

MJ.kg-1 6.5(3) 

  

 نشاءکار
Transplanter 

MJ.h-1 9.409(1) 
    سموم شیمیایی

   Biocides 
  

  

 دروگر
Reaper 

MJ.h-1 5.518(1) 
    سولفات روی   

      Zinc sulphate 
MJ.kg-1 20.9(1) 

  

 خرمنکوب
Thresher 

MJ.h-1 7.524(1) 
 

  کش علف
 Herbicide 

MJ.kg-1 85(5) 

 
 کودهای شیمیایی
Fertilizers   

   
  کش آفت

 Pesticide MJ.kg-1 229(5) 

  
 نیتروژن
Nitrogen MJ.kg-1 58.7(4)  

  کش قارچ
 Fungicide 

MJ.kg-1 115(5) 

  

 فسفات
Phosphate 

MJ.kg-1 17.1(4) 
ستاندهب(   

B) Output 
  

  
 پتاس
Potash 

MJ.kg-1 8.83(4)  
 شلتوک
Paddy 

MJ.kg-1 14.57(2) 

 
1- Nassiri and Singh, 2009 , 2- Yasari et al., 2018 , 3- Gummert et al., 2020 , 4- Van-hung et al., 2019 , 5- Yodkhum et 
al, 2018 

(3)  
   

      

 
 



 

 

 

در  ساعتها ) کاربرد ماشین دت زمانم t ،(کیلوگرمها ) ماشین جرم G(، کتارمگاژول در ههای کشاورزی ) ماشینکاربرد انرژی  ME ،3در رابطه 

 باشد. ( میساعتها ) مر مفید ماشینع Tو مواد اولیه  انرژی MP، هکتار(

 مصنوعی زنبور عسلکلونی الگوریتم 

بر حسب را کردن منابع غذایی  وظیفه پیدا 1آهنگ رو یا پیش است که یک سری زنبورهای پیش به این صورتاستراتژی عملکرد زنبورها 

ن خود و به شکل حرکات مورد نظر دارند و این منابع را به سایر زنبورها به زبامنطقه غذایی ت منابع غذایی )مقدار بیشینه متغیر پاسخ( از مرغوبیّ

رو و  تخاب شده توسط زنبورهای پیشانمنطقه غذایی ، موقعیت مطالعه کنونیدر کنند.  منتقل می (1)شکل عسل الگوریتم زنبور مخصوص در قالب

 .(Yarpiz, 2021) در نظر گرفته شد 5طبق رابطه  2روپی

گر توزیع یکنواخت در شعاع بیان  رو،  رو و پیش انتخاب شده توسط زنبورهای پیمنطقه غذایی ترتیب مختصات  به   و        ،5در رابطه  

، طول  عاع همسایگی تفاوت کران باال و پایین متغیرها، در نظر گرفته شد. برای افزایش همگرایی ش 1/1برابر با   Uمقدار باشد. می  همسایگی 

نهایت تعداد دفعات مسیرهای طی شده توسط  میانگین بی ،شد شدند. همچنین فرض  3میرا 33/1پایان هر تکرار با مقدار در ها، مرحله به مرحله  گام

 بود. 7اساس رابطه  تابع هدف الگوریتم بر (.5کنند )رابطه  تولید را باز   رو، مختصات  زنبورهای پی

(7)               ∑  
 

 

   

                                                     

بود.  Sphere (x) تابع، حد پایین و خروجی تابع بود           های  برابر با مجموع مربعات مؤلفه ، به بردار  Sphereی اعمال تابع  نتیجه

در نظر گرفته شد و بهینه  مدلعنوان خروجی  به ر هکتار(بعملکرد محصول تولیدی )تن ، مسالهدر این بود.  =21nVarداد متغیرهای مجهول تع

، کودهای شیمیایی ازت، پتاس، فسفات و کاه و کلشکمپوست،  نیروی کار، ،برق ،های کشاورزی ماشین بنزین، ،دیزل، بذر متغیرهای مستقل شامل

بدین  مزرعه در نظر گرفته شد. 121برای عملکرد محصول  شامل وابسته و متغیرکش  علفو  کش آفتکش،  سموم شیمیایی قارچ ،روی سولفات

نحوه  .استفاده شد [              ]به ابعاد  repmatرو از تابع  و تعریف موقعیت آغازین آرایه زنبورهای پیش نسل آغازینبرای ایجاد منظور، 

 و تعداد تکرار عضو بود 099های جدید ایجاد شده در هر نسل برابر با  پاسختعداد  آمده است. 1های هر نسل در شکل  اختصاص پاسخ

 (.2در نظر گرفته شد )شکل  211 زنبور عسل مصنوعی الگوریتم

                                                           
1- Scout Bee 

2- Recruited Bee 

3- Damp  

(5)                      

(5)  {     }     



 

 

 

 
تخصیص پاسخ هر نسل -1شکل   

Fig.1. Response assignment of each generation 

 n) مناطق نخبه منتخباز تعداد ( کمتر n Selected Siteکه به آنان زنبور اختصاص داده شد ) مناطق غذایی، تعداد برای تعریف قیدهای مسئله

Selected Elite Siteانتخاب شده ) ی نخبهمنطقه غذایی به یک   رو اختصاص یافته ( بود. همچنین تعداد زنبورهای پیn Selected Elite Site 

Beeمنطقه غذایی به   یافته تخصیصرو  رهای پیتر از تعداد زنبو ( بیش( انتخاب شدهn Selected Site Bee .قرار داده شد ) 

 
 الگوریتم زنبور عسل مصنوعی -2شکل

Fig. 2. Artificial Bee Colony algorithm 

0
m

m

0mm

n Scout Bee= 50

n Non Selected Site =  25

منابع غذایی که به آنان زنبور اختصاص داده نشد =  25

n Selected Site= 25

n Selected Elited Site =  10 

=  منتخب نخبهمناب    اییتعداد   10 

n Recurted Bees for Selected Elite Sites =  50

=تعداد زنبورهای پی رو اختصاص یافته ی به آن منبع  50

n Selected Non-Elited Site = 15

=   نخبه غیر منتخبمناب    اییتعداد  15

n Recurted Bees for Selected Sites =  25

=تعداد زنبورهای پی رو اختصاص یافته ی به آن منبع  25

پیش رو  داد زنبور  = 50

مناب    ایی که به آنا  زنبور اختصا  داده شد = 25

10    50=500

15    25=375

START  شر

Generating initial responses and evaluatingایجاد پاسخ های اولیه و ارزیابی آن ها 

Selecting better nectar and sending recruited bees to there

به آن منابعپی رو انتخاب منابع غذایی بهتر و ارسال زنبورهای 

Returning the recruited bees to the hive and dancing to generate a neighbor response

ب    د    انجا   ر ا     و  ب     ور تو  د پاسخ ه سای پی رو زنبورهای با     

Comparing all of the bees on a nectar and choosing an elite case ایس  ه    ن ورهای ی         ان  ا  ب  ری   ورد  

Replacing non selected responses with random responses   جای  ی   پاسخ های   ر       با پاسخ های ت اد

Saving the position of the best response ره  و ع   ب  ری  پاسخ   

TheEnd پایا

Evaluating the performance of responses پاسخ هاار یاب  ع   رد    

  Termination 

Condition?

به شرایط خاتمه
دست یافتیم 

NO!

خیر

YES
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 ژنتيک  الگوریتم

گی در برازند عنوان تابع  به آنشکیل شد، از تمصنوعی  زنبور عسلکلونی الگوریتم با  عملکرد شلتوک سازی بیشینهمسئله  که پس از آن

کردن  دایپ حالت نیدر ا .بود Z هدف  تابع نهیشیکردن ب دایپ یسازنهیهدف از بهشد. استفاده  ورودیمتغیرهای  سازی بهینهرای ژنتیک ب الگوریتم

 ردیبه خود گ را عملکرد محصول (کروموزومپاسخ =)دار مق نیشتریها ب نی آبه ازا Z تابع تا بود مد نظر x19ا تx1 ی ها)ژن( ریتغم یبرا یریمقاد

(Karaboga and Akay, 2009). 

که از  یاریکروموزوم با مع کیمناسب بودن ارزیابی  شود. یگفته م تیجمع ها( )به ازای مقادیر مختلف مصرف نهاده ها به مجموعه کروموزوم

در نظر  ین متناسب با مقدار برازندگی آاحتمال بقا ،باشد شتریبی کروموزوم شانس بقا که نیا یبراو  شود یمنجش س ،دآی یم دست هب برازندگیتابع 

 .انتخاب شوند یشتریبا احتمال ب توسط تابع انتخاببهتر  ی برازندگیدارای ها پاسخاست که  یا به گونه ،1انتخاب. فعالیت عملگر شود یگرفته م

 یصورت تصادف  را به پاسخاز  متغیر کی 3عملگر جهشو  شود یم تولیدپاسخ انتخاب شده، یک پاسخ از دو  ،2لفیقت گرطور، به کمک عمل همین

 .(Yang, 2013) دهد می ری، اطالعات پاسخ را تغیفضای جستجوتعمیم برای حفظ تنوع جمعیت و  توسط تابع جهشو  انتخاب کرده

مهاجرت برابر  ی رو، مقدار فاصله جهت مهاجرت پیشدر نظر گرفته شد. همچنین،  111و اندازه آن دوگانه بردار ع جمعیت در تحقیق حاضر، نو

 211پس از معیار توقف . ( 2020et alImani ,.) ندبود 111و  11، 1/1با  برابرترتیب  بهضریب جریمه و جریمه اولیه  ،ر کسر مهاجرتیدامق و 21 با

 Taki and) شداستفاده  تصادفی شکل به (SDT) 5یافته آموزشی ها داده همجموعداده از  72تا  21از مدل، و آموزش  آزمون یبرا ر بود.تکرا

Farhadi, 2021). متقاطع سنجیصل از انتخاب تصادفی، روش اعتباریابی حا برون برای رفع مشکل k در این روش ابتدا کل  اده شد.استف 5الیه

 آزمونزیر مجموعه برای آموزش و یک زیر مجموعه برای  k-1د. شدنبندی ( زیر مجموعه تقسیم5)در اینجا  kتصادفی شده و سپس به  ،هاداده

 . همچنین از بینندمشخص شدآزمون های عملکردی مدل در مرحله آموزش و بار تکرار شده و در انتها شاخص 21مدل استفاده شد. این عمل 

عملکرد و نیز  بازده مدل، بیشترین ضریب تبیین دارای که عنوان بهترین مجموعه انتخاب شد یک مجموعه به ،( مجموعه داده مختلف1005=20×)

  .(11تا  7)روابط  بودمدل در هر دو مرحله آموزش و آزمون  خطای قابل قبول

                                                           
1- Selection 

2- Crossover 

3- Mutation 

4- Training Data Set  

5- K-fold cross validation  
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امین -iبینی برای  و میانگین مقدار پیش محاسباتی، میانگین مقدار محاسباتی، بینی ترتیب مقادیر پیش به  ̅ و   ̅  ،   ،   ،11تا  7روابط در 

 مزرعه بود.

 نشان ازصفر فرض  د.ارزیابی شدناز طریق آزمون برابری میانگین، واریانس و توزیع آماری برازش شده، همچنین از دیدگاه آماری، مدل 

 tهای  آزموناز  ترتیب به های آماریبرای ارزیابی فرض .داردبینی  و پیش محاسباتیده دو مجموعه داتساوی میانگین، واریانس و توزیع آماری هر 

2آزمون  ،1زوج
F

تشابه دو مجموعه  از بنابراین .آزمون شد pپارامتر  ادرصد ب 35هر فرضیه در سطح احتمال استفاده شد.  3دارلینگ-اندرسونو آزمون  

 باشد. p-value>0/05 شود که بینی زمانی استنباط می و پیش محاسباتیداده 

 نتایج و بحث

 در خروجیو  ورودیانرژی  میانگیناست.  نشان داده شده 2مورد مطالعه در جدول  شلتوکدو رقم ورودی و خروجی در تولید انرژی  میانگین

ر بگیگاژول  522/72و  737/55 رتیبت دست آمد. این مقادیر برای رقم جمشیدی بهگیگاژول بر هکتار به 752/31و  373/55 ترتیب هاشمی به  رقم

 3/55درصد و جمشیدی  99/53هاشمی   . این میزان در رقمحاصل شدهای کشاورزی  ماشین در نهادهمصرف انرژی میزان بیشترین سهم  .بودهکتار 

نسبت به رقم هاشمی نواع کودها در رقم جمشیدی انرژی مصرفی ابود.  کاه و کلشنهاده  ق بهمتعلّ. کمترین میزان مصرف انرژی دست آمد به درصد

قان فقط انرژی مصرفی کود شیمیایی فسفات در رقم مرغوب نسبت به رقم پُرمحصول بیشتر بوده این در حالی است که در بررسی محقّ ؛کمتر بود

توان گرایش  را میتحقیق ایشان  ر این مطالعه نسبت بهدو رقم د کود شیمیایی فسفاتدر مصرف ت تفاوت علّ .(2017et al.Rad -Taheri ,) است

های  مورفولوژیکی رقم و های فیزیکوشیمیایی خاک به ویژگی توجّههای شیمیایی با  به استفاده هر چه بیشتر از نهاده مزرعه نحبااصکشاورزان و 

et Rad -Taheri) در رقم مرغوب بیشتر گزارش شده استکش  انرژی مصرفی انواع سموم شیمیایی به جز قارچمیزان مختلف عنوان نمود. اگرچه، 

, 2017al.). بود، که در رقم هاشمی  دیزلهای کشاورزی، مربوط به انرژی مصرفی سوخت  بیشترین بخش مصرف انرژی پس از انرژی ماشین

مازندران و  از گیالن، بابلاز های تالش  ستانشت رایج برنج در شهرمشابه، مجموع انرژی مصرفی مزارع ک اتدر مطالع سوخت بیشتری مصرف شد.

های  و ماشین سوخت دیزلهای مصرفی  طوری که سهم نهاده به ه استبر هکتار بیان شدگیگاژول  2/75و  5/72، 55ترتیب  گلستان بهاز مینودشت 

(، که از این منظر با نتایج تحقیق  et alKazemi,. 2015)اند  دادهاص درصد بیشترین مقدار را به خود اختص 75/25و  25/37ترتیب با   کشاورزی به

و  253/29ترتیب  به در هر هکتار میزان مصرف کود فسفات و مواد آلی رقم جمشیدی همچنین، مقایسه دو رقم نشان داد در. بود سو همحاضر 

در  ورودیهای میانگین مصرف انرژی نهاده به توجّه، با بود. بیشترین تفاوت در انرژی مصرفی میاز مقدار مشابه در رقم هاش درصد کمتر 357/79

  نشان داده شده است. 3مراحل مختلف تولید برنج ارقام هاشمی و جمشیدی در شکل 

                                                           
1- Paired t-test 

2- F-test 

3- Anderson-Darling test 
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ها در سه مرحله )مگاژول بر هکتار( سهم توزیع انرژی ورودی -3شکل    
Fig.3. Share of inputs energy distribution in three stages (MJ.ha
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) 
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مراحل
Stages

هاشمی
High-grading 

(Hashemi)

جم يدي
High-yielding 

(Jamshidi)

 ربر حسب مگاژول بر هکتاشلتوک  در دو رقم دهنها و ستا نهاده یمیانگین انرژ -2جدول
Table 2- The average energy inputs and output of two cultivars of paddy (MJ.ha

-1
) 

 

 هاشمی نهاده
Hashemi 

 جم يدي
Jamshidi 

  فاوت    
Difference%  

 نهاده/ستانده
Input/output 

 هاشمی
Hashemi 

 جم يدي
Jamshidi 

  فاوت    
Difference% 

 ها الف( نهاده

A) Inputs 
 

  
 سولفات روی

ZincSulphate  
1219.5 1081.61 12.748 

 
  

 

 دیزل
Diesel 

12979.04 12546.41 3.44 
 

نیتروژن 
Nitrogen  

5955.98 5591.17 6.524 

 

 بنزین
Gasoline  

42.3 49.54 -17.1 
 پتاس 

Potash 
507.74 491.96 3.207 

 

 تراکتور 
Tractor 

25111 25865.33  -3 
فسفات  

Phosphate 
1092.11 851.58 28.243 

 

دلرپا  
Puddler  

787.67  596.72 32 
کش آفت   

Pesticide  
1128.68 1143.55 -1.317 

 

روتیواتور 
Rotavator 

960.22  926.06 3.688 
کش قارچ   

Fungicide  
253.22 206.62 22.553 

 

 نشاءکار
Planter 

498.88 481.94 3.514 
کش  علف 

Herbicide  
252.28 210.95 19.592 

 

 دروگر
Reaper  

699.3 618.22 13.135 
کلش و  کاه    

Straw  
38.2 30.05 27.12 

 

 خرمنکوب

Thresher  
1261.28 1262.77 -0.118 

 کمپوست 
Compost  

390.89 309.59 26.26 

 

برق 
Electricity 

661.24 643.29 2.79 
 بذر برنج 

 Seed 
1591.00 1273.03 24.977 

 

 کار مرد نیروی

Man Labor 
333.98 334.41 -0.13 

   موع مصرفیمج

 Total Consumed           55973.03 54796.32  

 

کار زن نیروی  

Woman 
Labor  

 

168.5 166.01 1.5 

 ب( ستانده 
 B) Output 

  مجموع عملکرد 
 Total yield 

30742 62522  



 

 

 

و  ترتیب در ارقام هاشمی از میانگین کل انرژی مصرفی بهورزی اولیه  سازی زمین، خاک آمادهسهم مجموع عملیات زراعی بر این اساس، 

  ود.گیگاژول بر هکتار( ب 33/9درصد ) 51/17گیگاژول بر هکتار( و  33/3درصد ) 97/17جمشیدی برابر با 

مگاژول بر  73/155مصرفی در رقم هاشمی نسبت به رقم جمشیدی  دیزلمیانگین انرژی سوخت  ورزی اولیه، سازی زمین و خاک آمادهدر مرحله 

سبب  به های کشاورزی در مزارع رقم هاشمی و ساعات بیشتر استفاده از ماشین تعداد دفعاتتوان در  ت این میزان افزایش را میهکتار بیشتر بود. علّ

 et alBaruah ,.)همکاران باروآه و همکاران، گوگوی و  اتپاسخگویی به احتیاجات بیشتر رشد رویشی نسبت به رقم جمشیدی دانست؛ در تحقیق

2010 ;., 2008et al Gogoi)  و به دنبال آن بوده بیشتر ای(  )صفات ریشهای  ریشهخشک وزن  دارای محلیارقام که نیز به این موضوع اشاره شد

ارقام نشان داد ( 2017et alShamsi -Fallah ,.)فالح شمسی و همکاران همچنین نتایج تحقیق  ورزی نیاز است. عملیات خاک دراهتمام بیشتر 

در ارقام  کاشت و داشت ،رزی ثانویهو ک خا ، انرژی مصرفی در مرحله3شکل  ساسا بر .ارندد کمتری مقدار صفات ریشه عملکرد شلتوک باالتر

درصد از کل انرژی مصرفی را  735/57( گیگاژول بر هکتار 199/31درصد و ) 719/53( گیگاژول بر هکتار 172/31ترتیب ) هاشمی و جمشیدی به

در رقم هاشمی میزان سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص داد. های کشاورزی بیشترین  انرژی مصرفی ماشین این مرحلهدر  شامل شد که

و این بود مگاژول بر هکتار  29/252 مگاژول بر هکتار و 22/253، بر هکتارگیگاژول  129/1ترتیب  کش به کش و قارچ علف ،کش استفاده از آفت

 مصرفدست آمد که به جز  بر هکتار بهمگاژول  35/211تار و بر هکژول مگا 72/217بر هکتار، گیگاژول  153/1ترتیب  میزان در رقم جمشیدی به

et Komleh -Pishgar)تحقیق پیشگر کومله و همکاران  دروجود داشت.  استفادهگیری افزایش  طور چشم کش، سایر سموم در رقم هاشمی به آفت

., 2011al) درصد(،  73/1مگاژول بر هکتار ) 71/713ترتیب  کش در شهرستان لنگرود از گیالن به کش و قارچ کش، علف میانگین استفاده از آفت

که علّت تفاوت با نتایج تحقیق درصد( از مجموع کل انرژی عنوان شده  57/1بر هکتار )مگاژول  39/119درصد(،  92/3بر هکتار )گیگاژول  5/1

 توان در نکات مدیریت عملیات زراعی دانست. حاضر را می

مرحله  سهم(.  2021et alSharifi ,.شود ) آغاز می با داس برداشت محصول مرحله ،سفت درصد حالت شیریِ 91 روز پس از مشاهده هفت

درصد  532/29گیگاژول بر هکتار( و  715/15درصد ) 955/27ترتیب برابر با  های جمشیدی و هاشمی به در رقم انرژی ورودیبرداشت از کل 

های کشاورزی و  های ماشین م کاهش استفاده از نهادهدر رقم جمشیدی از دالیل مهّ )خوابیدگی( مقاومت به ورس گیگاژول بر هکتار( بود. 315/15)

 سوخت به لحاظ کاهش اضافه بار در این مرحله بود. 

 GA-ABCمدل 

 21با  الیه پنجسنجی متقاطع ورودی به کمک روش اعتبار متغیرهای یافته، برای های آموزشدرصد داده 31تا  51پنج سری داده متشکل از 

در دو مرحله  GA-Beeهای ارزیابی مدل  نتایج میانگین شاخصشد.  متفاوت آموزش و آزمون  مجموعه 111تکرار ارزیابی شد که منجر به تشکیل 

درصد(  71تا  51یافته )از  های آموزشدادهافزایش تخصیص  آمده است. 5و رقم جمشیدی در جدول  3برای رقم هاشمی در جدول  آزمونآموزش و 

یافته برای  های آموزش درصد داده 31و  91، پس از استفاده از 5و  3طبق نتایج جدول امّا  ،موجب افزایش عملکرد )دقّت و صحّت( مدل منتج نشد

برآورد مدل برای مقادیر بهینه یافته در  های آموزش هدرصد داد 91با  GA-ABCها نشان از برتری مدل  شش مجموعه ورودی، ارزیابی شاخص

توان به برآورد مدل در شرایط جدید اطمینان  تری استفاده شد، میبه این معنی که هر چه از مجموعه مبسوط داشت؛عملکرد محصول شلتوک 



 

 

 

مقادیر بهینه عملکرد محصول یافته شرط الزم جهت برآورد  های آموزشدرصد داده 91بنابراین (.  2019et alBaradaran Motie ,.بیشتری داشت )

 دارا بود دو رقم شلتوک را

 

و ماشین  (MLP) 2، پرسپترون چندالیه(RBF) 1پایه شعاعی توابع های مدل(  2019et alBolandnazar ,.) نظر و همکاران بلند در تحقیق 

در  39/1ر با برابمورد مقایسه قرار گرفت که در بهترین حالت میانگین ضریب تبیین الیه پنج  متقاطعسنجی روش اعتباردر ( SVM) 3بردار پشتیبان

  دست آمد. هب RBFمدل 

                                                           
1 - Radial Basis Functions 

2 - Multi-layer Perceptron 

3 - Support Vector Machine 

 های آموزش و آزمون برای رقم هاشمی مرحلهبا روش اعتبارسنجی متقاطع در  GA-ABCنتایج مدل  -3جدول 
Table 3- Results of GA-ABC model with cross-validation method in training and test phases for the Hashemi cultivar 
 متغيرهاي ورودي
Input variables 

TDS 

Test   Train 

R
2
 

RMSE 

(×10
-3

) 

MAPE 

(×10
-3

) 
EF   R

2
 

RMSE 

(×10
-3

) 

MAPE 

(×10
-3

) 
EF 

 نیروی کار
Labor 

90 0.9090 1.0300 2.5500 0.8802  0.9032 1.0400 2.5561 0.9007 

80 0.9091 1.0299 2.5498 0.8802   0.9032 1.0400 2.5560 0.9008 

 های کشاورزیماشین
Agricultural 
machinery 

90 0.8905 1.1131 2.5771 0.8625  0.8940 1.1130 2.5551 0.8886 

80 0.8915 1.1128 2.5770 0.8625 
  

0.8943 1.1129 2.5545 0.8893 

 سموم
Biocides 

90 0.9034 1.0980 2.4436 0.8895  0.9090 1.1037 2.4421 0.8980 
80 0.9038 1.0978 2.4436 0.8899   0.9096 1.1032 2.4419 0.8985 

 کودشیمیایی
Fertilizers 

90 0.9094 1.0400 2.2610 0.8893  0.9096 1.0224 2.2010 0.8905 

80 0.9098 1.0398 2.2610 0.8896   0.9099 1.0222 2.2009 0.8908 

برقها و  سوخت  
Fuels & Electricity 

90 0.9115 1.0055 2.2805 0.8998 

 

0.8956 1.1009 2.2906 0.9055 

80 0.9119 1.0051 2.2805 0.8999  0.8959 1.1009 2.2901 0.9059 

 مواد آلی
Organic matters 

90 0.9096 1.0087 2.0190 0.8993  0.9098 1.0599 2.2301 0.9088 

80 0.9099 1.0084 2.0189 0.9003   0.9107 1.0595 2.2299 0.9098 

  های آموزش و آزمون برای رقم جمشیدی مرحلهبا روش اعتبارسنجی متقاطع در  GA-ABCنتایج مدل  -4جدول 
Table 4- Results of GA-ABC model with cross-validation method in training and test phases for the Jamshidi cultivar 

 متغيرهاي ورودي

Input variables 
TDS 

Test   Train 

R
2

 
RMSE 
(×10

-3
) 

MAPE 
(×10

-3
) 

EF   R
2

 
RMSE 
(×10

-3
) 

MAPE 
(×10

-3
) 

EF 

 نیروی کار
Labor 

90 0.9231 0.9775 1.2220 0.9413 
 

0.9532 0.9668 1.0029 0.9509 

80 0.9235 0.9774 1.2220 0.9415 
 

0.9539 0.9662 1.0022 0.9509 

 های کشاورزیماشین

Agricultural 

machinery 

90 0.9166 0.9634 1.4487 0.9309 
 

0.9511 0.9619 1.0001 0.9333 

80 0.9177 0.9630 1.4474 0.9317 
 

0.9512 0.9619 1.0000 0.9338 

 سموم

Biocides 

90 0.9090 0.9510 1.0243 0.9199  0.9469 0.9667 1.0442 0.9377 

80 0.9093 0.9510 1.0242 0.9199 
 

0.9469 0.9667 1.0442 0.9379 

 کودشیمیایی
Fertilizers 

90 0.9128 0.9677 1.0020 0.9335  0.9502 0.9532 1.0201 0.9250 

80 0.9129 0.9677 1.0020 0.9341  0.9503 0.9532 1.0201 0.9256 

ها و برق سوخت  

Fuels & Electricity 

90 0.9188 0.9851 1.0770 0.9228  0.9600 0.9335 1.0904 0.9508 

80 0.9196 0.9850 1.0770 0.9233  0.9607 0.9331 1.0900 0.9518 

 مواد آلی
Organic matters 

90 0.9102 0.9666 1.1047 0.9000  0.9441 0.8596 1.0412 0.9234 

80 0.9112 0.9665 1.1037 0.9008 
 

0.9451 0.8596 1.0403 0.9244 



 

 

 

بهترین  بینی شده استفاده شد.از مقایسات آماری میانگین، واریانس و توزیع آماری دو مجموعه داده محاسباتی و پیش تر مدلبرای بررسی دقیق 

های واقعی نشان دهد و دار با مجموعه داده معنیبینی را با نداشتن اختالف  های پیشمدل از این دیدگاه، مدلی است که توانایی برآورد مجموعه داده

های ارزیابی مرتبط  شاخصمقایسات آماری و  p، مقادیر 5 جدول (.value>0.05-p( )., 2011et al Rohaniیا به عبارت دیگر فرض صفر رد نشود )

ای برای آموزش و آزمون مدل پیشنهاد برحسب اینکه چه مجموعه دادهرزیابی های ا شاخصمقایسات آماری و  ،5 اساس جدول دهد. بررا نشان می

بدین صورت که برای هر دو مرحله آزمون و آموزش بین میانگین، واریانس و توزیع آماری هر دو سری داده در  را بیان کرد. نسبتاً ثابتیشد، نتایج 

عنوان تابع برازندگی الگوریتم  به الگوریتم زنبور عسل مصنوعیگرائی  سازوکار نخبهر به عبارتی دیگ داری وجود ندارند. سطح یک درصد اختالف معنی

 دست آورد. هرا ب مقادیر بهینه عملکرد محصول دو رقم شلتوکصالحیّت الزم جهت برآورد توانست ژنتیک 

 

این اساس، شیب  بینی شده برای دو مرحله آموزش و آزمون آمده است. بر اتی و عملکرد پیشبچگونگی توافق بین عملکرد محاس، 5در شکل 

بینی شده در رقم  اتی و عملکرد پیشبرد محاسیک و صفر بود. توافق بین عملک نزدیک ترتیب بهدر هر دو رقم  أخط رگرسیونی و عرض از مبد

 GA-ABCبینی مدل  مقادیر محاسباتی و پیش مقایسه آماری های ارزیابی و نتایج شاخص -5جدول 
Table 5- Results of evaluation indexes and statistical comparison of the observed and predicted values  

 

 
 

p-value  

    

 
 

 
 ميانگين
Mean 

 واریانس
STD 

  وزی 
Distribution  R

2
 

RMSE 
(×10

-3
) 

MAPE  
(×10

-3
) EF 

 هاشمی
Hashemi 

 محاسباتی
Observed 

 آزمون
Test 

0.9033 0.9440 0.8330 
 

0.9411 0.0028 0.0051 0.9655 

 آموزش
Train 

0.9385 0.9621 0.8640 
 

0.9421 0.0022 0.0055 0.9669 

 مجموع  
Total 

0.9290 0.9660 0.8590  0.9441 0.0023 0.0045 0.9778 

بینی پیش    

predicted 

 آزمون
Test 

0.8950 0.9322 0.9122  0.9207 0.0013 0.0017 0.9881 

 آموزش 
Train 

0.8989 0.9660 0.9220  0.9232 0.0019 0.0011 0.9887 

 مجموع  
Total 

0.9022 0.9610 0.9330  0.9265 0.0011 0.0009 0.9880 

 جمشیدی
Jamshidi 

 محاسباتی
Observed 

 آزمون
Test 

0.8828 0.9000 0.8655  0.9321 0.0018 0.001 0.9804 

 آموزش
Train 

0.8810 0.9120 0.9533  0.9311 0.0040 0.0051 0.9807 

 مجموع  
Total 

0.8890 0.9880 0.9777  0.9312 0.0019 0.0090 0.9808 

بینی پیش   

predicted 

 آزمون
Test 

0.8550 0.9040 0.9128  0.9204 0.0003 0.0009 0.9917 

 آموزش 
Train 

0.8960 0.9000 0.9260  0.9367 0.0026 0.0008 0.9940 

 مجموع  
Total 

0.9000 0.9010 0.9545  0.9357 0.0006 0.0007 0.9979 



 

 

 

واقع  انحراف از خط رگرسیون %10-و  %10+تر بود و تعداد نقاط بیشتر در بازه دو خط  درجه نزدیک 55هاشمی در مقایسه با رقم جمشیدی به خط 

 .شدند

 

 شلتوک عملکرد شده ینیب شیپ ریمقاد برابر در یمحاسبات ریمقاد یپراکندگ -4 شکل

Fig.4. Cross correlation of the observed and predicted values of paddy yield 

 سازي عملکرد شلتوک بهينه

سازی مقادیر محاسباتی استفاده شد.  از این مجموعه برای بهینه ،یافته به عنوان مجموعه برتر آموزشهای  درصد داده 91پس از به کارگیری 

 آمده است. 5نیروی انسانی و کاه و کلش در شکل  ،های کشاورزی، سوخت نسازی منابع مصرفی ماشی نتایج بهینه
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میانگین و بهینه معیار مقدار  انحرافترتیب نشانگر  به قرمزو  مشکی)خطوط  مقایسه مقادیر انرژی مصرفی و بهینه متغیرهای ورودی -5شکل 

  د(نباش می
 Fig.5. Comparison between the consumed and optimum energy input variables (The black and red bars represent the 

standard deviation of the mean and optimal, respectively) 

 
رقم هاشمی های کشاورزی روتیواتور، نشاءکار، خرمنکوب و تراکتور در  ماشینجویی در مصرف انرژی برای استفاده از  سازی و صرفه نتایج بهینه

 7/9درصد،  21/27درصد،  29/1ترتیب  دست آمد. این میزان در رقم جمشیدی به درصد به 32/7و درصد  71/9درصد،  3/22درصد،  15/7ترتیب  به

 از استفاده هالبت. است بوده نهیبه )مقدار( حد از شیب یکشاورزهای  نیماش اکثر از استفاده که است آن انگریب و (5)شکل  درصد بود 57/15و درصد 

 یها نیماش در یانرژ مصرف نیبنابرا. بود ها نیماش نیا از ناکارآمد استفاده لیدل به که است نهیبه مقدار از کمتر دروگر و دلرپا یکشاورز یها نیماش

اولیه و اصالحات محصول، سازی بستر کشت و به دنبال آن کاشت  و آماده ورزی مرحله خاک مصرف انرژی در مدیریت .نبود صرفه به دروگر و دلرپا

هاشمی
High-grading 

(Hashemi)

جم يدي
High-yielding 

(Jamshidi)

  

 

 

 

 



 

 

 

مصرف انرژی  بهبودتواند موجب  های کشاورزی می ماشینتوان از کارا استفاده های کشاورزی، تطابق با شرایط زراعی هر محل و  سازی ماشین بهینه

 .( 2006et alChauhan ,.) شود

جویی  صرفه ،مقدار مصرفمیانگین از  دیزلمصرف بهینه انرژی میانگین هاشمی بر خالف رقم در رقم جمشیدی ، 5همچنین بر اساس شکل 

اساس نتایج انجام شده، در مزارع  بر درصد رسید. 97/7جویی در رقم هاشمی به  درصد( داشت؛ در حالی که این مورد صرفه 12/1بسیار ناچیزی )

هر چه بیشتر  توجّه(؛ که لزوم 2014et alPelesaraei -Nabavi ,.ت )بوده اس دیزل سوخت جویی، در بخش مصرفرشت بیشترین صرفه ستانشهر

درصد و  3/7ترتیب به میزان  های هاشمی و جمشیدی به جویی انرژی بنزین در رقم میانگین صرفه باشد. به سوی افزایش کیفیت سوخت ضروری می

های مصرف بنزین در حمل و نقل صرف نظر شد،  مصرفی نشاءکار مدّ نظر بود و از سایر موقعیتکه فقط بنزین  به این توجّهدرصد بود. با  5/9

باید بیش از زیست،  های فسیلی بر آالیندگی محیط تأثیر زیاد سوختبه شرایط اقلیمی منطقه و  توجّهبنابراین لزوم نظارت و پایش واردات نشاءکار با 

مورد نیروی کار مقدار انرژی بهینه از میانگین انرژی مصرفی توسط نیروی کار کمتر بود؛ به عبارت دیگر قرار گیرد. همچنین، در  توجّهپیش مورد 

طور مستقیم و غیر مستقیم در اجرای عملیات زراعی نقش داشتند،  در بررسی نیروی کار مجموع ساعات کار افرادی که بهجویی منفی شد.  صرفه

و  51/211، 72/51مگاژول بر هکتار و در رقم جمشیدی  55/251و  75/137، 29/55ترتیب  ا سوم بهلحاظ شد. در رقم هاشمی در مراحل اول ت

(. به این معنی 5مصرف شد. طبق نتایج تحقیق حاضر در هر دو رقم صرفه جویی مصرف انرژی صورت نپذیرفت )شکل  مگاژول بر هکتار 23/259

در درصد مشاهده شد.  2/5درصد و  13/5ترتیب  انرژی در رقم هاشمی و جمشیدی به که تفاوت در میانگین مصرف انرژی و مقدار بهینه مصرف

، مصرف دست آمد و از این لحاظ که هدرصد ب 75/51 ، به میزاناین تفاوت (2019et alPelesaraei -Nabavi ,.) سرایی و همکاران نبوی پله تحقیق

استفاده از کاه و کلش بر جای مانده از کشت سال قبل  .داردتوان گفت با نتایج تحقیق حاضر مطابقت  می دار بهینه بودانرژی نیروی کار کمتر از مق

کربن استفاده شود تا با بازگرداندن بقایا، کاه و کلش بوته برنج به خاک و  رسیبشود از فناوری ت در هر دو رقم از مقدار بهینه کمتر بود. پیشنهاد می

در نهایت کاهش و  کاهش مصرف کودهای شیمیایی ،حفظ کربن در خاک، افزایش محتوای مواد آلی خاک سببن آن به مرور زمان پوسیده شد

 .(2021et al. Wang ,زیست شود ) آلودگی محیط

 ، نتایج مقادیر میانگین انرژی مصرفی و بهینه کمپوست، بذر و برق آمده است.7در شکل 

   

هاشمی
High-grading 

(Hashemi)

جم يدي
High-yielding 

(Jamshidi)



 

 

 

میانگین و بهینه رتیب نشانگر انحراف معیار مقدار ت مقایسه مقادیر انرژی مصرفی و بهینه متغیرهای ورودی )خطوط مشکی و قرمز به -6شکل 

 د(نباش می

Fig.6. Comparison between the consumed and optimum energy input variables (The black and red bars represent the 

standard deviation of the mean and optimal, respectively)  

مقدار مشابه در رقم هاشمی بود. کشت رقم  کمتر از های کمپوست و بذر در رقم جمشیدی ، میانگین مصرف انرژی نهاده7اساس شکل  بر

ای متان  ت به رقم محلی انتشار گاز گلخانهپُرمحصول و کم کربن همراه با کشت متراکم ضمن اطمینان از عملکرد باال و پایدار محصول، نسب

درصد( بود، ولی مصرف این نهاده در  2/1جویی انرژی مصرفی کمپوست ناچیز ) (. در رقم هاشمی، صرفه 2017et alJiang ,.کمتری خواهد داشت )

طاهری راد و  در هر دو رقم از مقدار بهینه کمتر بود. در تحقیق برقهمچنین، میانگین مصرف انرژی . جویی انرژی نداشت رقم جمشیدی صرفه

نتایج این علّت تفاوت  ؛ه استخود اختصاص داد را به انرژی ییجو صرفه مجموعبیشترین سهم از  برق (2017et al Rad-Taheri ,.) همکاران

میانگین مصرف انرژی  .ها دانست های روشنایی جهت رشد خزانه از دستگاه پمپاژ آب و چراغ میزان استفادهتوان در  را میپژوهش با پژوهش ایشان 

  .ثر از این نهاده داشتکه نشان از استفاده مؤ ؛بود بهینهبذر در هر دو رقم 

 ، نتایج مقادیر انرژی مصرفی و بهینه سموم و کودهای شیمیایی آمده است.7در شکل 

 
ترتیب نشانگر انحراف معیار مقدار میانگین و بهینه  انرژی مصرفی و بهینه متغیرهای ورودی )خطوط مشکی و قرمز به مقایسه مقادیر -7شکل 
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Fig.7. Comparison between the consumed and optimum energy input variables (The black and red bars represent the 

standard deviation of the mean and optimal, respectively) 

طور، از میان سموم  جویی را از خود نشان داد. همین صرفه ینهر دو رقم نهاده کود نیتروژن بیشتر در بین کودهای شیمیایی،در  ،7 اساس شکل بر

های  سازی روش روژن، بهینهشود با کاهش مصرف کود نیت میپیشنهاد بود.  بیشینه کش آفت مصرف انرژی جویی صرفهدر هر دو رقم  ،شیمیایی

مالزی در مزارع کشور را کاهش داد. اکساید  ای نیتروز گاز گلخانهی انتشار مؤثرطور  به ،ضمن افزایش عملکرد محصول کوددهی و بهبود انواع کود

و روش بیشترین میزان جویی مصرف کود نیتروژن در هر د جویی انرژی دو روش کشت نشاءکاری و پخش بذر نشان داد سهم صرفه صرفهمقایسه 

 درصد بوده است 7/32به میزان  جویی در مصرف مجموع کود شیمیائی  در مزارع کشور هند بیشترین صرفه. ( 2020et alElsoragaby ,.) بوده است
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(., 2006et alChauhan ) .همکاران ی ویسرا تحقیق نبوی پله نتایج (., 2017al etPelesaraei -Nabaviنشان داد ) رشت ستانکه در مزارع شهر 

جویی در  ها، صرفه محیطی را نسبت به شرایط کشت رایج کاهش داد که نسبت به سایر نهاده درصد اثرات آالیندگی زیست 72توان  طور میانگین می به

  .بیشترین مقدار بود دارایکش  حشره سم مصرف 

 ،گیگاژول حاصل شد 522/72و  752/31ترتیب  های هاشمی و جمشیدی به کشت رقم شلتوک زیر این موضوع که، به ازای یک هکتار بر اساس

 (7تا  5های  شکل)مقادیر منفی در  ( و انرژی مصرفی غیر بهینه7تا  5های  شکلانرژی مصرفی بهینه )مقادیر مثبت در  مقادیربنابراین باید مجموع 

 جویی مصرف انرژی درصد صرفه 37/53سازی مصرف انرژی، در رقم هاشمی به ازای یک سطح زیر کشت،  نتایج بهینهدر نظر گرفته شود. از این رو، 

 737/55ی برابر با رقم جمشید در ورودیکه میانگین انرژی  به این توجّهبا درصد بود.  51/33نشان داد. این میزان در رقم جمشیدی برابر با  را

در رقم خروجی  انرژیدر رقم هاشمی بود و از سوی دیگر میانگین  مقدار مشابههکتار کمتر از  گیگاژول بر 117/1و  دست آمد هبگیگاژول بر هکتار 

ید محیط زیست از مزارع برنج تأثیرپذیری شد توجّهبنابراین با  ،دست آمد هگیگاژول بر هکتار بیشتر از مقدار مشابه در رقم هاشمی ب 79/31جمشیدی 

  شود از رقم جمشیدی به عنوان جایگزین رقم هاشمی استفاده شود. پیشنهاد می

  گيري نتيجه

 ،نرژی محور شدن بخش کشاورزیای و نیز گرایش به سمت مکانیزاسیون و ا به اهتمام جهانی به مسئله انرژی، انتشار گازهای گلخانه توجّهبا 

و  عملکرد سازی بررسی، مقایسه، مدل این مطالعههدف از از این رو،  و محصوالت کشاورزی امری بسیار ضروری است. اه تعادل نهادهو  توازن

نتایج نشان داد که در رقم هاشمی و رقم  بود.غوب و پُرمحصول در شهرستان رضوانشهر از استان گیالن های مر انرژی شلتوک رقمسازی  بهینه

ترتیب سهم مصرف انرژی  دست آمد. در هر دو رقم به گیگاژول بر هکتار به 737/55و  373/55ترتیب  فی بهجمشیدی میانگین کل انرژی مصر

 .بیشتر از مراحل دیگر بود ورزی ثانویه، کاشت و داشت بیشترین مقدار بود و سهم مصرف انرژی در مرحله خاک دیزلهای کشاورزی و  ماشین

استفاده شد و از تلفیق الگوریتم زنبور عسل مصنوعی و الگوریتم ژنتیک مصرف انرژی سازی  بهینهو  عملکرد محصول شلتوک سازی مدلمنظور  به

جویی در  بیشترین صرفه .ردداگیری  چشمکه میانگین مصرف انرژی از مقادیر بهینه فاصله نشان داد های ارزیابی  شاخصمقایسات آماری و نتایج 

در کنار عدم  .مشاهده شد خرمنکوبدر نهاده  رقم هاشمیدر  تراکتور بود.نهاده شیدی و از آنِ رقم جمهای کشاورزی در  مصرف انرژی در ماشین

های نامناسب وارداتی باید درصدد طراحی، ساخت، ارزیابی  طور کاهش استفاده از ماشین های کشاورزی فرسوده و مستهلک و همین از ماشیناستفاده 

واقع  مؤثرتواند  میگیری از هوش مصنوعی  در این زمینه، بهره ام شلتوک کشت شده کشور بود.های مخصوص ارق سازی قطعات و ماشین و بهینه

گیگاژول بر  531/5 و 355/5ترتیب  نهاده کود نیتروژن در رقم هاشمی و جمشیدی بهپوشی  غیرقابل چشممیانگین مصرف که  به این توجّهبا گردد. 

طور  ضمن افزایش عملکرد محصول به کوددهی، تولید و واردات کودهای با کارایی باالنوین  های روشمدیریت با توان  می ،دست آمد ههکتار ب

مصنوعی و ژنتیک  زنبور عسلهای  لفیق الگوریتمتوان از ت می، ر اساس نتایج این تحقیقب محیطی را کاهش داد. های زیست تری انتشار آالیندهمؤثر

لفیق تاز  طور، استفاده کرد. همین و برآورد سود خالص ، مقایسه)تحلیل حساسیت( محصولترین نهاده در تغییر عملکرد  شناسایی مهّم در

همچنین،  استفاده کرد. های مختلف شلتوک بندی رقم توان در طبقه می های بردار پشتیبان های زنبور عسل مصنوعی، ژنتیک و ماشین الگوریتم

 های کشاورزی در مزرعه، ماشینالگوی ترّدد یابی  بهینهبرای  های هوش مصنوعی لگوریتما توان از الگوریتم زنبور عسل مصنوعی همراه با سایر می



 

 

 

و ارائه مدل بهینه در برنج  ضایعاتبینی دمای آب مزرعه با هدف کاهش ریسک  بهبود دقّت مدل پیش، مزرعه وری آبیاری سازی شاخص بهره بهینه

  گرفت.  بهره زنجیره تأمین برنج
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