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  چکيده
  

 يجداساز .است تهسشک و سالم يها برنج نيتوز و يجداساز توده، کي در برنج خرده مقدار محاسبه و يريگ اندازه جيرا  روش
 .است يا دوره يريگ نمونه و وقت صرف ازمندين کار نيا انجام که شود يم انجام يدست صورت  به اي الک لهيوس به  برنج يها دانه
 نيا يبرا .گرفت قرار يبررس مورد آن در برنج هخرد درصد نييتع يبرا برنج توده ريتصو بافت يها يژگيو يبرخ مطالعه نيا در

 درصد ۱۰۰ تا صفر شامل( برنج خرده و سالم برنج بيترک از خرده برنج متفاوت يدرصدها يحاو يگرم ۱۰۰ نمونه ۲۱ ،منظور
 ريتصاو و شد حذف نهيزم پس و نوفه ،ريتصاو پردازش  شيپ با شد. هيته توده از ريتصو ۱۰ تعداد نمونه هر از شد. هيته خرده)
 ٢٣ تعداد .شد استخراج ريتصاو بافت يهايژگيو MATLAB افزار نرم از استفاده با و شدند ليتبد ييدودو به يرنگ حالت از
 بافت يها يژگيو تعداد کاهش شد. استخراج يخاکستر سطح رخدادهم سيماتر روش اب برنج يهانمونه ريتصاو از يبافت يژگيو
 شد. مرتبط پنهان) ري(متغ ياصل عامل ۳ با شده محاسبه يژگيو ۲۳ روش نيا با .شد نجاما ياصل يها مؤلفه ليتحل با ريتصو
 يورود با يمصنوع يعصب شبکه روش با  ريتصاو از مستخرج يبافت يهايژگيو با ها نمونه در برنج خرده درصد نيب رابطه
 يتوپولوژ با يعصب شبکه چهار به ها داده .ديگرد يبررس شده خرد برنج درصد يخروج و )ياصل يها عامل( يبافت يها يژگيو

 يها شبکه يخروج از حاصل جينتا گرفت. قرار يبررس مورد آن يخروج و وارد يمخف هيدوال در ها نرون تعداد نظر از متفاوت
 در (درصد) برنج خرده مقدار توانست ۹۵۷۵/۰ نييبت بيضر با ٣- ٦- ٨-١ ساختار با يعصب شبکه داد نشان شده يبررس يعصب
 اول، ياصل عامل با مرتبط ريتصو بافت يژگيو ده شد مشخص آن، بر افزون .هدد صيتشخ درصد ٥/١ کل يخطا با را توده کي

 مشترک صورت به هم بافت يژگيو پنج و سوم ياصل عامل به مرتبط يژگيو چهار دوم، ياصل عامل با مرتبط يژگيو چهار
 ريتأث نيشتريب سوم و اول عامل با مرتبط ۹/۰ از باالتر يعامل بيضر با يژگيو هشت بودند. دوم و اول ياصل يها عامل با وابسته
 و است عيسر آن )ي(دست مرسوم نوع به نسبت برنج خرده درصد نييتع روش نيا اند. داشته برنج خرده درصد نيتخم در را
  .ددار را شدن برخط تيقابل
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   مقدمه
 ساله کي اهيگ نه،يگرام خانواده از ).Oryza sativa L( برنج
 است ياهيگ نيتر يميقد .است ياندونز آن ياصل موطن و
 از يکي و شود يم داده کشت آن دانه از استفاده يبرا که
 نيا .است جهان و رانيا در ييغذا مواد مصرف پر اقالم

 را جهان مردم از يمين از شيب يغذا يکشاورز محصول
 رغم يعل ).Courtois et al., 2001( کند يم نيتأم

 از يتوجه قابل حجم برنج ديتول در موجود يها يدشوار
 به مصرف مرحله تا کاشت مرحله از مختلف ليدال به آن
 ۴۰ تا ۳۰ حدود توسعه حال در يکشورها در .روديم هدر
 مختلف مراحل در يکشاورز يديتول محصول کل از درصد
 و حمل ،ينگهدار کردن، خشک اب،يآس شامل يفرآور
 ,.Nassiri et al( شود يم عاتيضا دچار ليتبد و نقل

 در يجهان يبازارها در که دهد يم نشان قاتيتحق ).2019
 يبرا شده  عرضه محصول در برنج خرده وجود صورت
 برنج درصد ۱۰ تا طيشرا به توجه با آن متيق فروش،
  ).Courtois et al., 2010( ابدي يم کاهش مرغوب
 ظاهري شکل که است محصولي تنها برنج غالت، ميان در
 در .رود يم شمار به مهمي عامل آن در شکستگي درصد و

 يبنددرجه و جدايش يهاسامانه از يبسيار حاضر حال
 يها قضاوت اساس بر و انسان يسو از يکشاورز محصوالت
 سبب موارد از يبسيار در يدست يبنددرجه و است انساني
 عدم صورت در شود. مي محصول يبنددرجه در اشتباه
 امکان کوتاه، زمان مدت يک در يحت يانسان عامل تمرکز
 .دارد وجود دهيد بيآس محصوالت از يبخش تشخيص عدم
 يبيناي بر يمبتن سامانه در محصوالت کيفيت کنترل
 يبرا يزمان بازه کل از که کند تضمين تواند يم اي رايانه
 ;Bato et al., 1999( شود استفاده محصوالت يبررس

Dalen, 2004.(  
  نيبد کيفيت کنترل در تصاوير پردازش مقوله تياهم
 روش اين به غذايي مواد کيفيت تعيين که است جهت
 تعيين اساس است. ممکن تر عيسر و تر راحت صورت به

 خواص تصوير پردازش سامانه در غذايي مواد کيفيت
 نيا .است يشناس ختير يها يژگيو و رنگ مانند ظاهري
 است دقيق و سريع ييگو پاسخ و پايين هزينه داراي سامانه

)Majumdar & Jayas, 2000; Pourreza et al., 2012.( 
)Pourreza et al. (2012 يبافت يژگيو مختلف هاي گروه از 

 و کردند استفاده يرانيا گندم رقم ۹ ييشناسا براي

 هاي يژگيو هيکل از استفاده با را ييشناسا دقت نيباالتر
  .آوردند دست به يبافت
 و يسنج تيفيک يراب ييهاپژوهش رياخ يها سال در

 انجام نيماش يينايب يفناور از استفاده با برنج يبند درجه
 يبند طبقه يبرا را يروش Liu et al. (2005( .است شده
 شکل و رنگ يها يژگيو از استفاده با شلتوک رقم شش
 چهل و يرنگ يژگيو هفت هعالطم نيا در .دادند ارائه
 استفاده با و شد استخراج شلتوک دانه هر از يشکل يژگيو
 عنوان به يژگيو ۱۷ ها، يژگيو نيب يهمبستگ از
 درصد ۳/۸۸ روش نيا دقت .شد يمعرف برتر يها يژگيو

 يها يژگيو کردن لحاظ با Mallah )2013( .شد گزارش
 ۵/۲ تا ۲/۱ يخطا با را برنج خرده يجداساز طول و شکل
 هاي يژگيو از  Chen et al. (2009( .رساند انجام به درصد
 مبناي بر برنج ارقام کيتفک براي يفيط چند ريتصاو يبافت
 جينتا .کردند استفاده بانيپشت بردار نيماش و موجک گروه
 يژگيو .داد نشان را روش نيا بودن ديمف آمده دست به
 مقدار نييتع يبرا ريتصو پردازش کمک با برنج يابعاد
 يقبول قابل جينتا که گرفت قرار ستفادها وردم برنج خرده
 نشد گزارش يزيچ روش نيا دقت درباره اما شد حاصل

)Aghayeghazvini et al., 2012.( Zapotoczny (2011) 
 کيتفک براي يبافت يها يژگيو مبناي بر ريتصو ليتحل از

 يدرست و کرد استفاده يعصب هاي شبکه از گندم ارقام
 .آمد دست به گندم قمر١١ براي درصد ۱۰۰ يبند دسته

Aulakh & Banga (2012) را تصوير پردازش الگوريتم يک 
 برنج عملکرد تعيين براي MATLAB افزار نرم محيط در
 چنين روش اين در .دادند انجام اي قهوه برنج يبرا سالم
 سالم هاي دانه با مقايسه در شکسته هاي دانه که شد فرض
 بر .دهند يم اختصاص خود به را کمتري پيکسل تعداد
 هاي پيکسل تعداد براي آستانه مقدار يک اساس همين
 تعداد که هايي دانه و آمد دست به سالم هاي دانه به مربوط
 از بود کمتر آستانه مقدار از ها آن  هيناح به مربوط پيکسل
 تقسيم با سالم برنج عملکرد انتها در .شدند حذف تصوير
 ها دانه کل تعداد بر دوم تصوير در باقيمانده هاي دانه تعداد
 Pabamalie & Premaratne( .شد محاسبه اول تصوير در

 از را يرنگ و يرخدادهم سيماتر يهايژگيو 2011)
 از استفاده با و نمودند استخراج برنج مختلف ارقام ريتصاو
 نيب دقت دادند. انجام را يبند دسته يعصب شبکه کي

 پژوهش نيا حاصل برنج مختلف رقم ۴ يبرا %۹۴ تا ۶۸%
  .بود
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)Pazoki et al. (2014 برنج رقم پنج يبند طبقه يبرا 
 عامل ۴ و يکيمورفولوژ يژگيو ۱۱ ،يرنگ يژگيو ۲۴ يرانيا

 سپس .کردند استخراج برنج دانه هر يرنگ ريتصاو از شکل
 يفاز يعصب و پرسپترون يهاشبکه توسط برنج يها دانه
 براساس برنج رقم پنج يبندطبقه دقت .شدند يبند طبقه
 و ۴۶/۹۹ بيترت به يفاز يعصب و پرسپترون يعصب شبکه
 با Sumaryanti et al. (2015( .شد گزارش درصد ۷۳/۹۹

 و يمورفولوژ يژگيو چهار ،يرنگ يژگيو شش از استفاده
 برنج مختلف ارقام از شده هيته ريتصاو بافت يژگيو دو

 به را ارقام يبرخ صيتشخ ۷۰/۰ نييتع بيضر با توانستند
 عمل موفق ارقام همه يبرا روش نيا اما رسانند، انجام
 مختلف يها يژگيو زين Gudipalli et al. (2016( .نکرد

 پردازش شيپ مختلف يها روش ،يرنگ و يبافت ،يمورفولوژ
 را برنج صيتشخ و يبند دسته يبرا يساز مدل يها روش و

 ۴۶ دقت نيانگيم حداقل يمرور مقاله نيا در .کردند مرور
 گزارش نيشيپ يها پژوهش يبرا درصد ۸/۹۸ تا درصد
 با Pourdarbani et al. (2019 گزارش اساس بر .شد

 از استفاده و نخود بافت و يرنگ يها يژگيو از استفاده
 يساز نهيبه تميالگور و يعصب شبکه تميالگور بيترک

 يها يژگيو کاهش روش عنوان به )PSO( ذرات ازدحام
 مختلف رقم پنج يبند دسته دقت توانستند شده استخراج
 مطالعات در .() برسانند انجام به درصد ۰۸/۹۸ با را نخود
 پژوهش يشناسروش و هاهدف توجه با شده گزارش
 ياستخراج يها يژگيو يرو بر يعامل ليتحل و پردازش
 استفاده مورد ها يژگيو اطالعات کل و بود نگرفته صورت
   .بود گرفته قرار
 پردازش روش با برنج يرو شده  انجام قاتيتحق اکثر در
 برنج مختلف ارقام صيتشخ بر محققان تمرکز ر،يتصو بافت
 خرد برنج مقدار يريگاندازه يبرا و است بوده گريکدي از
 است. نگرفته صورت يمناسب قيتحق محصول توده در شده
 نييتع رخدادهم سيماتر روش از استفاده با مطالعه نيا در
 محصول توده در برنج خرده زانيم تال،يجيد ريتصاو بافت
 يبند درجه يدست روش جينتا با حاصل جينتا و شد نييتع
  .شد سهيمقا
  

  هاروش و مواد
  برنج نمونه يسازآماده
 ١٠٠ برنج نمونه ٢١ تعداد يهاشم يصدر برنج رقم از
 زانيم کردن کم يبرا .شد استفاده پژوهش نيا يبرا يگرم

 از محاسبات و تميالگور آموزش در دقت شيافزا و خطا
 رقم همان جداشده برنج خرده و سالم کامال برنج رقم کي

 و يدست روش به يجداساز مرتبه سه از پس .شد استفاده
 يگرم ١٠٠ يها نمونه سالم، برنج از ها برنج خرده يچشم
 شده خرد برنج و سالم برنج از مختلف يوزن درصد با
- عکس محصول توده از سپس ).١ (جدول شدند بيترک
 توده ريتصو روش نيا در که آنجا از گرفت. صورت يبردار

 يهاتيوضع در دانه ياديز اريبس تعداد شامل محصول
 ،ريتصاو از شده استخراج يژگيو ،است يپوشانهم از ممکن
   .ددا اهدخو نشان را هادانه اختالط تيوضع کل از يشاخص
 DSLR تاليجيد يعکاس نيدورب کي از يربرداريتصو يبرا
 ۳۰۰۰×۲۰۰۰( کسليمگاپ ۱/۶ وضوح با Nikon D40 مدل
 يباال يمتر يسانت ۴۰ ارتفاع در که شد استفاده )کسليپ

 يريقرارگ محل ،ارتفاع .گرفت قرار شيآزما مورد يها نمونه
 .بود ثابت ريتصاو همه يبرا نيدورب کينزد ينما حالت و

 شد ميتنظ ۲/۳ و ۸۰/۱ بيترت به افراگميد و شاتر سرعت
 هانمونه همه يبرا آمده بدست ريتصو تيفيک که ينحو به
 و ينورپرداز اتاقک از ها عکس هيته يبرا باشد. کساني

 (شکل دش استفاده ميرمستقيغ نور تابش با يبردار عکس
 به مرکز در سکو کي و متريسانت ۶۰ قطر با اتاقک نيا .)۱

 برق منبع با هالوژن المپ چهارعدد با متريسانت ۹ ارتفاع
 همه يبرا نور شدت لحاظ از را يکساني طيشرا ميمستق
  .آورد فراهم هانمونه

  

  
   يبردار عکس اتاقک - ۱ شکل

  
 طيشرا جاديا و نوفه کاهش ها، عکس تيفيک شيافزا يبرا
 رنگ با نهيزم پس کي از فادهتاس با ريتصاو همه کسان،ي

 ۱۰ ها نمونه از کي هر از .شدند گرفته مشخص و يمشک
 نمونه يها دانه گرفتن عکس بار هر در .شد گرفته ريتصو
 از يانمونه شده هيته ريتصاو تا شدند زده هم به برنج

 عمق و سطح در سالم و شده شکسته يهادانه اختالط
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 ها نمونه از يتکرار ريغ عکس ۲۱۰ تعداد مجموع در .باشد
 اتيعمل انجام يبرا شده هيته ريتصاو سپس شد. برداشته
 پردازش ابزار جعبه در تم،يالگور جاديا و ريتصو پردازش
 )MATLAB )Mathworks, R2013a افزار نرم ريتصو
  .شدند يبررس

  
  ها نمونه در برنج خرده مختلف يوزن يدرصدها -۱ جدول

  نمونه  (درصد) خرده برنج  نمونه (درصد) خرده برنج
١  ٠  ١٢ ٥٥  
٢  ٥  ١٣ ٦٠  
٣  ١٠  ١٤ ٦٥  
٤  ١٥  ١٥ ٧٠  
٥  ٢٠  ١٦ ٧٥  
٦  ٢٥  ١٧ ٨٠  
٧  ٣٠  ١٨ ٨٥  
٨  ٣٥  ١٩  ٩٠  
٩  ٤٠  ٢٠ ٩٥  
١٠  ٤٥  ٢١ ١٠٠  
   ١١  ٥٠  

  
 گرفت. صورت پردازش شيپ شده رگرفتهيتصاو يرو بر
 به و شدند )کراپ( داده برش ريتصاو تمام که صورت نيبد
 از نهيزم پس ريتصو تا درآمدند کسليپ ٨٣٣ × ٨٤٥ اندزه
 بود يااندازه به شده انتخاب ليمستط برود. نيب از ريتصاو
 قرار برنج شده گسترده توده انيم در ريتصاو همه در که
 داده اندازه رييتغ ريتصاو نبود. اطراف شامل و گرفتيم

 ليتبد يخاکستر يفضا به RGB يرنگ يفضا از ابتدا شده
 حذف ريتصاو نوفه از يمقدار کار نيا با .)۲ (شکل شدند

 استخراج يکدها و MATLAB برنامه از استفاده با شد.
 سطح رخدادهم سيماتر رخداد،هم سيماتر يهايژگيو

 يها دانه که آنجا از شد. ليتشک )GLCM( ١يخاکستر
 رند،يبگ قرار تواننديم يجهت هر در يتصادف طور به برنج
 و باشند يخاص جهت تابع دينبا شده استخراج يهايژگيو
 ٩٠ ،٤٥ درجه، (صفر مختلف جهت چهار در يژگيو هر لذا
 به آن نيانگيم و ليتشک حاصل ريتصاو يراب )١٣٥ و

 & Soh( شد استخراج نظر مورد يبافت يژگيو عنوان
Tsatsoulis, 1999; Clausi, 2002; Gonzalez & Woods, 

2008; Mousavirad & Akhlaghian Tab, 2013.(   
  

                                                
1- Gray-Level Co-Occurrence matrix 

  
 ب الف

 يفضا در ريتصو ب) شده، داده برش ريتصو الف) - ۲ شکل
  يخاکستر

  

 يبرا )٢ (جدول ريتصاو از شده استخراج يژگيو ٢٣ تعداد
 Faraji et al., 2016; Zhang et( شد محاسبه ريتصو هر

al., 2017(. استخراج يژگيو ٢٣ نيب يهمبستگ سيماتر 
 نبي رابطه عدم اي رابطه يبررس يبرا ريتصاو از شده 
 هم يها يژگيو يعامل ليتحل در .شد محاسبه ها يژگيو

 نيا محاسبه و روند يم بکار ياصل عامل نييتع يبرا گروه
 بيضر محاسبه و سيماتر ريمقاد با است. يضرور سيماتر

KMOيعامل ليتحل يبرا يينها يها يژگيو ))١معادله (( ٢ 
 به و است يك و صفر بين بيضر نيا مقدار شدند. مشخص
 نهايي )يها يژگي(و يرهايمتغ تعداد انتخاب معيار عنوان
 استفاده مورد يساز مدل تينها در و يعامل ليتحل يبرا
  .)DeCoster, 1998( گرفت قرار

)١(     =  ∑∑     ∑ ∑    + ∑ ∑       : : j و i ريمتغ نيب ساده يهمبستگ بيضر  ,    j و i ريمتغ بين يجزئ همبستگي ضريب  ,  
 براي ريمتغ باشد ٥/٠ از کمتر KMO مقدار که يدرصورت
 با ٦٩/٠ تا ٥/٠ نيب ،بود نخواهند مناسب عاملي تحليل
 که يدرصورت و ،پرداخت يعامل ليتحل به توان يم اطياحت
 در موجود هاي يهمبستگ باشد، ٧/٠ از تر بزرگ آن مقدار
 Zare( بود خواهد مناسب امليع تحليل براي ها داده بين

Chahoki, 2014.( ريمتغ عنوان به يينها يها يگژيو )اي 
 شد. استفاده يعامل ليتحل يبرا شده) يريگ اندازه داده
 به هاعامل است شده داده نشان ٣ شکل در کهطور  همان
 نييتب را رهايمتغ انسيوار و هستند مرتبط متغيرها

 ممکن متغيرها واريانس از بخشي حال عين در .کنند يم
 که )ميمستق طور به( گريد پنهان يها عامل توسط است
 تبيين )E يا (خطا است نشده گرفته نظر در سباتمحا در
 تر قوي متغير و اصلي عامل بين همبستگي هرچه .شود
   .بود خواهد کمتر خطا يا پنهان عامل اثر باشد

                                                
2- Kaiser Meyer Olkin 
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  پنهان و ياصل يها عامل رها،يمتغ نيب ارتباط - ٣ شکل

  

 تعداد برابر ابتدا در ها عامل تعداد معمول صورت به چون
 نمودار اريمع از استفاده با است، ها) (ويژگي متغيرها
 يبرا پردازش نيا شد. داده کاهش ها عامل تعداد ١ياسکر
 سرعت شيافزا تينها در و مدل يها يورود حجم کاهش
 ضرورت يعصب شبکه مدل يتوپولوژ شدن ساده و پردازش

 نيا در ١ از باالتر ژهيو ريمقاد با ييها عامل معموال دارد.
 ,DeCoster( شوند يم انتخاب يينها عامل عنوان به نمودار

1998; Zare Chahoki, 2014.( افزار نرم با محاسبات نيا 
SPSS 24 يها عامل مستقل اثر نکهيا يبرا .شد انجام 

 يساز مدل در )ها يژگي(و رهايمتغ بر )گريکدي (از يينها
 نيا يبرا شد. انجام ها عامل در متعامد چرخش شود، لحاظ
 ).DeCoster, 1998( شد انجام ماکسيوار روش چرخش
 نيا است مشخص چرخش نيا نام از که طور همان
 بر ها لامع انسيوار کردن حداکثر بدنبال چرخش
 انسيوار يحالت نيچن در است. آن با مرتبط يرهايمتغ
 و حداکثر ،)ها يژگي(و رهايمتغ از يتعداد يبرا عامل کي
 ،عمل نيا جهينت در شد. خواهد حداقل گريد عامل يبرا
 چرخش از قبل حالت به نسبت ها عامل يبرا انسيوار
 رهايمتغ از يتعداد اثر يعبارت به شد. خواهد تر کنواختي
 به گريد عامل در گريد يرهايمتغ اثر و عامل کي در

 انتخاب يها عامل يبرا موضوع نيا و است هديرس حداکثر
 ،چرخش عمل بود. خواهد نحو نيهم به هم گريد شده
 .کند يم تر ساده را آنها ريتفس و رهايمتغ يبند دسته
 درصد و يورود عنوان به يينها شده انتخاب يها عامل
  .ندشد وارد يعصب شبکه به يخروج عنوان به برنج خرده

  

   يمصنوع يعصب شبکه مدل
 گروه) ٢١ از کي هر از داده (سه هاداده درصد ٣٠ ابتدا
 کنار و انتخاب يتصادف صورت به مدل يواسنج يبرا

                                                
1- Scree curve  

 نمونه خرد درصد نييتع يبرا يعصب شبکه از شد. گذاشته
 يدرصدها با سهيمقا و يبافت يهايژگيو از استفاده با برنج
 جينتا اعمال يبرا شد. استفاده قبل از شده يريگاندازه
 رهيذخ يعصب شبکه نيبهتر ر،يتصاو يرو بر آمده دست به
 از پژوهش اين در .گرفت قرار استفاده مورد و شد
 روش با خور شيپ پرسپترون مصنوعي عصبي هاي شبکه
 - گونبرـل يگيرداـي روش خطا، انتشار پس تعليم
 تيفعال تابع عنوان به دييگمويس تانژانت تابع و ارتكوراـم

 ,.Mousavirad et al., 2012; Pazoki et al( شد استفاده

2014l; Pourdarbani et al., 2019(. مختلفي هاي معماري 
 پنهان هاي اليه در هانرون تعداد تغيير با عصبي شبکه از
 استفاده ٥/٠ تعليم نرخ از هاشبکه کليه در .شدند جاديا

 درصد ٧٠( هاداده ،يآموزشيب از يريجلوگ يبرا .ديگرد
 تقسيم قسمت سه به تصادفي طور به )مانده يباق داده
 ١٥ آموزش، براي داده درصد ٦٠ که طوري به شدند
 براي داده درصد ٢٥ و يسنج اعتبار براي هاداده درصد
 در .)Pourdarbani et al., 2019( شد استفاده شبکه آزمون
 يمتوال آموزش چرخه ٦ در که يزمان شبکه آموزش نيح
 افت،ي شيافزا يسنج اعتبار و آموزش يهاداده نيب يخطا
 دو شبکه نيبهتر انتخاب يبرا .ديگرد قطع آموزش نديفرآ
 )R2( نييتب بيضر و )MSE( خطا مربعات نيانگيم اريمع
 مورد هدف يهاداده و شبکه يخروج يهاداده نيب

 محاسبه) ٣) و (٢معادالت ( از شبکه آموزش در استفاده
   شد.

)۲(     = 1  (     −      )  
  `  

)۳(    =  1 − ∑ (     −      )     ∑ (     )      × 100 

N: ها نمونه تعداد  
YANN,i: شماره نمونه يبرا شبکه يخروج i ام  
Ymea,i: شماره نمونه يبرا يواقع شده يريگاندازه مقدار i 
  .ام

 و خطا مربعات مجذور نيانگيم مقدار نيکمتر با شبکه
 عنوان به آموزش مرحله در نييتب بيضر مقدار نيشتريب

 ميانگين مطلق قدر نهايت در .شد انتخاب شبکه نيکاراتر
 يهاداده درصد ۳۰ يبرا مدل تخمين ينسب خطاي
   شد. محاسبه )۴( معادله با يواسنج

)۴(     = 1 ( |     −      |     ) × 100 

  



 ريتصو يها يژگيو يواکاو با توده در برنج خرده درصد نييتع                                                                                                                ٦٢

 

  بحث و جينتا
 ۷۶۳۷/۰ برابر KMO بيضر شده محاسبه مقدار حداقل
 يها يژگيو همه که داد نشان مقدار نيا و آمد بدست
 بنابر دارند. را يعامل ليتحل به ورود تيقابل شده محاسبه

 يها يژگيو همه گرفتن نظر در با يعامل ليتحل نيا
 يهمبستگ و گرفت صورت ريتصاو از شده مستخرج
 ).۲ جدول( شد محاسبه يژگيو هر يبرا ها عامل ياشتراک
 يذات يوابستگ« ريمتغ زا ياستخراج ستون در مثال يبرا

 از درصد ۶/۹۹ که شوديم مالحظه »١خود) (خودبه
   .شود يم نييتب ها عامل توسط ،ريمتغ اين ازاتيامت انسيوار

قبل از استخراج  يهااشتراک يتمام يايگو هياول ستون
شود.  است که به صورت پيش فرض يک در نظر گرفته مي

گيري عامل   يعني فرض آن است که اين متغير در شکل
هستند.  کيها برابر  آن يپس تمام ؛درصد تاثير دارد ۱۰۰
 ميزان تعيين از پس شوديم مشاهده که گونههمان

) ۲(جدول  دوم ستون در واقعي اشتراک مقدار همبستگي،
است و  ۵/۰باالتر از  هااشتراک زانيم يتمام. شد محاسبه

 کمترين ،۶۷۹/۰ مقدار با »احتمال نهيشيب«تنها عامل 
 انگريب که دارد، ها عامل ريسا به نسبت را اشتراک زانيم
 يهاريمتغ انسيوار نييتب در شده نييتع يهاعامل ييتوانا

 ژهيو ريمقاد ۳ جدول اول ستون درمورد مطالعه است. 
 با عامل يهمبستگ(مجموع  هاعامل از کيهر يبرا هياول
 سهم دوم ستون. است شده برآورد) ريمتغ اي ها يژگيو
 مقدار ميتقس از که است کل انسيوار از عامل آن انسيوار
 قسمت. ديآيم دست به هاعامل تعداد بر عامل آن ژهيو
 بدون ياستخراج عوامل ژهيو ريمقاد به مربوط دوم

 هاآن ژهيو ريمقاد که شده ارائه ييهاعامل و است چرخش
 نيا سوم قسمت). DeCoster, 1998( است ۱ از تربزرگ
 از بعد شده استخراج يهاعامل ريمقاد مجموعه جدول
 نيا يعيتجم انسيوار. با توجه به دهديم نشان را چرخش
. دارند را هاانسيوار نييتب تيسه عامل قابل قسمت
هستند  ۱تر از  بزرگ ژهيو ريمقاد يدارا ۳و  ۲، ۱ يها عامل

 انسيوار ستون در که طور همان. ماننديم يباق ليو در تحل
 تواننديم عامل سه نيا شوديم دهيد ينسب يتجمع
 در. دهند حيتوض را هاريمتغ انسيوار درصد ٥٥/٩٥

 که راتييتغ کل از ينسبت مانده، يباق يهاعامل چرخش
 يول است ثابت شوديم داده حيتوض عامل سه نيا توسط
 درصد اول عامل آن در که چرخش بدون روش برخالف

                                                
1- Auto Correlation 

 هر کند،يم نييتع را) درصد ۰/۷۵( راتييتغ از يشتريب
 حيتوض را راتييتغ از يترکساني نسبت هاعامل از کي
آمده با روش  اول، دوم و سوم بدست  يها . عاملدهنديم

 ۳۶/۲۰و  ۴۹/۲۶، ۷/۴۸ بيبه ترت ماکس،يچرخش وار
  .دربردارند را انسيوار از درصد ۵۵/۹۵درصد و در مجموع 

  

 يژگيو هر يبرا هاعامل ياشتراک يهمبستگ زانيم -۲جدول
  يعامل ليتحل در شده وارد

  )ري(متغ يژگيو يهمبستگ
٩٩٦/٠ Autocorrelation  
٩٧٣/٠ Contrast  
٩٨٧/٠ Correlation I  
٩٨٧/٠ Correlation II  
٨٣٠/٠ Cluster Prominence  
٨٥١/٠ Cluster Shade  
٩٩٩/٠ Dissimilarity  
٩٠٩/٠ Energy  
٩٨٤/٠ Entropy  
٩٧٩/٠ Homogeneity I  
٩٨٦/٠ Homogeneity II  
٦٧٩/٠ Maximum probability  
٩٩٦/٠ Sum of square  
٩٩٨/٠ Sum average  
٩٩٥/٠ Sum variance  
٩٤٠/٠ Sum entropy  
٩٧٣/٠ Difference variance  
٩٩٤/٠ Difference entropy  
٩٩٠/٠ Information of measure correlation1  
٩٧٨/٠ Information of measure correlation2  
٩٧٩/٠ Inverse difference  
٩٩٩/٠ Inverse difference normalized  
٩٧٤/٠ Inverse difference moment normalized  

  

 نشان هاعامل با ارتباط در را ژهيو ريمقاد راتييتغ ۴ شکل
 کار به ها مؤلفه نهيبه تعداد نييتع يبرا نمودار نيا .دهديم
 نيا يرو از هاعامل تعداد کردن مشخص يبرا .روديم

 که ييهاعامل .شود رسم y=1 خط است يکاف نمودار
 مورد ياصل يهاعامل عنوان  به داشتند قرار خط نيا يباال

   .)Zare Chahoki, 2014( درفتنگ قرار استفاده
 به سوم عامل از که شوديم مشاهده نمودار نيا به توجه با
 عامل سه نيبنابرا افت،ي کاهش ژهيو مقدار راتييتغ بعد

 در را نقش نيشتريب که مهم عوامل عنوان به نخست
 قرار استفاده مورد استخراج دارند هاداده انسيوار نييتب

  گرفت.
 اي ها مولفه محاسبه يبرا هياول اطالعات حجم که آنجا از

 در تميالگور عملکرد سرعت تينها در و ياصل يها عامل
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 يبردارها به توجه با است، مهم اريبس برخط سامانه کي
 يگذارريتأث ماکس،يوار يا درجه ۹۰ چرخش و ژهيو
 يبررس مورد ها عامل بر ريتصو از شده استخراج يها يژگيو

 يژگي(و ريمتغ هر جدول نيا در .)۴ (جدول گرفت قرار
 عامل آن با که شد داده قرار يعامل در )ريتصو از مستخرج
   باشد. داشته دارمعنا يباال يهمبستگ

  

  مختلف يهاعامل انسيوار درصد و ژهيو ريمقاد مجموع - ۳ جدول

  ها عامل
  شده داده چرخش عامل    نشده داده چرخش عامل    هياول ژهيو مقدار

  مجموع
 انسيوار

  (درصد)
 تجمع انسيوار

  (درصد)
  مجموع  

 انسيوار
  (درصد)

 تجمع انسيوار
  (درصد)

  مجموع  
 انسيوار

  (درصد)
 تجمع انسيوار

  (درصد)
۱  ۲۴/۱۷  ٩٧/٧٤  ٩٧/٧٤    ۲۴/۱۷  ۹۷/۷۴  ۹۷/۷۴    ۲۰/۱۱  ۷۰/۴۸  ۷۰/۴۸  
۲  ٤٣/٨٨  ٤٦/١٣  ١٠/٣    ۱۰/۳  ۴۶/۱۳  ۴۳/۸۸    ۱۰/۶  ۴۹/۲۶  ۱۹/۷۵  
۳  ٥٥/٩٥  ١٢/٧  ٦٤/١    ۶۴/۱  ۱۲/۷  ۵۵/۹۵    ۶۸/۴  ۳۶/۲۰  ۵۵/۹۵  
۴  ٦٩/٩٨  ١٤/٣  ٧٢/٠                  
۵  ٤٢/٩٩  ٧٣/٠  ١٧/٠                  
۶ ٨٤/٩٩  ٤٢/٠  ١٠/٠                  
۷ ٩٢/٩٩  ٠٧/٠  ٠٢/٠                  
۸ ٩٧/٩٩  ٠٦/٠  ٠١/٠                  
۹ ٩٩/٩٩  ٠١/٠  ٠٠/٠                  
۱۰ ٠١/٠  ٠٠/٠  ۰۰/۱۰۰                  
                        

 يبرا )افتهي (دوران يچرخش يهاعامل ريمقاد - ۴ جدول
  )رهاي(متغ ريتصو بافت يها يژگيو

  عامل
 ريتصو بافت يها يژگيو

٢ ٣ ۱  
- - ٩٧٥/٠  Info. measure of correlation2 
- - ٩٧٢/٠  Correlation I 
- - ٩٧٢/٠ Correlation II 
- - ٩٢٢/٠-  Info. measure of correlation1 
- - ٨٤٠/٠- Dissimilarity 
- - ٨٤٠/٠  Inv. difference normalized 
- - ٨٣٣/٠  Homogeneity II 
- - ٨٢٩/٠  Homogeneity I 
- - ٨٢٩/٠  Inverse difference 
- - ٨٢٥/٠- Contrast 
- ٨٥٦/٠ -  - Cluster Shade 
- ٨٤٦/٠  - Cluster Prominence 
- ٨٢٨/٠  - Sum entropy 
- ٧٠٩/٠-  - Maximum probability 
۹۵۷/۰ - - Sum variance 
٩٥٥/٠ - - Sum average 
٩٥٠/٠ -  - Autocorrelation 
٩٤٩/٠ - - Sum of squares 
- -٨٣٥/٠  ٥١٠/٠-  Difference entropy 
- ٨٢٥/٠  ٥١٢/٠-  Difference variance 
- ٨٢٦/٠  -٥١٢/٠  Inv. moment diff. normalized 
- ٦٨٢/٠ ٦٨١/٠ - Entropy 
- ٥٤٣/٠ -٧٠٣/٠ Energy 

  
 اول عامل در هاآن يعامل بيضرا مطلق قدر که ييهاريمتغ

 ۵/۰دوم و سوم کمتر از  يهاعامل در و ۹/۰ از تربزرگ

 قدرمطلق که ييهارياول قرار گرفتند. متغ عاملاست در 
و در  ۹/۰تر از  در عامل دوم بزرگ هاآن يعامل بيضرا

دوم، و بر  عاملاست در  ۵/۰عامل اول و سوم کمتر از 
 هاآن يعامل بيضرا مطلق قدر که ييهاريمنوال متغ نيهم
و در عامل اول و دوم کمتر  ۹/۰از  تربزرگ سوم عامل در
  سوم قرار گرفتند.  عاملاست در  ۵/۰از 
از  ها عاملو  رهايمتغ نيتر رابطه ب راحت صيتشخ يبرا

 نيشده است. مطابق ا يخوددار ۵/۰کمتر از  بيدرج ضرا
مستخرج از  يژگيو ۱۰اول با تعداد  ياصل عامل ،يخروج
درصد خرده برنج  نيرا در تخم ريتأث نيشتريب ريتصاو

 ،Sum varianceمستخرج شده   يژگيو چهارداشته است. 
Sum average، Autocorrelation و Sum of square 

 ر،يتأث بيضرا نيبا باالتر سوم عامل ليدر تشک رگذاريتأث
دوم توانست درصد  عاملمؤثر در  يها يژگينسبت به و

نشان  نيهمچن ۴ جدولبزند.  نيخرده برنج را بهتر تخم
 يژگياول و چهار و عاملمرتبط با  يژگيداد که چهار و

 ريتأث نيشتريب ۹۰/۰باالتر از  بيدوم با ضرا عاملمرتبط با 
  درصد خرده برنج داشتند. نيدر تخم را
 دوم و اول عامل دو ليتشک در همزمان طور به يژگيو پنج
 ها آن نشدن لحاظ است يعيطب و است بوده گذار ريتأث
 برنج خرده نيتخم و صيتشخ قدرت در يتوجه قابل ريتأث

 در دوم رتبه در ها يژگيو نيا نيبنابرا. گذاشت خواهد
  .اند بوده مؤثر برنج خرده درصد نيتخم
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  هاعامل تعداد نييتع يبرا گراف ياسکر نمودار - ۴ شکل

  
  يمصنوع يعصب شبکه جينتا

 نپرسپترو شبکه به گفته شيپ يخروج و يورود اطالعات
 قرار يبررس مورد مختلف يها يتوپولوژ شد. وارد هيال چند

 م،يتعل دفعات و هاشبکه هيکل نيب در تينها در گرفت.
 نيشتريب و نيتخم يخطا زانيم نيکمتر با ياشبکه
 يهاداده يساز هيشب در و شد انتخاب ييشگويپ قدرت
 ريمقاد به توجه با گرفت. قرار استفاده مورد يشيآزما
 ،يورود ياصل عامل سه يتوپولوژ با شبکه يابيارز يخطا
 و اول هيال در نرون شش تعداد با هيال دو و يخروج کي

 ۲۹ چرخه تعداد با )۳-۶-۸-۱( دوم هيال در نرون هشت
 نيکمتر ها،نمونه کل نيب در يخاکستر سطوح همه در

 شبکه نيا ).۵ (جدول کرد جاديا را يآموزش يخطا مقدار
  ).۳ (شکل ودب ۹۵۷۵/۰ )R2( نييتب بيضر يدارا
 يخطا ميانگين يو شبکه عصب يعدد ليروش تحل بيترک
 يپ در درصد ۵/۱ را برنج خرده درصد صيتشخ کل ينسب
 بر را برنج خره صيتشخ يخطا Mallah (2013(. داشت
 نيب شلتوک يرو بر شده انجام نديفرآ اي و تهيوار اساس
در  با مطالعه نياساس ا بر. کرد گزارش درصد ۵/۲ تا ۲/۱

خرده برنج  نيتخم ينظر گرفتن طول دانه درصد خطا
 ۷۹/۱و  ۳۴/۱ بيدرصد اختالط به ترت ۲۰و  ۱۰ يبرا

 ۵/۲ و ۲/۱ بيترت بهدرصد، و با در نظر گرفتن شکل دانه 
  . شد گزارش درصد

  

 درصد نييتع يبرا پرسپترون شبکه به مربوط جينتا - ۵ جدول
  نمونه در برنج خرده

  آموزش چرخه  يابيارز يخطا  يتوپولوژ
۳-۱۰ -۱۰-۱  ۰۰۰۴/۰  ۹  
۳-۸ -۸-۱  ۰۰۰۴/۰  ۱۶  
۳-۸ -۱۰-۱  ۰۰۰۵/۰  ۷  
۳-۶ -۸-۱  ۰۰۰۲/۰  ۲۹  

  

  
 ب الف

  
 د ج

 با شده مدل و يواقع برنج خرده درصد يهمبستگ - ۳ شکل
   ۳-۶-۸-۱ يعصب شبکه

  )ها داده همه :ج آزمون، :د آموزش، :ب ،ياعتبارسنج (الف:
  
)Aghayeghazvini et al. (2009 اتيخصوص از استفاده با 
 و برنج يها دانه مقطع سطح و اندازه شامل يکيزيف

 يخطا .شدند برنج خرده نييتع به موفق ريتصو پردازش
 آن از يحاک جينتا اما ،نشد گزارش روش نيا نيتخم يکل
 حدود يخطا مدل (ثابت) کيستماتيس طور به که بود
 داشت. شده خرد برنج درصد نيتخم در درصد ۷/۲
)Mousavirad et al. (2012 از برنج دانه يبند طبقه يبرا 

 يدرست نانآ .کردند استفاده انتشار پس يعصب هاي شبکه
 نيهمچن .نمودند گزارش يبند دسته براي را درصد ٦٧/٩٦

)Pazoki et al. (2014 يژگيو ۱۱ ،يرنگ يژگيو ۲۴ با 
 برنج دانه يرنگ ريتصاو از شکل عامل ۴ و يکيمورفولوژ
 ۴۶/۹۹ يهمبستگ بيضر به پرسپترون يهاشبکه توسط
 پنج يجداساز به موفق )۹۸۹۲/۰ نييتب بي(ضر درصد
 مطابقت حاضر پژوهش جينتا با که شدند يرانيا برنج رقم
   .دارد
 از استفاده با همکاران و يانتيسومار که است يحال در نيا

 يژگيو دو و يمورفولوژ يژگيو چهار ،يرنگ يژگيو شش
 يبرخ ييشناسا توانستند برنج مختلف ارقام ريتصو بافت
 Sumaryanti( دهند انجام ۷۰/۰ نييتب بيضر با را ارقام

et al., 2015.( نوع، تعداد، است شده گزارش که طور همان 
 يها مدل دقت در يساز مدل روش و ها داده پردازش شيپ
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 که ينحو به است بوده گذار ريتأث يجداساز و يبند طبقه
 يها پژوهش يبرا درصد ۸/۹۸ تا درصد ۴۶ دقت نيانگيم
 ;Veena & Latharani, 2014( شد گزارش نيشيپ

Gudipalli et al., 2016.(  
 روش تفاوت زين  Pourdarbani et al. (2019) گزارش در
 از يحاک يورود يهايژگيو تعداد کاهش پردازش شيپ
 و بود مختلف رقاما با يخودهان يبند دسته دقت در رييتغ
 يژگيو کاهش روش هر لزوماً که شد حاصل زين جهينت نيا
 ۹/۱ مقدار .ندارد دنبال هب را مدل يخروج دقت شيافزا
 يکاو داده روش نيا در زين يبند دسته در خطا درصد
 شبکه يورود يعامل ليحلت حاضر پژوهش در شد. گزارش
 اکثر در که يحال در داد، کاهش يساز مدل يبرا را يعصب

 ريتصاو از شده استخراج يها يژگيو کل نيشيپ مطالعات
  گرفت. قرار استفاده مورد يساز مدل يبرا
  
  يريگ جهينت

 ورودي اي داده کاهش منظور به عاملي تحليل روش اعمال
 شده مستخرج هاي ويژگي اثر حفظ عين در عصبي شبکه
 شده خرد و سالم برنج مخلوط از هايي نمونه تصاوير از

 اين که داد نشان شبکه، توپولوژي سازي کوچک ضمن
 يخطا نيکمتر با ٣- ٦- ٨-١ يتوپولوژ با يعصب شبکه
 سه با ۹۵۷۵/۰ نييتب قدرت و آموزش ٠٠٠٢/٠ نيتخم
 خرده (وزني) درصد نييتع در ييباال ييتوانا ياصل عامل
 به توجه با .دارد (وزني) درصد ٥/١ حدود خطاي با  برنج
 يبرا ريتصو پردازش روش از توانيم آمده دست به جينتا
 به برنج يبنددرجه جهينت در و خرده برنج درصد نييتع

   نمود. استفاده دستي يهاروش نيگزيجا روش عنوان
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