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  چکيده
  

ستم يک سين مطالعه يل، در اين دليبه هم باشد. يهرز م يها د به منظور مبارزه با علفيجدک روش ي يخاص مکان يپاش سم
 هرز خرفه و دو نوع علف ينيزم بياه سيص برخط گيتشخ منظور به يبند فراابتکار دئو و طبقهيبر پردازش و ين مبتنيماش يينايب

رقم  ينيزم بين سيهکتار زم ۵، يشنهادين پيماش يينايستم بيآموزش س منظور بهشنهاد شد. يپ ينيزم بيو توق در مزارع س
و  يرنگ هاي ويژگي يها نهيزمدر  هايي ويژگيانتخاب شد. بعد از استخراج  يبردار لميمنظور ف مارفونا در استان کرمانشاه به

 يعصب شبکهد يبريمورچگان و ه يکلون -يمصنوع يعصب د شبکهيبريبافت با استفاده از دو روش ه يفيط يگرها فيتوص
 يانتخاب هاي ويژگي يبند ج حاصل از طبقهيل نتايبا تحل تينها دردند. يانتخاب گرد مؤثر هاي ويژگيازدحام ذرات،  - يمصنوع

 منظور بهازدحام ذرات  - يمصنوع يعصب د شبکهيبريبا استفاده از روش ه يانتخاب هاي ويژگيک از دو روش مذکور، يتوسط هر 
 ياهيپوشش گ يبرا ياز شاخص رنگ عبارتند يانتخاب هاي ويژگيانتخاب شدند.  يشنهادين پيماش يينايستم بياستفاده در س

 يرنگ ياول و دوم فضا مؤلفهکنتراست  ،HSV يرنگ يفضا يدوم اضاف مؤلفه، شاخص YCbCr يرنگ يدر فضا ياستخراج
HSVيرنگ ياول فضا مؤلفهن يانگي، م HSIن يانگي، مS(r)يد شبکه عصبيبرينشان داد که روش ه يبند ج طبقهي. نتا 

هرز  يها و دو نوع مختلف از علف ينيزم بياه سيگ ييدرصد قادر به شناسا ۹۹ يبا دقت باال يتم تکامل تفاضليالگور - يمصنوع
 يبند ه اقدام به طبقهيمتر در ثان ۱۳/۰و با سرعت  ش قرار گرفتيمورد آزمان در مزرعه يماش يينايستم بيت سيباشد. در نها يم
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  مقدمه
ها  کش ش از حد از علفير استفاده بياخ يها در سال

 يها هرز، خسارت يها منظور مبارزه با علف به
است.  ها داشته ست و داميز طيبر بشر، مح يريناپذ جبران

از گسترش خسارات وارد شده، استفاده  يريمنظور جلوگ به
باشد. روش  يم يضرور، قيدق يکشاورز يها اتياز عمل

 يکشاورز يها اتياز انواع عمل يکي، يخاص مکان يپاش سم
تا  ۳۰ ييجو باشد که با استفاده از آن امکان صرفه يق ميدق
 Heisel etها وجود دارد ( کش علفدر مصرف  يدرصد ۷۵

al., 1999در  ين ابزار قدرتمنديماش يينايب يها ستمي). س
باشند. از جمله  يم يخاص مکان يپاش تحقق سم

نه ي، پاشش بهين در حوزه کشاورزيماش يينايب يکاربردها
نه ي)، پاشش بهLomotey et al., 2013ها ( کش آفت
ن سطح يتخم ،)Hamuda et al., 2016ها ( کش علف

 & Intaravanneتروژن در برگ محصول برنج (ين

Sumriddetchkajorn, 2012ن مرحله رشد يي)، تع
)Kataoka et al., 2003يديزان تابش خورشي)، محاسبه م 

 ,.Molina-Martínez et alتوسط محصول ( يافتيدر

 ,Camargo & Smithاهان (يگ يماريص بي)، تشخ2011

  باشد.  ي) مLiu et al., 2016ها ( وهيص مي) و تشخ2009
ن يماش يينايب يها ستمين مراحل در سيتر از مهم يکي

 يينايب  ستميکه دقت س يطور باشد، به يم يبند قطعه
 Bai etباشد.  يوابسته من مرحله يبه ا يادين تا حد زيماش

 al. (2014) يها پوشش يبند اعتقاد داشتند که قطعه 
باشد.  يم يک موضوع ضروري يا ر مزرعهياز تصاو ياهيگ
 يمبنا بر يبند د قطعهيک روش جديها  ل آنين دليهم به

نگ يازدحام ذرات و مدل يساز نهيبه يبند خوشه
ن يارائه دادند. درهم *L*a*b يرنگ يدر فضا يکيمورفولوژ
و  ۱۲، ۱۰ يها در ساعت يربرداريها اقدام به تصو راستا آن

دو مرحله  يها دارا آن يشنهاديکردند. روش پ ۱۴
ن بود. در مرحله يآنال يبند ن و قطعهيآفال يريادگي
نه براساس مجموعه يبه يها ن شماره خوشهيآفال يريادگي

کسل ين شد. در مرحله دوم هر پييتع يآموزش يها نمونه
ر پوشش يا غيو  ياهيپوشش گ يها از کالس يکيدر 

قطعه عکس  ۲۰۰شد. در مرحله آخر،  يبند طبقه ياهيگ
ج يد. نتاياستفاده گرد يشنهاديستم پيسش يآزمامنظور  به

ر گرفته يتصاو يبند ت قطعهيفين کيانگينشان داد که م
که در  ييدرصد بود. از آنجا ۷/۹۱درصد تا  ۱/۸۸ن يشده ب

باشد، استفاده  ير مييطول روز شدت نور دائمأ در حال تغ

منظور  در طول روز به يط نورير مربوط به سه شراياز تصاو
کار با دقت باال  ييکه توانا يبند ستم قطعهيک سيتوسعه 

ن يدر طول روز را داشته باشد وجود نخواهد داشت. بنابرا
ط يتمام شرا يبرا يشنهاديستم پيس رسد که ينظر م به

. کنترل )Bai et al., 2014( نباشد يدر مزرعه کاربرد ينور
همراه  را به يمشکالت يهرز به روش سنت يها علف يکيمکان

ب محصول يتوان به تخر يخواهد داشت که از آن جمله م
 يل محققان مختلف بر روين دلياشاره کرد. به هم يزراع
تمرکز دارند.  يينايب يها با روش يکيمکان يها ق روشيتلف

اشاره  توان به منگ و همکاران يمحققان من يازجمله ا
 يفيهرز درون رد يها منظور مبارزه با علف ها به کرد. آن

شنهاد يپ يبر منطق فاز ين مبتنيماش يينايستم بيک سي
 ين رنگيها شامل دورب آن يشنهاديستم پيدادند. س

 ييجا به ، کنترل کننده جاي، لپ تاپ صنعتيبردار لميف
ک و يدروليستم هي، سGPSافت کننده ي، دريعرض

 يهرز بود. از فضا يها ب علفيبه منظور تخر ييها غهيت
ر يمربوط به پردازش تصو يها اتيبه منظور عمل HIS يرنگ

آن به منظور اعمال آستانه الزم جهت  H  و از مؤلفه
 يستم از منطق فازين سيد. در اياستفاده گرد يبند قطعه

 يو عرض يطول يها ها در جهت غهيبه منظور حرکت ت
، از سه يشنهاديستم پيسش يآزمااستفاده شد. به منظور 

ه استفاده شد. يمتر بر ثان ۴/۱و  ۱، ۶/۰ يسرعت حرکت
ها  غهيت يعرض يمقدار خطا نيشتريج نشان داد که بينتا
، ۵/۴ ترتيب بهه يمتر بر ثان ۴/۱و  ۱، ۶/۰ يها سرعت يبرا
زان ين مي. ا)Meng et al., 2015( متر بود يسانت ۸/۶و  ۵/۵

ستم يکه س يباشد، اما در صورت يقابل قبول م باًيخطا تقر
مزرعه آموزش داده  يط نوريتمام شرا ير برايپردازش تصو

  شتر خواهد شد. يمراتب ب ستم بهيس ينشود خطا
ن يماش يينايستم بيک سين مطالعه ارائه يهدف از ا

منظور  به يد تکامل تفاضليبريبند ه بر طبقه يخودکار مبتن
ج در يهرز را و دو نوع علف ينيزم بيس اه يگ ييشناسا

ط يتوق و خرفه در شرا يعني ينيزم بيس يزراع يها نيزم
  باشد. يم يعينور طب

  
  ها مواد و روش

  داده يآور و جمع يافزار ستم سختيس
ن ارائه يماش يينايستم بيسش يآزمامنظور آموزش و  به

ک پلتفرم جهت ياز به ساخت ين مطالعه نيشده در ا
ن يباشد. پلتفرم استفاده شده در ا يحرکت در مزرعه م
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 يلمبردارين في، دوربيشاس يمطالعه از سه قسمت اصل
)DFK 23GM021,CMOS, 120 f/s, Made in 

Germany(  ه يافزار متلب جهت تجز تاپ مجهز به نرم لپو
ل شده است. ياهان تشکير مربوط به گيل تصاويو تحل

از سطح  يمتر يسانت ۶۰در ارتفاع  يبردار لمين فيدورب
هکتار  ۵ن مطالعه از يمتصل شد. در ا ين به شاسيزم
منظور  رقم مارفونا در استان کرمانشاه به ينيزم بين سيزم
دو  يدارا يزراع يها نيزم  نياستفاده شد. ا يبردار لميف

 يمنظور بررس بودند. به  ج توق و خرفهيهرز را نوع علف
ن، يماش يينايستم بيس ين حالت کاريتر يبحران

لوکس  ۱۶۵۰با شدت  يعيط نور طبيتحت شرا يبردار لميف
ه اقدام به يمتر بر ثان ۱۳/۰انجام شد. پلتفرم با سرعت 

 يها کسليء (به پيش ۳۱۵۴ت يکرد. در نها يبردار لميف
 يها لميند) از فيء گويم شيک فريوسته در يهم پ به

منظور آموزش  ء بهيش ۲۲۰۷د که ياستخراج گرد يا مزرعه
ده به منظور مانيء باق يش ۹۴۷ن و يماش يينايتم بيالگور
شبکه مورد استفاده قرار گرفت.  يو اعتبارسازش يآزما

ن يتم استفاده شده در ايبه الگور فلوچارت مربوط ۱شکل 
  دهد. يمطالعه را نشان م

  

  
  مختلفهرز  زميني و دو نوع علف بندي گياه سيب فلوچارت روش پيشنهادي جهت تشخيص و طبقه - ۱شکل 

  
  پردازش-پردازش و پس- شيپ

پردازش -شين مراحل پياز مهمتر يکي يبند قطعه
رد يصورت نگ يبند که قطعه يقت تا زمانيباشد. در حق يم

اهان وجود نخواهد داشت. يل گيه و تحليامکان تجز
 يعني يمختلف رنگ ين مطالعه فضاهايل در اين دليهم به

RGB ،HSV ،HSI ،YIQ ،YCbCr ،CMY افتن يمنظور  به
نه يزم اهان از پسيگ يجهت جداساز يرنگ  ين فضايبهتر

ج نشان داد که يت نتايقرار گرفتند. در نها يمورد بررس
 يرنگ يفضا يبند جهت قطعه يرنگ ين فضايتر مناسب

YCbCr باشد. يم  

اهان از يگ يمنظور اعمال آستانه مناسب جهت جداساز به
د. ياستفاده گرد يرنگ ين فضايسوم ا مؤلفهنه از يزم پس

  دهد. يزان آستانه مناسب را نشان مي) م۱معادله (
)۱(  Cr(i,j) >=2 
 يکه دارا يدرصورت لکسيدهد هر پ ين معادله نشان ميا

شده و  يء تلقيعنوان ش باشد به ۲شتر از يمقدار ب
نه يزم عنوان پس ن مقدار باشد بهيکه کمتر از ا يدرصورت

ل وجود نور يدل ، بهيبند گردد. بعد از مرحله قطعه يم يتلق
وجود خواهد آمد.   به ييدودور يدر تصاو ييها زينو يعيطب
 يها اتياز به اعمال عمليزها نين نويمنظور حذف ا به

گاه يپا
 هاعكس

 پردازش-شيپ

 ويژگياستخراج  پردازش-پس
 ويژگيانتخاب 

 با استفاده از:

تم ازدحام ذراتيالگور -يد شبكه عصبيبريه  

با  يبندطبقه
 استفاده از:

يتم تكامل تفاضليالگور -يد شبكه عصبيبريه  

 ثرؤم هاويژگيانتخاب 

 كلوني مورچگان -يد شبكه عصبيبريه
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پردازش مورد استفاده  ات پسيباشد. عمل يپردازش م پس
مراحل مختلف  ۲باشد. شکل  ين مطالعه "بستن" ميدر ا
  دهد. يرا نشان م يبند عهقط
  

  ها ويژگياستخراج 
منظور انتخاب  اه بهيمختلف از هر گ هاي ويژگياستخراج 

 ياهان مختلف ضروريگ ييجهت شناسا مؤثر هاي ويژگي
 يژگيو ۱۴۲ يژگيون مطالعه ين منظور در ايهم . بهاست

بافت  يفيط يگرها فيو توص يرنگ ي به دو حوزه  مربوط
  د.ياستخراج گرد

  
  يرنگ ها ويژگي
ن يانگيمربوط به م ها ويژگي -١به دو دسته يرنگ ها ويژگي

 يبند ميتقس يسبز يها شاخص -٢ار و يو انحراف مع
ار ين و انحراف معيانگيمربوط به م يها ويژگيشوند.  يم

ن مؤلفه دوم، يانگين مؤلفه اول، ميانگياند از م عبارت
اول، دوم و سوم،  يها ن مؤلفهيانگين مؤلفه سوم، ميانگيم

ار مؤلفه دوم و انحراف يار مؤلفه اول، انحراف معيانحراف مع
، RGB ،CMY ،HSI يرنگ يار مؤلفه سوم فضاهايمع

HSV ،YIQ،YCbCr  ًرا شامل  يژگيو ٤٢ که جمعا
هر  يبرا يمربوط به شاخص سبز هاي ويژگي ١٤شود.  يم

ن ياز ا يژگيو ٨٤ن يد، بنابراياستخراج گرد يرنگ يفضا
 يرا برا يژگيو ١٤ن يا ١د. جدول يقسمت استخراج گرد

  دهد. ينشان م RGB يرنگ يفضا
  

  بافت يفيط يگرها فيتوص
ن يباشد. ا يه ميف فوريط يبافت بر مبنا يفيط يريگ اندازه

ک يدر  يدو بعد يتناوب باًيا تقريو  يتناوب يالگوها ف،يط
 يريگ ه، عمل اندازهيف فوريکند. ط يف مير را توصيتصو

 يعنيدهد ( يم  انجام يستم مختصات قطبيرا در س يفيط
با  يفيط يها يژگير ويه)، چون تفسيبراساس شعاع و زاو

 بصورت تابع  يف در مختصات قطبيف طيتوص
 و  ف و يتابع ط Sن تابع يباشد. در ا يساده م

  هستند. يستم قطبيس يرهايمتغ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  يبند مراحل مختلف قطعه - ۲شکل 
  

ک يدو تابع  صورت بهتواند  يم ن تابع يبنابرا
و  هر جهت  يبرا ترتيب به و   يبعد

ر يمقاد يبه ازا در نظر گرفت.  هر فرکانس 
دهد، در  يف در امتداد شعاع را نشان مي، رفتار ط�ثابت 

ف در يرفتار ط ر ثابت يمقاد يبه ازا که يحال
دهد. معادالت  يت مبدا را نشان ميره به مرکزيک دايطول 

ن دو تابع را يا يبافت بر مبنا يف سراسري) توص٣و ( )٢(
  هند.د يجه مينت
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 يها ويژگيباشد.  يره به مرکز مبدا ميک دايشعاع  0Rکه 
  نوشته شده است. ۲ن حوزه در جدول ياستخراج شده در ا

  
  
  

  

  مؤثر هاي ويژگي انتخاب
استخراج شده در بخش قبل  هاي ويژگياستفاده از تمام 

باشد،  ير نميپذ ل امکانيبند، به دو دل طبقه يمنظور ورود به
با هم در تضاد  ياستخراج هاي ويژگياز  يبعض -۱
بند را با خطا مواجهه  ستم طبقهين امر سيباشند و ا يم
ار مهم ي، زمان بسيقيزمان حق يها اتيدر عمل -۲کند،  يم
زمان  يژگيو ۱۴۲ باشد و در صورت محاسبه همه  يم
ست. ير نيپذ امکان ن عمالًيباشد، بنابرا يالزم م ياديز

  باشد. يم مؤثر ها ويژگياز به انتخاب يل نين دليهم به
  

  يسبز يها مربوط به شاخص هاي ويژگي -۱ جدول
ياستخراج ها ويژگي ياستخراج يها ويژگيمحاسبه   فرمول   

  نرمال شده RGBاول  مؤلفه

  نرمال شده RGBدوم  مؤلفه

  نرمال شده RGBسوم  مؤلفه

  يکانال خاکستر

  )Woebbecke et al., 1995( يسبز اضاف

  )Meyer et al., 1998( يقرمز اضاف

 ,.Kataoka et al( ياستخراج ياهيپوشش گ يبرا يشاخص رنگ

2003( 
 

 Meyer and( يو قرمز اضاف يسبز اضاف يتفاصل پارامترها

Neto, 2008(  

  )Woebbecke et al., 1992شاخص تفاضل نرمال شده (

  )Woebbecke et al., 1995( يآب يشاخص سبز منها

  )Golzarian & Frick, 2011( يکنتراست قرمز آب

  )Golzarian & Frick, 2011( يشاخص قرمز اضاف

  )Golzarian & Frick, 2011( يشاخص سبز اضاف

  )Golzarian & Frick, 2011( ياضاف يشاخص آب

  
 اءياستخراج شده از اش يبافت يفيط يگرها فيتوص -۲جدول 

  ها ويژگي  شماره  ها ويژگي  شماره
   انسيوار  ۹  نيانگيم  ۱
   مم مقداريماکز  ۱۰  اريانحراف مع  ۲
  ن يانگيمم مقدار مين ماکزياختالف ب  ۱۱  ينرم  ۳
 ن يانگيم  ۱۲  ممان سوم  ۴

   اريانحراف مع  ۱۳  يکنواختي  ۵
  انس يوار  ۱۴  يآنتروپ  ۶
   مم مقداريماکز  ۱۵  نيانگيم  ۷
  ن يانگيمم مقدار ميماکزن ياختالف ب  ۱۶   اريانحراف مع  ۸
        

   
0

S r S r
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 يو هوش مصنوع يآمار يها در حوزه يمختلف يها روش
که  ييوجود دارند. از آنجا مؤثر هاي ويژگيمنظور انتخاب  به

کنند استفاده از  يات عمل ميه فرضيبر پا يآمار يها روش
 يرويپ يده که از فرض خاصيچيپ يها داده يها برا آن
کند.  يبند را با مشکل مواجهه م ستم طبقهيس ،کنند ينم

 يه هوش مصنوعيبر پا يها از به استفاده از روشين نيبنابرا
 مؤثر هاي ويژگيمنظور انتخاب  بهل ين دليهم باشد. به يم

تم يالگور -يمصنوع يد شبکه عصبيبرياز دو روش ه
 يد شبکه عصبيبري)، و هANN-PSOازدحام ذرات (

) ANN-ACOمورچگان ( يتم کلونيالگور - يمصنوع
 هاي ويژگي ج نشان داد کهيت نتايد. در نهاياستفاده گرد

با دقت  يبند طبقه ANN-PSO  توسط روش ياستخراج
   به همراه دارد. را ييباال

  
  يبند طبقه

ن، يماش يينايستم بيک سي ين مرحله در طراحيآخر
بند مناسب،  طبقهقت انتخاب يباشد. در حق يم يبند طبقه
. در است ن يماش يينايستم بيس يکننده دقت باال نيتضم

 يدارا يفراابتکار يبندها مختلف، طبقه يبندها ان طبقهيم
ن مطالعه از ين منظور در ايهم باشند. به يم ييدقت باال

ه يپرسپترون چند ال يمصنوع يبند شبکه عصب طبقه
پنج پارامتر قابل  يدارا يطور کله ب  ن شبکهيد. اشاستفاده 

ها،  اند از تعداد نورون ها عبارت ن پارامتريباشد. ا يم ميتنظ
ها، تابع انتقال، تابع آموزش شبکه بک  هيتعداد ال

شن. ياس بک پروپگيبا وزن/ يريادگيشن، تابع يپروپگ
م شوند دقت يتنظ يبه درستن پارامترها يکه ا يدرصورت

تم تکامل ياز الگور ن منظوريهم ، بهرود  يم بند باال طبقه
  د.شنه پارامترها استفاده يجهت انتخاب مقدار به يتفاضل

  ج و بحثينتا
  مؤثر هاي ويژگيانتخاب 
ن مراحل در ياز مهمتر يکي مؤثر هاي ويژگيانتخاب 

که   باشد. هر اندازه ين ميماش يينايستم بيک سي يطراح
 ک حوزه باشنديبه   مربوط ها ويژگيکمتر و  ها ويژگي تعداد

منظور اقدامات  ن بهيماش يينايستم بيسرعت عمل س
از دو روش  يشتر خواهد بود. در مطالعه جاريبرخط ب

منظور انتخاب  به ANN-ACOو  ANN-PSOد يبريه
 يانتخاب هاي ويژگي ۳استفاده شد. جدول  مؤثر هاي ويژگي

منظور انتخاب  دهد. به ين دو روش را نشان ميتوسط ا
 يعنوان ورود به ها ويژگي، هر مجموعه از ها يژگيون يبهتر

تم تکامل يالگور -يمصنوع يعصب د شبکهيبريبند ه به طبقه
نمودار  ۳د. شکل ي) ارسال گردANN-DE( يتفاضل
 يها يبه هر دسته از ورود مربوط يپالت خطا باکس
دهد.  يتکرار را نشان م ۲۰در  ANN-DEبند  طبقه

ک به ير نزديمقاد يتر به معن فشرده ينمودارها يطورکل به
 ين معنيبندها بد طبقه ين موضوع برايباشد و ا يهم م

برخوردار است.  يقابل اعتماد يياز کارابند  است که طبقه
ن مربعات يانگيم ريمقاد گردد يکه مشاهده م گونه همان

 ين مربعات خطايانگيشه مين مطلق خطا و ريانگيخطا، م
تر از  نييبه مراتب پا ANN-PSO يها يمربوط به ورود

توان ادعا کرد  ين مي. بنابرااست  ANN-ACO يها يورود
 ANN-ACO قدرتمندتر از روش ANN-PSOکه روش 

انتخاب شده توسط روش  هاي ويژگيت يباشد. در نها يم
ANN-PSO انتخاب شدند. مؤثر هاي ويژگيعنوان  به  

  

  

  يفراابتکار يها توسط روش يانتخاب هاي ويژگي - ۳جدول 
  يانتخاب هاي ويژگي  روش استفاده شده

 -يمصنوع يعصب د شبکهيبريه
  مورچگان يکلون

 يرنگ يفضا Y مؤلفهن يانگي، مHSV يرنگ يفضا H مؤلفهار يانحراف مع، HSV يرنگ يفضا S مؤلفهار يانحراف مع
CMY، مؤلفهار يانحراف مع I يرنگ يدر فضا YIQ 

 -يمصنوع يعصب د شبکهيبريه
  ازدحام ذرات

 ،HSV يرنگ يفضا يدوم اضاف مؤلفهشاخص  ،YCbCr يرنگ يفضا ياستخراج ياهيپوشش گ يبرا يشاخص رنگ
  S(r)ن يانگيم ،HSI يرنگ ياول فضا مؤلفهن يانگيم ،HSV يرنگ ياول و دوم فضا مؤلفهکنتراست 

  

عصبي مصنوعي با استفاده از آموزش شبکه 
  )ANN-DEالگوريتم تکامل تفاضلي (

که در بخش قبل ذکر گرديد، تنظيم   گونه همان
باشد،  پارامترهاي شبکه عصبي مصنوعي بسيار مهم مي

صورت مستقيم وابسته به مقادير اين  زيرا دقت شبکه به
عصبي   باشد. براي اطمينان از ثبات شبکه پارامترها مي

مصنوعي، آموزش آن با استفاده از الگوريتم تکامل تفاضلي، 
نمودار ميانگين مربعات  ۴بار تکرار گرديد. شکل  ۲۰
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به آموزش شبکه عصبي مصنوعي در  خطاي مربوط
گونه که مشاهده  دهد. همان ف را نشان ميتکرارهاي مختل

بند با  گردد مقدار ميانگين مربعات خطاي سيستم طبقه مي
افزايش تکرارها کاهش يافته و در نهايت از تکرار پانزدهم 
به بعد ثابت شده است. مقادير بهينه پارامترهاي قابل 

درج  ۴تنظيم توسط الگوريتم تکامل تفاضلي در جدول 
استفاده از اين پارامترها، شبکه عصبي گرديده است. با 

مصنوعي بهترين نتيجه را ارائه داد. ميانگين مربعات خطا، 

ريشه ميانگين مربعات خطا، ميانگين خطاي مطلق، دقت و 
ضريب رگرسيون و ضريب تعيين براي بهترين حالت 

ترتيب  به ANN-DEبند هيبريد  ط طبقهتوس بندي طبقه
درصد،  ۱۶/۹۹، ۰۱۶/۰، ۰۸۱/۰، ۰۰۶۵/۰ اند از عبارت
بند  گردد طبقه گونه که مشاهده مي . همان۹۶۹/۰و  ۹۸۴/۰

درصد عمل  ۱۶/۹۹در بهترين حالت توانسته است با دقت 
بندي را انجام دهد، و اين بدين معني است که اين  طبقه

  صورت کامل آموزش ديده است. سيستم به
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن مربعات يانگيم ). الفمؤثر هاي ويژگيدو روش مختلف انتخاب  يمربوط به خطا يارهايپالک مع نمودار باکس - ۳شکل 
  ن مربعات خطايانگيشه مير )ن مطلق خطا، جيانگيم )خطا، ب

  

  
  
  

  ANN-DEبندي  ميزان ميانگين مربعات خطا در تکرارهاي مختلف آموزش طبقه - ٤شکل 

 (الف)

 (ب)

 (ج)

 تكرارها تعداد

يم
يانگ

خطا
ت 

ربعا
ن م
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 يتم تکامل تفاضلين شده توسط الگورييتع يمصنوع يشبکه عصب ينه پارامترهاير بهيمقاد - ٤جدول 

  تابع انتقال  ها هيتعداد ال  ها تعداد نورون
تابع آموزش شبکه پس انتشار 

  يبرگشت
اس پس يبا وزن/ يريادگيتابع 

  يانتشار برگشت

  ٢٥ه اول:يال
  ١٧ه سوم: يال ١٠ه دوم: يال

٣  
 tansig ه اول: يال

 tansigه دوم: يال

  tansig ه سوم: يال
trainlm  learngdm  

  ANN-DEد يبريبا استفاده از روش ه يبند طبقه
 يها  د کل دادهيقبل ذکر گرد يها که در بخش گونه همان

 يها بند به دو دسته داده ستم طبقهيمورد استفاده در س
 يتست و اعتبارساز يها نمونه) و داده ۲۲۰۷( يآموزش

و  يبند ج طبقهينتا ۵م شد. جدول ينمونه) تقس ۹۴۷(
ع يکه نحوه توز يسي(به ماتر وژنيکانفس ين ماتريهمچن
س يدهد ماتر يبه هر کالس را نشان م  مربوط يها داده
-ANNبند  تست توسط طبقه يها ند) دادهيگو وژنيکانف

DE گردد از  يکه مشاهده م  گونه هماندهد.  يرا نشان م
 يبند طبقه به طور اشتباهنمونه  ۸نمونه، تنها  ۹۴۷مجموع 

به کالس  بند مربوط طبقه يزان خطاين ميشتريبند ا شده
ان يشده از م يبند نمونه اشتباه طبقه ۳با  ينيزم بيس

به کالس خرفه با  زان خطا مربوطين مينمونه و کمتر ۲۸۱
نمونه  ۳۶۰ان يشده از م يبند طبقه ينمونه اشتباه ۲

است ن يباشد. نکته جالب توجه ا ين کالس ميبه ا مربوط
شده  يبند طبقه اشتباه يها بند تمام نمونه که طبقه

خرفه   و توق را در کالس ينيزم بيس يها سبه کال مربوط

نمونه از کالس  ۲که تنها  ياست، درحال  کرده يبند طبقه
شده است.  يبند و توق طبقه ينيزم بيخرفه در کالس س

نکه ياست، اول ا صورت گرفتهل يبه دو دلن خطا يا
ک کالس يء را در يهر شت يدرنهابند  طبقه يها ستميس

ء يکه آن ش يدرصورت يحت يعنيخواهند کرد،  يبند طبقه
 در ،بند باشد طبقه يف شده برايتعر يها خارج از کالس

نکه يخواهد شد. دوم ا يبند ک کالس طبقهيت در ينها
ر شدت نور يين در مزرعه و تغيل حرکت دوربيدل هب
در  يلمبرداريف يعنيمزرعه  يعيط طبيکار در شرا دليل به(

در  يراتييمختلف تغ يها ميآزاد) ممکن است در فر يفضا
ن امر يکه همرد يگاء صورت ياش ياستخراجيها ويژگي

 يبند خواهد شد. از طرف ستم طبقهيس يموجب بروز خطا
چ يد که هيتوان فهم ين جدول ميق ايدق يبا بررس

اشتباه در کالس  صورت به ينيزم بياز کالس س يا نمونه
 ين معنين بدينشده است. ا يبند توق و برعکس طبقه

الس ن دو کيا يانتخاب هاي ويژگيان يباشد که م يم
  .وجود ندارد يچگونه شباهتيه

 ANN-DEبند  تست با استفاده از طبقه يها داده يبند ج طبقهينتا - ٥جدول 

  ها کالس  ينيزم بيس  توق  خرفه  ها کل داده  اشتباه يبند درصد طبقه  حيصح يبند درصد کل طبقه

١٦/٩٩  
  ينيزم بيس  ۲۷۸  ٠  ٣  ٢٨١  ٠٧/١
  توق  ٠  ٣٠٣  ٣  ٣٠٦  ٩٨/٠
  خرفه  ١  ١  ٣٥٨  ٣٦٠  ٥٥/٠

بند با استفاده ازسه  ستم طبقهيعملکرد س يبررس
  ت و دقتي، حساسيژگيار ويمع

و دقت  يژگيت، ويار حساسيف سه معيدر ابتدا به تعر
درست  يها از نمونه يت، کسريم. حساسيپرداز يم

از  ي، کسريژگيکه و يباشد، درحال يشده م يبند طبقه
شده است  يبند ستم طبقهيکه توسط ساست نمونه مربوط 

ن سه يا باشد. يبند م طبقه يکل يبند نرخ طبقه ،و دقت
   ان شده است.يب )۶(تا  )۴(ار با استفاده از معادالت يمع

)۴(   

)۵(   

)۶(   

هر کالس که درست  يها برابر است با تعداد نمونه TPکه 
 يرو يها برابر است با تعداد نمونه TN ،اند شده يبند طبقه

که  ييها تعداد نمونه يمنها وژنيکانف س يماتر يقطر اصل
 FN ،اند شده يبند در کالس موردنظر طبقه يدرست به

TP
Sensitivity

TP FN




TN
Specificity

FP TN




T

TP TN
Accuracy

TP N FP FN
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 يکالس مورد بررس يافق يها مجموع نمونهصورت  به
در کالس موردنظر  يدرست که به ييها تعداد نمونه يمنها

مجموع  FPت ينها گردد و در يف مياند تعر شده يبند طبقه
تعداد  يمنها يکالس مورد بررس يعمود يها نمونه

 يبند در کالس موردنظر طبقه يدرست که به ييها نمونه
ج ينتا ٦). جدول Wisaeng, 2013باشد ( ياند، م شده

بند  و دقت طبقه يژگيت، ويار حساسيمربوط به سه مع
  دهد. يرا نشان م ANN-DEد يبريه

 ANN-DEبند  طبقه يوژن برايکانفس يعملکرد ماتر يها اريمع - ٦جدول 

  کالس  تيحساس  دقت  يژگيو
  ينيزم بيس  ٩٣/٩٨  ٥٧/٩٩  ٦٤/٩٩
  توق  ٠٢/٩٩  ٥٧/٩٩  ٦٧/٩٩
  خرفه  ٤٤/٩٩  ١٥/٩٩  ١٦/٩٨

تمام  ،گردد به جز دو مورد يکه مشاهده م گونه همان
ن يباشند و ا يدرصد م ۹۹ يباال يريمقاد يارها دارايمع
 يار خوبيبند عملکرد بس ستم طبقهياست که س ين معنيبد

ن يدرصد بد ۱۰۰ت يزان حساسيم يطورکل . بهدارد
کالس  يها بند تمام نمونه ستم طبقهيمعناست که س
 ياز طرف .کرده است يبند طبقه يدرست موردنظر را به

کدام از  چيهن معنا است که يدرصد بد ۱۰۰ يژگيزان ويم
در کالس   صورت اشتباه ها به ر کالسيسا يها نمونه

 ۱۰۰زان دقت يت ميدر نهااند.   نشده يبند موردنظر طبقه
کالس  يها چکدام از نمونهين معنا است که نه هيدرصد بد
 يبند گر طبقهيد يها اشتباه در کالس صورت بهموردنظر 

صورت  ها به کالسر يسا يها چکدام از نمونهيو نه هاند  شده
دو  ۵اند. شکل  شده يبند اشتباه در کالس موردنظر طبقه

دهد که توسط  يرا نشان م يا مزرعه يها مينمونه از فر
شده  ييها شناسا اء داخل آني، اشANN-DEبند  طبقه

هرز  انگر علفيب نمايترت به ۴و  ۳، ۲ يها است. شماره
که  گونه همانباشد.  يو توق م ينيزم بياه سيخرفه، گ

تمام  يدرست ن بهيماش يينايستم بيگردد س يمشاهده م
کرده است. از  يبند ها را طبقه مياء موجود در فرياش

ه و ي(تجز باشد يمق حاضر منحصربه فرد يکه تحق ييآنجا
در  يبردار لميعکس، ف يبه جا يا مزرعه يها لميل فيتحل

دست ه ج بيم نتايسه مستقي) امکان مقايعيط نور طبيشرا
ق يحال از دو تحق نيقات وجود ندارد. بااير تحقيآمده با سا

)Pantazi et al., 2016(  و)Horaisova & Kukal, 2016( 
با استفاده  و همکاران يپانزسه استفاده شد. يمنظور مقا به

هرز  نوع علف ۱۰ يبند اقدام به طبقه يفياز روش ابرط
بند اقدام به  ها با استفاده از چهار طبقه مختلف کردند. آن

ج ين نتايهرز نمودند که بهتر يها علف يبند طبقه
 گونه همانبود.  يمربوط به روش مخلوط گاوس يبند طبقه
نمونه،  ۵۴۰وع گردد از مجم يمشاهده م ۷جدول در که 
ن نرخ ي، بنابرااند شده يبند طبقه نمونه بصورت اشتباه ۱۳۴

زووا يهوراباشد.  يدرصد م ۱۸/۷۸ يشنهاديت روش پيقفمو
 ير و شبکه عصبيبا استفاده از پردازش تصو و کوکال

ج يکردند. نتا يبند برگ مختلف را طبقه ۱۵، يمصنوع
 درصد، ۷۱/۸۵بند مورد استفاده با دقت  نشان داد که طبقه

کرده است.  يبند نمونه داده تست را طبقه ۱۱۵۳
گردد روش  يمشاهده م ۷جدول  درکه  گونه همان

گر يق ديمراتب باالتر از دو تحق به يدقت يدارا يشنهاديپ
 يينايستم بيتوان ادعا کرد که س ين ميباشد. بنابرا يم

فه مربوط به يوظ ييبا دقت باال يشنهادين پيماش
  .را انجام خواهد داد يخاص مکان يپاش سم

  
  

  هاي هرز بندي محصوالت و علف هاي مختلف براي طبقه مقايسه نرخ موفقيت روش - ۷جدول 
 نرخ موفقيت ميانگين (درصد)  بندي شده هاي اشتباهي طبقه تعداد نمونه  ها تعدا نمونه  روش

  ١٥/٩٩  ٨  هاي تست) (داده ٩٤٧  ها مدل پيشنهادي با بهترين ويژگي
Pantazi et al. (2016) ١٨/٧٨  ١٣٤  ٥٤٠  

Horaisova & Kukal (2016) ٧١/٨٥  ١٦٠  ١١١٥  
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  ينيزم بياه سيخرفه و گ )و توق ب ينيزم بياه سيگ بند. الف) ستم طبقهياهان مختلف توسط سيگ ييشناسا - ۵شکل 

  يريگ جهينت
ن يماش يينايستم بيک سيشنهاد يق پين تحقيهدف از ا

به منظور  يبند فراابتکار دئو و طبقهيبر پردازش و يمبتن
هرز در  نوع مختلف علف ۲و  ينيزم بياه سيص گيتشخ

ج نشان داد که با استفاده از يبود. نتا ينيزم بيمزرعه س
و دو  ينيزم بيس  اهيگ يبند امکان طبقه يشنهاديروش پ

ر يپذ درصد امکان ۹۹ ياالهرز مختلف با دقت ب نوع علف
ر يز موارد قين تحقيج حاصل از اين نتايتر باشد. مهم يم
  :دنباش يم
منظور استخراج  به يفراابتکار يها استفاده از روش -۱

ان دو روش يباشد. م يد ميار مفي، بسمؤثر هاي ويژگي
د يبريمورچگان و ه يکلون - يمصنوع يعصب د شبکهيبريه

توانست روش دوم  ،ازدحام ذرات -يمصنوع يعصب شبکه
  .کندرا انتخاب  ها ويژگين يترمؤثر

فا يا يبند در طبقه يمؤثرنقش  يرنگ هاي ويژگي -۲
د يبريتوسط ه يانتخاب يژگيو ۵ان يکردند. در م

مربوط به  يژگيو ۴ازدحام ذرات،  -يمصنوع يعصب شبکه
اند از  عبارت ها ويژگين يباشد. ا يم يرنگ هاي ويژگي

 يرنگ يفضا ياستخراج ياهيپوشش گ يبرا يشاخص رنگ
YCbCr ، يرنگ يفضا يدوم اضاف مؤلفهشاخص HSV ،

ن يانگيم، HSV يرنگ ياول و دوم فضا مؤلفهکنتراست 
  .HSI يرنگ ياول فضا مؤلفه

بند را  ه به هم، طبقهيشب يانتخاب هاي ويژگياهان با يگ -۳
  دهند. يآن را کاهش م کنند و دقت يبا مشکل مواجه م

اهان دقت يگ يها ه و روشن در برگيوجود سا -۴
  دهد. يرا کاهش م يبند طبقه
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