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رقم و یا اطمینان از صحت رقم که شناخت به طوري  ؛ي خود را داردهاي ویژهبرتريبرنج هر رقم 

پس از برداشت بسیار مهم است؛ زیرا به طور  آنها در مراحلتر از مهمدر تمام مراحل زراعی و معرفی شده 

هاي مستقیم در عملکرد محصول برداشت شده و نیز عملکرد محصول فرآوري شده تأثیرگذار است. روش

هاي ي روشبر بوده و مخرب هستند. لذا بررسی و ارائهگیر و هزینهموجود براي شناسایی ارقام برنج وقت

هاي رنگی، مورفولوژیکی و ف از انجام این پژوهش استخراج ویژگیاز این رو هدیابد. ضرورت مینوین 

ها با استفاده از ابزارهاي هوش بندي ارقام بر اساس این ویژگیبافتی ارقام متداول برنج در ایران و دسته

در سه حالت رقم برنج متداول در ایران  سیزدههاي دانهدر این پژوهش تصاویر دیجیتالی محاسباتی است. 

با  بندي تصاویرپردازش و قطعهتهیه شد و پس از انجام عملیات پیشاي و برنج سفید ك، برنج قهوهشلتو

شامل شصت ویژگی رنگی، چهارده  ي برنج نودودو ویژگی، براي هر دانهMATLABافزار استفاده از نرم

ها، احتمال ع دادهویژگی مورفولوژیکی و هجده ویژگی بافتی استخراج شد. پس از بررسی نرمال بودن توزی

ها با استفاده از تحلیل واریانس بررسی شد و از آزمون حداقل داري تفاوت بین ارقام در تمام ویژگیمعنی

ها و تمرکز بر روي تر ارقام استفاده گردید. براي کاهش ابعاد دادهي دقیقدار براي مقایسهاختالف معنی

دقت جداسازي استفاده شد.  )PCA( هاي اصلیحلیل مؤلفهها در شناسایی ارقام از روش تمؤثرترین مؤلفه

اي و برنج سفید به براي ارقام شلتوك، برنج قهوه) DAارقام برنج با استفاده از روش تحلیل تشخیصی (

یک  بندي ارقام مورد نظربراي شناسایی و دسته% به دست آمد. 1/83% و 7/87%، 2/89ترتیب برابر با 
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توان از ترکیب فنون پردازش تصویر و انواع بندي ارقام برنج میتوان گفت براي شناسایی و دستهبنابراین می

آمیزي هاي عصبی مصنوعی به طور موفقیتبندهاي آماري و شبکههاي تشخیص الگو مانند دستهروش
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 مقدمه - 1- 1

وجو و جسمی و ذهنی که با هدف جستهاي انسان براي انجام کارهاي روزمره و پرداختن به انواع فعالیت

هاي خود را در راستاي تداوم و بهبود حیات برطـرف کنـد،   دهد تا نیازها و خواستهکشف دنیاي پیرامون انجام می

شـود کـه رشـد    ترین احتیاجات بشري محسـوب مـی  نیاز به تأمین انرژي مورد نیاز بدن دارد. لذا تغذیه از اساسی

-ي دسـت ي سـنگینی بـر عهـده   طـوري کـه وظیفـه   افزاید؛ بهبر اهمیت این نیاز میروز روزافزون جمعیت روزبه

-ي حمـل ي فرآوري مواد غذایی و نیز فعـاالن عرصـه  ي تغذیه اعم از کشاورزان و فعاالن عرصهاندرکاران حوزه

شـود  ی میبین، پیش1شود. طبق آمار منتشر شده از سوي دفتر مرجع جمعیتالمللی گذاشته میونقل و تجارت بین

میلیارد نفر برسد. تأمین انـرژي مـورد    9میلیارد نفر فعلی به بیش از  3/7میالدي از  2050جمعیت جهان تا سال 

هـاي مختلـف نیـاز    هاي فراوان در زمینهریزي دقیق و پژوهشنیاز این جمعیت کاري بس دشوار بوده و به برنامه

  باشد.هاي مختلف علمی میهشگران زمینهي دولتمردان و پژواست. انجام این دو مهم بر عهده

. بـا  )2013، 2(فـائو  میالدي برنج چهارمین رتبه را در تأمین غذاي جمعیـت جهـان داشـت    2013در سال 

، کسب )1386(زمانی و علیزاده،  % پروتئین دارد7% نشاسته و 80ي غالت بوده و توجه به اینکه برنج از خانواده

میالدي سطح  2013سال  درچنین جایگاهی در بین محصوالت کشاورزي مختلف و متنوع دور از انتظار نیست. 

 62ي مصـرف بـرنج   تـن در هکتـار و سـرانه    5/4هکتار، عملکـرد آن  میلیون 165ي شلتوك برنج برداشت شده

  .)2013(فائو، کیلوگرم ـ نفر بود

بندي موجودات زنده ابداع کرد کـه هنـوز   روش علمی براي طبقهمیالدي یک  1735در سال  3کارلوس لینه

. بر اسـاس ایـن سیسـتم    )1981، 4ي(جفر شودبندي نام علمی جانداران استفاده میهم از این روش براي فرمول

بـوده و هـر گونـه شـامل      6ي سـاتیوا و گونه 5ي اُریزاشوند اکثراً از خانوادهبندي ارقامی از برنج که کشت میطبقه

  .)1386(زمانی و علیزاده،  باشدچندین رقم می

ي البته تعداد ارقام موجود ثابت نبوده و در اثر تغییرات ژنتیکی که به صورت طبیعـی رخ داده یـا در نتیجـه   

هـا بـا هـدف    آیند. این پژوهشي کشاورزي ارقام جدیدي به وجود میهاي محققین علم ژنتیک در حوزهپژوهش

محیطـی، کـاهش   هاي زیسـت ها، تحمل تنشبهتر شدن کیفیت، افزایش عملکرد، مقاومت در برابر آفات و بیماري

). براي دستیابی بـه  1387پور،  (خواجه شودهاي کشاورزي و افزایش آهن و روي موجود در برنج انجام مینهاده

انـد. در طـی   ام به تولید ارقام جدید نمودهاهداف فوق پژوهشگران و مراکز تحقیقاتی فراوانی در سراسر جهان اقد

یـابی بـه اهـداف    ي تحقیقات برنج کشور واقع در شهرستان رشت نیز در راستاي دسـت ي اخیر مؤسسهچند دهه

                                                
1 Population reference bureau 
2 FAO 
3 Carl Linnaeus 
4 Jeffrey 
5 Oryza 
6 Sativa 
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-سیهایی انجام داده و ارقام جدیدي از جمله دهشده و خودکفایی کشور در این محصول استراتژیک پژوهشبیان

  است.هاي مختلف کشور معرفی نمودهکاران استانرا به شالیسی، درفَک، کادوس و گوهر 

  

  لهأبیان مس - 2- 1

وهوایی خاصی سازگار بـوده و اگـر   طوري که با شرایط آبي خود را دارد؛ بههاي ویژههر رقم برنج برتري

داشـت و  هاي فیزیکی و شیمیایی متناسب با آن رقم کشت شود باالترین عملکـرد را خـواهیم   در خاکی با ویژگی

ي کاشت و حتـی اطمینـان از   تر اینکه کیفیت برنج تولید شده مناسب خواهد بود. لذا شناخت ارقام در مرحلهمهم

). پـس از  1386(زمـانی و علیـزاده،    باشـد صحت معرفی ارقام موجود در بازار قبل از کاشت بسیار ضروري مـی 

شـود. دمـاي مناسـب بـراي     یدکُنی انجـام مـی  کَنی و سفکردن، پوستبرداشت برنج عملیات فرآوري نظیر خشک

خشک کردن و رطوبت رقم مورد نظر در پایان این مرحله بسیار مهم است؛ زیرا در میزان ضایعات مراحل بعـدي  

-). براي پوسـت 1393(لطیفی،  ي این دو مؤلفه براي ارقام مختلف تفاوت داردنقش بسزایی دارند و مقادیر بهینه

لفی با سازوکارهاي متفاوت وجود دارد که استفاده از دستگاهی متناسب بـا رقـم مـورد    هاي مختکنی برنج دستگاه

شـود  هایی که در تعیین کیفیـت بـرنج بـه آن توجـه مـی     نظر از تلفات این مرحله خواهدکاست. یکی از مشخصه

 اردتـرین تـأثیر را در درصـد شکسـتگی د    ها است و مدت زمان انجام عمل سـفیدکنی بـیش  درصد شکستگی دانه

شود دانستن اینکه این عملیات تـا چـه زمـانی    ). لذا وقتی عملیات سفیدکنی شروع می1386(پیمان و همکاران، 

ي ي زمانی نیز براي هر رقم متفاوت است. در حـوزه ي این بازهباید ادامه یابد بسیار ضروري است که مقدار بهینه

شود کـه شناسـایی رقـم بـه     و کنسرو برنج فرآوري میهاي مختلفی مانند آرد برنج صنایع غذایی برنج به صورت

). هنگام خرید برنج از بازار براي پخـت  1386(زمانی و علیزاده،  نمایدتولید محصوالتی با کیفیت بهتر کمک می

و مصرف آن نیز شناخت رقم و یا اطمینان از صحت رقم معرفی شده ضرورت دارد؛ زیرا با توجه به اینکه ارقـام  

و قیمت یکسانی ندارند امکان اختالط ارقام با یکـدیگر بـه صـورت سـهوي در یکـی از مراحـل       مختلف کیفیت 

تـر  المللی با هدف سود مالی بـیش فرآوري برنج و یا به صورت عمدي در بازارهاي خرید و فروش داخلی و بین

  وجود دارد.

  

  ضرورت پژوهش - 3- 1

برنج فعالیت دارنـد از روي تجربـه و بـا بررسـی     ي خرید و فروش اي که در حوزهکاران و افراد خبرهشالی

هـاي رنگـی و بـافتی مثـل میـزان تیرگـی یـا        ها) و نیز ویژگی(مثل ابعاد و میزان تحدب دانه هاي هندسیویژگی

ها در کنار هم در یک توده اقدام به شناسایی و تعیین رقـم  ي استقرار دانهها و نیز نحوهروشنی، زبري و نرمی دانه

احتیاج به حضور افراد خبره و کارشناس داریـم. مضـافاً بـدیهی    گیر بوده و وقتهاي تجربی روشاین  نمایند.می

ي تحلیل آنها تأثیر خواهدگذاشت و خطاهاي انسانیِ ناشی از است که شرایط جسمی و روحی این افراد بر نتیجه

نـوین در شناسـایی ارقـام و نیـز      هـاي ي روشها دخیل است. لذا بررسی و ارائهدقتی و خستگی در این روشکم
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ترین زمـان و  هاي جدید و پیشرفته که با صرف کمي خودکار با استفاده از فناوريي یک سامانهطراحی و توسعه

  یابد.هزینه و با حداقل دخالت انسانی قادر به شناسایی و تعیین رقم به صورت غیرمخرب باشد ضرورت می

  

  پردازش تصویر - 4- 1

-ي کشـاورزي و صـنایع  هاي مربوط به حوزهي اخیر در پژوهشهاي نوپایی که در چند دههیکی از فناوري

هاي آن مانند پردازش تصویر، هوش محاسـباتی  بینایی و زیرمجموعهشود، ماشینغذایی به طور جدي استفاده می

هستند و  1ت مکانیمختصا yو  xدر نظر گرفت که  f(x,y)توان یک تابع دوبعدي مثل و غیره است. تصویر را می

هـایی  متنـاهی و کمیـت   fو مقـادیر شـدت    yو  xتصویر در آن نقطـه اسـت. وقتـی     2شدت (x,y)در هر  fمقدار 

-نامیم. عالقه به پردازش تصویر رقومی از دو دسته کاربرد ناشـی مـی  می 3گسسته باشند تصویر را تصویر رقومی

سـازي، تبـدیل و   هاي تصویر براي ذخیـره پردازش داده - 2بهبود اطالعات تصویري براي تفسیر انسانی  - 1شود: 

  ).2011، 4نمایش براي درك ماشین خودمختار(سلُمون و برسکون

هـاي  هـاي مورفولـوژیکی و ویژگـی   هاي رنگی، ویژگیهاي یک تصویر شامل ویژگیدر حالت کلی ویژگی

شـده  هاي رنگی استاندارد و تعریـف لهاي رنگیِ اشیاء موجود در تصویر از مدبافتی است. براي استخراج ویژگی

باشـند کـه از ترکیـب    هاي هندسی شامل قطر اصلی، قطر فرعی، محـیط و مسـاحت مـی   شود. ویژگیاستفاده می

-هاي بافتی بـر اسـاس روابـط آمـاري و انـدازه     شود. ویژگیهاي شکلی مطرح میها ویژگیریاضیاتی این ویژگی

کنواختی بافت تصویر، نرمی یا زبري اشیاء موجود در تصویر و غیره را اند و میزان یهاي طیفی تعریف شدهگیري

این سه دسـته ویژگـی بـه طـور مفصـل بررسـی        2). در فصل2000، 5کنند(پالتانیوتیس و وِنتسانُپولوسبیان می

  خواهندشد.

  

  هوش محاسباتی - 5- 1

ه در آن از ابزارهـاي  هاي بسیار مهم و کاربردي هوش مصنوعی است کـ یکی از زیربخش 6هوش محاسباتی

شود. ابزارهاي مورد استفاده در هـوش محاسـباتی غالبـاً    هاي هوش مصنوعی استفاده میمختلفی براي تحقق ایده

تـرین  اسـت. مهـم  ابزارهاي ریاضیاتی هستند که در ابداع آنها به نوعی از طبیعت و دنیاي اطراف الهام گرفته شـده 

، 7باشـند(انگلبِرت هاي عصبی مصنوعی مـی شوند انواع شبکهی مطرح میایزارها و الگوهایی که در هوش محاسبات

ي هاي مشترکی با شـبکه یک سیستم پردازش اطالعات است که داراي ویژگی 8ي عصبی مصنوعی). شبکه2007

                                                
1 Spatial 
2 Intensity 
3 Digital 
4 Solomon  and Breckon 
5 Plataniotis  & Venetsanopoulos 
6 Computational Intelligence 
7 Engelbercht 
8 Artificial neural network 
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-هاي ریاضی تشخیص انسان بر اساس زیسـت ي مدلیافتههاي عصبی مصنوعی تعمیمعصبی طبیعی است. شبکه

-هاي مختلفی مانند پردازش سیگنال، کنترل، بازشناسی الگو و غیره به کـار مـی  هستند که در زمینهشناسی عصبی 

بنـدي الگـو)،   (شامل پیوند الگو و طبقـه  هاي عصبی ابزاري مفید براي حل انواع مسائل مانند نگاشتروند. شبکه

 اضـی پـردازش اطالعـات هسـتند    هاي ریهاي عصبی مدلسازي هستند. به عبارت دیگر شبکهبندي و بهینهخوشه

  ).1995، 1(براسپِنینگ و تویجسمن

  

  سؤاالت پژوهش - 6- 1

هاي برنج بـا رقـم آنهـا همبسـتگی     هاي رنگی، مورفولوژیکی و بافتی تصاویر رقومی دانهآیا بین ویژگی - 1

  داري وجود دارد؟معنی

  ها است؟ترین تمایز بین ارقام مربوط به کدام ویژگیبیش - 2

ي عصـبی مصـنوعی   هـاي آمـاري و شـبکه   ارقام متداول برنج در ایران بـا اسـتفاده از روش  آیا شناسایی  - 3

 پذیر است؟هاي اصلی امکانطراحی شده بر اساس ویژگی

  

  اهداف پژوهش - 7- 1

  رنگی، مورفولوژیکی و بافتی ارقام متداول برنج در ایران هاياستخراج ویژگی - 1

 ها در تمییز ارقامتعیین مؤثرترین مؤلفه - 2

  هاي مؤثرهاي آماري بر اساس مؤلفهبندي ارقام با استفاده از روشدسته - 3

 .هاي اصلیي عصبی طراحی شده بر اساس مؤلفهشناسایی ارقام با استفاده از یک شبکه -4

  

  ي پژوهشپیشینه - 8- 1

هـاي شـکلی و رنگـی آنهـا را     بندي چهار رقـم شـلتوك ویژگـی   ) براي دستهa2014و همکاران ( 2چاگول

اند. براي این کار چهار رقم شلتوك که حـاوي مـواد زایـد بودنـد تهیـه شـده بـود. آنهـا از دوربـین          ارزیابی کرده

زمینه استفاده کرده و تصاویر اي سیاه رنگ به عنوان پسي پارچهو صفحه Sonyمگاپیکسلی مدل  9/18دیجیتالی 

-به صورت تصادفی انتخـاب کـرده و روي پـس    را از فواصل مختلفی گرفته بودند. براي هر تصویر تعدادي دانه

پـردازش  عملیات پیش MATLABافزار ها جدا از هم باشند. با استفاده از نرمشد؛ به طوري که دانهزمینه چیده می

ویژگی رنگی  9ویژگی شکلی و  44ویژگی، شامل  53اند. ها را انجام دادهبندي و استخراج ویژگیتصاویر، قطعه

هـاي هندسـی) و   گرهاي اساسـی (ویژگـی  اي شامل توصیفگرهاي ناحیهدو دسته از توصیف استخراج شده بود.

که هشت اند؛ به طوريهاي شکلی) تعریف شده توسط گشتاورها را استخراج کردهگرهاي آماري (ویژگیتوصیف

                                                
1 Braspenning & Thuijsman 
2 Chaugule & Mali 
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و هفـت  ویژگی هندسی، پنج فاکتور شکلی، ده گشتاور استاندارد، هفت گشـتاور مرکـزي، هفـت گشـتاور ثابـت      

هاي هندسـی شـامل مسـاحت، محـیط، طـول      گشتاور مرکزي نرمال شده از تصاویر استخراج شده است. ویژگی

هاي رنگی شامل میانگین، انحراف معیار و محور بزرگ، طول محور کوچک، نسبت محورها و فشردگی و ویژگی

ي عصبی پسخورِ با نـاظر،  ز یک شبکهبندي الگوها با استفاده ابودند. دسته Bو  R ،Gي رنگی واریانس سه مؤلفه

 1است. شبکه را با استفاده از تابع آموزشی لوِنبِرگ ـ مـارکوات  نرون داشت، انجام شده 20ي پنهان با که یک الیه

% به 2/72% و 9/90%، 1/81%، 1/63هاي رنگی برابر با بندي با استفاده از ویژگیآموزش داده بودند. دقت دسته

بنـدي  % شده است. در دسـته 6/93% و 4/90%، 3/96%، 82هاي شکلی بنديِ ویژگیت دستهاست. دقدست آمده

% و 5/94%، 9/98%، 2/83هاي رنگـی و شـکلی مقـادیر دقـت را بـه صـورت       ارقام با استفاده از ترکیب ویژگی

  .هاي شکلی مشاهده شدهاي رنگی کمتر از دقت ویژگیاند. بنابراین دقت ویژگی% به دست آورده6/87

محلی) بـا  بندي سه رقم برنج ایرانی (فجر، شیرودي و طارم) به شناسایی و طبقه1393فیاضی و همکاران (

شهر سـاري تهیـه کردنـد؛    مراکز فروش برنج در ها را از هاي مورفولوژیکی پرداختند. آنها نمونهاستفاده از ویژگی

خاص بودنـد و پـس از شـالیکوبی هـر رقـم، از       يهاي مربوط به هر رقم از یک مزرعهي نمونهکه همهبه طوري

اسـت تـا از عـدم    گیـري شـده  ي شالیکوبی به صورت تصادفی نمونـه قسمت میانی محصول اخذ شده از کارخانه

هاي مخلـوط (ولـی بـا    تصویر به صورت توده 222تداخل هر رقم با ارقام دیگر اطمینان حاصل شود. از هر رقم 

هـا رطوبـت   ي نمونـه ابت و تحت شرایط نورپردازي یکسـان در حـالی کـه همـه    ي ثهاي جداگانه) از فاصلهدانه

 X4نمـایی  بـوده و هنگـام تصـویربرداري از بـزرگ     Sonyاند. مدل دوربین مـورد اسـتفاده   یکسانی داشتند گرفته

سـتفاده  ي مکعبی شکل براي تصویربرداري اها میدان دید دوربین را بپوشانند. یک جعبهاست تا نمونهاستفاده شده

شد تا از ورود نور محیط به است که داخل آن کامالً سیاه رنگ بوده و درب آن هنگام تصویربرداري بسته میشده

اي در دو طـرف جعبـه و در مجـاورت سـقف     داخل آن و ایجاد سایه جلوگیري شود. دو المپ فلوئورسنت میله

بودند و بـدین  دوربین را روي آن قرار دادهجعبه نصب شده بود. در وسط سقف نیز سوراخی وجود داشت که لنز 

شد. در ایـن مطالعـه پـس از تصـویربرداري،     ترتیب تصویربرداري بدون هرگونه دخالت نوري از خارج انجام می

هـاي  شد که به دلیل سفید بودن رنگ دانـه زمینه دیده میزمینه کامالً یکنواخت نبود و نقاط سفیدرنگی در پسپس

نمود. لـذا قبـل از دودویـی کـردن تصـاویر از فیلتـر       بندي تصویر ایجاد مشکل میبراي قطعه یابیبرنج در آستانه

هـاي  بنـدي تصـاویر، ویژگـی   ي تصـاویر اسـتفاده شـد. پـس از قطعـه     زمینـه تر شدن پسمیانگین براي یکنواخت

نوشـته   MATLABر افـزا هـایی در نـرم  ها الگوریتمها استخراج شد. براي استخراج این ویژگیمورفولوژیکی دانه

هـاي  و ترکیب این دو روش براي انتخاب ویژگی PCA(2(هاي اصلیهاي ضریب فیشر، تحلیل مؤلفهبودند. روش

هاي زیاد عالوه بر افزایش زمان، است؛ زیرا ویژگیترین نقش در شناسایی و تفکیک ارقام استفاده شدهداراي بیش

بندي اشتباه شود. روش ضریب فیشـر  ی ممکن است منجر به دستههاي نامربوط یا اضافبه دلیل استفاده از ویژگی

کند تا بتواند دو دسته را هر چه بهتر توسـط یـک خـط از هـم جـدا کنـد.       یک ترکیب خطی از متغیرها را پیدا می

                                                
1 Levenberg-Marquart 
2 Principal Component Analysis 
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کالسی است. روش ضـریب  کالسی به واریانس بینمعیاري که توسط فیشر ارائه شده است نسبت واریانس درون

-ها به ترتیـب زیـر رتبـه   اجرا شد که ویژگی TANAGRAافزار در نرم fisher filteringفاده از دستور فیشر با است

، محیط، گشتاور پنجم، گشتاور ششم، گشـتاور سـوم، گشـتاور    1بندي شدند: گشتاور اول، گشتاور دوم، قطر فرت

 6محور کوچـک، اسـتحکام   ، طول محور بزرگ، طول5، مساحت، رعنایی4، وسعت3، فاصله از مرکز2چهارم، گردي

هاي موجود به طور است. دادهاستفاده شده LVQ4ي عصبی بندي آنها از شبکهو قطر. براي شناسایی ارقام و طبقه

هـا، تقسـیم   % کـل داده 20ي آزمونی، برابر با ها، و مجموعه% کل داده80ي آموزشی، برابر با تصادفی به دو دسته

ي متمایز از هم به نـام  بر اساس تقسیم فضاي ورودي به تعدادي منطقه LVQی ي عصبي کار شبکهاند. نحوهشده

بنـدي بـر حسـب نزدیکـی بـردار      گیري و اختصاص یک بردارکد به هر یک از آنها است. طبقـه هاي تصمیمناحیه

یتم تـا  ترین بردارکد خواهد بـود. الگـور  شود. بردار ورودي متعلق به کالس نزدیکورودي به بردارکدها انجام می

یابد. در حال حاضر شـش الگـوریتم بـراي    گیري و مرکزهاي آنها ثابت شوند ادامه میهاي تصمیموقتی که ناحیه

اسـت.  به جهت باال بودن کارایی آن استفاده شده LVQ4وجود دارد که از الگوریتم  LVQي عصبی آموزش شبکه

هاي استخراج شـده از سـه رقـم بـرنج مـورد      گی% بین ویژ5هاي آماري در سطح احتمال نتایج حاصل از مقایسه

هـاي آنهـا   ترین تفاوت را با یکدیگر دارند؛ زیرا تمام ویژگـی است که رقم شیرودي و طارم بیشمطالعه نشان داده

داري داشتند؛ بنـابراین ایـن دو رقـم قابلیـت تفکیـک خـوبی       غیر از طول محور کوچک با یکدیگر اختالف معنی

اند که ایـن امـر تفکیـک    دار شدههاي فجرـ طارم و فجرـ شیرودي معنیي رقمژگی در مقایسهدارند. اما تنها نه وی

هاي اصلی نسبت به دو روش دیگر یعنی روش ضـریب  تواند همراه با اشتباه نماید. روش تحلیل مؤلفهآنها را می

ت. همچنـین بـه   ي عصـبی داشـ  ي آموزش و آزمون شـبکه فیشر و ترکیب این دو روش خطاي کمتري در مرحله

هـا  ي دادهي عصبی و سپس آزمون آن بـا بقیـه  ها اقدام به آموزش شبکهازاي درصدهاي مختلفی از مجموعه داده

هـاي ورودي  کد از فضـاي نمونـه  است که هر قدر درصد انتخاب بردارهاياست. نتایج این بررسی نشان دادهشده

-عالوه تعداد تکرارهاي آموزش نیز کمتـر مـی  یابد. بهتر باشد دقت شناسایی افزایش و خطاي آن کاهش میبیش

هـاي ورودي بـه عنـوان    % از فضـاي نمونـه  95رو در ایـن مطالعـه   یابد. از ایـن شود؛ لذا زمان آموزش کاهش می

ي وخطـا، شـبکه  ي پارامترهاي شبکه از طریق آزمـون بود. بعد از پیدا کردن مقادیر بهینهبردارهاي کد انتخاب شده

هاي آموزشی را به طور کامل یاد گرفته و مقدار خطا به صـفر رسـیده بـود    تکرار مجموعه داده 20ز عصبی پس ا

ي آزمون شبکه به ترتیب ي آموزش شبکه است. دقت شناسایی هر یک از ارقام در مرحلهکه به معنی اتمام مرحله

توانسـته اسـت بـا دقـت      ي عصبی آموزش دیـده % حاصل شده است. لذا شبکه100% و 100%، 87/98برابر با 

% شـده اسـت کـه    3/0% سه رقم مذکور را شناسایی نماید. بنابراین مقدار خطاي میانگین شـبکه  70/99میانگین 

هاي مخلوط دو رقم، بیانگر بهینه بودن پارامترهاي شبکه است. طبق نتایج به دست آمده از شناسایی ارقام در توده

                                                
1 Feret diameter 
2 Roundness 
3 Eccentricity 
4 Extent 
5 Aspect ratio 
6 Solidity 
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% و ارقـام فجـر و   100% و 100، ارقام طارم و شیرودي بـا دقـت   %100% و 100ارقام فجر و شیرودي با دقت 

  اند.% شناسایی شده74/95% و 62/97طارم با دقت 

هـاي فجـر،   بندي پنج رقم برنج بـه نـام  ي عصبی براي شناسایی و دسته) از شبکه2014گلپور و همکاران (

هـاي رنگـی   نج سفید بر اساس ویژگـی اي و برمحلی در سه حالت شلتوك، برنج قهوهخزر، ندا، شیرودي و طارم

ي مـواد زایـد و   انـد. همـه  ي تحقیقات برنج کشور در آمل تهیه شـده ها از معاونت مؤسسهاستفاده کردند. شلتوك

-کیلوگرم از هر رقم شلتوك جـدا کـرده و در کیسـه    5/2ها جدا کرده و سپس حدود هاي شکسته را از نمونهدانه

انـد؛ در حـالی   در یک یخچال گذاشته C5°ي تصاویر در دماي اند و تا شروع تهیهدهاتیلنی دوالیه قرار داهاي پلی

هـا  ي شـلتوك کنی و سفیدکنی بقیهي خشک بود. پوستدرصد بر پایه 11تا  10ها بین که محتواي رطوبتی نمونه

ویر ارقـام در سـه   اند. تصاانجام داده Setekkaو سفیدکن مدل  THU35کن آزمایشگاهی مدل با استفاده از پوست

dpiبـا قـدرت تفکیـک     hpاي و برنج سفید) با استفاده از یک اسکنر مدل حالت (شلتوك، برنج قهوه
تهیـه   1300

به صورت توده بودند. در مجمـوع   bmpپیکسل و در فرمت  540×390است؛ به طوري که تصاویر در ابعاد شده

ر رقم در سه تکرار). با استفاده از الگوریتم طراحـی  تصویر براي هر حالت از ه 30تصویر تهیه شده بود ( 1350

مقادیر میانگین، واریانس، انحـراف   HSIو  RGB ،HSVهاي رنگی و بر اساس مدل MATLABافزار شده در نرم

وشش ویژگـی رنگـی از تصـاویر بـه دسـت      ي رنگی استخراج شده بود. بنابراین سیمعیار و دامنه براي نه مؤلفه

انتشـار طراحـی شـده و از الگـوریتم لـونبرگ ـ       ي پیشرو با الگـوریتم پـس  ي عصبی چندالیههاند. یک شبکآورده

و نـرخ   01/0ي عصبی بهینه را با خطاي نهایی است. شبکهانتشار براي آموزش شبکه استفاده شدهمارکوارت پس

ـ      400اند. آموزش و آزمون شبکه با آموزش داده 08/0یادگیري  ا اسـتفاده از یـک   تکـرار اجـرا شـده و سـپس ب

 SASافـزار  در نـرم  stepdiscهاي مهم بـا اسـتفاده از تحلیـل    است. ویژگیها ارزیابی شدهي دیگر از دادهمجموعه

ي عصـبی بـا   بندي شـبکه اند. میانگین دقت دستهي عصبی استفاده شدههاي شبکهانتخاب شده و به عنوان ورودي

ي است. بعد از آموزش شبکه% حاصل شده3/93ي حالت شلتوك ي پنهان براداراي یک الیه 36- 24- 5ساختار 

بود. میـانگین دقـت   در خروجی بهترین ساختار را ارائه کرده purelinبا تابع انتقال  logsigسازي عصبی تابع فعال

در خروجـی بـا توپولـوژي     tansigو تابع انتقال  logsigسازي % با تابع فعال9/98اي بندي براي حالت قهوهدسته

% با توپولوژي 100ي عصبی مورد استفاده براي حالت سفید بندي شبکهاست. دقت دستهبه دست آمده 36- 7- 5

  اي و شلتوك بود.بندي براي حالت سفید بهتر از نتایج حالت قهوهاست. بنابراین نتایج دستهبوده 36- 5- 5

بند ترکیبی در شناسایی پنج رقم برنج با استفاده از ایی یک دسته) به ارزیابی توان2012راد و همکاران (موسوي

ها با استفاده از یک اسکنر با قدرت تفکیک هاي مورفولوژیکی بهینه پرداخته شده است. تصاویر دانهویژگی

dpi ي سیاه، امکان جداسازي زمینهدانه چیده شد. استفاده از یک پس 100تهیه شده است. در هر تصویر  600 P

                                                
1 dot per inch 
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