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چکيده
هر ساله بیماریهای گیاهی موجب خسارتهای قابل توجهی در بخش کشاورزی میشوند که میتوان تأثیر آنرا در
چرخه ی اقتصادی کشورها و امنیت غذایی مردم احساس نمود .تشخیص زودهنگام بیماریهای گیاهی راهکاری مفید
برای کاهش این خسارتها میباشد .در سالهای اخیر محققان مختلف از روشهایی چون تصویربرداری برای تشخیص
بیماریهای گیاهی استفاده نموده اند .در این تحقیق یک سامانه جدید ،متشکل از روش پردازش تصویر دیجیتال و مدل
ترکیبی شبکه عصبی بهمنظور تشخیص سه بیماری برگ درخت سیب (بیماریهای لکه سیاه سیب ،آلترناریا و آفت
مینوز) بکار گرفته شد .در واقع از فرایند روش پردازش تصویر دیجیتال برای تهیه ،پردازش و استخراج ویژگیهای هر یک
از تصاویر نمونهها و از مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی برای طبقهبندی بیماریها استفاده گردید .در این مدل برای
آموزش شبکه از دو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSOو الگوریتم لونبرگ مارکوارت ( )LMاستفاده شد .در ادامه
عملکرد سامانه پیشنهادی در تشخیص بیماری های درخت سیب مورد ارزیابی قرار گرفته و مشاهده گردید که این سامانه
در تشخیص بیماری فوق الذکر با دقت  33درصد و شاخصهای  R2 =0/381و  RMSE =0/033عملکرد مناسبی دارد و
همچنین در مقایسه با سایر روشهای انجام شده توسط دیگر محققان ،در تشخیص بیماریهای برگ درخت سیب
توانایی باالتری دارد.
واژههای کليدی :بیماریهای گیاهی ،پردازش تصویر ،شبکه عصبی مصنوعی ،بهینهسازی ازدحام ذرات

مقدمه

*

بر اساس آمار فائو در سال  2013ایران با تولید  1/1میلیون تن
سیب ،نهمین کشور تولید کننده این محصول در جهان میباشد.
در همین سال آمریکا با تولید  4/08میلیون تن سیب عالوه بر
رفع نیاز داخلی توانسته است با کسب  1/1میلیارد دالر
بزرگترین صادرکننده این محصول در جهان باشد ( FAO,
 .)2013قیمت و بازار متعادل محصوالت کشاورزی به شدت
وابسته به کیفیت است و در این میان بیماریهای گیاهی می-
تواند باعث کاهش قابل توجهی در کیفیت و کمیت محصوالت
شده و در نتیجه سبب نزول اقتصاد کشورهای متکی بر صادرات
محصوالت کشاورزی گردد .در برخی موارد این بیماریها اگر در
مراحل اولیه رشد شناسایی شوند ،قابل پیشگیری و مدیریت
میباشند .در این خصوص طبق آماری که کشور گرجستان
( )2014منتشر کرده است این کشور در سال  2014توانسته
*

نویسنده مسئولMohtaseb@ut.ac.ir :

است  81/4هزار تن به ارزش  12/1میلیون دالر سیب تولید کند
که  4/3درصد از این مبلغ صرف کنترل بیماری و  2/1درصد آن
به علت بیماری از بین رفته است ( .)UGA, 2014همانطور که
ذکر گردید کشورهای مختلف در تالش هستند تا به راهکارهایی
برای تشخیص به هنگام بیماریهای گیاهی دست یابند.
یکی از متداولترین راهکارها در گذشته ،تشخیص بصری
بیماری توسط کارشناسان مجرب بوده است که این روش
مستلزم نظارت مستمر توسط آسیب شناسان گیاهی میباشد و
در مزارع بزرگ معموال پر هزینه است .از طرفی ،بسیاری از
بیماریها در مراحل اولیه بیماری عالئم واضحی ندارند و
شناسایی آنها با چشم غیر مسلح به سختی صورت میپذیرد.
به همین دالیل بررسی و ارائه یک ابزار سریع ،خودکار ،کم
هزینه و دقیق برای تشخیص بیماریهای گیاهی ضروری می-
باشد .در دهههای اخیر رشد فناوری سبب افزایش پیشرفت در
شاخههای مختلف علوم ،صنعت و کشاورزی شده است .از این
رو محققین مختلف به دنبال استفاده از فناوریهای نوین به-
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منظور تشخیص زودهنگام و به موقع بیماریهای مختلف گیاهی
شدهاند .فناوریهای به کار رفته ،عمدتا در دو بخش نوع سامانه
پردازش نمونه و همچنین مدلهای طبقهبندی میباشند .از
سامانههای مختلف پردازش نمونه میتوان به انواع سامانههای
تصویربرداری ،ماشین بویایی و ماشین چشایی و از مدلهای
مختلف طبقهبندی نیز میتوان به انواع مختلف مدلهای آماری،
دادهکاوی و هوش مصنوعی اشاره نمود .معموال سامانههای
پردازش نمونه متناسب با نوع و عالئم بیماریهای گیاهی
انتخاب میشوند.
سامانه تصویربرداری به خاطر داشتن مزایایی همچون
غیرمخرب بودن ،کاهش هزینههای نیروهای انسانی و دقت باال
در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری واقع شده است .محققان
مختلف از این سامانه به منظور تشخیص بیماری غذایی برگ
درخت نخل ( ،)Asraf et al., 2012طبقهبندی بیماریهای
(مینوز ،لکه سیاه و آلترناریا) برگ درخت سیب ( Omrani et al.,
 )2014و تشخیص بیماری برگ چای (،)Billah et al., 2015
تشخیص و طبقهبندی بیماریهای (سفیدک درونی ،باکتریایی
لکه زاویهای ،لکه حلقوی ،لکه ،پوسیدگی خاکستری ،آنتراکنوز،
سفیدک پودری) برگ خیار ( )Zhang et al., 2017استفاده
نموده اند .از آنجائیکه در مرحله آغاز و شیوع بیماری هیچ نشانه-
ای از آنها قابل رویت نمیباشد ،به منظور استخراج ویژگیهای
بیماری باید از سامانهای پیشرفتهتر از تصویربرداریهای معمول
استفاده نمود .از این رو محققان سامانه تصویربرداری فراطیفی را
مدنظر قرار دادند زیرا این سامانه عالوه بر ویژگیهای فضایی
مربوط به بیماری ،ویژگیهای طیفی را نیز استخراج مینماید که
در تشخیص زودهنگام بیماری ،بسیار مفید واقع میشود .در این
راستا به منظور تشخیص بیماری برگ توت فرنگی در سه مرحله
مختلف بیماری (سالم ،شیوع ،بیماری)،)Yeh et al., 2016( ،
تشخیص بیماریهای (لکه برگی سرکوسپورایی ،سفیدک پودری
و زنگ) برگ چغندر ( ،)Mahlein et al., 2012بیماری
قرنطینهای میوه سبز مرکبات ( ،)Kumar et al., 2012از این
سامانه استفاده شده است .از طرفی این سامانه بسیار گران
قیمت ،زمانبر و مستلزم استفاده از افراد آموزش دیده میباشد
که شاید برای تمامی کشاورزان امکان استفاده از آن وجود
نداشته باشد .ماشین بویایی نیز یک نوع دیگر از سامانههای
پردازش نمونه میباشد که دارای مزایایی همچون غیرمخرب
بودن ،قابلیت اطمینان باال ،کاربری آسان و سریع بوده و در
مواردی که هیچ عالئم تغییر رنگی از بیماری در نمونهها وجود
ندارد بسیار کارآمد میباشد ( Tian et al., 2013; Loutfi et al.,
 .)2015تشخیص بیماری پوسیدگی نرم سیب زمینی ( Massimo

 ،)et al., 2016و پوسیدگی میوه توت فرنگی ()Pan et al., 2014
از جمله بیماریهایی است که به سختی توسط سامانه های
ماشین بینایی تشخیص داده میشود اگرچه سامانه ماشین
بویایی در شناسایی زود هنگام این بیماریها بسیار موفق عمل
کرده است.
با مطالعه تحقیقات اخیر صورت گرفته توسط محققان
مختلف به منظور تشخیص بیماریهای گیاهی ،مشاهده میشود
که عالوه بر استفاده از سامانههای پیشرفته پردازش تصویر،
محققین به توسعه مدلهای طبقهبندی دقیقتر نیز روی آورده-
اند .در این راستا در مطالعهای به منظور تشخیص و طبقهبندی
بیماریهای (موزاییک ،زنگ برگ ،و لکه گرد) برگ درخت سیب
و همچنین بیماریهای (لکه قهوه ای ،لکه خاکستری ،لکه گرد و
زنگ) ذرت از مدل طبقهبندی ترکیبی ماشین بردار پشتیبان-
ژنتیک ( )SVM-GAاستفاده گردید که در واقع الگوریتم ژنتیک
( )GA1به منظور به دست آوردن مقادیر بهینه پارامترهای
ماشین بردار پشتیبان ( )SVM2بهکار گرفته شد ( Tian et al.,
 .)2012; Zhanga et al., 2015همچنین در تحقیقی دیگر از
مدل ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک ( )ANN-GAبرای طبقه-
بندی بیماری فیزیولوژیکی گوجه فرنگی استفاده شده است که
در این مدل نیز از الگوریتم  GAبرای به دست آوردن
وزنهای شبکه عصبی مصنوعی ( )ANN3استفاده شده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی دقت باالیی در
طبقهبندی این بیماری داشته است (.)Fang et al., 2008
در این مطالعه به منظور تشخیص سه بیماری برگ درخت
سیب به نامهای مینوز لکه گرد ،لکه سیاه و آلترناریا که در ایران
رایج میباشند از سامانه جدید متشکل از روش پردازش تصویر
دیجیتال و شبکه عصبی ترکیبی استفاده گردیده است.

مواد و روشها
در این مطالعه یک سامانه جدید متشکل از روش پردازش تصویر
دیجیتال و مدل ترکیبی شبکه عصبی به منظور تشخیص
بیماریهای درخت سیب استفاده شده است .در این بخش به
توضیح مختصری از نحوه عملکرد این سامانه در تشخیص
بیماری پرداخته میشود.
روش پردازش تصاوير

در سالهای اخیر استفاده از روش پردازش تصویر دیجیتال در
1. Genetic Algorithm
2. Support Vector Machine
3. Artificial Neural Network
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علوم مختلف و صنعت روز به روز در حال گسترش است و هر روز
کاربرد جدیدی برای آن یافت میشود .این روش به طور کلی
متشکل از سه بخش اساسی استفاده از دوربین دیجیتال به -
منظور تهیه تصاویر نمونهها ،پردازش تصاویر و استخراج ویژگی-
ها میباشد .در این مطالعه از روش پردازش تصاویر به منظور
استخراج ویژگیهای مربوط به سه بیماری برگ درختان سیب
(لکه سیاه ،بیماری آلترناریا و آفت مینوز) استفاده گردید.
شبکه عصبی مصنوعی
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انتخاب از مقدار پاسخ بهینه دور باشد ،فرایند آموزش شبکه
برای دستیابی به پاسخ بهینه به تعداد تکرارهای زیادی نیازمند
است و سرعت همگرایی الگوریتم برای دست یافتن به پاسخ
بهینه کاهش مییابد و همچنین این امکان وجود دارد که
الگوریتم در مسیر دستیابی به پاسخ بهینه در دام مینیممهای
محلی قرار گیرد و هرگز به پاسخ بهینه دست پیدا نکند.
در این مطالعه برای حل این مشکل ،قبل از آموزش شبکه
عصبی توسط الگوریتم ( ، )LM3شبکه توسط الگوریتم PSO
آموزش داده می شود و مقادیری برای وزنهای شبکه حاصل
میشود و چون این مقادیر توسط یک الگوریتم بهینهسازی به-
دست آمده است به پاسخ بهینه بسیار نزدیک است .سپس
مقادیری که توسط الگوریتم  PSOدر مرحله قبل به دست آمدند
به عنوان وزنهای اولیه در نظر گرفته ،شبکه توسط الگوریتم
 LMآموزش داده شده و وزنهای نهایی حاصل میگردد.

شبکههای عصبی مصنوعی ابزارهای محاسباتی انعطافپذیری
هستند که برای مدلسازی طیف گستردهای از مسائل غیرخطی
به کار میروند .این شبکهها بدون دانش قبلی درباره مساله
خاص ،قادر به مدلسازی آن میباشند که این مدلسازی بر مبنای
دانش موجود در الگوهای آموزشی ورودی به شبکه صورت می-
گیرد .شبکههای عصبی انواع مختلفی دارند که در این مطالعه از
شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ( )MLP1استفاده شده است.
 MLPمتشکل از الیه ورودی ،الیههای پنهان و الیه خروجی
میباشد .هر الیه شامل واحدهای پردازندهی متعددی (نورون)
هستند که به نورونهای الیه مجاور متصل میشوند .عنصر
ارتباطی بین نورونهای الیههای مجاور ،وزنها هستند که باید
برای رسیدن به پاسخ مطلوب تنظیم شوند.

همانطور که بیان گردید ،در این مطالعه به منظور تشخیص
بیماریهای برگ درخت سیب ،یک سامانه جدید متشکل از
روش پردازش تصویر و مدل ترکیبی شبکه عصبی توسعه داده
شد .نحوه عملکرد این سامانه ترکیبی در زیر ارائه شده است
(شکل .)1

الگوريتم بهينهسازی ازدحام ذرات

مرحله اول :پيش پردازش دادهها

الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات ( )PSO2اولین بار در سال
 1331توسط کندی و ابرهارت مطرح شد که در تدوین آن از
پرواز گروهی پرندگان و شنای گروهی ماهیها الهام گرفته شد
( .)Eberhart & Kennedy, 1995این روش برخالف بسیاری از
روشهای سنتی ،به مشتقگیری نیاز نداشته و میتواند برای
توابع هدف با ماهیت تصادفی بکار برده شود .این الگوریتم نیز
مانند سایر الگوریتمهای جمعی ،با جمعیت تصادفی شروع به کار
می کند .در واقع هرکدام از اعضا یک ذره هستند که مجموعه را
به وجود میآورند .این مجموعه با توجه به سرعتهای هر ذره،
در فضای تصمیم به سمت نقطهای بهینه حرکت میکند.
جزئیات دستیابی به پاسخ بهینه توسط الگوریتم  PSOدر بخش
بعدی ارائه شده است.
مدل ترکيبی شبکه عصبی

یکی از نقاط ضعف در آموزش شبکههای عصبی ،انتخاب
تصادفی مقادیر ابتدایی وزنهای شبکه میباشد که اگر این

سامانه جديد

گام اول :جمعآوری نمونههای برگ
در این تحقیق سه نوع بیماری برگ درخت سیب ،شامل بیماری
لکه سیاه سیب ،بیماری آلترناریا و آفت مینوز مورد بررسی قرار
گرفت .تعداد  320نمونهی مختلف برگ درخت سیب ( 110عدد
از برگها آلوده به بیماری آلترناریا 32 ،عدد آلوده به بیماری لکه
سیاه سیب و  18عدد آلوده به آفت مینوز) که دارای شدتهای
مختلف بیماری بودند ،از مؤسسه اصالح نهال و بذر کرج و
همچنین باغ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
تهیه شد .در شکل ( )2نمونهای از این برگها نشان داده شده
است (.)Omrani & Mohtasebi, 2013
گام دوم :تهیه تصاویر نمونههای برگ
برای تهیهی تصاویر برگها از سامانه ماشین بینایی کارگاه
طراحی و تحقیق گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران استفاده شد
(شکل .)Omrani & Mohtasebi, 2013( )3

1. Multi-Layer Perceptron
2. Particle Swarm Optimization
3. Levenberg Marquardt

232

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،2تابستان 3147

شکل  .3نمودار مراحل مختلف همگرايی سامانه جديد

(الف)

(ج)

(ب)

شکل .2سه دسته مختلف اختاللهای سيب (الف) بيماری لکه سياه سيب (ب) آفت مينوز (ج) بيماری آلترناريا.

شکل .1نمايی از سامانه ساخته شده جهت تصوير برداری.

( Canon EOS

این سامانه شامل یک دوربین  CCDرنگی
 ،)kiss x4.18Mpیک رایانه شخصی برای ضبط تصاویر و صفحه
نمایش همراه با یک سیستم نورپردازی مجهز به دو المپ

فلورسنت مونوکروم (مهتابی سفید) با توان  20وات که به همراه
صفحات پخش کننده نور به عنوان بهترین حالت نورپردازی
انتخاب گردید .عکسبرداری از نمونهها توسط دوربین انجام
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گرفته و در فضای رنگی  RGBبر روی کامپیوتر ذخیره شد.
سپس به هر یک از بیماریها یک عدد اختصاص داده شد که
عدد  1نشان دهنده بیماری مینوز 2 ،بیماری لکه سیاه و 3
بیماری آلترناریا میباشد.
گام سوم :پردازش تصاویر
از جعبهابزار برنامه متلب  2012برای پردازش تصاویر استفاده
گردید .مراحل پردازش تصاویر ،عملیات مورد استفاده برای ارائه
تصاویر قبل از استخراج ویژگی میباشد که در این مطالعه شامل
از بین بردن پس زمینه ،حذف دم برگ ،نویزهای ناخواسته و
تبدیل تصویر از فضای  RGBبه فضای * L*a*bبه دلیل نزدیکی
این فضا به سیستم بینایی انسان و حذف مؤلفه * Lتصاویر به

(الف)
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منظور از بین بردن اثر درخشندگی میباشد (
.)Mohtasebi, 2013
گام چهارم :بخشبندی تصاویر با استفاده از روش -kمیانگین
به منظور استخراج منطقه آلوده ،بخشبندی براساس ناحیه
صورت گرفت .دستورهای خوشهبندی تصاویر با استفاده از روش
-kمیانگین فقط به مولفههای * aو* bاعمال گردید و تصاویر به
دو ناحیه سالم و آلودهی برگ تقسیم شدند .پس از این مرحله،
به دلیل اینکه لکه بیماری ،سطح کمتری نسبت به سطح برگ
داشت ،این ناحیه انتخاب شد و بقیه عملیات پردازش تصاویر و
استخراج ویژگیها روی تصویر لکه بیماری اعمال گردید
(شکل.)Omrani & Mohtasebi, 2013( .)4
& Omrani

(ج)

(ب)

شکل .9تصوير مربوط به مرحلهی خوشهبندی بيماری لکه سياه سيب با استفاده از خوشهبند -kميانگين (الف) خوشهی مربوط به برگ سالم (ب) خوشهی بيانگر
بيماری (ج) تصوير لکهی بيماری پس از پردازش.

گام پنجم :استخراج ویژگیها
در این مرحله ،مجموعهای از ویژگیها برای توصیف منطقه آلوده
استخراج شد .به طور معمول از رنگ ،شکل و ویژگیهای مبتنی
بر بافت برای توصیف منطقه استفاده میشوند .از آنجائیکه برای
هر یک از بیماریهای برگی سیب ویژگیهای رنگ و بافت با
یکدیگر متفاوت هستند از این رو تنها از این ویژگیها برای
طبقهبندی استفاده گردید .الزم به ذکر است که برای به دست
آوردن ویژگیهای بافت از آنالیز موجک و ماتریس هم وقوعی
سطح خاکستری استفاده شد .در مجموع  10ویژگی شامل 14
ویژگی رنگ (شدت ،زاویه 4 ،ویژگی آماری متعلق به مولفههای
* aو* bاز فضای * L*a*bو  Rاز فضای  24 ،)RGBویژگی
موجک ( 2ویژگی آماری برای  4ضریب در  3سطح موجک)32 ،
ویژگی ماتریس همرویدادی ( 8ویژگی آماری در 4جهت (،41 ،0
 30و 131درجه)) برای هر یک از انواع بیماریها استخراج
گردید.
1
گام ششم :انتخاب ویژگی های مهم با استفاده از PCA
همانطور که در مرحله قبل ذکر گردید تعداد  10ویژگی برای
هر تصویر استخراج شد .به علت افزایش فضای ورودی برای مدل
طبقهبندی میبایست بردار ویژگیها را کاهش داد .روش آنالیز
1. Principal component analysis

مولفه اصلی ( )PCAدر میان دیگر روشهای دادهکاوی برای
کاهش ابعاد دادهها بهصورت گسترده استفاده میشود .در این
مطالعه نیز از  PCAبرای استخراج ویژگیهای برتر و کاهش
بردار ویژگی استفاده و تعداد ویژگیها به  33مورد کاهش داده
شد.
گام هفتم :تقسیم دادهها به دادههای آموزش ،صحتسنجی و
آزمون شبکه
در این مطالعه تعداد  320نمونه برگ مورد مطالعه قرار گرفت.
تعداد  240نمونه ( 11درصد کل دادهها) به عنوان دادههای
آموزش شبکه استفاده گردید که از میان این تعداد داده10،
نمونه به عنوان دادههای صحتسنجی بکار گرفته شده است،
همچنین تعداد  80نمونه ( 21درصد کل دادهها) برای آزمون
شبکه در نظر گرفته شد.
مرحله دوم :آموزش شبکه عصبی توسط الگوريتم PSO

گام اول :انتخاب معماری شبکه
انتخاب یک معماری مناسب برای شبکه عصبی تأثیر زیادی بر
عملکرد آن در طبقهبندی و تشخیص دارد .در این مطالعه از
شبکه عصبی پرسپترون چند الیه ( )MLPاستفاده شده است که
الیه اول دارای  33گره ورودی و الیه آخر شامل یک گره
خروجی میباشد .اما انتخاب مناسب تعداد الیههای پنهان و
همچنین تعداد نورونهای این الیهها از اهمیت ویژهای برخوردار
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است .که در این مطالعه از شبکههای مختلف با یک و دو الیه
پنهان استفاده شده است و تعداد  3تا  1نورون نیز برای هر یک
از این الیهها در نظر گرفته شد .برای نورونهای الیههای پنهان
شبکه ،تابع انتقالهای تانژانت هایپربولیک و سیگموئید و برای
الیهی آخر ،تابع انتقال خطی انتخاب گردید .در نتیجه برای
دستیابی به بهترین مدل شبکه عصبی 24 ،معماری مختلف از
شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفته شد.
گام دوم :انتخاب بردار موقعیت و سرعت اولیه ذرات به صورت
تصادفی
در الگوریتم  PSOهر ذره دارای دو بردار موقعیت و سرعت می-
باشد که در هر تکرار آموزش بروزرسانی میگردد .مولفههای
بردار موقعیت هر ذره همان پاسخ بهینه مساله مورد نظر می-
باشد که در این مطالعه مولفههای بردار موقعیت هر ذره همان
وزنهای شبکه عصبی میباشد .در تکرار نخست الگوریتم ،PSO
مقادیر بردارهای سرعت و موقعیت هر ذره به صورت تصادفی
انتخاب میگردد.
گام سوم :بروز رسانی بردار سرعت هر یک از ذرات
در هر تکرار الگوریتم  ،PSOبردار سرعت هر ذره با استفاده از
رابطه  1بروز رسانی میگردد.
(رابطه )1
)

(

)

(

به
و
که  tشاخصه تکرار ω ،پارامتر وزن اینرسی،
ترتیب بردار سرعت و بردار موقعیت ذره  iام در تکرار  t-1می-
باشند r1 .و  r2اعداد تصادفی بین ] [0,1هستند و  c1و  c2به -
ترتیب ضرایب شتاب و شناسایی میباشند .الزم به ذکر است که
سرعت اولیه ذرات صفر در نظر گرفته شده است xpbest .بهترین
موقعیتی است که ذره تاکنون بدست آورده است و  xgbestبهترین
موقعیتی است که کل ذرات تاکنون به دست آوردهاند.
گام چهارم :بروزرسانی بردار موقعیت هر یک از ذرات.
از رابطه  2برای بروزرسانی بردار موقعیت ذرات استفاده می-
گردد.
(رابطه )2
گام پنجم :محاسبه تابع هزینه هر یک از ذرات
در الگوریتم  PSOهر ذره دارای یک بردار موقعیت و سرعت و
مقدار هزینه میباشد .همانطور که بیان گردید مولفههای بردار
موقعیت هر ذره همان وزنهای شبکه می باشند .حال با
مشخص بودن این بردار میتوان به ازای هر الگوی آموزش
ورودی به شبکه ،خروجی شبکه را محاسبه نمود .در شبکه های
عصبی  MLPخروجی شبکه با استفاده از رابطه زیر محاسبه می
گردد.
vit-1

xit-1

)

∑

∑

(

(رابطه)3
که در رابطه فوق  wوزنهای الیههای مختلف شبکهY ،
مقدار خروجی شبکه x ،پارامترهای ورودی شبکه و  fتابع انتقال
الیههای پنهان شبکه میباشد.
پس از مشخص شدن مقدار خروجی شبکه برای هر ذره
میبایست مقدار خطای بین خروجی شبکه و مقدار واقعی را
محاسبه نمود که در واقع مقدار خطا همان مقدار هزینه برای هر
ذره میباشد .در این مطالعه جذر میانگین مربع خطا ()RMSE1
به عنوان تابع هزینه هر ذره انتخاب شده است و به صورت زیر
تعریف میگردد.
(رابطه)4

)

(

∑ √

که در روابط فوق  Nتعداد الگوهای آموزش  Y ،مقادیر
پیشبینی و  Xمقادیر واقعی است.
گام ششم :تعیین مقادیر  xpbestو  xgbestمجموعه ذرات.
پس از مشخص شدن مقدار هزینه یک ذره در تکرار فعلی
الگوریتم ،این مقدار با مقدار هزینههای به دست آمده در
تکرارهای قبلی الگوریتم مقایسه میشود و بردار موقعیتی که به
ازای آن کمترین مقدار هزینه حاصل شده است به عنوان xpbest
آن ذره تعیین میگردد .از طرفی با مقایسه مقدار هزینه کلیه
ذرات از اولین تکرار تا تکرار فعلی الگوریتم ،بردار موقعیتی که به
ازای آن کمترین مقدار هزینه حاصل میشود به عنوان xgbest
مجموعه ذرات تعیین میگردد.
گام هفتم :بررسی معیار توقف.
معیار توقف به دو صورت در نظر گرفته میشود .یکی اینکه
تعداد تکرارهای مشخصی برای آموزش توسط الگوریتم در نظر
گرفته شده و با رسیدن به آن تکرار ،روند آموزش متوقف می-
شود و یا اینکه مقداری برای تابع هزینه مشخص شده و با
رسیدن به آن مقدار ،الگوریتم متوقف میشود .حال اگر معیار
توقف برآورده نشد به گام  3بازگشته و روند فوق تا گام  1ادامه
پیدا میکند و اگر معیار توقف برآورده شود مقدار  xgbestبه عنوان
پاسخ نهایی الگوریتم در نظر گرفته میشود.
مرحله سوم :آموزش شبکه عصبی با استفاده از الگوريتم LM

گام اول :تعیین وزنهای اولیه شبکه
پاسخ نهایی که توسط الگوریتم  PSOدر مرحله قبل به دست
آمد به عنوان وزنهای اولیه شبکه درنظر گرفته میشود.
گام دوم :محاسبه تابع هزینه
1. Root Mean Square Error
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به منظور محاسبه خطای شبکه از میانگین مربع خطا ()MSE1
استفاده شد که به صورت زیر تعریف میگردد.
( ∑
)
(رابطه )1

که در رابطه فوق  Eمقدار خطا یا همان تابع هزینه شبکه
میباشد  Yو  Xبه ترتیب مقدار خروجی شبکه و مقدار واقعی
میباشند.
گام سوم :بروزرسانی وزنهای شبکه با استفاده از الگوریتم LM
در واقع آموزش شبکه عصبی همان تنظیم وزنهای شبکه می-
باشد که برای این منظور میبایست وزنها به گونهای تنظیم
گردند که مقدار خطای رابطه  1حداقل شود .تنظیم وزنهای
شبکه با استفاده از رابطه زیر صورت میگیرد.
(رابطه )1
در رابطه فوق  ηپارامتر نرخ یادگیری و  ∂E/∂Wمشتق
جزئی تابع  Eبرحسب وزن  wاست.
یکی از الگوریتمهای دقیق و پرکاربرد که به صورت
گسترده به منظور تنظیم وزنهای شبکه مورد استفاده قرار می-
گیرد الگوریتم  LMمیباشد .در این مطالعه نیز از این الگوریتم
جهت آموزش شبکه عصبی استفاده گردیده است.
گام چهارم :بررسی معیار توقف
اگر معیار توقف برآورده شد وزنهای به دست آمده در گام  3به
عنوان پاسخ نهایی الگوریتم در نظر گرفته میشود و اگر معیار
توقف برآورده نشود به گام  2بازگشته و روند فوق تا گام  4ادامه
پیدا میکند.
مرحله چهارم :پس پردازش دادهها

گام اول :بررسی عملکرد شبکه با دادههای آزمون
پس از به دست آمدن پاسخ نهایی شبکه ،عملکرد آن در طبقه-
بندی توسط دادههای آزمون مورد ارزیابی قرار داده میشود .در
این تحقیق جهت ارزیابی دقت مدل پیشنهادی از دو شاخص
آماری ،ضریب همبستگی  CC2و  RMSEاستفاده شده است.
)̅

(رابطه )1

(رابطه )8

)̅

)

() ̅

(

∑

( )̅

(

∑√

(

∑ √

1. Mean Square Error
2. Correlation Coefficient
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که در روابط فوق  Nتعداد دادهها  Yi ،مقادیر پیشبینی و
 Xiمقادیر اندازهگیری شده است X .و  Yبه ترتیب میانگین
دادههای اندازهگیری شده و پیشبینی شده است.
گام دوم :ارائه مدلی مناسب و مطمئن
پس از اطمینان از عملکرد سامانه پیشنهادی در طبقهبندی،
میتوان از آن به عنوان ابزاری مناسب برای تشخیص بیماری
برگ درخت سیب استفاده نمود.

نتايج و بحث
اولین مرحله برای استفاده از سامانه پیشنهادی ،آمادهسازی
دادههای اندازهگیری شده میباشد که در بخش قبل به صورت
کامل ارائه گردید .مرحلهی بعدی انتخاب معماری شبکه عصبی
میباشد ،برای دستیابی به بهترین مدل شبکه عصبی24 ،
معماری مختلف از شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفت .پس
از انتخاب معماری شبکه عصبی میبایست شبکه مورد نظر با
استفاده از الگوریتم  PSOآموزش داده شود تا مقادیر اولیه وزن-
های شبکه به دست آیند .در ابتدا میبایست پارامترهای
الگوریتم  PSOانتخاب شود که در این تحقیق این پارامترها
مطابق با جدول  1انتخاب گردیدند.
جدول  .3پارامترهای مختلف الگوريتم بهينهسازی ازدحام
ذرات

پارامتر

مقدار

تعداد تکرار
تعداد ذرات
ضریب شتاب ()C1
ضریب شناسایی ()C2
وزن اینرسی نهایی()ωmax
وزن اینرسی اولیه ()ωmin

300
100
2
2
0/33
0/2

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود تعداد 100
ذره برای الگوریتم  PSOدر نظر گرفته شده است ،که هر ذره
دارای یک بردار موقعیت و سرعت میباشد .بردار موقعیت هر
ذره ،وزنهای شبکه عصبی میباشد که به طور مثال برای شبکه
با معماری  ،33-3-3-1بردار موقعیت هر ذره دارای  118بعد
میباشد که این مقادیر در ابتدا (نقطه شروع) بهصورت تصادفی
انتخاب میگردند .دادههای ورودی از طریق الیه اول وارد شبکه
شده و پس از عبور از الیههای مختلف شبکه ،خروجی شبکه
حاصل میشود .حال با داشتن خروجی شبکه و همچنین مقدار
خروجی اندازهگیری شده ،مقدار خطا ( )RMSEمحاسبه می-
شود .پس از محاسبه خطا xpbest ،و  xgbestذرات به دست میآید
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که با مشخص شدن این مقادیر و با استفاده از روابط ( )1و ()2
مقادیر بردار سرعت و بردار مکان هر ذره بروزرسانی میشود و
این روند ادامه پیدا میکند تا معیار توقف حاصل گردد .پس از
طی مراحل فوق وزنهای شبکه که همان بردار موقعیت ()xgbest
بهترین ذره میباشد حاصل میگردد .در مرحلهی بعدی می-
بایست شبکه عصبی را با استفاده از الگوریتم  LMآموزش داد و
چون وزنهای اولیه توسط الگوریتم  PSOبه دست آمده و
نزدیک به جواب بهینه است شبکه طی تکرارهای کمی به جواب
بهینه سراسری رسیده و مقادیر وزنهای نهایی حاصل میشود.
حال در مرحلهی پایانی پس از اینکه آموزش شبکه عصبی
توسط دادههای آموزش به اتمام رسید عملکرد آن در طبقهبندی
بیماری برگ درخت سیب توسط دادههای آزمون مورد ارزیابی
قرار میگیرد.
در جدول  10 ،2معماری برتر از  24معماری مختلف
شبکه عصبی که توسط الگوریتم ترکیبی  PSO-LMآموزش داده

شده است ارائه شده است .ستون دوم مربوط به معماری شبکه
عصبی میباشد که برای مثال معماری  33-3-1-1مربوط به
شبکهای با  33ورودی و  1خروجی میباشد و همچنین دارای
دو الیه پنهان است که الیه پنهان اول دارای  3نورون و الیه
پنهان دوم دارای  1نورون میباشد .ستون سوم جدول مربوط به
تابع انتقال نورونهای الیههای مختلف شبکه است به عنوان
مثال عبارت  tansig-tansig-purelinبه این معنی است که
نورونهای الیه پنهان اول و دوم دارای تابع انتقال تانژانت
سیگموئید میباشند و همچنین تابع انتقال نورون الیه آخر از
نوع خطی است .ستون چهارم جدول ،مربوط به تعداد تکرارهای
الگوریتم  LMبرای آموزش شبکه عصبی میباشد و ستونهای
پنجم و ششم ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات خطای
مربوط به دادههای آموزش را نشان میدهد .ستونهای هفتم و
هشتم مربوط به ضریب همبستگی و جذر میانگین مربعات
خطای دادههای آزمون است.

جدول .2شاخصهای آماری شبکه های مختلف.

ردیف

معماری شبکه

تابع انتقال الیهها

تکرار

1
2
3
4
1
1
1
8
3
10

33-3-3-1
33-4-1-1
33-3-1
33-4-1
33-3-1
33-4-1
33-1-1
33-3-4-1
33-4-3-1
33-1-1

tansig-tansig-purelin

140
180
200
130
100
10
330
200
80
200

sig-sig-purelin
sig-purelin
sig-purelin
tansig-purelin
tansig-purelin
sig-purelin
sig-purelin
tansig-tansig-purelin
tansig-purelin

پس از آموزش شبکههای مختلف توسط الگوریتم ترکیبی
و مقایسه نتایج آنها ،مشاهده شد که شبکه عصبی با معماری -1
 33-3-3با تابع انتقال تانژانت سیگموئید در الیههای پنهان و
تابع انتقال خطی در الیه خروجی ،نسبت به دیگر شبکهها
عملکرد مناسبتری دارد.
همانطور که قبال ذکر گردید انتظار میرود با پیشآموزش
شبکه عصبی توسط الگوریتم  ،PSOآموزش شبکه توسط
الگوریتم  LMبا تکرارهای کمی صورت گیرد .مطابق آنچه که در
جدول  1مشاهده میشود تعداد  300تکرار برای الگوریتم ،PSO
در به دست آوردن وزنهای شبکههای عصبی در نظر گرفته شد
که شکل  1نشاندهنده مقادیر خطا ( )RMSEدر طی تکرارهای
مختلف برای بهترین شبکه عصبی میباشد .همچنین همانطور

داده های آزمون

داده های آموزش
CC

RMSE

CC

RMSE

0/333
0/331
0/381
0/382
0/381
0/384
0/331
0/383
0/33
0/331

0/032
0/082
0/131
0/143
0/138
0/143
0/018
0/143
0/112
0/083

0/332
0/381
0/384
0/382
0/382
0/382
0/381
0/38
0/313
0/311

0/033
0/134
0/141
0/11
0/112
0/114
0/111
0/111
0/111
0/112

که در جدول  2مشاهده میشود ،تعداد  140تکرار برای
الگوریتم  LMدر به دست آوردن وزنهای بهترین شبکه در نظر
گرفته شد که در شکل  1مقادیر خطا ( )RMSEدر طی
تکرارهای مختلف ارائه شده است.

شکل  .2مقادير خطای شبکه( )RMSEطی تکرارهای مختلف الگوريتم PSO-
LM
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طور که در مطالب پیشین بیان شد تعداد نمونههای برگی مورد
بررسی  320عدد بود که  110عدد از این برگها آلوده به
بیماری آلترناریا 32 ،عدد آلوده به بیماری لکه سیاه سیب و 18
عدد آلوده به آفت مینوز بودند .اعدادی که در جدول  3مشاهده
میشود مربوط به همین ارقام میباشد و بیان میکند که هر
مدل توانسته است چه تعداد از نمونههای بیماری را به درستی
تشخیص دهد .به عنوان نمونه مدل شبکه عصبی ترکیبی
توانسته است از  110نمونه مربوط به بیماری آلترناریا تعداد
 113نمونه را به درستی تشخیص دهد و  1نمونه را به اشتباه به
عنوان بیماری لکه سیاه تشخیص دهد.

در جدول  3میزان توانایی شبکه عصبی آموزش یافته
توسط الگوریتم ترکیبی  PSO-LMدر تشخیص بیماریهای
درخت سیب مورد ارزیابی قرار گرفته است .همچنین در این
جدول عملکرد این مدل در مقایسه با مدلهای رگرسیون بردار
پشتیبان( )SVR1با تابع کرنل پایه شعاعی ( )RBF2و تابع کرنل
چندجملهای 3و مدل  ANNکه توسط همین دادهها در
مطالعه ای جداگانه برای تشخیص بیماری درخت سیب بکار برده
شدهاند مورد ارزیابی قرار گرفت ( .)Omrani et al., 2014همان
1. Support Vector Regression
2. Radial basis function
3. polynomial

جدول  .1ماتريس اغتشاش حاصل از مدلهای مختلف

واقعی
1
2
3
مجموع
واقعی
1
2
3
مجموع
واقعی
1
2
3
مجموع
واقعی
1
2
3
مجموع

)ANN (PSO-LM

0

1

2

3

4

مجموع

درصد صحیح

0
0
0
0

113
1
0
110

1
31
1
33

0
0
11
11

0
0
0
0

110
32
18
320

33
33
33
-

)SVR(RBF

0

1

2

3

4

مجموع

درصد صحیح

0
0
0
0

113
0
0
113

1
32
0
33

0
0
18
18

0
0
0
0

110
32
18
320

33
100
100
-

)SVR(poly

0

1

2

3

4

مجموع

درصد صحیح

2
0
2
2

143
42
0
131

3
10
23
82

0
0
18
18

0
0
0
0

110
32
18
320

33
14
11
-

ANN

0

1

2

3

4

مجموع

درصد صحیح

44
0
0
44

83
22
0
101

33
10
11
34

0
20
44
14

0
0
13
13

110
32
18
320

12
14
11
-

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مدل
پیشنهادی در مقایسه با دو مدل  SVR-polyو  ANNدارای
عملکرد بهتری است و در مقایسه با مدل  SVR-RBFعملکرد
تقریبا مشابهی دارد.

همچنین در جدول  4شاخصهای ضریب تشخیص ()R24
و  RMSEمربوط به مدل پیشنهادی و مدلهای ،SVR-RBF
4. Coefficient of Determination
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 SVR-polyو  ANNمورد مقایسه قرار گرفته است.
جدول .9شاخصهای آماری مدلهای مختلف

مدل
ANN (PSO)LM
SVR-RBF
SVR-Poly
ANN

داده های آموزش
RMSE

2

داده های آزمون
2

R

R

RMSE

0/032

0/381

0/033

0/381

0/13
0/33
0/11

0/381
0/883
0/828

0/2
0/42
0/13

0/313
0/814
0/823

در جدول فوق مشاهده میشود شاخص  R2مدل
پیشنهادی برای دادههای آزمون برابر  0/381میباشد که این
مقدار از مقادیر  R2بدست آمده از مدلهای دیگر بیشتر
میباشد .همچنین شاخص  RMSEمدل پیشنهادی برای
دادههای آزمون برابر  0/033است که این مقدار در مقایسه با
مقادیر سایر مدلها کمتر میباشد .در نتیجه میتوان گفت که
مدل پیشنهادی عملکرد مناسبتری نسبت به سایر مدلها در
تشخیص نوع بیماری برگ درخت سیب دارد.

نتيجهگيری کلی
از آنجائیکه در سالهای اخیر همواره ایران یکی از بزرگترین
کشورهای تولید کننده سیب در جهان میباشد ،تشخیص و
جلوگیری از تشدید بیماریهای درخت سیب از اهمیت باالیی
برخ وردار است .در این راستا ،در تحقیق حاضر یک سامانه
جدید متشکل از روش پردازش تصویر و مدل ترکیبی شبکه
عصبی برای تشخیص بیماریهای شایع برگ درخت سیب به
نامهای لکه سیاه سیب ،آلترناریا وآفت مینوز توسعه داده شد .به

منظور استفاده از یک مدل دقیق طبقهبندی ،در این سامانه از
مدل ترکیبی شبکه عصبی استفاده گردید که در این مدل برای
آموزش شبکه عصبی از الگوریتم ترکیبی  PSO-LMاستفاده
شد .از آنجائیکه در اولین مرحله آموزش  ،ANNوزنهای اولیه
شبکه به صورت تصادفی انتخاب میشوند این امکان وجود دارد
که اگر این وزنها از پاسخ بهینه دور باشند ،شبکه با سرعت
کمتری به همگرایی برسد یا اینکه در مسیر آموزش در دام
حداقلهای محلی قرار گیرد ،که در این مطالعه به منظور رفع
این مشکل از الگوریتم  PSOبرای پیشآموزش  ANNو به دست
آوردن وزنهای اولیه شبکه استفاده گردید.
نتایج نشان داد که استفاده از الگوریتم ترکیبی PSO-LM
در آموزش شبکه بسیار مفید است زیرا سبب میشود تا شبکه با
تعداد تکرار کمی به پاسخ بهینه سراسری دست یابد .همچنین
مقایسه نتایج این مدل ترکیبی با سایر مدلهای هوش مصنوعی
در تشخیص بیماری نشان داد که مدل ترکیبی شبکه عصبی
براساس شاخصهای  R2 =0/381و  RMSE =0/033بدست
آمده برای دادههای آزمون نسبت به دیگر مدلهای طبقهبندی
از دقت باالتری برخوردار است.
در نهایت براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق
میتوان بیان کرد که سامانه پیشنهادی را میتوان به عنوان یک
ابزار دقیق ،کارآمد ،قابل دسترس و با کاربری آسانتر را به
منظور تشخیص بههنگام بیماریهای برگ درخت سیب در
باغ های کشور استفاده کرد تا نه تنها جایگاه ایران در تولیدات
سیب در جهان حفظ شود بلکه با کاهش خسارات ناشی از
بیماری ،این جایگاه را حتی ارتقا بخشید.
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