
 
 هرزفراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف ساخت و ارزیابی سامانه

 
   -5علی محمدزاده -4محمود رضا گلزاریان -3محمدحسین عباسپور فرد -*2یروحانعباس  -1دانیال گندم زاده

 6ابراهیم ایزدي دربندي

 05/11/1393 تاریخ دریافت:

  31/04/1394 تاریخ پذیرش:
  

  دهیچک
 Chenopodium.()، سلمه تره Portulacaceaeهرز رایج شامل خرفه (تشخیص چند گونه علفسنجی با هدف امکان 1393این تحقیق در سال 

album L( خارخسک ،).Tribulus terrestris L() تاج خروس خوابیده ،.Amaranthus retroflexus L و علف شور ()Salsola iberica ،( در مزرعه
 داد نشان جینتاهرز مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. هاي علفبررسی موج بازگشتی از گونه وتی وتحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد با گسیل امواج فراص

ـ  آنها ازی بازگشت فراصوت موج دامنه يالگو و مقدار راتییتغ موجب هرز،علف يهاگونه نیب یبافت يهایژگیودر  تفاوت وجود که همچنـین  . شـود یم
هاي هرز مختلف این اختالفات را تایید کرد. از شبکه عصبی چند الیه هاي علففراصوتی بازگشتی از گونهري بین امواج آما يهایژگیومقایسه میانگین 

ام به شناسایی همزمان هرز استفاده شد. در گام اول اقدهاي علفهشی براي جداسازي و شناسایی گونهپرسپترون با الگوریتم آموزشی با نرخ یادگیري کا
درصد است و خطـاي   67/16. نتایج مرحله آموزش شبکه عصبی نشان داد که خطاي تشخیص تنها براي سلمه تره برابر با ها از یکدیگر شدتمام گونه

صد شد. بنابراین از روش در 50ها در مرحله آزمایش بیش از درصد خطاي تشخیص براي تمام گونه ها برابر با صفر درصد است. اماتشخیص سایر گونه
شبکه عصبی انتخاب گردید. نتایج  4شبکه عصبی طراحی شد و از بین آنها  11یی طی چهار مرحله استفاده شد. در این روش بندیی ترتیبی دوتاکالس

ها تفکیک شد. و از سایر گونهنشان داد که به ترتیب در مرحله اول خارخسک، در مرحله دوم تاج خروس، در مرحله سوم خرفه به طور کامل شناسایی 
 هارم دو گونه سلمه تره و علف شور به طور کامل از یکدیگر جدا شدند.همچنین در مرحله چ
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  مقدمه

هاي زیسـت محیطـی پیرامـون کنتـرل     هاي اخیر نگرانیطی ده
تـرین آسـیب   هرز متخصصان را به یافتن راهکارهایی با کمهايعلف

-علـف  زیست محیطی واداشته است. در کشاورزي دقیق براي کنترل
باشـد. در ایـن   ضـروري مـی  هرز، تشخیص آنها به صورت آنـی  هاي

کاري متفاوت در حال انجام هاي کنونی در دو حوزهخصوص پژوهش
و دومین فناوري استفاده  1اند از تکنیک ماشین بیناییاست که عبارت

است. در مورد ماشین بینایی پژوهشگران  2از امواج مکانیکی فراصوت
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  مشهد
7- Vision machine 
8- Ultrasonic detection 

کـه پریـز و   تایج قابل توجهی دست یابنـد بـه طـوري   اند به نستهنتوا
با تصویربرداري از نزدیک سـطح زمـین و اسـتفاده از     )19(همکاران 

اطالعات رنگی توانستند پوشش گیاهی را از زمینه تمیز دهند و سپس 
هاي هرز را از غالت تفکیک هاي تحلیلی شکلی، علفبه کمک شیوه

نمایند؛ فناوري که در این مطالعه به کار گرفتـه شـد، نشـان دهنـده     
هرز علی رغم مشکالت ناشی فپتانسیل خوب جهت تخمین توزیع عل

هرز و گیاه زراعی بود؛ عالوه از شباهت طیف بازگشتی حاصله از علف
هرز از موفق به ارزیابی تفکیک علف )2(این آلچاناتیس و همکاران  بر

محصول زراعی پنبه به کمک یک ابزار خودکار (مشـتمل بـر حسـگر    
هـاي طیـف   ویژگـی  کـه از  4) و نیـز الگـوریتم تشـخیص   3چند طیفی

برد شدند؛ در این روش خطاي هاي آماري بهره میبازگشتی و ویژگی
ود معـادل  هرز قرار گرفته بتشخیص در قسمتی که مورد هجوم علف

شد که نتایج، توانایی خوب  %15و میزان تشخیص نادرست برابر  14%
 )9(هرز را به اثبات رساند؛ جی و همکاران این روش در تشخیص علف

                                                        
9- Multi-spectral 
10- Detection algorithm 
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اي نیز ز الگوریتم تشخیص ردیف کشت و تحلیل رنگی لکهبا استفاده ا
شـاورزي در سـه   سازي تصـاویر ک توسط شبیه )13(جونز و همکاران 

هرز و محصـول) و از  مرحله (تشخیص ردیف کشت، تمایز میان علف
-با استفاده از سیستم )6(و  )5(سوي دیگر بارگوس آرتیزو و همکاران 

بینایی در شرایط کنترل شده هاي ماشین هاي پیشرفته مبتنی بر روش
هـرز،  شده نوري اقدام بـه تخمـین میـزان درصـد علـف     کنترل و غیر

محصول و خاك در تصاویر گرفته شده از زمین زراعی نمودند. ویو و 
هـاي تصـویر اقـدام بـه     به کمک هیستوگرام پیکسـل  )20(همکاران 

صـحیح در ایـن   هرز از گندم نمودند که میزان تشخیص تفکیک علف
ایـن احمـد و    قـرار گرفـت عـالوه بـر     %95تا  %92مطالعه در دامنه 

 1SVMویژگی و روش  14در پژوهشی از طریق تعیین  )1(همکاران 
شدند. اما مونتالوو  %97هرز با صحتی بیش از موفق به شناسایی علف

اي را طراحی کنند که توانستند در مزارع ذرت سامانه )18(و همکاران 
بر مبناي آن، مشکل از دست رفتن سبزي گیاه پس از آبیاري و هنگام 
جذب آب توسط گیاه پس از بارش باران و نیز در هنگامی کـه علـف   

گیرد (یعنی هنگام کم شدن رنـگ  هرز تحت عملیات کنترل قرار می
از اعمال عملیات کنترل علـف  سبز گیاه به واسطه خشک شدن ناشی 

هرز)، در پردازش تصـویر برطـرف نماینـد. بررسـی منـابع در زمینـه       
دهد کـه اسـتفاده از ایـن روش در    بکارگیري ماشین بینایی نشان می

آمیـزي در حـال   هـاي هـرز بصـورت موفـق    خصوص تشخیص علف
هاي نچندان دور شـاهد تجـاري   گسترش است و بطور یقین در سال

بخش کشاورزي خواهیم بود؛ اما در رابطه با بکـارگیري  شدن آنها در 
توانست به کمک یـک عینـک مجهـز بـه      )14(امواج فراصوت، کی 

و موانع ثابت موجود  %78حسگر فراصوت، اشیاء متحرك را با صحت 
وي اطـالع  تشخیص و بـه   %93در اطراف شخص نابینا را با صحت 

نیز بـه منظـور تشـخیص     )16( مک کرو و یونگاین  دهد؛ عالوه بر
. در صورت شخص ساکن از حسگرهاي ساکن و متحرك بهره گرفتند

هاپر و با هدف تعیین فاصله و نیز  )15(همین راستا مایاما و همکاران 
توانستند درختان و گیاهـان موجـود در مسـیر     )11(و  )10( مک کرو

حسـگر فراصـوتی شناسـایی نماینـد؛      حرکت روبات را بـا اسـتفاده از  
اقدام به ساخت روبـاتی متحـرك در    )12( همچنین هنتن و همکاران

 ±10هاي کشت ذرت جهـت حرکـت بـا فاصـله حـداکثر      بین ردیف
یـابی آن  ها نمودند که حداکثر خطاي جهـت متر از مرکز ردیفسانتی

بـا هـدف    )21( از طرف دیگر زاماهن و سـالیانی  رادیان بود. 15/0±
ــاج در  ــت و حجــم ت ــین کیفی ــان تعی ــان در ســطح اطمین از  %95خت

حسگرهاي فراصوتی بهره بردند. اما در راستاي به کارگیري این امواج 
توانسـتند بـه    )4( در جهت تشخیص علف هرز آنـدوجار و همکـاران  

هاي هرز پهن برگ توق و ص چمن از علفمنظور تعیین ارتفاع، تشخی
براي چمن کامال ایستاده و دقت بیش از  %81تاتوره با دقت بیش از 

                                                        
1- Support Vector Machine 

هرز پهن برگ از حسگر ایـن امـواج اسـتفاده نماینـد؛     براي علف 99%
ه نقشـه پراکنـدگی چنـد    اقدام به تهی )8(فریک و همکاران همچنین 

هاي هرز و چمـن بـه دو شـیوه اسـتاتیکی و دینـامیکی      گونه از علف
هاي هرز توانستند علف )3( این آندوجار و همکاران نمودند؛ عالوه بر

 در %8/92مزارع گندم را به روش تعیین ارتفاع بـا موفقیـت بـیش از    
جدایش بین منطقه مورد هجوم علف هرز و منطقه فاقد علف هرز به 

نیـز بـه کمـک ترکیـب حسـگر       )7( اسکوال و همکارانانجام رساند؛ 
-هاي هرز موجود بین ردیـف توانستند علف Lidarفراصوتی و حسگر 

بـه   )17( میـزراچ هاي محصول در مزارع ذرت را شناسایی نمایند. اما 
بررسی تغییرات صورت گرفته در نظارت بر کیفیت میوه و سـبزیجات  
در دو دهه اخیر پرداخت و نیـز تجهیـزات و تئـوري فراصـوت بـدین      

 منظور را به عنوان فناوري سریع و قابل اعتماد معرفی کرد.
هاي چشمگیر در حوزه ماشین بینایی به منظور علی رغم موفقیت

ها بـا توجـه بـه الـزام     از این سامانههاي هرز، استفاده تشخیص علف
گر قدرتمنـد و  پردازش در دو بعد و نیز به کارگیري حافظه و پردازش

به تبع آن هزینه باال و سرعت پایین فرایند فوق ما را بر آن داشت تا 
باشـد،  با کمک امواج فراصوت که استفاده از مـوج در یـک بعـد مـی    

ه قـرار دهـیم. مطالعـات    هاي علف هرز را مورد مطالعـ شناسایی گونه
صورت گرفته به کمک امواج فراصوت عمدتاً در راستاي تعیین فاصله 
بین اشیاء انجام پذیرفته است. با توجـه بـه اینکـه خصوصـیات مـوج      

ن عالوه بر فاصله از چشـمه  فراصوت برگشتی در اثر برخورد با گیاها
و تواند تحت تاثیر خصوصیات شکلی، هندسی، فیزیکی گیـاه  موج می

سـنجی  پوشش آن باشد، هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی و امکان
استفاده از فراصوت بـا اسـتفاده از تحلیـل خـواص مـوج برگشـتی از       

هاي علف هرز گیاهان به عنوان یک روش سریع جهت شناسایی گونه
  به منظور استفاده از آن در کشاورزي دقیق است. 

  
  هاروش و مواد

شمایی  1انجام پذیرفت و در شکل  1393این مطالعه که در سال 
کلی از روند اجراي آن در محل مزرعه تحقیقاتی دانشـگاه فردوسـی   

-مشهد به نمایش گذاشته شده است؛ هدف بررسی و تحلیـل ویژگـی  
  هاي موج فراصوتی بازگشتی از علف هرز و تاج پوششی آن بود. 

در ابتدا اقدام به طراحی و ساخت برد الکترونیکی فراصـوت شـد.   
با توانایی ارسال و  ATmega32این بورد مجهز به یک میکروکنترلر 

 2بـود؛ شـکل    40KHzدریافت موج فراصوتی با مشخصه فرکانسی 
دهد کـه  تقرار بورد طراحی شده را نشان مینمایی از نحوه نصب و اس

  تاري این سه پایه خواهیم پرداخت.هاي ساخدر ادامه به ویژگی
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گیرنده فراصوتی  - 1( شمایی کلی از روند اجراي پژوهش ساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی به منظور تشخیص چند گونه علف هرز - 1 شکل

  میکروکنترلر) -6عات ذخیره اطال -5منبع ولتاژ  -4برد الکترونیکی  - 3فرستنده فراصوتی  -2
Figure 1- The general schematic of accomplishment process of investigation Designing and evaluation of an ultrasonic 

system for identification of weed species (1- Ultrasonic wave receiver 2- Ultrasonic wave transmitter 3- Electronic board 
4- Voltage source 5- Data store 6- Microcontroller) 

  

  
 نمایی از پایه و برد الکترونیکی فراصوتی طراحی و ساخته شده - 2 شکل

Figure 2- The schematic of designed and manufactured tripod and ultrasonic electronic circuit 
  

براي ممانعت از تداخل امواج بازگشـتی از سـطح گیـاه بـا امـواج      
شونده توسط فرستنده و با آگاهی نسبت به میزان زاویه بین خط گسیل

عمود بر مبدل و یال مخروط حاصله از انتشار امواج فراصوت (که برابر 
نشان داده شده است)، ارتفاع حسـگر از   3باشد و در شکل می 10° با

نظر گرفته شد و ثبات این مقـدار   متر درسانتی 4قدار سطح گیاه به م
برداري توسط سه پایه فوق الذکر که قابلیـت  طی انجام مراحل نمونه

را داشت محقق گردید؛ عالوه بـر   Zو  X، Yتنظیم تراز در سه جهت 
یز ن Xاین، سه پایه مذکور به برد این امکان را می داد که حول محور 

برداري حتـی  هاي سه پایه امکان نمونهقابلیتدوران داشته باشد. این 
از گیاهانی که در موقعیت نامساعد (همچـون قـرار گـرفتن بـر روي     

 ساخت.شیب) قرار گرفته بودند را نیز مقدور می

برداري در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسـی  انجام مراحل نمونه
 شرایط محیط موردصورت پذیرفت.  در شرایط طبیعی محیط مشهد و

  ثبت گردیده است. 1مطالعه براي هر یک از گیاهان مدنظر در جدول 
ــه   ــف هــرز شــایع شــامل خرف ــه عل ــژوهش پــنج گون در ایــن پ

)Portulacaceae  ســلمه تــره ،().Chenopodium album L،( 
تــاج خــروس خوابیــده    )،Tribulus terrestris L.(خارخســک 

.)Amaranthu sretroflexus L(   و علـف شـور )Salsola iberica( 
نمونه انتخاب شـد و در هـر    30 بررسی گردید. از هر گونه علف هرز

ها به ثانیه دریافت و ذخیره شد. نمونه 30نمونه سیگنال بازگشتی طی 
اي نمونه 4شکل  به رایانه انتقال یافت. RS-232toUSBکمک مبدل 

علف هرز مـورد   یک از گیاهان هاي دریافتی مربوط به هراز سیگنال
  دهد.مطالعه را نشان می
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شمایی از چگونگی گسیل امواج فراصوتی و دریافت امواج انعکاسی با کمترین تداخل که در این پژوهش مورد استفاده قرار  - 3شکل 

 گرفت
Figure 3- The schematic of how emission of ultrasonic waves and receiving the reflective waves with least interaction 

that was used in this investigation  
  

 شرایط محیطی و دوره رشد گیاهان مورد مطالعه - 1جدول  
Table 1- The environmental conditions and growth period of studied plants 

 اهیگفارسی  نام
The Persian 

name of plant  

 نام علمی گیاه
The scientific name of 

plant  

 نیانگیمي دما
Average 

temperature 
)℃(  

 نیانگیم رطوبت
Average humidity 

 (%)  

 )روز( رشد دوره
Growth period 

(day)  
 Portulacaceae 32.87  15.03 60-90  خرفه

  Chenopodium album L. 28.05  17.33  60-75  سلمه تره
  Tribulusterrestris L. 30.5 14.86  90-100  خارخسک

  Amaranthus retroflexus L. 30.65 14.93  75-90  تاج خروس خوابیده
  Salsola iberica 31.68 15.36  90-100  علف شور
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سمت پایین مربوط به هیستوگرام دامنه موج و قدهنده شکل موج، قسمت پایین سمت راست در هر بخش قسمت باال نشان - 4شکل 
وابیده الف) خرفه ب) سلمه تره پ) خارخسک ت) تاج خروس خ پردازد که به ترتیبسمت چپ به تصویر علف هرز مورد مطالعه می

 ث) علف شور
Figure 4- In each part, upper section indicates wave shape, below section in right is related to the histogram of 

wave amplititude and below section in left shows the picture of studied weed that respectively are A) 
Portulacaceae B) Chenopodium album L C) Tribulus terrestris L D) Amaranthus retroflexus L E) Salsola iberica 

  
شــبکه عصــبی چنــد الیــه پرســپترون بــا الگــوریتم       

 BDLRFآموزشی
هـا از شـبکه عصـبی مصـنوعی     در این مطالعه براي تحلیل داده

به عنوان بـردار   qX با دریافت بردار ورودي MLPاستفاده شد. شبکه 
بینی شده براي هـر  به عنوان کالس پیش qZبردار خروجی  ،هاویژگی

(q=1,…,Q)q   هـدف، اتخـاذ پارامترهـاي    22( تولید خواهـد کـرد .(
است که تا حد  qZصحیح شبکه، به منظور دستیابی به خروجی واقعی 

بـراي   متنـاظر بـا خـود باشـد.     qdممکن نزدیک به خروجی مطلـوب  
آموزش شبکه از الگـوریتم پـس انتشـار بـا نـرخ یـادگیري کاهشـی        

)1BDLRF در محیط برنامه  شد. کد کامپیوتري این الگوریتم) استفاده
تهیه شد. این الگوریتم آموزش  8نسخه  MATLABنویسی نرم افزار 

                                                        
1- Back-propagation with declining learning-rate factor  

شروع ) ثابت و نسبتا بزرگ α) و عامل ممنتوم (ηبا آهنگ یادگیري (
 Tکند و قبل از آنکه شبکه ناپایدار و یا همگرایی آن کند شود، هر می

و فاکتور ممنتوم را از طریق تصاعد ) آهنگ یادگیري T≤3≥5تکرار (
 xکه این پارامترها بـه  حسابی بصورت یکنواخت کاهش داده تا زمانی

) مقادیر اولیه خودشان برسند. تابع هزینه بکار رفته در این %5درصد (
باشد و با استفاده از می )٢TSSE(الگوریتم مجموع کل مربعات خطا 

  شود:محاسبه می 1معادله 
)1(      ,

  
امین عنصر از بردارهاي خروجی مطلـوب و   kبه ترتیب  و  

پیش انتشار و امین ورودي است. یادگیري شبکه در دو فاز  q واقعی از

                                                        
2- Total sum-squared error 

  
q k

q
k

q
k zdTSSE 2 Qq ,...,1

q
kdq

kz
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 2هاي هر الیه از شبکه از طریق معادله افتد. وزنپس انتشار اتفاق می
  شوند.محاسبه می 3و 

و         ،  ،  )         2(

  
)3   (

اتصال وزنی  ، jو  iهاي اتصال وزنی بین گره در اینجا   
ها بطـور تصـادفی از دامنـه    ، مقادیر اولیه این وزنkو  jهاي بین گره
ها به ترتیب تعداد نرون 3lو  2lشود. ] انتخاب می-25/0 25/0مقادیر [

(شماره تکرار الگوریتم  باشند. در الیه مخفی و الیه خروجی می
  باشد. می )

  
  بندي ترتیبی دودوییکالس

بندي بر اساس دو ایده اصلی در این مطالعه تفکیک فضاي کالس
باشد. بدین مفهوم که در ابتدا تمام حالت دو کالسی ممکن کالس می

تعیین شد و سپس براي هر یک از آنها شبکه عصبی مجزاي تعریـف  
اساس بهترین نتیجه تفکیـک دو کـالس از یکـدیگر     گردید. حال بر

هاي بعد نیـز هـر دو   شود. در مرحلهبکه عصبی انتخاب میبهترین ش
شود. بدین ترتیب در هر کالس با یکدیگر براي جداسازي انتخاب می

یابد که تمـام  شوند و این تا جایی ادامه میتر میمرحله دو کالس کم
ها با خطاي تشخیص کمتري از یکـدیگر جـدا شـوند. ورودي    کالس

 80بازگشتی در نظـر گرفتـه شـد.     شبکه عصبی دامنه موج فراصوتی
درصد از تعداد هر کالس براي آموزش شـبکه و پیـدا کـردن مقـادیر     

نـده نیـز   مادرصد باقی 20هاي بهینه اختصاص داده شد و بهینه وزن
  پذیري شبکه لحاظ شد.براي آزمایش ویژگی تعمیم

 نتایج و بحث

 هاي آماري امـواج فراصـوتی بازگشـتی   مقایسه ویژگی
میانگین تغییرات دامنه موج فراصوتی بازگشتی براي پنج گونه علـف  
هرز مورد مطالعه در طول زمان براي هر گونه تقریبا منحصر به فـرد  
می باشد، زیرا ویژگی بافتی آنها متفاوت اسـت. سـلمه و خارخسـک    
بیشترین دامنه و علف شور و تاج خروس کمترین دامنـه را داشـتند و   

رفه به طور کامال متمایز در بین دو گروه مذکور همچنین دامنه موج خ
قرار دارد. اگر چه دامنه تغییرات موج سلمه و خارخسـک و نیـز مـوج    
علف شور و تاج خروس تا حدودي مشابه یکدیگر هستند، ولی الگوي 

  تغییرات آنها متفاوت است. 
هاي آماري دامنه تغییرات موج فراصوتی بازگشتی شـامل  ویژگی

یانس، انحراف معیار، چولگی، کشـیدگی و مقایسـه بـین    میانگین، وار
آورده شده است. بر اساس مقادیر  2میانگین و واریانس آنها در جدول 

تـوان  چولگی و کشیدگی دامنه تغییرات موج فراصوتی بازگشـتی مـی  
بیان کرد توزیع آماري دامنه امواج فراصوتی نزدیک به حالـت توزیـع   

منه امواج فراصوتی بازگشتی در سطح نرمال است. مقایسه میانگین دا
دهد که تنها بـین خارخسـک و   درصد نشان می 5داري احتمال معنی

هـا  کـه سـایر گونـه   داري وجود ندارد در حالیسلمه تره اختالف معنی
مه متفاوت از یکدیگر هستند. اما مقایسه بین واریانس خارخسک و سل

س آنهـا در سـطح   داري بـین واریـان  تره نشان از وجود اختالف معنی
-درصد دارد. بنابراین با توجه به اختالف موجود بین ویژگی 5احتمال 

هاي علف هرز می توان از هاي آماري موج فراصوتی بازگشتی از گونه
هـاي  هاي علـف ابزاري جهت شناسایی و تفکیک گونهآنها به عنوان 

 هرز بهره جست. ارزیابی این ادعا در بخش بعدي مقاله به روش شبکه
 عصبی آورده شده است. 

 
 هاي آماري دامنه موج فراصوت بازگشتی از سطح تاج پوششی گونه علف هرزویژگی - 2جدول 

Table 2- The statistics features the amplitude of reflective ultrasonic wave from the canopy of weed species 
 میانگین 

Average  
 واریانس

Variance  
 انحراف معیار

Standard deviation  
 چولگی

Skewness  
 کشیدگی
Kurtosis  

 خارخسک
)Tribulus terrestris L(  

a195.4  a23.2  4.8  .33  3.41  

  خرفه
)Portulacaceae(  

b182.1  b51.5  7.2  .30  2.98  

  سلمه تره
)Chenopodium album L(  

a195.5  c9.6  3.1  .27  3.75  

  شورعلف 
)Salsola iberica(  

c159.4  a19.1  4.4  .14  2.58  

  تاج خروس
)Amaranthus retroflexus 

L(  
d164.5  b45.1  6.7  .26  3.62  
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  هاي علف هرز به کمک شبکه عصبیتفکیک گونه

اي طراحی شد تا بتـوان همـه پـنج    در ابتدا شبکه عصبی به گونه
در یک مرحله از یکدیگر تفکیک کند. در این حالت گونه علف هرز را 

وروي شبکه شامل سیگنال فراصوتی بازگشتی و خروجی شبکه شامل 
هاي هرز مـورد مطالعـه بـود.    متغیر است که مبین هر یک از علف 5

گرایی شبکه عصبی مصنوعی را در طـول مرحلـه   ، نمودار هم5شکل 
رار اجـراي  تکـ  200دهـد. شـبکه عصـبی پـس از     آموزش نشان مـی 

تکـرار   300کنـد و پـس از   الگوریتم آموزش شروع به همگرایـی مـی  
شـود.  شود، لذا آموزش شبکه در این نقطه متوقف میکامال همگرا می

رسـد  درصد می 5در انتهاي مرحله آموزش مقدار خطاي کل شبکه به 
)). درصد تشخیص صحیح و درصد خطا به تفکیک هر الف( 5(شکل 

علف هـرز در دو مرحلـه آمـوزش و ارزیـابی شـبکه      هاي یک از گونه
نشـان   3آورده شده است. نتایج مندرج در جدول  3عصبی در جدول 

دهد که شبکه عصبی در مرحله آموزش بجز گونه سلمه تره سـایر  می
هاي علف هرز را به طور کامل از یکدیگر تشخیص داده است. اما گونه

-دهد که قابلیت تعمیمینتایج شبکه عصبی در مرحله آزمایش نشان م
بندي پذیري شبکه آموزش دیده بسیار ضعیف است زیرا صحت کالس

  باشد.  درصد براي هر گونه می 50صحیح کمتر از 
 

  بندي ترتیبی دودوییروش کالس
نتایج بخش قبلی در ارتباط با بکارگیري شبکه عصـبی واحـد بـراي    

ان داد کـه  هاي علف هرز به صورت همزمان نشجداسازي تمام گونه

اگرچه عملکرد شبکه در مرحله آموزش خوب و قابل قبول است ولـی  
در مرحله آزمایش عملکرد ضعیفی دارد. بنـابراین از روش جداسـازي   

اسـاس جداسـازي کـل     ترتیبی استفاده شد، روش ترتیبی دودویی بر
نتـایج   4فضاي جداسازي به دو کالس مجزا بنا شده اسـت. جـدول   

-ی مجزا به منظور جداسازي هر یک از گونـه عملکرد پنج شبکه عصب
دهد. بـه طـور مثـال    ها نشان میهاي علف هرز در مقابل سایر گونه

کند و بـه همـین   ها جدا میخارخسک را از سایر گونه 1شبکه عصبی 
-هاي عصبی نیز هر گونه علف هرز را از سایر گونهترتیب بقیه شبکه

، سـایر  2بی شـماره  کند. بجز شبکه عصهاي علف هرز شناسایی می
هـاي هـرز را از سـایر    هاي علـف ها توانسته به طور کامل گونهشبکه
  ها شناسایی نمایند.گونه

به طـور   1شبکه عصبی شماره  5و  4، 3، 1هاي عصبی از بین شبکه
دلخواه از مرحله قبلی انتخاب شد. بنابراین در مرحله اول خارخسک از 

شود. لذا باید در ادامه چهار گونه هاي به طور کامل جدا میسایر گونه
مانده خرفه، تاج خروس، سلمه تره و علف شـور از یکـدیگر جـدا    باقی

-کرد. نتایج عملکرد جداسازي چهار شبکه عصبی دیگر شامل شـبکه 
آمده است. درصد تشخیص صحیح شبکه در  5در جدول  9تا  6هاي 

صد است. در در 100ها برابر با مرحله آموزش و آزمایش در تمام شبکه
به دلخواه انتخاب شد، بنـابراین گونـه    7این مرحله نیز شبکه عصبی 
مانده از مرحله قبلی بـه طـور   هاي باقیتاج خروس از بین سایر گونه

  شود.کامل جدا می

  

 
تکرار کامال  300کند و پس از گوریتم آموزش شروع به همگرایی میتکرار اجراي ال 200پس از که نمودار همگرایی شبکه عصبی در حالی - 5 شکل

 ، (الف) درصد تغییرات خطاي تشخیص در مرحله آموزش، (ب) تغییرات مجموع مربعات خطاشودهمگرا می
Figure 5- The convergence diagram of neural network in which after 200 repetitions of training algorithm start to converge 

and after 300 repetitions is completely converged A) the changes percentage of error detection in training stage B) the 
changes of Total sum-squared error  
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 BDLRFمیزان خطا در شناسایی همزمان هر پنج گونه علف هرز به کمک شبکه عصبی چند الیه پرسپترون با الگوریتم آموزشی - 3 جدول
Table 3- The error rate in simultaneous detection all five weed species by using MLP neural network with BDLRF training 

algorithm    
 مرحله آموزش 

Training stage 
 مرحله آزمایش
Testing stage 

 بندي صحیحطبقه 
Correct 

classification  
 طبقه بندي نا صحیح

False classification  
 بندي صحیحطبقه

Correct 
classification  

  بندي نا صحیحطبقه
False classification  

 خارخسک
)Tribulus terrestris L(  100.00  .00  16.67  83.33  

  خرفه
)Portulacaceae(  100.00  .00  33.33  66.67  

  سلمه تره
)Chenopodium album L(  83.33  16.67  16.67  83.33  

  علف شور
)Salsola iberica(  100.00  .00  50.00  50.00  

  تاج خروس
)Amaranthus retroflexus 

L(  
100.00  .00  16.67  83.33  

  
ها به روش ترتیبی بندي یک گونه علف هرز در مقابل سایر گونه(مرحله اول کالس 5و  4، 3، 2، 1عصبی هاي میزان موفقیت شبکه - 4 جدول

 دودویی) در مراحل آموزش و آزمایش
neural networks (first stage of classification a weed species against the other  thThe success rate of 1, 2, 3, 4, and 5 -Table 4

species by using Double Sequential Method) in training and testing stages  
شبکه 
 عصبی

Neural 
networ

k  

 کالس بندي
Classification  

مرحله 
 آموزش

Trainin
g stage  

مرحله 
 آزمایش
Testing 

stage  

شبکه  
 عصبی

Neural 
network  

 کالس بندي
Classification  

مرحله 
 آموزش

Training 
stage  

مرحله 
 آزمایش
Testing 

stage  

1  

 خارخسک
)Tribulus terrestris L(  100.00  100.00  

 

4  

 سلمه تره
)Chenopodium 

album L(  
100.00  100.00  

 سایر
)Others(  100.00  100.00  

 سایر 
)Others(  100.00  100.00  

2  

 خرفه
)Portulacaceae(  95.83  33.33  

 

5  

 علف شور
)Salsola 

iberica(  
100.00  100.00  

 سایر
)Others(  100.00  83.33  

 سایر 
)Others(  100.00  100.00  

3  

 تاج خروس
)Amaranthus retroflexus 

L(  
100.00  100.00  

 

  
      

 سایر
)Others(  100.00  100.00  
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ها به روش ترتیبی دودویی) سایر گونهبندي یک گونه علف هرز در مقابل (مرحله دوم کالس 9و  8، 7، 6هاي عصبی میزان موفقیت شبکه - 5جدول 
 در مراحل آموزش و آزمایش

neural networks (first stage of classification a weed species against the other  thThe success rate of 6, 7, 8, and 9 -Table 5
species by using Double Sequential Method) in training and testing stages  

شبکه 
 عصبی

Neural 
network  

 کالس بندي
Classification  

مرحله 
 آموزش

Trainin
g stage  

مرحله 
 آزمایش
Testing 

stage  

شبکه  
 عصبی

Neural 
network  

 کالس بندي
Classification  

مرحله 
 آموزش

Training 
stage  

مرحله 
 آزمایش
Testing 

stage  

6  

 خرفه
)Portulacaceae(  100.00  100.00  

 

8  

 سلمه تره
)Chenopodium 

album L(  
100.00  100.00  

 سایر
)Others(  100.00  100.00  

 سایر 
)Others(  100.00  100.00  

7  

 تاج خروس
)Amaranthus 

retroflexus L(  
100.00  100.00  

 

9  

 علف شور
)Salsola 

iberica(  
100.00  100.00  

 سایر
)Others(  100.00  100.00  

 سایر 
)Others(  100.00  100.00  

  
با هدف جداسازي خرفه از  10در مرحله سوم شبکه عصبی شماره 

). نتـایج شـبکه عصـبی    6 (جـدول  تره و علف شور طراحی شـد سلمه
دهـد کـه در ایـن    در مرحله آموزش و آزمایش نشـان مـی   10شماره 

صد است. حال تنها در 100مرحله نیز درصد تشخیص صحیح برابر با 

تره و علف شور باقی مانده است. لذا در مرحله آخر این دو گونه سلمه
به طور کامل از یکـدیگر   11دو کالس به کمک شبکه عصبی شماره 

 شود.جدا می

  
ها به روش ترتیبی دودویی) علف هرز در مقابل سایر گونه بندي یک گونه(مرحله سوم کالس 11و  10میزان موفقیت شبکه هاي عصبی  - 6جدول 

 در مراحل آموزش و آزمایش 
neural networks (first stage of classification a weed species against the other species  thThe success rate of 10 and 11 -6Table 

by using Double Sequential Method) in training and testing stages  
شبکه 
 عصبی
Neural 

network  

 کالس بندي
Classification  

مرحله 
 آموزش

Training 
stage  

مرحله 
 آزمایش
Testing 
stage  

شبکه  
 عصبی
Neural 

network  

 کالس بندي
Classification  

مرحله 
 آموزش

Training 
stage  

مرحله 
 آزمایش
Testing 
stage  

10  

 خرفه
)Portulacaceae(  100.00  100.00  

 

11  

 سلمه تره
)Chenopodium 

album L(  
100.00  100.00  

  سایر
)Others(  100.00  100.00  

  علف شور 
)Salsola 

iberica(  
100.00  100.00  

  
-11هـاي  ه عصبی طراحی شده، به ترتیب شبکهشبک 11از بین 

انتخاب شده توانسـتند طـی   انتخاب شدند. این چهار شبکه  10-7-1
هاي علف هـرز را بـه طـور کامـل از یکـدیگر      چهار مرحله تمام گونه

هر مرحله شـامل دو کـالس اسـت. در     6شناسایی کنند. طبق شکل 
ها در کالس دوم، در خارخسک در کالس اول و سایر گونه مرحله اول

خرفه، سـلمه تـره و علـف    "مرحله دوم تاج خروس در کالس اول و 

سـلمه  "ر کالس دوم، در مرحله سوم خرفه در یک کـالس و  د "شور
در کالس بعدي و نیـز در مرحلـه آخـر دو کـالس      "تره و علف شور

 شوند.تره و علف شور از یکدیگر تفکیک میمانده سلمهباقی
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 دودویی به طوري که در هر مرحله گونه شناسایی شده حذف گرددمراحل کالس بندي گونه هاي علف هرز به روش ترتیبی  - 6شکل 

Figure 6- The classification stages of weed species by using Double Sequential Method so that in each stage the detected 
species are omitted  

  
  گیري کلینتیجه

توان این وسیله را در آینـده نچنـدان   تایج حاصله میبا توجه به ن
-دور پس از فراهم نمودن مجموعه داده اي مشتمل بر تمـامی گونـه  

هاي علف هرز و گیاهان زراعی در مزارع مکانیزه همراه با تراکتور و یا 

اي متحرك بـه منظـور از بـین بـردن     هاي نوین آبیاري قطرهسیستم
ها استفاده نمـود همچنـین   کشعلفهاي هرز با میزان متناسب علف

باشـد شـناخت و جهـت    هایی از زمین مزروعی را که فقیر میقسمت
  استفاده از کود مناسب این تجهیز را به کار برد.

  
 منابع

1- Ahmed F., Al-Mamun H. A., Bari A. S. M. H., Hossain E., and Kwan P. 2012. Classification of crops and weeds 
from digital images: A support vector machine approach. Crop Protection, 40: 98-104. 

2- Alchanatis V., Ridel L., Hetzroni A., and Yaroslavsky L. 2005 .Weed detection in multi-spectral images of cotton 
fields. Computers and Electronics in Agriculture, 47: 243-260. 

3- Andújar D., Weis M., and Gerhards R. 2012. An Ultrasonic System for Weed Detection in Cereal Crops. Sensors, 
12: 17343-17357. 

4- Andujar D., Escol ÀA., Dorado J., and Fernandez-Quintanilla C. 2011. Weed discrimination using ultrasonic 
sensors. Weed Research, 51: 543-547. 

5- Burgos-Artizzu X. P., Ribeiro A., Guijarro M., and Pajares G. 2011. Real-time image processing for crop/weed 
discrimination in maize fields. Computers and Electronics in Agriculture, 75: 337-346. 

6- Burgos-Artizzu X. P., Ribeiro A., Tellaeche A., Pajares G., and Fernández-Quintanilla C. 2010. Analysis of 
natural images processing for the extraction of agricultural elements. Image and Vision Computing, 28: 138-149. 

7- Escolà A., Andújar D., Dorado J., Fernández-Quintanilla C., and Rosell-Polo J. R. Weed detection and 
discrimination in maize fields using ultrasonic and lidar sensors . 

8- Fricke T., Richter F., and Wachendorf M. 2011. Assessment of forage mass from grassland swards by height 
measurement using an ultrasonic sensor. Computers and Electronics in Agriculture, 79: 142-152. 

9- Gée C., Bossu J., Jones G., and Truchetet F. 2008. Crop/weed discrimination in perspective agronomic images. 
Computers and Electronics in Agriculture, 60: 49-59. 

10- Harper N., and McKerrow P. 2001. Recognising plants with ultrasonic sensing for mobile robot navigation. 
Robotics and Autonomous Systems, 34: 71-82. 

11- Harper N. L., and McKerrow P. J. 1997. Recognition of Plants with CTFM Ultrasonic Range Data using a Neural 
Network. International Conference on Robotics and Automation , 

12- Henten E. J. v., Asselt C. J. v., Bakker T., Blaauw S. K., Govers M. H. A. M., J.W. Hofstee1, Jansen R. M. C., 
Nieuwenhuizen A. T., Speetjens S .L., Stigter J. D., Straten G. v., and Willigenburg L. G. V. WURKing: a small 
sized autonomous robot for the Farm of the Future . 

13- Jones G., Gée C., and Truchetet F. 2009. Assessment of an inter-row weed infestation rate on simulated agronomic 
images. Computers and Electronics in Agriculture, 67: 43-50. 

14- Kay L. 1974. A sonar aid to enhance spatial perception of the blind: engineering design and evaluation.  Radio and 
Electronic Engineer, 44: 605-627. 



  241     ...هرزبه منظور تشخیص چند گونه علفساخت و ارزیابی سامانه فراصوتی 

15- Maeyama S., Ohya A., and Yuta S. i. 1994. Positioning by Tree Detection Sensor and Dead Reckoning for 
Outdoor Navigation of a Mobile Robot. International Conference on Multisensor Fusion and Integration for 
Intelligent Systems , 

16- McKerrow P., and Yoong K. K. 2007. Classifying still faces with ultrasonic sensing. Robotics and Autonomous 
Systems, 55: 702-710. 

17- Mizrach A. 2008. Ultrasonic technology for quality evaluation of fresh fruit and vegetables in pre- and postharvest 
processes. Postharvest Biology and Technology, 48: 315-330. 

18- Montalvo M., Guerrero J. M., Romeo J., Emmi L., Guijarro M., and Pajares G. 2013. Automatic expert system for 
weeds/crops identification in images from maize fields. Expert Systems with Applications, 40: 75-82. 

19- Pérez A. J., López F., Benlloch J. V., and Christensen S. 2000. Colour and shape analysis techniques for weed 
detection in cereal fields. Computers and Electronics in Agriculture, 25: 197-212. 

20- Wu X., Xu W., Song Y., and Cai M. 2011 .A Detection Method of Weed in Wheat Field on Machine Vision. 
Procedia Engineering, 15: 1998-2003. 

21- Zamahn Q. U., and Salyani M. 2004. Effects of foliage density and ground speed on ultrasonic measurement of 
citrus tree volume. American Society of Agricultural Engineers, 

22- Zarifneshat S., Rohani A., Ghassemzadeh H. R., Sadeghi M., Ahmadi E., and Zarifneshat M. 2012. Predictions of 
apple bruise volume using artificial neural network. Computers and Electronics in Agriculture, 82: 75-86. 

 
 


