
 

 

Detection of Chilo suppressalis using smartphone images and deep learning 

 

Introduction 

Rice is one of the most important and main food sources in Iran and the world. the correct identification of the 

type of pest in the early stages for preventive action has a "significant role" in reducing the damage to the 

crop.  Traditional methods are not only time consuming, but also provide inaccurate results, so accurate 

farming and related technology systems Came into being. Precision farming can use information technology 

such as GPS technology, GIS technology, remote sensing technology and machine learning to use agricultural 

inter-farm technical measures to achieve better marginal benefits of the economy and environment. Machine 

learning is a branch of artificial intelligence that can automatically advance based on experience gained. Deep 

learning is a subfield of machine learning that models the concepts of using deep graphics with several high-

level abstract layers. This capability has led to careful consideration in agricultural management. Diagnosis of 

the disease and predicting the time of destruction, with the focus on artificial intelligence has been the title of 

many articles and research in the field of agriculture. in this article, in the first step, using the data received 

from the smartphone and its validation with the opinion of experts, a trained model of the chilo suppressalis 

pest is presented. Then, in the second step, the developed system based on the smartphone is introduced. 

Using this system, farmers can share their pest images through the Internet, learn about the type of pest on 

their farm and take the necessary measures to combat the pest. This operation is done without wasting time 

and in the shortest possible time using the developed artificial intelligence. In the continuation of the article, 

the second part introduces the materials and methods, and the third part presents the results. The fourth 

section also discusses and concludes the research. 

Materials and Methods 

chilo suppressalis is one of the most important pests of rice in temperate and subtropical regions of Asia. The 

traditional method of villagers was used to collect the chilo suppressalis pest. In this method, a light source is 

placed on top of a pan full of water containing some pesticide and at sunset, these insects are absorbed by the 

light and after a lot of rotation, they fall into the water in the pan. This method is known as optical telephoto. 
After hunting the pest using optical traps, collect them from the water surface and take a photo of this insect 

with a mobile phone according to the location of the optical trap. The proposed method in this research 

includes three main steps. First the farmer using the software The extended (Smart Farm) sends the received 

image of the chilo suppressalis pest along with its location to the system. The image processing and pest range 

detection operations are performed in the Smart Farm software program and the user verifies the pest 

detection accuracy. In the second step, the images sent by the farmer in the pre-trained model of the system 

are decided. And in the final step, after determining the type of pest, the results will be sent to the farmer 

along with the methods of controlling this pest.  

Results 

The model is designed with 400 APCs with 88% accuracy and 92% accuracy Percentage has been reached. 

Also, for more detailed study of the proposed model, the statistical criterion of reminder and the criterion F 

were used. According to the calculations, the trained model was able to show a 91% reminder. This criterion 

shows that the model was able to identify to a large extent everything that was expected to be identified by the 

model. Also, the criterion F with an acceptable percentage of 88% confirmed the accuracy of the trained 

model. 

Conclusion 

The use of free data sent by farmers has always been of great interest to researchers. In this research, an 

intelligent pest type identification system (worm, stalk eater) was designed and was automatically determined 

by the farmer using the artificial intelligence method and in-depth learning of the pest type from the image 

sent by the farmer. The farmer is informed of the type of pest on his farm in the shortest possible time by 

using the system developed and only with the minimum training of software. 
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 چکیده

ترین وعده غذایی در کشورهای خاورمیانه، به ویژه ایران است. مقابله موثر و به هنگام  در بین محصوالت کشاورزی، برنج یکی از اصلی

 Chilo) خوار برنج پیشرو در زمینه زراعت این محصول است. کرم ساقههای  ترین چالش با آفات مزارع برنج، یکی از بزرگ

suppressalis) هایی که به مزارع برنج هجوم  باشد. در حال حاضر، تشخیص نوع آفت از آفات کلیدی گیاه برنج در شمال ایران می

برند به نیروی انسانی و تجربه کافی متکی است. تشخیص آفت در مراحل اولیه به منظور به حداقل رساندن خسارت به عنوان اقدام  می

 یکشاورزجمله های یادگیری ماشین، دریچه جدیدی را در صنایع مختلف از  ی و الگوریتمپیشگیرانه ضروری است. توسعه هوش مصنوع

های موجود در شناسایی آفت جلوگیری کرد. از  توان تا حدود زیادی از خطا ایجاد کرده است. با استفاده از یادگیری ماشین می یصنعت

هوشمند و توسعه شیوه دریافت اطالعات داوطلبانه، امکان پایش های اخیر همگانی شدن استفاده از تلفن همراه  طرف دیگر در سال

برنج با  خوارساقه کرم خودکار ییشناساهدف از این تحقیق، . خودکار به منظور کاهش نیروی انسانی برای کشاورزان فراهم شده است

 یکاربرد برنامهاز . است جهت شناسایی دقیق آفت کشاورز یبرا یکاربرد برنامه کی توسعه و یمعرف وتلفن همراه  ریاستفاده از تصاو

با  ،سپس استفاده شد. قیعم یعصب شبکه آموزشبرای  برنج خوار ساقه رکرمیتصاوبه منظور دریافت توسعه داده شده برای کشاورز 

 ریبا استفاده از تصاو دهیمدل آموزش د حاصل نشان داد که جینتا. شدموزش مدل پرداخته آ به قیعم یریادگی یهاکیاستفاده از تکن

 . داردخوار  آفت کرم ساقه صیدر تشخ یعملکرد مناسب درصد 88صحت  درصد و 29تلفن هوشمند با دقت 

 تلفن همراه هوشمند، تشخیص خودکار آفات، کشاورزی هوشمند، یادگیری ماشین  خوار برنج،  کرم ساقه واژگان کلیدی:

 

 مقدمه 

 با توجه به این که کمیت و کیفیت برنج براثر رود. منبع غذایی در ایران و جهان به شمار میترین  ترین و اصلی برنج یکی از مهم

 8۶۶در سطح زیرکشت  هزار تن برنج ۰۶۶میلیون و  9گذشته جهادکشاورزی در سال های  بنابر گزارشیابد،  آفات مختلف کاهش می

 برنج مهم مزارع ازآفات برنج خوار ساقه کرم. کند نیاز کشور را تأمین میدرصد  8۸که این میزان از برنج تولیدی  هزار هکتار تولید شد

 های کش آفت وسیله به آفت کنترل این اعظم قسمت طرفی از سازد، می وارد برنج به محصول زیادی خسارت ساالنه شود، می محسوب



 

 

بسزایی  درمراحل اولیه برای اقدام پیشگیرانه نقش شناسایی صحیح نوع آفت بنابراین . گیرد می صورت( گرانول های  کش حشره) شیمیایی

ترین آفات برنج در مناطق معتدل و نیمه استوایی  یکی از مهم 1کرم ساقه خوار برنج دارد.  در کاهش میزان خسارت وارده به محصول 

شناسایی  9توسط واکر 18۰۱بار در دنیا در سال  اولین Pyralidaeو خانواده  Lepidoptere. این آفت از راسته (Dale, 1994) آسیا است

معروف  ۱شود که به خسارت نسل اولشد. الرو این آفت بر روی گیاه برنج در مرحله رشد منجر به زردی و خشکی گیاه می گذاری  و نام

آفت تا های جدید از خسارت  گیاه در مقابل آفت عکس العمل نشان داده و با ایجاد ساقه های جانبی، در این مرحله با رشد ساقه است.

نامند. می 4شود که این عالمت را خسارت نوع دوم ، تغذیه الرو منجر به خشکی گیاه میدهی کند. اما در مرحله خوشهحدی جلوگیری می

های  های جانبی وجود ندارد. ساقه مرحله دوم خسارت گیاه تقریبا در پایان مرحله رویش است و امکان ترمیم خسارت از طریق رشد ساقه

 . (Pathak, 1968)گردد های سالم مجاور می آفت در این زمان در اثر وزش باد شکسته و باعث خرابی و از بین رفتن ساقه آلوده به

بندی  بینی با چشم غیر مسلح است، برای درجهدرحال حاضر، آسیب شناسان گیاهی از یک روش قدیمی که بطور عمده متکی به پیش

 دهندتنها زمانبر هستند، بلکه نتایج غیر دقیقی را نیز ارائه می نه  های سنتی کنند. روشمیشدت خسارت وارده به گیاهان استفاده 

(Deshpande et al., 2014)نوظهور باعث افزایش  های به صنعتی و حمایت از فناوری  سنتی های کشاورزی از  . تغییر روش

به منظور حل مشکالت کشاورزی سنتی، از قبیل  128۶از اواخر دهه گذاری و تبدیل آن به یک صنعت پررونق شده است.  سرمایه

 یکشاورز کاربرد یمحققان سراسر جهان شروع به بررس ،یتحقق توسعه کشاورز یبرا نطوریهمو  منابع دادنزیست، هدر  آلودگی محیط

 ی سیستم اطالعات جغرافیایی،فناورتواند از فناوری اطالعات مانند  . کشاورزی دقیق میهوشمند کرده اند یارتباط یها ستمیو س قیدق

از  ،یستیز طیو کاهش خطرات مح یمنافع بهتر اقتصاد به یابیدست منظور به تا کند استفاده نیماش یریادگی و دور از سنجش یفناور

 .(Zhu et al., 2009)کند استفادهمزارع  انیدر م یکشاورز یاقدامات فن

در . شناسندمینقشه  تولیدو بسیاری از مردم آن را به عنوان ابزار ساده نبوده ( GIS) مفهوم مشترک سیستم اطالعات جغرافیایی 

 است  داده یط پایگاه مح ،سنجش از دور ،نمایش دیجیتالی مناظر متشکل ازیک محیط پیچیده  سیستم اطالعات جغرافیاییواقع، 

(Opara, 2004;  Soomro et al., 2001).  در کشاورزی در حال افزایش است چرا که فناوری برای  سیستم اطالعات جغرافیایینقش

آوری  فن .(Soomro, 2015)های مرتبط با مکان بر روی محصوالت کشاورزی در حال پیشرفت است  کسب، تحلیل و مدیریت داده

GIS ها و آفات، نقشه برداری و محل  نقش مهمی در کشاورزی دقیق را با ارزیابی شرایط محصول و پیش بینی بازده، کشف بیماری

. در (PraveenSharma, 2020)کند  وقوع فاجعه، اطالعات مدیریت تامین آب، مدیریت حیات وحش و پیش بینی آب و هوا بازی می

استفاده شده است. در این پژوهش از  GISگیری و نظارت بر افزایش پایداری کشتزار روغن نخل، از  مالزی برای حمایت از تصمیم
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 ,.Pohl et al)استفاده شد تا به صورت موثر این پایش انجام گردد  GISتصاویر چند طیفی و راداری  سنجش از دور و تلفیق آن با 

در  Jiangxiدر استان  Shuibianتوان به تحقیقات موردی که در شهر  مهم اطالعات جغرافیایی داوطلبانه می . در ارتباط با نقش (2016

 و مدیریت تلفیقی آفت مورد بررسی قرار گرفت. با VGIکشور چین انجام پذیرفته اشاره کرد. در این تحقیق اثر بخشی تلفیق داده های 

ای کشاورزان بدست آمده است  های داوطلبانه خوار برنج که از طریق داده تجزیه و تحلیل خسارات به جا مانده از هجوم کرم ساقه

نی این آفت را در سراسر منطقه آشکار کردند. این الگوها شامل تاریخ، میزان شدت آفت زدگی، جهت گیری یا های پخش مکا الگو

را در افزایش مدیریت تلفیقی  VGIباشد. این مطالعه موردی، شایستگی منحصر به فرد  ها می خوشه  تغییرات ساختاری مکانی آلودگی

 .(Yan et al., 2017) دهد آفت نشان می

 استفادهمحصول توسط آفات،  بیاز زمان کاشت بذر تا برداشت محصول مانند تخر یادیز یها به صورت روزانه با چالش یکشاورز 

برای به حداقل رساندن تلفات  .است روبرو یزهکش و یاریآب امکانات فقدان و هرز یها علف حیصح تیریمد عدم ها، کش آفت هیرو یب

هوش های  محصوالت کشاورزی، تشخیص نوع و شدت خسارت در مراحل اولیه برای اقدام پیشگیرانه مورد نیاز است. با توجه به قابلیت

. (KarabatakInce, 2009)های مذکور استفاده نمود توان از این روش در بخش پیچیده، می و یادگیری ماشین در حل مسائل مصنوعی

گردد، از دقت باالیی نیز وری میعالوه براینکه سبب افزایش بهره های سنتیگیریجای تصمیم نوعی بهمص های هوش استفاده از روش

با استفاده از هوش مصنوعی کشاورزی به شدت نیازمند محاسبات و انجام عملیات تشخیص خودکار آفات   برخوردار است. امروزه صنعت

 .(Jha et al., 2019)است

های مختلف  یافته و در حوزه سال گذشته، به دلیل سودمندی زیاد و کاربرد فراوان، هوش مصنوعی به طور مداوم توسعه ۸۶در طول 

 مراکزهای هوشمند ابتدا در  های فنی مانند کامپیوترها، اینترنت و گوشی جمله کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. نوآوریاز 

با عملکرد خوب در مناطق  تالیجیدو سپس در مناطق روستایی مورد استفاده وسیع قرار گرفته ولی یک زیرساخت  یشهر تیپرجمع

 ,Opara) ی و جلوگیری از مهاجرت روستایان به مناطق شهری ضروری استشهر امکانات به یدسترس عدمروستایی به منظور غلبه بر 

2004;  Soomro et al., 2001) با توجه به آماری که مرکز تحقیقات .Pew
منتشرکرده است. میانگین ضریب نفوذ گوشی همراه  ۸

وذ تلفن همراه . افزایش نف(Pew Research Center, Feb. 05, 2019)درصد است ۰۰،  9۶18تا پایان سال  هوشمند در سطح جهانی،

هوشمند و رایانش ابری به نشر اطالعات مرتبط به کشاورزی به کشاورزان کمک شایانی خواهد کرد. یکی از مزایای جریان اطالعات 

 . دینماتواند تصمیمات مدیریتی بهتری را اتخاذ که کشاورز می این است

 Mitchell)ای از هوش مصنوعی است که قابلیت پیشرفت خودکار بر اساس تجربه های کسب شده را دارد شاخه ۰یادگیری ماشین

et al., 1986)هایی از  . به عبارت دیگر، یادگیری ماشین برای یافتن الگوها و جستجوی تغییرات کوچک، بر پایۀ بررسی و مقایسۀ داده
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یادگیری عمیق یک  .شود های دستیابی به هوش مصنوعی محسوب می عظیمی از داده استوار است و یکی از راه مقادیر کوچک تا حجم 

با چندین الیه انتزاعی سطح باال را مدل  دهیچیپ و ادیز یها الی بازیر شاخه از یادگیری ماشین است که مفاهیم استفاده از گرافی 

 کند. می

آفات از این قابلیت موجب شده تا در مدیریت کشاورزی دقیق مورد توجه قرار گیرد. درکشاورزی دقیق اطالعات مواد شیمیایی و تخریب 

با محوریت هوش مصنوعی عنوان  بینی بازده زمان تخریب، تشخیص بیماری و پیش .گیرند نظر زمان و مکان مورد بررسی قرار می

ظاهر  دبخشینو اریبس ریتصو یبند در طبقه قیعم یریادگی یها کیتکن های زیادی در حوزه کشاورزی بوده است. مقاالت و پژوهش

مورد  یانگور، هلو و گالب، ی، گوجه فرنگبیس، یچا یها یماریب لیو تحل هیتجز یها برا کیتکن نیا ر،یاخ یدر سال ها اند شده

اشاره کرد که برای  همکاران و Pantazi  مقاله توان به ها می از جمله این پژوهش .(Ngugi at el,2020)استفاده قرار گرفته است

یک روش جدید  دیگری . در تحقیق(Pantazi et al., 2017) سالم و آلوده به سیاهک در طول رشد گیاه انجام شد 7تشخیص مارتیغال

که به صورت  شد دادهفرنگی در محیط گلخانه توسعه  تشخیص خودکار قارچ گیاه توت بندی و براساس روند پردازش تصویر برای طبقه

نیز برای ی مشابه . در تحقیق(Ebrahimi et al., 2017) کند به هنگام اقدام به شناسایی و طبقه بندی انواع قارچ های این گیاه می

 تهیوارهای قارچ فوزاریوم برای دو  تشخیص و غربالگری بیماری پوسیدگی طوقه برنج، از پردازش تصویر برای تشخیص دقیق پاتوژن

 دیتول زانیم افزایشخودکار آفت محصول عالوه بر  صیتشخبا توجه به تحقیقات انجام شده،  .(Chung et al., 2016) شدبرنج استفاده 

در استفاده از تکنیک یادگیری ماشین،  .دهد یم کاهش یسنت یها روش به نسبت  را یماریب صیتشخ زمان، محصول

(SilveiraMonteiro, 2009) های نقطه چشم پروانه  برای شناسایی خودکار الگورا  ابزاریBicyclus anynanaاستفاده از یک  ، با

ای و تقارن برای تشخیص نقاط چشمی روی تصاویر ایجاد کردند. این نرم افزار  های مبتنی بر دایره الگوریتم یادگیری ماشین با ویژگی

های آفت بر  ، برای شناسایی گونه(Wen et al., 2015)های پروانه را با موفقیت تشخیص دهد.  همچنین توانست الگوهای سایر گونه

سپس  های عددی استخراج شده برای توصیف پروانه استفاده کردند. اساس تصاویر، از ترکیب مناسب شکل، رنگ، بافت و ویژگی

IpSDAEتکنیک 
که توسط شبکه به  ییشده ) پروانه ها جادیا یهاکه توانسته است پروانه شد یطراح قیعم یعصب شبکه یبرا 8

، مدل طبقه بندی (Lu et al., 2019). در تحقیق کند ییشناسا %28.1۱را با دقت  یعیطب یها شد( و پروانه دیتول یصورت مصنوع

GAN( را در ترکیب با تکنیک CNNشبکه کانولوشن)
استفاده  Raspberry Pi v2پیشنهاد دادند که برای این روش از یک دوربین  2

ایجاد  GANشد و حشرات مگس سفید و تریپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و تصاویر مصنوعی از طریق افزایش داده مبتنی بر 

درصد  2۸تا  8۸حشره مگس با دقت  گونههای تصویری محدود افزایش یابد. در این روش شناسایی  با داده CNNشد تا طبقه بندی 

 دهیبهبود بخش یادیرا تا حد ز ریتصو یبند دقت طبقه قیعم یریادگیبر  یکانولوشن مبتن یعصب یها ر شبکهد ها شرفتیپانجام شد. 
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 Silybum marianum 

8
 Improved Pyramidal Stacked De-noising AutoEncoder (IpSDAE)  

9
 Generative adversarial network 



 

 

 یمقاله برا نیدر ا قیعم یریادگیبر  یمبتن یکردهایرو ،اند موفق بوده ریتصاو یطبقه بندهای کانولوشن در  با توجه به اینکه شبکه است

 .(Ngugi at el,2020)داده شده است وسعهبرنج ت اهیگ ریها و آفات از تصاو یماریب صیتشخ

های شبکه عصبی عمیق روند شناسایی آفات گیاهی با دقت  دهد با اضافه شدن تکنیک همانطور که تحقیقات جدید نشان می

یا استفاده از بیشتری انجام پذیرفت. تحقیقاتی که به آن اشاره شد برای اخذ تصویر نیاز به فرد متخصص و وجود شرایط نوری مناسب و 

بر هزینه زیاد ساخت  که امکان اجرای آنها برای کشاورزان وجود ندارد. زیرا عالوه های مختلف برای شناسایی آفت وابسته هستند فناوری

 ها و استخدام نیروی کارآمد، زمان برای مبارزه با آفت برنج از دست خواهد رفت. نکته دیگری در این تحقیقات جدا بودن این دستگاه

وجود  VGIهای ارسالی از داوطلب در  است. همواره عدم اطمینان از داده GISهای مکانی مبتنی بر  بخش تشخیص آفت و تحلیل

 های مکانی داوطلبانه همواره مورد توجه قرار گرفته است.  خواهد داشت. بنابراین، نیاز به اعتبار داده

دریافتی از تلفن هوشمند و اعتبار سنجی آن با نظر کارشناسان مدل آموزش های  در پژوهش حاضر، در گام اول با استفاده از داده

شود. با استفاده از این  بر پایه تلفن هوشمند معرفی می  یافته شود. سپس، در گام دوم سامانه توسعه خوار ارائه می ای از آفت کرم ساقه دیده

 آفت زمین زراعی خود آگاهی یابند و اقدامات الزم طریق اینترنت، به نوع  گذاری تصاویر آفت از توانند با به اشتراک سامانه کشاورزان می

 شود.  جهت مقابله با آفت را انجام دهند. این عمل در کمترین زمان ممکن با استفاده از هوش مصنوعی توسعه داده شده انجام می

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه  

های آفت مورد مطالعه  آوری داده زاده عبداهلل برای جمع یاده شهرستان آمل از توابع امامهای کشاورزی واقع در روستای چالیک زمین

های پر محصول  شود. اقالم برنج تولیدی شامل گونه انتخاب شد. در این روستا هر ساله در دو نوبت کشت برنج انجام می 1مطابق شکل 

شود. این  واخر اسفند ماه شروع و برداشت محصول در تیر ماه انجام می)فجر( و بومی )طارم هاشمی( بوده و فرایند کشت محصول از ا

موقعیت منطقه مورد مطالعه را  9قرار گرفته است. در شکل  8 9۰ ۱۰و عرض جغرافیایی  1۱ 17 ۸۰روستا در طول جغرافیایی 

 دهد. نشان می



 

 

 

 های کشاورزی ای از زمین تصویر ماهواره 1-شکل 

Fig.1.Satellite image of agricultural lands 

 

  
 موقعیت جغرافیایی منطقه 2-شکل 

Fig.2.Geographical location of the region 

 جمع آوری داده  

روش سنتی اهالی روستا استفاده شد. در این روش  از به تعداد کافی برای آموزش شبکهوری تصاویر کرم ساقه خوار آ برای جمع

کش قرار داده و هنگام غروب آفتاب این حشرات به دنبال  آفت یک منبع نور را در باالی تشت پر از آب حاوی مقداری ۱مطابق شکل 

 کنند. این روش به تله نوری )فروالیت( معروف است. شوند و بعد از چرخش زیاد به داخل آب موجود در تشت سقوط می نور جذب می

 تله نوری مورد استفاده برای شکار آفت – 3شکل 

Fig.3. Optical traps used for pest hunting 

آوری کرده و با گوشی همراه اقدام به عکس برداری از این حشره  ها را از سطح آب جمع بعد از شکار آفت با استفاده از تله نوری آن

 .قابل مشاهده است 4تصویر را در شکل ای از این  شود نمونه با توجه به موقعیت مکانی تله نوری می

 



 

 

 نمایش حشرات کامل به تله افتاده کرم ساقه خوار برنج  – 4شکل 

Fig.4. Display of trapped insects of Chilo suppressalis  

 پیشنهادیروش   

توسعه یافته )مزرعه هوشمند( روش پیشنهادی در این تحقیق شامل سه مرحله اصلی است. ابتدا کشاورز با استفاده از نرم افزار 

کند. عملیات پردازش تصویر و شناسایی  خوار را همراه با موقعیت مکانی آن برای سامانه ارسال می عکس دریافت شده از آفت کرم ساقه

م تصاویر ارسالی کند. در گام دو پذیرد و کاربر صحت شناسایی آفت را تایید می افزار مزرعه هوشمند انجام می محدوده آفت در برنامه نرم

گیرد. و در گام نهایی بعد از تشخیص نوع آفت نتایج همراه با  گیری قرار می کشاورز در مدل از پیش آموزش دیده سامانه مورد تصمیم

 های مبارزه با این آفت برای کشاورز ارسال خواهد شد. روش

ستفاده از تصاویر بدست آمده از تلفن همراه است. اما خوار برنج با ا تمرکز اصلی این تحقیق بررسی امکان تشخیص آفت کرم ساقه

ای طراحی شد تا کشاورز بتواند نیازهای کشاورزی خود را با صرف کمترین زمان براورده کند. بنابراین، ابتدا  برای توسعه این روش سامانه

ناسان کشاورزی مدل آموزش دیده را توسعه ها و تایید آن توسط کارش با استفاده از تصاویر بدست آمده از تلفن هوشمند و صحت داده

سپس زمانی که کشاورز تصویر آفت را در  سرور بارگذاری می شودهای آموزش دیده است در  داده و پس از ساخت مدل که شامل وزن

شود و  می شود و توسط مدل توسعه داده شده نوع آفت تشخیص داده برنامه بارگذاری کند تصویر برای تشخیص در سرور فراخوانی می

شود نتایج به هنگام به دست کشاورز  پذیرد و این امکان باعث می شود. کل این مراحل در سرور انجام می نتیجه برای کشاورز ارسال می

 گیرد. نتایج حاصل، شبکه عصبی براساس معیارهای ارزیابی مورد بررسی قرار میو در نهایت برای بررسی دقت  برسد

 کشاورزدریافت اطالعات از -1  

افزار بایستی ابتدا مشخصات خود را به  نشان داده شده است. کشاورز برای استفاده از نرم ۸افزار مطابق شکل  محیط گرافیکی نرم

همراه موقعیت تقریبی زمین کشاورزی وارد نماید. سپس، برای تشخیص آفت، عکسی از آفت را همراه با برچسب موقعیت مکانی مطابق 

 کند.  مانه ارسال میبرای این سا ۰شکل 

 

  
 

 قسمتی از ورود اطالعات کشاورز هوشمند -5شکل 

Fig.5. Part of smart farmer information entry 
 اطالعات دریافتی از درخواست کشاورز –6شکل 

Fig.6. Information received from the farmer's 

request 



 

 

 پردازش تصاویر و شبکه عصبی عمیق-2

 های دریافتی   پردازش دادهپیش 

های مشابه ضروری است. روشی که در این تحقیق  خوار از آفت ساقه پردازش تصاویر دریافتی از کشاورز برای تشخیص کرم 

گیری و  های تولید شده از این مراحل برای تصمیمی است. ویژگیـویژگ بندی و استخراج پردازش، بخش پیش شامل  پیشنهاد شده 

عالوه  تا شود،می به شبکه آموزش دیده ارسال خواهد شد تا عارضه یا آفت را تشخیص دهد. ابتدا عملیات پیش پردازش انجامبندی  طبقه

ها انجام پذیرد. این  هم روی دادهبرای حذف نویز احتمالی مانند فیلتر های نرم کننده بر انتخاب محدوده مورد نظر فیلترهای استاندارد 

با این عمل سرعت  همراه هوشمند کاربر انجام شود و فایل بعد از انجام پیش پردازش در سرور بارگذاری شود. تواند در تلفنکار می

شود تا کیفیت تصویر  پردازش تصویر باعث می پردازد.بارگذاری داده بیشتر خواهد شد و کاربر هزینه کمتری بابت انتقال اطالعات می

. برای شناسایی و طبقه بندی تصاویر با (Hornberg, 2017)بر روی تصویر اعمال شودبهبود یافته و تصحیحات هندسی مورد نظر 

شوند به تصویر خاکستری تبدیل می 7 توان از شبکه های عصبی استفاده نمود. تصاویر دریافتی از کاربر مطابق شکل چیدگی زیاد میپی

 شود. حذف می 1تا عملیات پردازش با سرعت بیشتری انجام پذیرد. سپس پس زمینه تصویر از تصویر  با استفاده از رابطه 

 

 خاکستری تبدیل عکس رنگی به درجه -7 شکل
Fig.7.Converting a color photo to a gray degree 

 

دو تصویر در تشخیص تفاوت، مورد  .روش مورد استفاده برای تشخیص آفت حشرات در تصویر ساده و در عین حال کارآمد است

این دو تصویر  کند.تصویر اول به عنوان تصویر مرجع عمل کرده و تصویر دوم به عنوان تصویر ورودی عمل می .گیرد استفاده قرار می

شود. اگر مقادیر پیکسل ورودی برابر با مقادیر پیکسل مرجع نباشد مقدار پیکسل  با هم مقایسه شده و تفاوت در مقادیر پیکسل تعیین می

زمینه سفید  یره خواهد شد و اگر مقدار پیکسل تصویر ورودی برابر با تصویر مرجع باشد، پسورودی به عنوان پیکسل تصویر خروجی ذخ

 : (Miranda et al., 2014)استفاده قرار گرفت ورودی، معادله زیر مورد خواهد شد. برای مشخص کردن تفاوت تصویر مرجع و

(1)    (   )  {
                      (   )   (   )

 (   )              (   )   (   )
 



 

 

یعنی عکس رنگی جاگذاری شده و شکل حشره به صورت  ی خروجی در عکس اولیهها کسلیپ x  ،yدر رابطه فوق، مختصات 
 شود.از عکس خام اولیه جدا می 8شکل تصاویر رنگی مطابق 

 
 مراحل پردازش -8شکل 

Fig.8.Processing steps  

 

 آموزش مدل برای تشخیص آفت  

خوار  های پروانه کرم ساقه ای فقط از عکس های مورد نیاز برای تولید ساختارهای شبکه در این مقاله به دلیل محدودیت تعداد عکس

گرفته است. روش پیشنهادی با  آوری میدانی مورد استفاده قرار ها از منابع مختلفی از جمله گوگل و جمع استفاده شده است. این عکس

تصویر  2۶مورد استفاده قرار گرفت. نمونه مورد استفاده دارای  Keras 2.2.4 و چارچوب نرم افزاری  TensorFlow 1.13.1کتابخانه 

 ،از طرف دیگر .باشداما این تعداد نمونه برای آموزش شبکه کافی نمی .بوده استدیگر حشرات تصویر شامل  ۰۶کرم ساقه خوار و 

که دارد  یادیز یهاپارامتر خاطربه  قیعم یریادگی یها عموم مدل. ی استهزینه و زمان زیادنیازمند صرف های زیاد،  دریافت نمونه

  های استفاده . یکی از روشستیدر دسترس ن یداده آموزش ادیحجم ز نیا شهیهمهستند که  یآموزش یها داده از یادیزحجم  ازمندین

» افزایی داده»شیوۀ  های آموزشی افزایش تعداد نمونه شده برای
کردن نویز، تغییر رنگ، تغییر اندازه و برش  انعکاس، اضافه .است1۶

 دیتول یبرا ImageDataGenerator  مقاله از تابع سازنده نیا در. (BaFrey, 2013)افزایی هستند  های داده تصاویر ازجمله شیوه

. این کار به معنای هل باشد یتکنیک شیفت عمودی و افقی تصاویر م استفادهمورد  یهاکیتکناز  یکیاستفاده شد.  یتصادف یها نمونه

که مورد استفاده  یگرید کیهای تصویر در یک جهت مشخص است در حین این عمل اندازه تصویر ثابت است. تکن دادن تمامی پیکسل

استفاده  ریچرخش و دوران تصاو از تاستید تیتقو جهت روش نی. اباشد یقرار گرفته است تکنیک چرخش تصویر به مقدار تصادفی م

مورد  یمصنوع یها نمونه دیتول یکه برا یخرآ کیتکن .خدچر یساعت م یها در جهت عقربه یتصادف یبه مقدار ریو هر تصو شود یم
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  Data Augmentation 

 I(x,y)تصویر ورودی 

 R(x,y)تصویر مرجع 

 مقایسه پیکسل ها

 ORI(x,y)خروجی تصویر 



 

 

. برگرداندن تصویر به معنای معکوس کردن جهت باشد یبرگرداندن تصاویر از چپ به راست و باال به پایین م کیگرفت تکناستفاده قرار 

 )شکل شود محورهای عمودی یا افقی تصویر برعکس شوند های یک تصویر است که در نهایت موجب می های پیکسل ها یا ستون ردیف

2) . 

 

 تولید داده های آموزشی مصنوعی -9شکل 

Fig.9. Production of artificial train data 

درصد از داده آموزشی است به منظور  ۱۶تصویر برای آزمایش شبکه که مقدار  ۸91تصویر برای آموزش شبکه و 191۱در نهایت 

به  .آموزشی امری رایج در آموزش شبکه های عمیق استهای  استفاده از تکنیک افزایش داده مورد استفاده قرار گرفت. 11اعتبارسنجی

های تکنیک افزایش داده تعداد داده استفاده از های درخت انبه با برای شناسایی آفت 9۶9۶و همکارانش در سال  Kusriniعنوان مثال 

خان ملکی و همکارانش از تکنیک  ،. از طرف دیگر(Kusrini at el,2020) افزایش دادندتصویر  62047تصویر به  ۸1۶آموزشی را از 

ه تولید اقدام ببرگرداندن تصاویر از چپ به راست و باال به پایین  کیتکنافزایش داده با چرخش تصویرها با زوایایی مختلف و همینطور از 

های دیگر تکنیکه از استفاد (.Khan Ramaki at el,2020) گردیددقت شبکه طراحی شده های مصنوعی کردند که موجب بهبود  داده

تغییر استفاده از تکنیک  ،به عنوان مثال .دنمای وجود ندارند را زیاد میهای مصنوعی احتمال ایجاد تصاویری که در واقعیت  برای تولید داده

شود که در دنیایی  هایی میکه موجب تمایز بین داده دهد خوار با رنگ غیر واقعی را افزایش می ی رنگی احتمال تولید یک کرم ساقهفضا

 واقعی وجود ندارند. 

» نظم دهی»راهکار دیگر برای جلوگیری از بیش برازش در شبکه یادگیری عمیق و افزایش کارایی مدل استفاده از 
اضافه . است19

یادگیری  در .کند میگرا د داد و این موضوع شبکه عصبی را همکردن پارامتر نظم دهی، مقادیر درون ماتریس وزن را کاهش خواه

 .است 9رابطه رسانی تابع هزینه به حداقل هدف  عمیق

(2)  ( [ ]  [ ]    [ ]  [ ])  
 

 
∑ ( ̂( )  ( ))
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 Validation 
12

  Regularization 



 

 

 ۱معادله  کهشود  یها اضافه م پارامتری به منظور تنظیم وزن L2 ی نظم دهیحال، برا. باشد هتواند هر تابع هزینمی L در رابطه فوق،

 . حاصل خواهد شد
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شود و درواقع برابر با مجذور نرمال شناخته می Frobenius به عنوان پارامتر نرمال F باشددهی می ) الندا ( پارامتر نظم 𝜆 که در اینجا

ها با درنظر گرفتن مقدار  تواند تنظیم شود یعنی مقدار باالی وزن است که وابسته به شرایط می الندا پارامتری .باشد یک ماتریس می

از  .شودها درنظر گرفته می باالیی برای الندا قابل کنترل خواهد بود و بطور مشابه مقدار کم برای الندا به منظور تنظیم مقدار کم وزن

ها  رسد و با اضافه کردن مجذور نرمال ماتریس وزنشود، تناسب مطرح شده منطقی به نظر میرسانی  آنجایی که تابع هزینه باید حداقل

مدل در  بیش برازش معموال برای کاهش .یابد های زیاد به نوعی تنظیم و تابع هزینه کاهش میدهی، وزنو ضرب آن در پارامتر نظم 

» رهاسازی» از عملگر کانولوشن های شبکه
 با را پذیری خطای تعمیم است و سازی منظم روشی برایرهاسازی . شود استفاده می1۱

با ) ها ها، تنها برخی از نورون نورون  کند؛ بدین ترتیب که در هر دور آموزشی، به جای استفاده از همه کمتر می گنجایش مدل کاهش

  نحوه 1۶شکل باشند. متفاوت ها باهم  ، شبکهارتکرتا در هر  شود میها خاموش  هنگام آموزش، بعضی از نورون .شوند فعال می (p احتمال

توزیع  با) 1و  ۶با خروجی  ای توزیع دونقطه که یک    را در یک نورون    هر ورودیکه دهد  ها را نشان می خاموش کردن نورون

 .شود می است، ضرب (برنولی

 

 شبکه است نیدر اعملکرد تکنیک رهاسازی پنهان است و سمت راست نحوه  هیال کبا ی یسمت چپ شبکه اصل -10شکل   

Fig.12. the left is a basic one hidden layer network, and the right is how dropout work on this network 

 :آموزشی چنین شکلی خواهد داشت  در مرحله گذر رو به جلو ،رهاسازی بدون اجرای

(4)    
(   )

   
(   )

     
(   )

    
(   )

  (  
(   )

) 
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 Dropout 



 

 

، رهاسازی است. اما بعد از اجرای (y) در ورودی (w) ها ضرب جمع وزن در واقع همان حاصل (f) تابع فعالسازی در این معادله، ورودی

 د. گذر رو به جلو بدین شکل خواهد بو

(5) 

  
( )           ( )  ̂( )   ( )   ( )  

   
(   )    

(   ) ̂    
(   )

 

  
(   )

  (  
(   )

) 

به  ( کهدارد یا این آن را نگه می 1با ضرب وزن در  p) به احتمال( شود که یا به معادله اضافه می r در خط دوم این معادله یک نورون

 دنشواستفاده  تکنیک رهاسازی گذر رو به جلو، مشابه زمانی است که از  کند؛ ادامه آن را خاموش می ۶با ضرب آن در p-1) احتمال 

(Baldi,2014) 

 کانولوشن عصبی شبکه آموزش الگوریتم

شبکه را به روش منطقی محدود تصاویر است استفاده کرده و معماری شامل که ورودی  از این واقعیت کانولوشنعصبی های  شبکه

 ای دارد که در آن یک توده سه بعدی ورودی را شود و هر الیه شیوه کار سادهکانولوشن از چند الیه تشکیل می یک شبکه کند. می

 دریافت کرده و با استفاده از توابعی مشتق پذیر
بین چندین  1۸تجمیع الیه ککند. قرارگیری ی خروجی تبدیل می  یک توده سه بعدی به 14

اهش تعداد پارامترها، کانی )عرض و ارتفاع( تصویر )ورودی( به جهت کاهش اندازه مکالیه کانولوشن امری رایج است. وظیفۀ این الیه 

رده و کتجمیع بصورت مستقل بر روی هر برش عمقی از توده ورودی عمل  ه است. الیهکمحاسبات و کنترل بیش برازش در داخل شب

1۰ده از عملیات بیشینه سنجیآن را با استفا
 11در شکل  توان یمای از این معماری را  دهد. خالصهانی تغییر اندازه میکاز لحاظ م 

 مشاهده کرد.

 

 معماری کلی شبکه – 11شکل
Fig.11.General network architecture 
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 Pooling 
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است که هر برش عمقی در ورودی را با  9گام  به همراه اندازه  9×9ترین شکل استفاده از این به صورت فیلترهای با اندازه  رایج

در این عملیات  شود.مقادیر موجود در آن برش عمقی می 7۸عنصر از ارتفاع کاهش داده و باعث حذف % 9عنصر از عرض و  9حذف 

کند و با توجه به میعنوان ورودی دریافت  را به D ×H× Wیک توده با اندازه تجمیع بطور کلی الیه ماند. بعد عمق بدون تغییر باقی می

اعمال این الیه بر روی الیه ورودی،  .دهداندازه پنجره و اهداف شبکه، مقدار میانگین یا بیشینه موجود در آن را در خروجی ارائه می

 . (Tajbakhsh et al., 2016) شود که ابعاد ورودی به تدریج کاهش یابد باعث می

 

 شبکه کانولوشنی پیشنهادی

های مطلوب شبکه  های واقعی شبکه در مقایسه با خروجی بر حسب خروجی هزینهتابع  به معنی به حداقل رساندنآموزش شبکه 

هستند که برای اهداف های مختلفی  . شبکه کانولوشنی دارای معماریگیرد ها صورت می ها و بایاس است. این کار از طریق اصالح وزن

نام برد. اما شبکه های کانولوشنی همراه از معماری های آماده  AlexNet,GoogleNet,VGGتوان به  خاصی طراحی شده اند که می

و نوع تابع  17تعداد الیه های کانولوشنی، تعداد تکرار، ها شوند. در این مقاله هم پارامتر پیروی نمی کنند و با سعی و خطا طراحی می

 تا حدود زیادی با سعی و خطا اعمال شده است.   18فعالسازی

است. در این روش یک سرپرست بر رفتار  نظارت شده، روش آموزش یاستفاده در ساختار پیشنهاد  روش آموزش موردبنابراین 

های داده  ای از زوج ه، مجموعهشود. به بیان دیگر، سیستم یادگیرند کند و نحوه عملکرد صحیح را به او یادآور می یادگیرنده نظارت می

متشکل از ورودی شبکه و خروجی مطلوب است. پس از اعمال ورودی شبکه، خروجی آن با خروجی مطلوب مقایسه شده و خطای 

ها داده  شود که اگر به طور مجدد به شبکه همان ورودی ای استفاده می یادگیری محاسبه و از آن برای اصالح پارامترهای شبکه به گونه

تایی  1۰های  در این روش تصاویر به صورت دسته. (Najaf-Zadeh et al,2020) تر شود شود، خروجی شبکه به خروجی مطلوب نزدیک

های این  ترین الیه نشان داده شده است و سپس در ادامه مهم 19تصویر شماره  معماری روش پیشنهادی در .شود به شبکه وارد می

 .داده شده استمعماری به صورت خالصه توضیح 

 
 شبکه کانولوشنی پیشنهادی  – 12شکل
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  Convolutional layer 
18

  Activation Function 



 

 

Fig.12.  Proposed convolutional network 

 

الیه است. Dense متصل تمام یها هیالو Flatten  هیالاندازه،  کاهش یها هیال، یکانولوشن یها هیالشامل شبکه کانولوشنی 

های موجود در این الیه به دنبال ویژگی های خاصی  نورونبه طوری که  دانست کانولوشن توان چشم های شبکه را می کانولوشنی

  اینگونه عملعملیات کانولوشن در تصویر شود.  ها فعال میهستند. اگر آن ها ویژگی های مورد نظر خود را پیدا کنند، تابع فعالساز آن

های  های پیکسل های ماتریس فیلتر روی آرایه لحظه آرایه در هر وحرکت کرده نظر بر روی تصویر اصلی  که فیلتر با سایز موردکند  می

شده یک عدد به  شوند و به ازای هر قسمت فیلتر شوند. درنهایت حاصل تمام نقاط با یکدیگر جمع می تصویر قرار گرفته و ضرب می

 رود که عملیات تا زمانی پیش می شود. این آید. در مرحله بعد، فیلتر یک واحد به سمت راست رفته و مجدد عملیات تکرار می دست می

الیه کانولوشنال با تابع  4شود. در این مقاله از  س جدید تولید مییشوند. درنهایت یک ماتر انجامهای تصویر  کل پیکسل محاسبات روی

( که  ۰رابطه ) است یک تابع غیرخطی  ReLUتابع. قرار دارد، استفاده شده است ۱×۱فیلتر با ابعاد  1۰، که در هر الیه ReLU ساز فعال

استفاده  ReLU از تابع sigmoidتر به جای تابع  های عصبی بزرگ شود. عالوه بر این، اگر در شبکه انتشار مواجه نمی خطاهای پس با

 د. یاب سازی کاهش می مدت زمان مدل شده و در نتیجهسازی بیشتر  ، سرعت مدلشود

(6)  ( )      (   ) 

 چند نیمعموالً ب Pooling هیال کی دادن قرار. دارند قرار یمتوال کانولوشن یها هیال نیب در یا دوره صورت به اندازه کاهش یها هیال

 و ها یژگیو نگاشت اندازه کاهش یبرا آن از و است جیرا اریبس یامر یکانولوشن یمعمار کی در هم سر پشت یکانولوشن هیال

 در محاسبات و پارامترها تعداد کاهش جهت به ریتصو یمکان اندازه کاهش هیال نیا کارکرد. کرد استفاده توان یم شبکه یپارامترها

 است.  بیش برازش کنترل نیبنابرا و شبکه داخل

 ییها داده هیال نیا. ردیگ یم قرار یخروج یبند طبقه و یکانولوشن یژگیو استخراج یها هیال نیب که است مهم هیال کی Flatten هیال

 . کند یم لیتبد بردار به را دارند یبند طبقه مرحله به ورود قصد که

 یدرصد پارامترها 2۶ باًیتقر ها هیالاین . گیرندقرار می یکانولوشن یها هیاز ال است که بعدDense متصل  تمام یها هیالآخرین الیه، 

 نی. از اکنند میبردار با اندازه مشخص ارائه  کیشبکه را در قالب  جهیتماماً متصل نت یها هی. الشوند یرا شامل م یشبکه کانولوشن کی

های عصبی  . در بسیاری از شبکهبردبهره  یبعد یها جهت ادامه پردازش ،از آن نکهیا ایو  شود می استفاده ریتصاو یبند دسته یبرا بردار

ترکیب با یکدیگر قادر به شناسایی ها، در  استفاده شود. زیرا خاصیت غیر خطی بودن آن sigmoid شود که از توابعی مانند توصیه می

 یوزن مجموع تا کند یم کمک و کند یم نگاشت 1 تا ۶ از مقدار کی به را مقدار هر تابع نای .شود تر منجر می الگوهایی به مراتب پیچیده

 یاساس ماتیتنظ محاسبه به کمک یبرا sigmoid تابع مشتق آن، از بعد .(S. Elfwing at el,2018) شوند یساز نرمال ها یورود



 

 

توجه به مزایای با .ردیبگ قرار استفاده مورد آن مشتق دیتول یبرا تواند یم( 7)رابطه  دیگموئیس تابع یخروج. شود یم گرفته ها وزن

 .استفاده شده است sigmoid بندی متصل از الگوریتم طبقه شده، در این مقاله در الیه تمام ذکر

(7)  ( )  
 

     
 

 روزب یها وزن ریمقاد نهیهز تابع نیا از استفاده با و کند یم مشخص را شده ینیب شیپ جهینت و یواقع جهینت تفاوت نهیهز تابع

یکی از های عمیق معرفی شد توابع هزینه مختلفی برای شبکه .دهد یم سوق بهتر یها جواب سمت به را شبکه و شود یم یرسان

گیرد و دارای دو نوع اختالف آنتروپی دو  که در طبقه بندی مورد استفاده قرار میاست  Cross Entropy  ترین تابع های هزینه رایج

باشد که در این مقاله به دلیل تعداد خروجی مورد نظر تابع هزینه به صورت  می 9۶و اختالف آنتروپی موضوعی 12دویی

binary_crossentropy ساز و نرخ یادگیری و همچنین از تابع  انتخاب شد. استفاده از تابع بهینهAdamax  برای بهینه سازی تابع

 استفاده شد. 1e-5هزینه با نرخ یادگیری

 ارسال اطالعات به کشاورز-3  

برای استفاده از این سامانه الزم است کشاورز عکسی از آفت مورد نظر را برای سامانه ارسال نماید. سپس، سامانه با استفاده از  

کند  های مبارزه با این آفت برای کشاورز ارسال می دهد و دستورالعمل نوع آفت را تشخیص می 1۱ش دیده خود مطابق شکل مدل آموز

  ترین زمان ممکن به مبارزه با این آفت پرداخته شود. تا در سریع

 

                 

 عصبیمعیار ارزیابی شبکه 
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  Binary Cross-Entropy 
20
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 تصویری از محیط برنامه از خروجی تشخیص آفت  -13شکل 

Fig.13. Image of the program environment from the 

pest detection output 

 



 

 

تعیین  برای معیار ترین عمومی و مشهورترین شود که می استاندارد استفاده ارزیابی معیارهای از طبقه بندی نتایج ارزیابی برای

پارامترهای دقت و حساسیت را  F1 معیار امتیاز است. 9۱تیحساس اریمعو  99صحت معیار، 91معیار دقت بندی طبقه الگوریتم یک کارایی

شود که در این  استفاده می 8ارزیابی شود. برای محاسبه پارامتر ارزیابی از روابط  طبقه بندیمدل  کارایی یککند تا  هم ترکیب می

94روابط، 
FP 9۸بندی شده است. عنوان حشره دیگر طبقه به اشتباه به که است خواری به تصاویرکرم ساقه مربوط

FN   تعداد تصاویری که

TP بندی شده اند. خوار طبقه به اشتباه کرم ساقه
TNو  است شده داده تشخیص درستی به خوار است که تعداد تصاویری از کرم ساقه9۰

97 

 اند. خوار تشخیص داده نشده تصاویری است که به درستی کرم ساقه مربوط

         
     

           
 

          
  

     
 

          
  

     
 

     
                   

                   
 

 

 نتایج و بحث

ها تشخیص داده شد. به دلیل ارسال تصاویر با  یر آفتخوار از سا در این تحقیق با استفاده از یادگیری عمیق نوع آفت کرم ساقه

های مصنوعی وابستگی مدل آموزش دیده به کیفیت تصاویر ارسالی کاهش  شرایط نوری نامناسب و وجود نویز با استفاده از تولید داده

تر مدل  ی بررسی دقیقدرصد رسیده است. همینطور، برا 29درصد و صحت  88اپک زمانی به دقت  4۶۶یافت. مدل طراحی شده با 

درصد  21استفاده شد. طبق محاسبات انجام شده مدل آموزش دیده توانست معیار یادآوری  Fپشنهادی از معیار آماری یادآوری و معیار 

دهد که مدل توانسته تا حد خیلی زیادی هر آنچه که انتظار شناسایی توسط مدل بوده را به خوبی  را نشان دهد. این معیار نشان می

تمام معیارهای محاسبه  9مدل آموزش دیده را تایید کرد. در جدول درصد دقت  88با درصد قابل قبول  Fشناسایی کند. همچنین، معیار 

 شده برای این مدل آورده شد. 
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27
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(8) 



 

 

 تمام معیار های آماری بدست آمده از مدل - 2جدول

Table 2 - All statistical criteria obtained from the model 

F1 recall Precision Accuracy 

88% 91% 92% 88% 

 
 داده افزاییهای یادگیری عمیق و کارایی شبکه

SVMهای یادگیری ماشین سنتی مانند ماشین بردار پشتیبان ) عمیق به جایی شبکه یادگیریاستفاده از شبکه های 
98 ،)

MLPپرسپترون چند الیه )
های  پتانسیل شبکه 9۶91و همکارانش در سال  Chenدهد.  عملکرد بهتری را در شناسایی آفت نشان می (92

 یبرا یدر شبکه به اندازه کاف یآفات چا ریکه تصاوعصبی کانولوشن را در شناسایی آفت چای را ارزیابی کردند. آنها با توجه به اینکه 

پارامترها برای آفت چای  قیدق میبا تنظرا  VGGNET-1، پیشنهاد دادند که شبکه وجود ندارد قیکانولوشنال عم یآموزش شبکه عصب

تا  یدقت طبقه بنددارای  یشنهادیکانولوشنال پ یشبکه عصب اند. های سنتی مقایسه نمودهبندی سپس این روش را با طبقه .توسعه دهند

 .(Chen at el, 2021) درصد هستند ۰8.81درصد و  7۰.۶7دقت  یدارا بیبه ترت SVMو  MLPکه  یدرصد است در حال 27.7۸

Gutierrez کردیرو نیبهتر 9۶12ش در سال و همکاران ( برای شناسایی آفت عسلک پنبهBemisia tabaci )ای  سفید بالک گلخانه و

(Trialeurodes vaporariorum را مورد )ترین  % نسبت به روش نزدیک8۸.۸الگوریتم یادگیری عمیق با دقت  .قرار دادند یبررس

 یمعندین ب% عملکرد بهتری را نشان داده است و این ۰4.2( با دقت MLPپرسپترون چند الیه )% و ۰۱.8( با دقت KNNهمسایه )

  .(Gutierrez  at el,2019) است یادگیری ماشین کینسبت به تکن یراه حل بهتره یادگیری عمیق است ک

و همکارانش در  رمکی خان های زیادی است تا مانع بیش برازش در شبکه گردد. مرتضی روش یادگیری عمیق نیازمند داده

 تشخیص کانولوشنی برای عصبی شبکه های مدل تحقیق، این درایران پرداختند  شمال در مرکبات متداول آفات تشخیصبه  1۱22سال 

 تصاویر از استفاده با بالشتک و( مرکبات دوده قارچ) فوماژین مینوز، پروانه نظیر ایران شمال در متداول مرکبات آفت نوع سه و شناسایی

 های نمونه تعداد افزایش برای داده افزایی روش ازآنها  .است شده داده توسعه عمیق یادگیری هایروش طریق ازآلوده  های برگ

 دقت ،داده افزایی  استفاده از و شده انجام هایآزمایش اساس برکه  کردند استفاده هابندی طبقه پذیری تعمیم بهبود و آموزشی

های  های واقعی بدون تکنیک افزایش داده و همراه با داده در این تحقیق، شبکه با داده .رسید % درصد 2۰به  ResNet مدل تشخیص

 Khan Ramaki at) درصد دقت شبکه را افزایش داد ۶.98 داده افزایی مصنوعی ساخته شده آموزش داده شدکه استفاده از تکنیک

el,2020 .) 
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 Support Vector Machine 
 
29

  Multilayer perceptron 



 

 

شبکه عصبی عمیق کانولوشنی شخصی سازی شده برای کرم ساقه خوار و همینطور برای به علت استفاده از  در این تحقیق،

استفاده شد و بعد از افزودن این  L2شبکه و به منظور کاهش اشتباه )تابع هزینه( در وزن دهی به پارامترها از  جلوگیری از بیش برازش

ها و انحراف مواجه خواهد  ( مشاهده شد که شبکه در تکرارهای باالتر با مقدار ضرر کمتری در انتخاب وزن14ها مطابق شکل )تکنیک

 شد. 

 

 

 تابع هزینه با استفاده از نظم دهی   (b)تابع هزینه بدون استفاده از نظم دهی ،  (a) – 14شکل
Fig.14. (a) Cost function without the use of regulation, (b) Cost function using regulation 

 

الیه با تکنیک  های زمانی ضروری است. اما برای جلوگیری از بیش برازش یکستیابی به دقت باالتر افزایش اپکبه منظور د

از اعمال این تکنیک پس قابل مشاهده است.  1۸این تغییرات به خوبی در شکل  اضافه شد که ۶.۸با مقدار احتمال رهاسازی به شبکه 

اپک تغییر محسوسی در  ۱۸۶های زمانی افزایش داده شد. اما با افزایش بیشتر از  بر روی شبکه دوباره برای رسیدن به دقت باالتر اپک

با تنظیم ، (Khan Ramaki at el,2020) در تحقیق مشابهاپک به پایان رسید.  4۶۶دقت شبکه به دست نیامده و آموزش شبکه با 

و تکنیک رها سازی سعی گردید تا از وقوع بیش برازش جلوگیری شده  L2های نرمال سازی پارامترهای شبکه و اضافه نمودن تکنیک

 های زمانی دقت شبکه افزایش یابد. و سپس، با افزایش اپک

 

(a) (b) 



 

 

 

 اپک بدون تکنیک رها سازی 19۶اپک زمانی  با تعداد  (b)اپک بدون تکنیک رها سازی ،  ۱۶تعداد اپک زمانی  با  (a) –15شکل

Fig.15. (a) Number of time 30 APCs(without dropout technique), (b) Number of time 120 APCs(with dropout 

technique) 
 

 نتایج حاصل از سامانه پیشنهادی 

ارائه شده  ۱در جدول نیز تعدادی از تصاویر ارسال شده از طریق برنامه برای سامانه نشان داده شده و نتایج مربوطه  1۰در شکل 

 . است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویر انتخاب شده به عنوان تست مدل  -16شکل 

 (bتصاویر کرم ساقه خوار برنج ), (aتصاویر حشرات مختلف )

Fig.16. (a) Images selected as a test model of various insect 

images ,(b) images of  chilo suppressalis 

 

(a) (b) 



 

 

 پیش بینی های مدل تولید شده  3-جدول

 تصاویر

(Image) 

 ) به درصد( احتمال دیگر حشرات

Another possibility of insects 

(In percentage) 

) به  خوار احتمال حشره کرم ساقه
 درصد(

Probability of chilo 

suppressalis insect 

(In percentage) 

 1تصویر 

Image1 
89% 11% 

 9تصویر 

Image2 
78% 22% 

 ۱تصویر 

Image3 
99% 1% 

 4تصویر 

Image4 
15% 85% 

 ۸تصویر 

Image5 
30% 70% 

 ۰تصویر 

Image6 
19% 81% 

کرم ساقه خوار با دقت خوبی صورت گرفته و همچنین برنامه در برابر تصاویر نشان داده شده، شناسایی  ۱همانطور که در جدول 

اطالع نویسندگان، نرم افزار مشابه با سامانه پیشنهادی وجود نداشته و این نرم افزار  حشرات مشابه دچار اشتباه نشده است. طبق آخرین

قابل نصب بر روی گوشی هوشمند بر اطالعات توصیفی  RiceDoctorتنها نرم افزار موجود در این حوزه است. به عنوان مثال نرم افزار 

همانطور که از تحقیقات . (Jearanaiwongkul at el,2021) دریافتی از کشاورز از مزرعه استوار بوده و قابلیت پردازش عکس را ندارد

اما این  فات امری رو به گسترش استآهای یادگیری ماشین در ارتباط با شناسایی خودکار  مده استفاده از تکنیکآپیشین بدست 

که این موضوع باعث  (Zhong at el,2018) باشد می Raspberry Piتحقیقات پیشین وابسته به سخت افزار خاصی مانند بردهای 

مربوطه اکثر تحقیقات انجام شده بر اساس اخذ تصویر توسط کارشناس . از طرف دیگر محدودیت در استفاده عموم کشاورزان خواهد شد

 و با استفاده از واسط کاربریاین تصاویر آموزش دیده است. در این تحقیق تصاویر توسط خود کشاورز  بوده و شبکه مورد نظر بر اساس

از . استوابستگی به نوع سخت افزار مورد استفاده . از مزیت ویژه این روش عدم شود برنامه کشاورز هوشمند برای سامانه ارسال می

های ارسالی از کشاورز بهینه شده است تا بیشترین همخوانی را با این تحقیق بر اساس داده عصبی عمیق پیشنهادی در شبکهاینرو، 

   تصاویر تلفن همراه داشته باشد.

 



 

 

 نتیجه گیری 

در این تحقیق های رایگان ارسال شده توسط کشاورزان همواره از جذابیت زیادی برای محققین برخوردار بوده است.  استفاده از داده

با استفاده از روش هوش مصنوعی و یادگیری عمیق خوار( طراحی و توسعه داده شده است. ساقه سامانه هوشمند شناسایی نوع آفت )کرم 

گردد. نوع آفت تشخیص داده شده از طریق سامانه به کشاورز شناسایی مینوع آفت از تصویر ارسالی توسط کشاورز به صورت خودکار 

یابد. شود تا به کنترل آفت بپردازد. با استفاده از این سامانه درصد تشخیص اشتباه نوع آفت توسط کشاورز کاهش میده میاطالع دا

شود.  افزار در کمترین زمان ممکن از نوع آفت مزرعه خود مطلع می کشاورز با استفاده از سامانه توسعه یافته و فقط با آموزش حداقلی نرم

با توجه به امکان دریافت موقعیت مکانی از تصاویر ارسالی گردد. موجب کاهش اثر مخرب آفت بر مزرعه میسرعت و دقت سامانه 

شود در تحقیقات آینده تاثیر مکانی  ای میسر است. در نتیجه، پیشنهاد می کشاورز به سامانه، تهیه نقشه گسترش آفت به صورت منطقه

های دیگری از  توان گونه تر مدل آموزش دیده می برای افزایش دقت و بررسی دقیقاین آفت بر مزارع اطراف بررسی شود. همچنین، 

 تری را اتخاذ کند.    گیری واقعی حشرات مضر یا مفید در کشاورزی را در این دسته بندی لحاظ کرد تا این مدل بهتر بتواند تصمیم

 سپاسگزاری

بازده و بهبود کیفی مزارع برنج در استان مازندران و با استفاده از اعتبارات ویژه این تحقیق در قالب طرح مزیت استانی با عنوان افزایش 

 ./م/پ انجام شده است1۶21پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با شماره طرح 
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