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چکیده
زعفران بهعنوان یک کاالی تجاری یهم ر کشور بهشمار ییآید و توجه به یکانیزه کر ن آن از یرحله تولیرد ترا بسرتهبنردی اهمیرت
زیا ی ار  .ر بدو ورو زعفران به فرایند کیفی سنجی ر آزیایشگاه  ،ارزیابی اولیه بر اساس یشخصات ظراهری زعفرران توسرط شرخص
خبره انجام ییشو  .لیکن بروز خطای انسانی ر تشخیص کیفیت زعفران بر یبنای ویی ریهرای ظراهری آن ایرری اجتنرابناپرذیر اسرت
استفا ه از تکنیکهای یبتنی بر هوش یصنوعی ییتواند ضمن یکانیزه کر ن سیستم ،ر کاهش خطاهای انسانی نیز تأثیر ذار باشرد .ایرن
یطالعه از نوع تشخیصی بو ه و پایگاه ا ه آن یشتمل بر  889نمونه زعفران با  7ویی ی ییباشد که توسط یحققین این پیوهش ،ر یهریاه
 8936از آزیایشگاه یعتبر زعفران و تحت نظارت شخص خبره جمعآوری شده است .کیفی سنجی نمونهها به کمک ویی یها ر  4کرالس
یختلف زعفران پوشال رجهیک (نگین) ،پوشال رجه و (خوب) ،پوشال رجه سه (یعمولی) و پوشال رجه چهار (یعمولی رجره و) انجرام
شده است .بهینظور رجهبندی زعفران ،از روشهای یبتنی بر شبکههای عصبی یصنوعی اسرتفا هشرده اسرت .پرس از تحلیرل و یقایسره
یدلهای تولیدشده با استفا ه از و نوع شبکه عصبی پرسپترون چندالیه و شبکه عصبی برر ار یرا یر ،براالترین قرت کرالسبنردی روی
نمونههای آیوزش و آزیون به ترتیب با  39/74و  74/74رصد حاصل شد .قت به ستآیده نشان هنده آن است که یردل شربکه عصربی
پرسپترون چندالیه ییتواند بهعنوان یک تصمیم یر ر کنار شخص خبره و یا بهصورت یستقل ر یراکز آزیایشگاهی زعفران یور استفا ه
قرار یر .
کلمات کلیدی :ا ه کاوی ،کیفی سنجی زعفران ،یا یری یاشین ،هوش یصنوعی.
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رونررد چرخرره تعیررین رجررهبنرردی زعفررران بس ریار یررثثر اسررت

مقدمه
زعفرران برا نرام علمری  Crocus sativus L.و نرام عمرویی

بهطوریکه کالسبندی صحیح اولیه ییتواند ینجرر بره تسرریع

 Saffronیاهی از تیرهی زنبقیان 8است ()Leffingwell, 2002

روند آزیایشگاهی تعیین یرغوبیرت زعفرران شرو  .یتأسرفانه ر

و به عنوان رران تررین یحصرول کشراورزی و اروئری جهران

ارزیابی ظاهری زعفران که توسرط شرخص یرا اشرخاص خبرره

( )Hosseini et al., 2003و نیررز بررهعنرروان یررک یحصررول

صورت یی یر شاهد بروز خطاهای انسانی یتعد ی هستیم که

استراتییک ر ایران به شمار ییآید .سابقه زراعت آن به بیش از

کایالً وابسته به شرایط یحیطری اسرت برهطروریکره ر یروار

 2455سال قبل بریری رر ( .)Moghaddasi, 2010ر حرال

یتعد ی نظرات اشخاص خبره ر یور رجهیک نوع یشخص از

حاضر ایران بزر تررین تولیردکننرده و صرا رکننده زعفرران ر

زعفران یتفاوت زارششده است .یثالً شخص خبره اول کیفیت

جهان است و بریش از  34رصرد تولیرد جهرانی ایرن یحصرول

ظرراهری زعفررران را از نرروع رجرره یررک و شررخص وم همرران

ران بها به ایران اختصاص ار  .استانهای خراسران رضروی و

یحصول را از نوع رجه و ارزیابی ییکند .این یسرئله حتری ر

جنوبی به لیل ارا بو ن شرایط آب و هوایی وییه ،قطب عمرده

یوار ی ینجر به ارزیابی نا رست شخص خبره (بهطرور عمرد یرا

تولیرد ایرن یراه ر کشرور یحسروب ییشوند ( Mollafilabi,

غیر عمد) و خارج شدن زعفران از پروسره ارزیرابی آزیایشرگاهی

 .)2009کالله قریزرنگ زعفران به لیل اشتن رنرگ و عطرر ،

زعفران ر یده است .ر این پیوهش تالش شرده اسرت ،یردلی

بخش اصلی زعفران تجاری را تشکیل یی هد و عرالوه برر ارا

ارائه شو که بتواند یاننرد یرک شرخص خبرره بره رجرهبنردی

بو ن ترکیبات عمویی نظیر کربوهیدرات ،پروتئین ،چربی ،ایالح

زعفران بر اساس ویی یهای ظاهری آن بپرر از برهطروریکره

یعدنی و ویتایینها ،حاوی ترکیبات خاصی است که تعیینکننرده

شرایط یحیطی و یحاطی ر تصمیم یری خالت نداشته باشرد.

یرغوبیت و کیفیت زعفران اسرت ( )Mahdavi, 2007بنرابراین

بدین ینظور از شبکههای عصبی یصرنوعی جهرت یردلسرازی

تأثیر به سزایی ر رجه بندی نوع زعفرران یصررفی ارنرد .ایرن سره

استفا ه شده است.

ترکیب خاص عبارت انرد از :کروسرین )C44H64O24( 2عایرل ایجرا
رنگ زعفران ،پیکروکروسین )C86H26O7( 9عایرل ایجرا طعرم تلرخ
زعفران و سافرانال )C85H84O( 4که عایل اصلی ایجا عطرر و بروی

آن است (.)Salary et al., 2010
ا رچه برای تعیین رجه زعفران از روشهای آزیایشرگاهی
استفا ه یی شو  ،لیکن الزم است که ر بدو ورو به یک سیستم
یکانیزه جهت تعیین کیفیت ،طبقه بندی اولیره توسرط اشرخاص
خبره و بهصورت بصری صورت پذیر  .این رجهبنردی اولیره ر
1 - Iridaceae
2 - Crocin
3 - Picocrocin
4 - Safranal

نبخش کشاورزی یکی از قطب های اساسی اقتصا ی کشور
یحسوب یی ر و نیازیند سریایه ذاری و توجه بیشرتر اسرت.
بهکار یری روشهای یبتنی بر هوش یصنوعی ر جهت بهبرو
فرآیند تولید ،بسته بندی و عرضه یحصوالت کشراورزی ازجملره
زعفران همواره یور توجه یحققین بو ه است .ر این خصروص
ا هکاوی بهعنوان یکی از یهمترین ابزارهای هروش یصرنوعی،
یور عالقره بسریاری از یحققرین قررار اشرته اسرت و از برین
ابزارهای کاوش ا ه شبکههای عصربی یصرنوعی از یحبوبیرت
خاصی برخور ار است .با توجه به یحردو برو ن پریوهشهرای
انجامشده ر خصوص ارزیابی ظاهری زعفران ،ر این بخش بره
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بررسی یطالعاتی با یحوریت شربکه عصربی و پرر ازش تصراویر

 95یور تصویر ل ا هشده ر  23تصویر نقطه بررش یناسرب

پر اخته ییشو .

انجررام رفررت ( .)Aliabadi & Mohammadi, 2012ر
4

ر یک یطالعره ،برا اسرتفا ه از شربکه هرای عصربی ،ترأثیر

پیوهشی یگر سایانه هرای یاشرین بینرایی 9و یاشرین بویرایی

پارایترهای اقلیمی بارند ی و یا ،برر روی کیفیرت زعفرران ،ر

به ینظور ارزیرابی کیفیرت و تعیرین یقردار کروسرین زعفرران و

شهرستان بیرجند یور بررسی قرار رفت ،نتایج حاکی از اهمیت

سافرانال ،به ینظور ارزیابی ییزان رنرگ و بروی زعفرران یرور

بیشتر بارند ی نسبت بره یرا یریباشرد ( Akbarpour et al.,

یطالعه قررار رفرت ( .)Kiani & Minaei, 2015کره اجرزای

 .)2013همچنین یحققان با استفا ه از شبکه عصبی پرسرپترون

اصلی آن شایل یحفظه و وربین و برای یاشین بویرایی شرایل

چندالیه ( ،)8MLPروابط بین پارایترهای خاد و بنه زعفرران را

سایانه ریافت نمونه و حس رهای ازی ییباشند .برهصرورت

تعیین کر ند .نتایج شربکه عصرربی حراکی از  34رصرد رابطره

یشررترد برررای هررر و سررایانه روشهررای تحلیررل ا ههررا و

قطر بنه زعفران و  32رصد رابطه وزن خشک بنره زعفرران برا

الگوریتمهای تشخیص الگرو ازجملره روشهرای آیراری و غیرر

ویی یهای خاد بو ( .)Zarghani et al., 2016روش تحلیرل

پرارایتری یاننرد شرربکههرای عصرربی یصرنوعی ( )4ANNو یررا

سلسررله یراتبرری ( )2AHPیکرری از سررتر هترررین ابزارهررای

سیستم استنتاج فرازی عصربی تطبیقری (Shyam, ( ) ANFIS

6

تصمیم یری چند یعیراره اسرت ( Omkarprasad & Sushil,

 )2010ییتوان اشاره کر .

 .)2006; Asgharpour, 2013پیوهشگران با اسرتفا ه از ایرن

بررا توجرره برره اهمیررت زعفررران ازنظررر اقتصررا ی ،صررا رات،

روش به تعیین یناسب تررین ینراطق ازنظرر کیفیرت آبوخراد

اشتیالزایی ،کاربر هرای ارویری و وجرو انرواع تقلرب ر ایرن

پر اختند و نشان ا ند که حدو  21رصد از یساحت شهرستان

یحصول ،رجهبندی نوع زعفران و ارزیابی یکانیزه ظراهری آن،

تربتحیدریه شرایط نایناسب کشرت زعفرران را ار ( Rashid

از اهمیت زیا ی برخور ار بو ه و ایکان تصمیم یری یتناسرب را

.)Sorkhabadi et al., 2014

فراهم یی آور  .ر صورت یکانیزه کر فراینرد ارزیرابی ظراهری

عالوه بر بهکار یری روشهای یبتنی بر شبکههای عصربی،

زعفران ،ایکان پیش بینی اعتبار الزم جهت خرید تضرمینی ایرن

تحقیقاتی یگری با استفا ه از تکنیرک هرای یبتنری برر هروش

یحصول و یا فراهم آور ن تمهیدات الزم جهرت ترأیین نیرروی

یصرنوعی ،جهرت جداسرازی کاللره زعفرران ( Gracia et al.,

کار ری یور نیراز برهویریه ر فصرل بر اشرت زعفرران ییسرر

 )2009و یا یقایسه تفاوتهای قطر رل زعفرران ( & Khalili

یی ر .

 )Serajpor, 2006انجام شده است .ر یوار ی یگر  ،شناسایی

ازآنجاکه بررسی ویی یهای ظاهری زعفران هنوز بر اسراس

ل زعفران با استفا ه از تکنیکهای هوش یصنوعی و پرر ازش

تصمیم یریهای انسانی انجام ییشو و پرهیز از خطای انسانی

تصویر ( )Aliabadi & Mohammadi, 2011و یا تشرخیص

اجتناب ناپذیر است لذا نیازیند طراحی یک سیستم خبره تصرمیم

کیفی ل زعفران و تعیین نقطه برش کالله از ل با استفا ه از

یر هستیم تا بتواند بر اساس پارایترهای ورو ی کیفیت زعفران

شربکه های عصبی توسط یحققین یور پیوهش واقع شده است

را سنجش و رجه آن را یشرخص نمایرد .سیسرتم هرای خبرره

که حاکی از قرت باالی روش پیشنها ی است ،بهطروریکره از
1 -Multi-Layer Perceptron
2 -Analytical Hierarchy Process

3 -Machine vision
4 -Machine olfaction
5 -Artificial Neural Networks
6 -Adaptive Neural Fuzzy Inference Systems

426

نشریه زراعت و فناوری زعفران ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 8931

یبتنی بر ا ه کراوی یری تواننرد یاننرد یرک شرخص خبرره ر

و بقایررای یرروا خررارجی هسررتند کرره توسررط کارشررناس خبررره

تصمیم یری یسائل پیجیده همکار انسان باشرند ( Dehghan,

رجهبندی بر اساس این  7پرارایتر انجرامشرده و بره یکری از 4

 .)et al., 2018ر ایررن پرریوهش طراحرری سیسررتم هوشررمند

کالس پوشال رجهیک (نگین) ،پوشال رجه و (پوشال خروب)،

تصمیم یر به کمک شبکه های عصربی یصرنوعی و برر اسراس

پوشال رجه سه (پوشال یعمولی) و پوشال رجره چهرار (پوشرال

یقا یر حاصل از اندازه یری آزیایشرگاهی زعفرران انجرام شرده

یعمولی رجه و) تقسیم ییشو  .ا رچه این تقسیمبنردی  ،یرک

است .با توجه به تنوع نوع ا ههای ورو ی و کارایی یناسب این

کالسبندی اسرتاندار نیسرت لریکن ر فراینرد کیفیرتسرنجی

سیستمها سعی بر آن است که برآور قیقتری از کرالسبنردی

زعفران یور استفا ه قرار یی یر بهاین ترتیرب کره ر هنگرام

زعفران ر یناطق زعفران کاری کشور به ست آید.

ورو زعفران به چرخه ارزیابی کیفت ،ابتدا توسط شرخص خبرره
ارزیابی اولیه ییشو و سپس وار پروسه اصرلی یریشرو  .ایرن
ارزیابی اولیه ا رچه یبتنی بر ظاهر زعفران است و قت کرافی را

مواد و روشها
یطالعه حاضر بر روی  889نمونه از انرواع یختلرف زعفرران

ندار  ،ایا یی تواند به تسریع چرخه کیفیت سرنجی کمرک کنرد.

ازنظر یشخصات ظاهری با وزن یکسان نسبی  9ررم ،صرورت

جدول  8یقا یر نسبی پارایترهای ارزیابی اولیره آزیایشرگاهی ه

رفته که توسط یحققین این پیوهش و از طریق شرکت زعفران

نمونه زعفران از تمام رجرات یختلرف  7ویی ری کرالسبنردی

کیان توس جمعآوری شده است .کلیه نمونهها شرایل  7ویی ری

زعفران و یحاسربات آیراری برر روی یقرا یر ا ههرای ورو ی
شبکه عصبی را نشان یی هد.

رشتی کالله ،رنگ زعفران ،ییزان کالف ،خایه ،رطوبت ،رر ه

جدول  -پارامترهای ارزیابی اولیه آزمایشگاهی و محاسبات آماری دادههای ورودی شبکه عصبی
Table 1- Parameters of laboratory initial evaluation and statistical computations of input data of neural network

کد
زعفران
Saffron
code
100
101
102
107
171
158
151
131
115
118

دستهبند

بقایای مواد

ی

خارجی

گرده

رطوبت

Remnants of
foreign matter
3
2
1
1
4
2
1
3
2
2
1

2
5
3
3
4
3
5
3
3
1
1

4

4

5

3

خامه

کالف

رنگ

Min

4

4

6

4

Max

2.3605

1.8605

3.0814

1.314

1.8953

2.2558

2.1977

2.1395

Average

0.999

0.9043

1.0254

0.4885

0.6652

1.0364

1.2833

0.9543

Stdev.P

0.998

0.8177

1.0515

0.2386

0.4425

1.0741

1.647

0.9108

Varp

Class
2
4
2
1
4
3
4
4
2
2
1

Style

Skein

Color

2
2
1
2
2
2
3
4
2
2
1

2
4
1
1
4
3
4
4
2
1
1

2
5
1
1
3
4
6
4
3
3
1

کالله
Large
stigma
2
1
2
1
4
3
4
4
2
2
1

Pollen

Moistur
e
2
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1

درشتی

معیار آماری

شبکه عصبی یصنوعی رواقع تقلیدی از ییز انسان اسرت و

Statistical measure

کمترین
بیشترین
ییانگین حسابی
انحراف یعیار جایعه
واریانس جایعه

هدف آن یدل سازی سیستم هایی اسرت کره قردرت یرا یری،

درجه بندی زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
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تعمیم و تصمیم یری اشته باشرد ( Valluru & Hayagriva,

 .)1995; Remesan et al., 2008این شبکهها یکری از انرواع

()8

سیستمهای یناییکی هوشمندی هستند که یبتنی برر ا ههرای

تابع سیگموئید ( )sgmنیز بهصورت زیر تعریف یی ر :

تجربی بو ه و با پر ازش ا هها ،انرش نهفتره ر ورای ا ههرا،
آنها را به ساختار شبکه ینتقرل یریکننرد ( Rahmani et al.,

()2

 .)2008ایده اصلی این روش بر یبنای شبیه سازی عملکر ییرز

یکی یگرر از شربکههرای عصربی کره توانرایی زیرا ی ر

انسان بو ه و ییتواند ر یقیاس خیلی کوچک یانند شبکههرای

کالسبندی ا ه را راند شبکههای عصبی  6LVQییباشند .این

زیستی ،یا یری اشته باشرد و ایرن یرا یری را تعمریم هرد.

این نوع از شبکه ارای والیه رقابتی و خطری یریباشرد .الیره

یهم ترین بخرش یرک شربکه زیسرتی نررون 8اسرت .نررونهرا

رقابتی سرتهبنردی کرر ن برر ارهرای ورو ی را یرا رفتره و

سلولهای تشکیل هنده شبکه عصبی ییرز انسران هسرتند .هرر

رنهایت الیه خطی ،کالسهای الیه رقرابتی را بره سرتههرای

4

هدف که توسط کراربر تعیرینشرده نگاشرت یریکنرد .شرکل 2

تشکیل شده است .ر هر الیه یک یا چند نرون وجو ار که با

یعماری شبکه  LVQر این یطالعه را نشان یری هرد .ر ایرن

نرونهای الیهی بعدی ر ارتباط است .هرر یرک از نررونهرای

شکل  S1و  S2به ترتیب تعدا نرونهای الیه رقرابتی و خطری و

الیره ورو ی ر وزنری ضررب یریشروند ( Hosseini et al.,

 Rتعدا عضوهای بر ار ورو ی ییباشند .هرر و الیره رقرابتی و

 .)2007یترداولتررین شربکههرا ر پریشبینری و حرل یسرائل

خطی ارای یک نرون به ازای هر کالس هستند.

شبکه عصبی یصنوعی از الیههای ورو ی ،2پنهان 9و خروجری

غیرخطی ،شبکه های یوسروم بره چندالیره پرسرپترون ()4MLP
است که توانرایی تقریرب زنری هرر ترابع غیرخطری را اراسرت
( .)Coulibaly et al., 1999شکل  8ساختار شبکه عصبی یور

نتایج و بحث
ر این پیوهش  2یردل شربکه عصربی یصرنوعی ( MLP,

استفا ه ر این پیوهش با والیه پنهان را نشان یری هرد .ایرن

 )LVQبا یعماریهای یتعرد و برهینظرور یردلسرازی فراینرد

سیستمها به لیل توانایی ر یدلسازی فرآیندهای بسیار پیچیده

کالس بندی زعفرران یرور بررسری قرار رفتره شرد .ر تمرایی

کرره تعرردا عوایررل تأثیر ررذار ر آنهررا زیررا یرریباشررد ،ایکرران

یعماری های شبکه عصربی اسراس انتخراب ا ههرا برهصرورت

استفا ه ی سرتر ه ر علروم کشراورزی را فرراهم کرر ه اسرت

تصا فی بو  .از  75رصد ا هها برای آیوزش شبکه و  95رصد

(.)Hosseini et al., 2007

ا هها بهطور یکسان جهت اعتبارسنجی و آزیون شبکه اسرتفا ه

خروجی شبکه ر الیه آخر با اسرتفا ه از فریرول  8یحاسربه

ر ید به عبارت قیقتر از  15نمونه به عنوان ا ه آیوزش و 99

ییشو که ر آن  hو  oبه ترتیب نشان هنده الیه نهان و الیره

نمونه به عنوان ا ه آزیون استفا ه شده اسرت .نترایج حاصرل از

خروجی بو ه و ینظور از  wهمان وزنهای الیهها ییباشد.

شبکهها با توجه تعد تکرار عمل آزیرونسرنجی ا ههرا جهرت
رسیدن به صحت قت کار ،استنتاجی نسربت ا هشرده بره کرل

1 -Neuron
2-Input Layer
3-Hidden Layer
4-Output Layer
5-Multi-Layer Perceptron

ا هها ییباشد.

6- Learning Vector Quantization
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شکل  -ساختار شبکه عصبی مصنوعی سه الیه پرسپترون در این مطالعه ()Gardner & Dorling, 1998
Figure 1- The structure of the perceptron three-layer artificial neural network in this research (Gardner & Dorling, 1998).

شکل  -ساختار شبکه عصبی مصنوعی یکالیه )Sato & Yamada, 1995( LVQ
Figure 2- The structure of the LVQ one-layer artificial neural network (Sato & Yamada, 1995).

یختلف شبکه تک الیه ،یبتنی بر و الگوریتم یرذکور را نشران

طراحی شبکه عصبی MLP

ر ابتدا یک شبکه عصبی یکالیهی پرسپترون برا اسرتفا ه

یی هد .طبق این شکل کم ترین خطا با الگوریتم  LMیربروط

از روش پس انتشار خطا با و الگوریتم  8LMو  2SCGطراحری

به شبکهای با یعماری ( )4-6-7است کره خطرای  5/5927را

ر ید .این و الگوریتم به ترتیب بنرام الگروریتمهرای لرونبر

اراست .ر این حالت قت کالس بنردی نمونرههرای آیروزش

یارکوارت و را یان نزولی یعروف هستند و جزو الگوریتمهرای

شبکه ر یعمراری یرذکور  39/74رصرد یریباشرد .همچنرین

رایج آیوزش شبکه عصبی ییباشند که بهینظور کمینره کرر ن

کمترین خطا با الگوریتم  SCGیربوط به یعماری شربکهای برا

خطای تابع غیرخطی استفا ه ییشروند .ر ایرن یطالعره تعردا

ساختار ( )4-7-7که ارای خطای  5/5916است .ر این حالرت

 854یعماری یختلف شبکه عصبی ایجا و یور آزیرایش قررار
رفت .شکل  4خطای یربوط به ا ههای آیوزش  26یعمراری
1- Levenberg Marquardt
2- Scaled Conjugate Gradient

قت کالسبندی  38/24رصد است.

درجه بندی زعفران بر اساس ویژگی های ظاهری با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
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شکل  -نمودار خطای مربوط به دادههای آموزش  6معماری شبکه عصبی یکالیه پرسپترون با الگوریتمهای  LMو SCG
Figure 3- Error diagram related to the training data 26 architecture of perceptron one-layer neural network with the LM
and SCG algorithms.

با توجه به اینکه عمویاً صحت عملکر یک شبکه عصبی ر

( )4-4-7و اسررتفا ه از الگرروریتم  ،LMکررمترررین ییررزان خطررا

نوع ا ههای آزیون سنجیده ییشو نه ا ههای آیوزش ،لذا ر

( )504823را به همراه ار  .ر این حالت یدل ارائهشده ،قا ر بره

این قسمت بره بررسری سراختارهای یختلرف شربکه عصربی و

تشخیص  69/69رصد خواهد برو  .اسرتفا ه از همرین یعمراری

ارزیابی ا ههای آزیون پر اخته شده است .شکل  4بیرانگر ایرن

ولری بررا الگرروریتم  ،SCGقررا ر برره تشررخیص  74/74رصررد از

واقعیت است که استفا ه از  4نرون ر الیه یخفی یعنی یعماری

نمونههای یربوط به ا ه آزیون ییباشد.

شکل  -نمودار خطای مربوط به دادههای آزمون  6معماری شبکه عصبی یکالیه پرسپترون با الگوریتمهای  LMو SCG
Figure 4- Error diagram related to the testing data 26 architecture of perceptron one-layer neural network with the lm and
SCG algorithms.
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شکل  -5خطای مربوط به دادههای آموزش  8معماری شبکه عصبی دو الیه پرسپترون با الگوریتمهای  LMو SCG
Figure 5- Error diagram related to the training data 28 architecture of perceptron two-layer neural network with the lm and
SCG algorithms.

ر ا ایه ،پیا هسازی نز یک به  884یعماری شربکه عصربی

همین آزیایش برای ا ههای آزیون نیز یرور بررسری قررار

والیه پرسرپترون برا و الگروریتم  LMو  SCGبرر روی 889

رفت که نتیجه ر شکل  6نمایش ا ه شده است .نتایج حراکی
از آن است که شبکه عصبی و الیه با استفا ه از الگروریتم LM

نمونه ا ه ،صورت رفت.
ر الگوریتم  ،LMیعماری و الیه با  4نرون و  2نررون بره

و یعماری  4-9-2-7توانسته است با یقردار  5/9948کرمتررین

ترتیررب ر الیرره اول و وم (یعمرراری )4-2-4-7بررا  5/5435و

ییزان خطای شبکه را ر بین سایر شبکهها اشته باشرد و قرت

یعماری و الیه  4-2-4-7یبتنی بر الگوریتم  SCGبا 5/5685

تشخیص آن ر حد  69/69رصد ییباشد.

ارای حداقل یقدار خطرای کرالسبنردی نمونرههرای آیروزش

همچنین ییتوان ر یعماریهای یبتنی بر الگروریتم ،SCG

بو هاند .شکل  4ییزان خطای هرر یرک از شربکههرای عصربی

به یعماری  4-6-2-7با حداقل ییزان خطرای  5/9613و قرت

تستشده بر روی ا ههای آیوزش را نشان یی هد.

تشخیص  66/66رصد اشاره نمو .

یحور  Xبیان ر تعدا نرونها ر الیه اول و یحور  Yبیان ر

همانطور که ر نمو ار ر رسیون یربوط به یعماری 4-6-7

تعرردا نرررونهررا ر الیرره یخفرری وم یرریباشررد .یحررور  Zنیررز

(بهترین یعماری ر تشخیص نمونههای آیوزش شبکه) ر شکل

نشان هنده حداقل ییانگین یربعات خطا ( )MSE8با تابع ارزیابی

 7یشاهده ییشو  ،خط تابع خروجی شبکه برا خرط ترابع هردف

ییزان خطای شبکه از نروع  Cross-Entropyیری باشرد .ر و

شبکه (خطچین) ،ر یرحله آیوزش ینطبق بر هم و ر  9یرحلره

یعماری یرذکور یررتبط برا الگروریتم  LMو  SCGر بهتررین

اعتبارسنجی ،آزیون و کل ا ه تقریباً ینطبق بر هرم یریباشرند

حالت ،شبکه یوفق شرد بره ترتیرب  35رصرد و  11/74رصرد

که آن نشان هنده تشخیص قابل قبول و کالس بندی نمونههای

ا ههای آیوزش را بهطور صحیح کالسبندی نماید.
1 Mean Squared Error

زعفران به همراه کمترین خطا ر این شبکه عصبی ییباشد.
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SCG  وLM  معماری شبکه عصبی دو الیه پرسپترون با الگوریتمهای8  نمودار خطای مربوط به دادههای آزمون-6 شکل
Figure 6- Error diagram related to the testing data 28 architecture of perceptron two-layer neural network with the lm and
SCG algorithms.

LM  نمودار رگرسیون معماری شبکه عصبی یکالیه پرسپترون با الگوریتم-7 شکل

. ر رسیون ا ه اعتبارسنجی: نمو ار باال سمت راست. ر رسیون ا ه آیوزش:نمو ار باال سمت چپ
.  ر رسیون کل ا ه: نمو ار پایین سمت راست. ر رسیون ا ه آزیون:نمو ار پایین سمت چپ
Figure 7- Diagram of the regression architecture of perceptron one-layer neural network with the LM algorithm.
The upper left diagram: Testing regression. The upper right diagram: Validation regression.
The lower left diagram: Training regression. The lower right diagram: All data regression.
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SCG  وBR ،LM  با الگوریتمهایLVQ  معماری شبکه عصبی9  نمودار خطای مربوط به دادههای آموزش-8 شکل
Figure 8- Diagram of the minimum error rate related to the training data 39 architecture of LVQ one-layer neural network
with the LM, BR and SCG algorithms.

SCG  وBR ،LM  با الگوریتمهایLVQ  معماری شبکه عصبی یکالیه9  نمودار کمترین میزان خطای مربوط به دادههای آزمون-9 شکل
Figure 9- Diagram of the minimum error rate related to the testing data 39 architecture of LVQ one-layer neural network
with the lm, BR and SCG algorithms.
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نتیجهگیری ب

طراحی شبکه عصبی LVQ

ر این بخش از یطالعه ،به بررسی شبکه عصربی  LVQبرا

با توجه به اینکه زعفرران یکری از کاالهرای یهرم تجراری

بیش از  845یعماری یبتنی بر سه الگوریتم ()LM, BR 8SCG

ایران به شمار یی آید ،توجه به یکانیزه کر ن کلیه یراحل تولیرد

پر اخته شده است تا بتوان بهترین یعماری شبکه  LVQجهرت

زعفران از کاشت تا بر اشرت و بسرتهبنردی از اهمیرت ویریهای

کالسبندی ویی ی های ظاهری زعفران را به ست آور  .تعردا

برخور ار است.

تکرارها برای تمایی آنها  85انتخاب شده است.
شکل  1و  3وضعیت خطای یعمراری هرای یختلرف شربکه

ر این پیوهش استفا ه از سیسرتمهرای یبتنری برر هروش
یصنوعی و ر رأس آنها و شبکه عصربی پرسرپترون و LVQ

عصبی ر ازای تیییر تعدا نرونهای الیه رقرابتی بره ترتیرب ر

یور توجه قررار رفرت .ترا ر رفرع عایرل خطرای انسرانی ر

ارزیابی نمونههای آیوزش و آزیرون شربکه را نشران یری هنرد.

کالسبندی نوع زعفران ،بر اساس ویی ریهرای ظراهری یرثثر

همانطور که شکل  1نشران یری هرد کمتررین خطرای شربکه

باشد .ر تصمیم یری شبکه عصبی بهشرط انتخاب یناسب تعدا

عصرربی  LVQبررا الگرروریتم  LMبرابررر ( )5/4824و  BRبرابررر

الیههای یخفی و همچنین تعدا یناسب نرونهرا ر هرر الیره،

( )5/4245و  SCGبرابر ( )5/9455یریباشرد .ر تمرایی یروار

ایکان تقریب هر نوع تابع غیرخطی وجو ار  .لذا تالش شد ترا

فو تعدا نرونهای الیه رقابت  85است.

با بررسی یعماریهای یختلف ،بهتررین یردل شناسرایی شرو .

ضمناً قت تشرخیص کرالسبنردی بررای الگروریتم  BRو
 SCGو  LMبه ترتیب برابرر  47/45رصرد و  64رصرد و 66
رصد ،حاصل شده است.

بهطوریعمول ییزان خطای حاصل از ارزیابی نمونههرای آزیرون،
بیشتر از نمونههای آیوزش است.
نتایج حاصل از این پیوهش حاکی از آن اسرت کره شربکه

یجد همین آزیایش برای ا ههای آزیون نیز یور بررسری

عصبی یصنوعی پرسپترون با الگوریتم  MLتوانایی بیشرتری ر

و ارزیابی قرار رفت کره الگروریتم  LMبرا یعمراری ()4-3-7

کالس بندی زعفران بر اساس ویی ی هرای ظراهری آن ار  .ر

ارای خطای  5/4444و الگروریتم  SCGبرا یعمراری ()4-4-7

جداول  2تا  4ییتوان تعدا یعمراریهرای هرر شربکه عصربی،

ارای خطررای ( 5/2727بهترررین یعمرراری شرربکه  LVQازنظررر

الگوریتمهای بهکاررفتره و یعمراری ارای بهتررین تشرخیص و

کررارایی) و الگرروریتم  BRبررا یعمرراری  4-7-7ارای خطررای

کمترین خطای ا ههای آیوزش و آزیرون را یشراهده کرر  .برا

 5/4242ییباشند.

توجه به جدول  ،2یعماری تک الیه  4-6-7یبتنی بر الگروریتم

قت تشخیص ر سه الگوریتم یذکور بره ترتیرب برابرر برا

 LMو ر جدول  ،9یعماری تک الیه  4-7-7یبتنی بر الگوریتم

 69/69رصد و  72/72رصد و  66/66برآور شده است .شرکل

 SCGارای کم ترین ییزان خطا و بهترین کارایی به ترتیرب ر

 3نمایانگر ییزان خطای نمونه های آزیون یعماری هرای یرذکور

نمونههای آیوزش و آزیون شبکه عصبی ییباشند.

ییباشد.

1 Bayesian Regularization
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 کمترین میزان خطا در معماریهای مربوط به دادههای آموزش- جدول
Table 2- The least amount of nerve architecture architectural error
نوع معماری شبکه عصبی
نوع شبکه عصبی

تعداد الیههای

نوع الگوریتم آموزش

-تعداد نرون الیه پنهان-(خروجی

)ورودی

 کارایی-کمترین میزان خطا

شبکه عصبی

شبکه عصبی

The number of neural
network layers

Type of algorithm of neural
network training

Type of architecture of neural
network
(Input-Hidden layer of
neuron number-output)

Minimum errorperformance of training data

1 Layer یکالیه

LM

7-6-4

0.0327

MLP

1 Layer یکالیه

SCG

7-7-4

0.0386

MLP

2 Layers و الیه

LM

7-4-2-4

0.0490

MLP

2 Layers و الیه

SCG

7-5-2-4

0.0610

LVQ

1 Layer یکالیه

LM

7-10-4

0.4125

LVQ

1 Layer یک الیه

BR

7-10-4

0.4250

LVQ

1 Layer یک الیه

SCG

7-10-4

0.3500

Type of neural
network

MLP

دادههای آموزش

 کمترین میزان خطا در معماری مربوط به دادههای آزمون- جدول

نوع شبکه عصبی

Table 3- The least amount of nerve architecture architectural error
نوع معماری شبکه عصبی
تعداد الیههای
-تعداد نرون الیه پنهان-(خروجی
نوع الگوریتم آموزش
شبکه عصبی
)ورودی
شبکه عصبی

 کارایی-کمترین میزان خطا
دادههای آزمون

Type of neural
network

The number of
neural network
layers

Type of algorithm of neural
network training

Type of architecture of neural
network
(Input-hidden layer of Neuron
number-output)

Minimum errorperformance of testing data

MLP

1 Layer یک الیه

LM

7-3-4

0.4129

MLP

1 Layer یک الیه

SCG

7-7-4

0.2408

MLP

2 Layers و الیه

LM

7-2-3-4

0.3341

MLP

2 Layers و الیه

SCG

7-2-6-4

0.3689

LVQ

1 Layer یک الیه

LM

7-9-4

0.5455

LVQ

1 Layer یک الیه

BR

7-7-4

0.4242

LVQ

1 Layer یک الیه

SCG

7-5-4

0.2727

 بهترین معماری در تشخیص دادههای آموزش شبکه عصبی مصنوعی- جدول
Table 4- The best architecture in the diagnosis of artificial neural network main data
نوع معماری شبکه عصبی
تعداد الیههای
نوع الگوریتم
تعداد کل دادههای آموزش
تعداد نرون الیه-(خروجی

دقت تشخیص

شبکه عصبی

شبکه عصبی

آموزش شبکه عصبی

دادههای آموزش

Type of
neural
network

The number of
neural network
layers

Type of algorithm of
neural network
training

)ورودی-پنهان
Type of architecture of
neural network
(Input-hidden layer of
neuron number-output)

صحیح تشخیص دادهشده
The total number of
correct training data is
detected

Accuracy of
detecting training
data

MLP

1 Layer یک الیه

LM

7-6-4

75

93.75%

MLP

1 Layer یک الیه

SCG

7-7-4

73

91.25%

MLP

2 Layers و الیه

LM

7-4-2-4

72

90%

MLP

2 Layers و الیه

SCG

7-5-2-4

71

88.75%

LVQ

1 Layer یک الیه

LM

7-5-4

52

65%

LVQ

1 Layer یک الیه

BR

7-10-4

46

57.50%

LVQ

1 Layer یک الیه

SCG

7-10-4

52

65%

نوع
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 بهترین معماری در تشخیص دادههای آزمون شبکه عصبی مصنوعی-5 جدول
Table 5- The best architecture in the diagnosis of artificial neural network test data

نوع معماری شبکه
نوع

تعداد الیههای

نوع الگوریتم

عصبی

شبکه عصبی

شبکه عصبی

آموزش شبکه عصبی

تعداد نرون-(خروجی

Type of
neural
network

The number of
neural network
layers

Type of algorithm of
neural network
training

)ورودی-الیه پنهان
Type of architecture
of neural network

تعداد کل دادههای
آزمون

دقت تشخیص

صحیح تشخیص

دادههای آزمون

دادهشده

Accuracy of
detecting test
data

(Input-hidden layer of
neuron number-output)

The total number of
correct test data is
detected

MLP

1 Layer یک الیه

LM

7-5-4

21

63.63%

MLP

1 Layer یک الیه

SCG

7-5-4

25

75.75%

MLP

2 Layers و الیه

LM

7-2-6-4

21

63.63%

MLP

2 Layers و الیه

LM

7-2-7-4

21

63.63%

MLP

2 Layers و الیه

SCG

7-7-2-4

22

66.66%

LVQ

1 Layer یک الیه

LM

7-9-4

21

63.63%

LVQ

1 Layer یک الیه

BR

7-7-4

22

66.66%

LVQ

1 Layer یک الیه

BR

7-10-4

22

66.66%

LVQ

1 Layer یک الیه

SCG

7-5-4

24

72.72%

 باSCG  رصد و یبتنی بر الگوریتم39/74  با.LM بر الگوریتم

 یریتروان تعردا ا ههرای صرحیح4  و4 با بررسی جداول

 بهترین یعماریها ر ارزیابی نمونههای آیروزش، رصد38/24

تشخیص ا هشده نسبت بهتمایی ا ههرای آیروزش و آزیرون

.و آزیون پیوهش حاضر یحسوب ییشوند

.  به همراه یعماری آنها را یشاهده کر،شبکه عصبی یصنوعی
به ترتیب یبتنی

و

طبق جداول یعماری یک الیه
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Abstract
Saffron is an important commercial good in Iran and it is important to pay attention to its
mechanization from production to packaging. Upon arrival of saffron to the laboratory's qualitative
process, an initial assessment is carried out by an expert on the basis of its apparent features.
However, human error in determining the quality of saffron based on its apparent features is
inevitable. Use of artificial intelligence techniques can be effective in reducing human errors while
mechanizing the system. This research was a diagnostic study and its database consisted of 113
samples of saffron with 7 features, which were collected by the researchers on October 2016 from
the credible Saffron laboratory under the supervision of an expert. Sample qualitative analysis was
performed with the help of features in four different classes including excellent, good, average and
second grade average. Artificial neural networks was used to classify saffron. After analyzing and
comparing the generated models using multilayer perceptron neural networks and learning vector
neural network, the highest accuracy of classification on the training and testing samples was
obtained to be 75.93 and 75.75%, respectively. The accuracy obtained indicated that the multi-layer
perceptron neural network model can be used as a decision-making tool by an expert or
independently in saffron lab centers.
Keywords: Saffron classification, Artificial Neural Network, Artificial intelligence.
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