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 چکیده

در این تحقیق به منظور مدلسازی عملکرد لوبیا بر اساس نهاده های مصرفی از مدل شبکه های عصبی مصنوعی استفاده گردید. این 

مدل شبکه عصبی شامل سه الیه ورودی، میانی و  انجام شد. 1583-30پژوهش در منطقه آبپرده از توابع شهر شیراز در سال زراعی 

نورون )نیروی انسانی، ماشین ها، دیزل، کود شیمیایی، آب آبیاری و بذر( و الیه خروجی  6خروجی می باشد. الیه ورودی شامل 

ون در الیه میانی بهترین ساختار نور 10نورون در الیه ورودی و  6شامل یک نورون )عملکرد لوبیا( است. نتایج نشان داد شبکه با 

در مدل پیش بینی شده توسط  بین عملکرد و نهاده های مصرفی برای پیش بینی عملکرد لوبیا می باشد. همچنین ضریب همبستگی

 بود. نتایج نشان داد شبکه عصبی قادر است با دقت قابل قبولی عملکرد لوبیا را پیش بینی نماید.  0.32شبکه عصبی 

  برآورد عملکرد ، شبکه عصبی مصنوعی، لوبیا، مدلسازی: یکلمات کلید

 مقدمه

لوبیا یکی از مهم ترین حبوبات می باشد که سهم عمده ای در رژیم غذایی انسان دارد و بخش مهمی از پروتئین مورد نیاز انسان را 

ه است تا افزایش تولید حبوبات به ویژه تامین می کند. رشد جمعیت و افزایش نیاز به مواد پروتئینی در چند دهه گذشته باعث شد

می  ایران در لوبیا تولید مهم مراکز از یکی فارس لوبیا مورد توجه قرار گیرد.بر اساس آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، استان

 15حدود  هکتار بوده که سهم استان فارس از این مقدار 30844حدود 88-83سطح زیر کشت لوبیا در ایران در سال زراعی  باشد.

بر منابع آب و خاک از یک سو و مشکالت  فشار افزایش و کشاورزی محصوالت تقاضای روزافزون .افزایش باشد درصد می 

دستیابی  به داده های میدانی ازسوی دیگر، ضرورت استفاده ازمدلهای مناسب برای پیش بینی  عملکرد محصوالت کشاورزی را 

شبکه عصبی  .کامپیوتری امکان بررسی استراتژیهای مختلف مدیریتی را فراهم آورده اند دراین میان مدلهای.  نمایان می سازد

مصنوعی شبیه سازی از دستگاه عصبی انسان است و در واقع تقلیدی از مغز و شبکه اعصاب انسان می باشد. در این شبکه سعی بر 

از جمله . (1533و تصمیم گیری داشته باشد )منهاج،  آن است که ساختاری تهیه شود که همانند مغز قدرت یادگیری، تعمیم دهی

گندم دیم، توان به پیش بینی مکان و زمان بارندگی، پیش بینی عملکرد موارد کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در کشاورزی می

پیش بینی شده در اکوسیستم ها اشاره کرد.گزارش شده است که که عملکرد   co2پیش بینی تبخیر و تعرق و پیش بینی جریان 

درصد تغییرات عملکرد واقعی را توضیح داد، در حالی که عملکرد پیش بینی شده در مرحله  46گندم در مرحله طویل شدن ساقه 
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. شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی Smith et al., 1995)در صد این تغییرات را توضیح می داد ) 36گرده افشانی 

د آمینه در علوفه دامی مورد بررسی قرار دادند و گزارش کردند که شبکه های عصبی مصنوعی با را برای پیش بینی مقدار اسی

. هدف از Cravener and Roush, 2001))کارایی باالتری رابطه بین اسید های آمینه و سایر اجزاء تغذیه ای را نشان می دهند 

 ستفاده ازمدل شبکه های عصبی مصنوعی است.این تحقیق مدلسازی عملکرد لوبیا براساس نهاده های مصرفی با ا

 مواد و روش ها

 يمصنوع يعصب یهاشبکه

 میاز مفاه ی. امروزه محاسبات عصبکندیم یالگوبردار یکیولوژیب یاست که از شبکه عصب یمدل ،یمصنوع یشبکه عصب کی

به منظور به  میمفاه نی. اکندیتفاده موجود دارد، اس یکیولوژیب یعصب یهاستمیس نهیکه در زم یمحدود اریبر دانش بس یمبتن

موجود  یهانرونییا عناصر پردازش ،یمواز یندهای. فرآشوندیاستفاده م یمواز یندهایرآاز ف یافزارنرم یهایسازهیشب یریکارگ

 .ردیگیشبکه را دربرم کییدر معمار

عناصر  Pi (i =1, 2,…,R) ی. اسکالرهامیدهین منشا Pرا با  ی.بردار وروددهدیم شیرا نما یورود R مدل نرون با ک( ی1(شکل

 عدد نیدوم وتعداد نرون w سیعدد اند نیاولدهندیم لیرا تشک w وزن سی، عناصر ماترw1,i یهاناپسیبردار هستند. مجموعه س

i به هر نرون یتعداد ورود ( (i = 1,2,…, R در عنصر متناظر از  یعنصر از بردار ورود هر. دهدیرا نشان م w شودیضرب م .

مطابق فرمول  n خالص ی. ورودشودیجمع م pیبا بردار ورود w وزن سیضرب ماتردارد که با حاصل b اسیجمله با کینرون 

 .شودیمحاسبه م ریز

(5) bWpbwpn i

R

i

i 


,1

1 
 :در آن که

 (6) ],...,,[ ,12,11,1 RwwwW  
T

Rpppp ],...,,[ 21 
 :خواهد بود ریز صورتنرون به یخروج تینها در

(7) )()( bWpfnfa  
 

 
 یورود R فرم ساده شده نرون با .1شکل
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. در این تحقیق از شبکه پرسپترون چند الیه شودم انتخاب میتبا توجه به هدف مورد نظر از شبکه عصبی،نوع شبکه و الگوری

(MLPکه از شبکه های عصبی پیشخور می باشد استفاده شده است. یک ی ) ا چند نرون یک الیه را می سازند. تعداد متغیرهای الزم

کند. تعداد الیه های میانی و نرون های موجود در آنها وابسته به برای پیش بینی خروجی مدل، تعداد نرون های ورودی را تعیین می

های آموزش نها اصطالحاً دادهآ ه بهکنیم کها استفاده میهای عصبی از قسمتی از دادهبرای آموزش شبکهباشد. پیچیدگی مساله می

ها و وزن گیرد وها صورت میداده یند آموزش رویآفر موزش به شبکه عصبی داده شد،آهای پس از اینکه داده .شودگفته می

 .شود ءکند تا معیار توقف ارضاپس از هر بار محاسبه خطا تغییر میها بایاس

 

 نتایج و بحث

با روش یادگیری پس انتشار خطا (MLP) های عصبی پرسپترون چندالیه عملکرد لوبیا از شبکهدر این تحقیق برای پیش بینی 

و اجرا  طراحی Neurosolution  افزار. کلیه شبکه های بررسی شده در محیط نرمشبکه عصبیرای توسعه مدلهای استفاده شد. ب

زل،کودشیمیایی،آب آبیاری و بذر متغیرهای تشکیل دهنده باشد که نیروی انسانی،ماشینها، دینرون می . الیه ورودی شامل شششد

از الگوریتم یادگیری ورودی این نرون ها هستند. الیه خروجی شامل یک نرون )عملکرد لوبیا( است.  برای آموزش شبکه، 

از تابع تانژانت و  گردد استفاده شده استکه به افزایش سرعت یادگیری بدون داشتن نوسان منجر می گشتاوربا  یگرادیان نزول

های عصبی در های مختلفی از شبکهپنهان توپولوژی ها در الیههیپربولیک به عنوان تابع فعالیت استفاده گردید. با تغییر تعداد گره

بکه استفاده گردید. با توجه به اینکه در طراحی ش 3/0و ضریب گشتاور برابر  1/0ها از نرخ یادگیری در کلیه شبکه د.شنظر گرفته 

باشد، تعیین بهینه تعداد شبکه، از نکات مهم می "بیش یادگیری"های عصبی مصنوعی قدرت تعمیم دهی مناسب و جلوگیری از 

نرون های الیه میانی )پنهان( روش مناسبی برای این مساله است. در این پژوهش به منظور انتخاب تعداد بهینه نرون های الیه میانی 

شد. این معیار بسیار مناسب است، زیرا سبب ها استفاده وسیله میانگین مربعات خطای دادهتبارسنجی بهاز روش توقف آموزش با اع

گردد و از آموزش بیش ازحد وحفظ کردن توقف آموزش در نقطه تعمیم بهینه است. همچنین باعث کاهش خطاهای آزمایشی می

شبکه، مبنای  (CV)برای اعتبار سنجی  (،MSEمربعات خطا ) نگینمیامیزان حداقل آورد. عمل میهای آموزشی جلوگیری بهداده

.میزان خطای محاسبه شده برای نرون های مخالف در جدول نشان داده شده است که های الیه پنهان گردیدانتخاب تعداد نرون

 نرون در الیه میانی می باشد. 10کمترین خطا مربوط به تعداد 
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 شبکه برای تعداد نرون های مختلف. میزان خطای پیش بینی 1جدول 

Neuron 
Number 

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

MSE 0.061 0.043 0.029 0.024 0.015 0.017 0.019 0.017 0.025 0.036 

 
 

          

Neuron 
Number 

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 

MSE 0.030 0.028 0.043 0.029 0.033 0.021 0.035 0.029 0.029 0.029 

سط رابطه بین عملکرد و نهاده های مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی را  نشان می دهد که میزان همبستگی بین عملکرد پیش بینی شده تو 2شکل 

 می باشد که میزان قابل قبولی می باشد. 0.32شبکه عصبی و عملکرد واقعی 

 

 بی و عملکرد واقعی. رابطه بین عملکرد پیش بینی شده توسط شبکه عص2شکل 

 بعمنا

 . مبانی شبکه های عصبی. چاپ اول. مرکز نشر پروفسور حسابی.1.00.منهاج، م. ب. 

Cravener, T. L. And roush, W. B. 2001. Prediction of amino acid profiles in feed ingredients: genetic 

algorithm calibration of artifical neural networks. Animal feed science and technology.90:131-141. 
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