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Introduction 

     Maize is one of the most critical cereal crops in the world. It provides staple food for people around the 

world. Maize tassel counting creates important information about yield prediction, growth status, and plant 

phenotyping but traditional manual approaches were expensive and time-consuming. Recently, high-

resolution RGB imagery acquired by unmanned aerial vehicles (UAVs), combined with advanced ma-

chine-learning techniques especially deep learning (DL), have been considered for analysis of genotype, 

phenotype, and crops. In this article, a single-stage object detection technique based on a deep convolu-

tional neural network, YOLOv5s, is mainly modified and called MYOLOv5s to increase the tassel detec-

tion accuracy and decrease the overfitting. For example, BottleneckCSP structures, Hardswish activation 

function and two-dimensional spatial dropout layers are used. The performance of the proposed method is 

compared with three state-of-the-art algorithms Tasselnetv2+, RetinaNet, and Faster R-CNN. The obtained 

results show that the effectiveness of MYOLOv5s in detection and counting maize tassels.  

  

Materials and Methods 

    The high-intensity phenotyping site (HIPS) dataset was collected from the large field at the Agronomy 

Center for Research and Education (ACRE) of Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA during 

the 2020 growing season using a Sony Alpha 7R-III RGB camera mounted on a UAV at 20m altitude that 

was processed to a 0.25 cm pixel resolution orthophotos. Two replications of 22 entries for hybrids and 22 

entries for inbreds were planted on 12 May in a two-row segment plot layout with a plant population of 

30,000 plants per acre. Hybrids and inbreds in this dataset had different flowering dates, with a range of 20 

days from the first variety to flower to the last. The orthophotos taken on 20 and 24th of July are used in 

this article to train and test the proposed deep network “MYOLOv5s”. They are divided into 15 images 

(3670×2150) and then cropped to obtain 150 images  (608 × 2048) for each date. Three main modifications 

are applied to the original YOLOv5s to form MYOLOv5s: First, BottleneckCSP structures are added to the 

neck part of the YOLOv5s instead of some C3 modules. Second, two-dimensional spatial dropout layers 

are used in the detect layer. Third, the Hardswish activation function is utilized in the convolution struc-

tures. These modifications improved the tassel detection accuracy. MYOLOv5s is implemented in the 

Pytorch framework. The Adam algorithm is applied to optimize the MYOLOv5s. The hyper-parameters 

such as the number of epochs, batch size, and learning rates are also optimized to increase the tassel detec-

tion accuracy. 

 

Results and Discussion 

      In this article, first, a comparison between the original and the modified YOLOv5s techniques is per-

formed, and the obtained results show that the tassel detection accuracy of MYOLOv5s is increased by 

around 2.80%.  The performance of MYOLOv5s is also compared with a counting-based approach Tas-

selNetv2+, and two detection-based techniques Faster R-CNN, and RetinaNet. The results depict the ad-

vantage of the MYOLOv5s model in the terms of accuracy and inference time. The proposed method ob-

tains 95.30% for AP and 1.9% for RMSE in 84 FPS. These values declare that MYOLOv5s is about 1.4 

times faster than the other techniques. In addition, there is more than 4.11% difference among the RMSE 

value of MYOLOv5s and other methods, respectively. MYOLOv5s could correctly detect the highest 

number of maize tassels. Besides, compared with Faster R-CNN and RetinaNet, MYOLOv5s has a signif-

icant improvement of at least 17.64% for the AP value. The proposed technique has the lowest false posi-

tive and false negative values. The regression plots show that MYOLOv5s provided slightly higher fideli-

ty counts than other methods.  

     Further, the effect of score values on the performance of detection-based models is investigated and 

the optimal values of hyperparameters are calculated. 

 

Conclusion 

1- MYOLOv5s technique achieved the highest values of precision, recall, and AP. It shows the supe-

rior performance of the proposed method in detecting maize tassels compared with the other state-of-

the-art models. 

2- The lowest value of the error counting metric RMSE is obtained by the MYOLOv5s method.  



 

 
 

3- The correlation between the predicted and ground-truth of maize tassels are investigated by R2 

score. This value is around 99.28% for MYOLOv5s.  

4- MYOLOv5s could detect the tassels in highly overlapping areas well. 

5- The inference time of the proposed method is lower than the counting-based TasselNetv2+. 
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 آشکارساز مبتنی بر یادگیری عمیقبا استفاده از  های ذرتکاکل تشخیص و شمارش خودکار

 شهرزاد فالحت نژاد ماهانی، اعظم کرمی

 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان استادیار و دکترا یدانشجوبه ترتیب 

 چکیده

های گیاهان، استفاده از یادگیری عمیق در کشاورزی دقیق به منظور تشخیص و شمارش آفات و یا بیماریاخیر  هایسالدر 

جهت مقابله با عوامل بازدارنده و یا کاهش دهنده رشد و سمپاشی هوشمند، تخمین سطح زیر کشت و نظارت بر روند رشد گیاهان 

وری محصوالت کشاورزی به سرعت رو به افزایش است. در این مقاله، به طراحی الگوریتمی برگرفته از شبکه با هدف افزایش بهره

ور، از تصاویر های گیاه ذرت پرداخته شده است. برای این منظجهت تشخیص و شمارش خودکار کاکل YOLOv5sعصبی عمیق 

اخذ شده توسط پهپاد از مزرعه ذرت در دو تاریخ متفاوت جهت آموزش و ارزیابی شبکه استفاده گردیده و با توجه به نوع و اندازه 

با هدف افزایش تعداد پارامترهای شبکه، کاهش  YOLOv5sسازی الگوریتم اصلی داده به اعمال تغییراتی در معماری و تابع فعال

نام دارد به  MYOLOv5sکه به اختصار  Modified YOLOv5sافزایش دقت تشخیص پرداخته شد و الگوریتم  بیش برازش و

Rضریب تبیینمقادیر با های ذرت با قابلیت شناسایی و شمارش کاکل YOLOv5sعنوان نسخه بهبود یافته 
درصد و  82/99 2

های به کار گرفته شده در این مقاله با الگوریتمروش پیشنهادی درصد حاصل شد. همچنین، عملکرد  03/99( APدقت متوسط )

-مقایسه گردید. نتایج بدست آمده نشان می  RetinaNetوTasselNetv2+  Faster R-CNN ,معتبر معرفی شده در این زمینه 

-ین برای الگوریتمباشد. همچندرصد می 90/99و  20/28، 28/77دهد که مقادیر ضریب تبیین برای این سه شبکه به ترتیب 

دهند که درصد بدست آمد. این نتایج نشان می 88/77و  99/78مقادیر دقت متوسط   RetinaNetو  Faster R-CNNهای

8حداکثر مقادیر ضریب تبیین  MYOLOv5sالگوریتم 
R و دقت متوسط (AP) دقت ، (Precision( و یادآوری )Recall را دارد )

با دارا بودن سرعت  MYOLOv5sکه بیانگر کارایی باالی روش پیشنهادی در تشخیص کاکل ذرت است. شایان ذکر است 

 گردد.فریم بر ثانیه سریعترین روش در تشخیص کاکل ذرت محسوب می 28پردازش 

 یادگیری عمیقذرت،  کاکل، تشخیص شیپهپاد، پردازش تصویر، های کلیدی: واژه
 مقدمه -1



 

 
 

رود. همچنین، به ترین غالت در فراهم آوردن تغذیه بخش کثیری از جمعیت کره زمین به شمار میذرت به عنوان یکی از مهم     

. از این رو، (Tagne et al., 2008)ای به عنوان خوراک دام، سوخت زیستی و مواد اولیه در صنعت نیز کاربرد دارد گستردهطور 

زا به گیاهان نظیر کاهش و یا ترجیحاً حذف عوامل آسیب این امر نیازمندباشد. برداشت حداکثری این محصول حائز اهمیت می

از این رو نظارت مستمر بر روند رشد و  .باشدها، خورده شدن بذر توسط حشرات و پرندگان و ... میخاک نامرغوب، آفات، بیماری

در رشد امری ضروری است  زا در صورت مشاهده تغییرتعداد گیاهان ذرت یک مزرعه به منظور مقابله با اینگونه اثرات آسیب

(Parihar et al., 2011); (Lu et al., 2017) شاخص اساسی در بررسی خواص . عالوه براین جمعیت یک گیاه به عنوان یک

دارد  لمحصواین  یوربهره نییدر تع ینقش مهم نیز ی آندهزمان گلروند. نظارت بر گیاه ذرت در فنوتایپینگ آن نیز به شمار می

 یادیز ریشود و فرصت جذب و استفاده از مقاد یفصل رشد بالغ م انیزود گل بدهند محصول قبل از پا یلیخ اهانیگزیرا اگر 

برداشت  یگل بدهند ممکن است محصول قبل از آماده شدن برا رید یلیخو چنانچه  دنده یرا از دست م برای فوتوسنتز نور یانرژ

 ,.Alzadjali et al) دهد رییتغ یقابل توجه زانیعملکرد را به م تواندیماندک تنش  ریمقاد یحتلذا، برود.  نیفصل از ب رییبا تغ

بر و غیردقیق بود. اما اکنون برای فایق که امری طاقت فرسا، زمان گرفتمی . در گذشته این نظارت از طریق اشخاص انجام(2021

در مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویر  نوین برای شمارش خودکار محصوالت زراعی هاییآمدن بر این مشکل، روش

 سالیان اخیر پیشنهاد شده است.

 های هرزعلف شناساییتوان به تصویر در حوزه کشاورزی میهای هوش مصنوعی و پردازش از جمله به کارگیری روش     

(Parihar et al., 2011) ،ها بیماری تشخیص(Gómez-Flores et al., 2019;  Pourreza et al., 2015)های ، شمارش کاکل

، تشخیص (Ubbens et al., 2018)شمارش برگ  ،(Liu et al., 2020) های ذرت، شناسایی کاکل(Lu et al., 2017)ذرت 

اشاره کرد. تمامی مقاالت نامبرده با  (Ghosal et al., 2019) و شناسایی و شمارش سورگوم  (Quan et al., 2019) هانهال

شمارش و یا تشخیص شی مورد نظر را اند عمل ی بر هوش مصنوعی و پردازش تصویر توانستهمبتنهای مختلف طراحی الگوریتم

انجام داده و با کاهش زمان و افزایش قدرت شمارش و یا تشخیص گام بزرگی در جهت کشاورزی هوشمند به صورت خودکار 

گردد و هر پیشرفتی در این امر محسوب میبردارند. هر چند کاهش زمان تشخیص و افزایش بیشتر دقت هنوز یک مسئله باز 

 شایسته تقدیر است.

جهت  1یادگیری عمیقهای کالسیک و های هوش مصنوعی به کار رفته در مقاالت ذکر شده در دو گروه روشالگوریتم     

های دودویی، روشتوان به تشکیل تصویر های کالسیک میشمارش و یا تشخیص شی مورد نظر قابل بحث هستند. از جمله روش

های با ارزش تصویر که به منظور ها استخراج ویژگیهای یادگیری ماشین اشاره کرد. در این روشمورفولوژی، لبه یابی و روش

کاهش بار محاسباتی الگوریتم باید انجام گیرد به صورت دستی و مجزا از الگوریتم طراحی شده جهت تشخیص و یا شمارش شی 

های شبکه عمیق به صورت خودکار استخراج توسط الیه 8سراسریها در ساختاری ما در یادگیری عمیق این ویژگیباید انجام گیرد ا
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های یادگیری عمیق در تشخیص و یا شمارش اشیا به نتایج بهتری . از این رو، استفاده از الگوریتم(Ongsulee, 2017) شوندمی

های مبتنی بر شمارش و عمیق به کار رفته برای این منظور خود نیز به دو دسته الگوریتم های یادگیریگردد. الگوریتممنتهی می

های یادگیری عمیق مبتنی بر شمارش با به کارگیری یک الگوریتم رگرسیون مناسب بندی هستند. الگوریتمتشخیص قابل دسته

بینی تعداد شی تعداد اشیا موجود در تصویر به طور مستقیم به پیشای معنادار بین متغیرهای وابسته و های مسئله و ایجاد رابطهداده

های مبتنی بر تشخیص از یک شبکه عمیق برای تشخیص و شمارش اشیا پردازند حال آنکه در روشمورد نظر در سایر تصاویر می

راف شی و یا رسم نقطه در مرکز شود. این عمل از طریق رسم کادرهای محصور کننده با امتیاز معین در اطدر تصویر استفاده می

 .(Lempitsky and Zisserman, 2010) گیرد.آن انجام می

ر پایه های باند. الگوریتمهای ذرت پیشنهاد شدهیادگیری عمیق نیز برای تشخیص و شمارش کاکل اخیراً، تعدادی مدل     

از  TasselNetv2+ (Lu and Cao, 2020)و  TasselNet  (Lu et al., 2017) ،TasselNetv2 (Xiong et al., 2019)شمارش

بینی ها از یک الگوریتم رگرسیون جهت پیشهای مورد استفاده برای شمارش هستند. همانگونه که گفته شد این مدلجمله مدل

 TasselNetv2و  TasselNetبه عنوان نسخه بهبود یافته دو الگوریتم  +TasselNetv2کنند و های ذرت استفاده میتعداد کاکل

 ,.Faster R-CNN (Liu et alهای های ذرت موجود در تصاویر ابعاد باال را در زمان کم بشمارد. شبکهقادر خواهد بود کاکل

-Faster R مدل مبتنی براند. در ها به کار گرفته شدهش کاکلبرای تشخیص و شمار RetinaNet  (Zou et al., 2020)و (2020

CNN  1 شبکه پشتبانجهت این امر از دو
VGGNet  8و

ResNet مدل شناسایی کاکل  0لنگرها اندازهو با بهبود  ه استاستفاده شد

مدل تشخیص کاکل ذرت  شبکه پشتبانبه عنوان  ResNet34نیز از  RetinaNet مدل بر پایه. در طراحی ه استذرت طراحی شد

شده جهت  های استفادهاین نتیجه حاصل شد که مدل (Zou et al., 2020)ها با هم در . از مقایسه این روشه استاستفاده شد

باال  پوشانیهمهای با کنند و توانایی بیشتری در شمارش کاکلتر عمل میهای بر پایه تشخیص سریعشمارش نسبت به روش

 باشند.دقیق موقعیت مکانی و اندازه هر کاکل نمی تعیینهای مبتنی بر تشخیص قادر به رغم روشدارند اما علی

طراحی الگوریتمی مبتنی بر  های ذرتهای یادگیری عمیق در شناسایی کاکلبدین جهت، برای هر چه کارآمدتر بودن روش     

از این رو، در این مقاله به باشد. تشخیص که دارای سرعت پردازش باال نیز باشد برای امر شمارش گیاهان بسیار حائز اهمیت می

برای تحلیل  YOLOv5s (Jocher, 2020)به عنوان نسخه بهبود یافته الگوریتم مبتنی بر تشخیص  MYOLOv5s طراحی شبکه

های های کاکلویژگیهای کاکل ذرت پرداخته شده است. این الگوریتم به صورت تخصصی با توجه به نوع مجموعه داده و داده

-ذرت در آن )شکل، اندازه، رنگ، بافت و ...( جهت شناسایی این گیاه به صورت اختصاصی طراحی شده است. در ادامه به نوآوری

  اشاره خواهد شد:  MYOLOv5sهای انجام گرفته در طراحی الگوریتم 
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به منظور افزایش  BottleneckCSPبا ساختار  YOLOv5sشبکه  1قسمت گردن در C3جایگزین کردن برخی ساختارهای  -1

 قابلیت یادگیری شبکه 

 جهت افزایش قابلیت یادگیری شبکه Hardswishکردن از تابع فعال سازی  استفاده  -8

 شبکه به منظور جلوگیری از بیش برازش  0در قسمت سر 8های حذف تصادفی مکانیقرار دادن الیه -0

 های ذرت به منظور افزایش دقت تشخیص کاکلالگوریتم  8یپارامترها ابر کردن نهیبه -8

های ذرت در مدت زمان کم شرایط را برای عملکرد مطلوب اعمال اصالحات فوق ضمن دستیابی به دقت باالی تشخیص کاکل

-میهای باالی تشکیل پایگاه داده دستاورد مهمی محسوب شبکه با تعداد داده آموزش کم فراهم آورده که خود با توجه به هزینه

، TasselNetv2+ ،Faster R-CNNبا سه شبکه  آناز  نتایج حاصل جهت بررسی بیشتر عملکرد این مدل ،نهمچنی .گردد

RetinaNet به اثبات رسیده  ترین زمانهای ذرت در کوتاهکاکلو شمارش برتری شبکه طراحی شده در تشخیص و ه مقایسه شد

 است. 

نتایج به دست آمده با سایر  0پرداخته است. در قسمت  مجموعه داده و الگوریتم پیشنهادیبه شرح  8له، قسمت در ادامه مقا     

 آورده شده است.  8گیری در قسمت گیرند. در انتها، نتیجهشوند و مورد بحث قرار میها مقایسه میروش

 هامواد و روش -2

5مجموعه داده  -2-1
HIPS 

های تصویری تهیه شده توسط بخش تحقیقات کشاورزی دانشگاه از داده MYOLOv5sدر این مقاله، برای طراحی مدل      

 2هیبرید ردیف کاکل ذرت 88و  7ردیف کاکل ذرت اینبرد 88ها متشکل از تصاویر آمریکا استفاده شده است. این داده ، ایندیانا،8پردو

در طول فصل  تصویربرداریاند. میالدی کاشته شده 8383ماه می سال  18گیاه بر هکتار در تاریخ  03333هستند که با جمعیت 

نصب شده بر روی پهپاد  Sony Alpha 7R-lllبا استفاده از دوربین رنگی ناحیه  19از جوالی  88و  83های رشد ذرت در تاریخ

DJI Matrice M600 Pro  متری  83ارتفاع  و ازصبح که نور مناسب برای تصویربرداری وجود دارد  18:33الی  13:33از ساعت

 9اورتوفوتو 19تصاویر خام رنگی پردازش شدند و به سپس . مگاپیکسل است 8/88دارای رزولوشن این دوربین . انجام گرفت

(Habib et al., 2007)  سانتی متر  89/3رزولوشن مکانی  و 0873×8193با اندازه میانگین بسیار با کیفیت برای هر تاریخ رنگی

های بصری در مزرعه در طول مدت رشد نیز ثبت شده دهی با بازرسیو تاریخ گلتبدیل شدند. اطالعات فنوتیپی از جمله شمارش 

 جوالی نشان داده است. 88و  83های های تاریخاز اورتوفوتوای نمونه 1 در شکل است.

                                                           
1
 Neck 

2
 Spatial-Dropout 

3
 Head 

4
 Hyper-parameter 

5
 High Intensity Phenotyping Sites 

6 Purdue University 
7
 Inbred 

8
 Hybrid 

9 Orthophoto 



 

 
 

 

 پوشانیهماند، ها رشد بیشتری داشتهجوالی ذرت 83جوالی در مقایسه با تاریخ  88همانگونه که از تصاویر پیداست در تاریخ      

 جوالی انجام گرفته است. 83بیشتری دارند، خاک خشک است و تصویر برداری در شرایط جوی متفاوت از تاریخ 

برش داده  باید به تصاویر کوچکترهر تصویر اورتوفوتو  ،مدلبه منظور آماده سازی مجموعه داده جهت استفاده برای طراحی      

 و گیردانجام می بهینه از این تصاویر، افزایش دقت الگوریتم و کاهش مدت زمان پردازش دادهبرش تصاویر با اهداف استفاده  د.وش

نظر گرفته شده قابل ای باشد که تغییر چندانی در اشیا موجود در آن ایجاد نکند، توسط الگوریتم در با توجه به نوع داده باید به گونه

های آزمون تعیین شده توسط مرکز تحقیقات کشاورزی دانشگاه پردازش باشد، عملکرد الگوریتم را بهبود بخشد و متناسب با داده

هر  سمت چپآمریکا در مجموعه داده باشد. داده آزمون تعیین شده توسط این مرکز برای هر تصویر اورتوفوتو شامل دو ردیف  پردو

های ذرت اینبرد و هیبرید بوده و با اندکی متشکل از کاکلاین تصاویر  دهد.درصد کل تصاویر را تشکیل می 13و باشد تصویر می

با توجه به اینکه جهت حصول نتیجه بهتر در زمان پیکسل دارد.  833×8193ای در حدود تصویر مختلف اندازه 03تفاوت برای 

به عنوان اندازه مناسب  832×8382اندازه لذا  نزدیک به تصاویر آزمون انتخاب شودآموزش اندازه تصاویر آموزش بهتر است که 

 هر تصویر اورتوفوتوبرش تصویر کوچکتر برش داده شد.  13برش تصاویر در این الگوریتم انتخاب شد و بدین طریق هر تصویر به 

نشوند و الگوریتم با دقت بیشتری و بدون تشخیص های گیاه ذرت برش داده ای انجام گرفته است که کاکلبه گونه کاردر این 

-اطراف کاکل 1تصاویر از طریق رسم کادرهای محصور کنندههای ذرت باشد. سپس نادرست قادر به شناسایی درست و دقیق کاکل

 وجه بهبا تپس از آن کادر محصور کننده برای این مجموعه داده به دست آمد.  8388های ذرت برچسب زده شدند و بدین طریق 

برای اعتبارسنجی و مابقی جهت  مانده تصاویر )کل تصویر به جز دو ردیف آخر از سمت چپ(درصد باقی 13موجود استاندارد 

 آموزش در نظر گرفته شدند.

 شرح مدل -2-2

                                                           
1 Bounding Box 

  
8383جوالی  83تصویر اخذ شده در الف(  

a) Captured orthophotos on  

8383جوالی  88تصویر اخذ شده در  (ب  
b) Captured orthophotos on  

 جوالی 88و  83های از مزرعه ذرت در تاریخ تصاویر اورتوفوتو اخذ شده  -1شکل 

Fig. . Captured orthophotos from corn farm on July &  



 

 
 

     YOLO
1
  (Redmon et al., 2016) 8پیچشیهای عصبی از جمله شبکه (Albawi et al., 2017) و الگوریتمی تک مرحله-

احتمال وجود با امتیاز معین، که بیان کننده  محصور کننده هایکادرای و یک پارچه برای تشخیص اشیا است که از طریق رسم 

که ای نام گرفته این الگوریتم از آن جهت تک مرحلهپردازد. است، به شناسایی آن شی و برچسب مربوط به آن میشی در کادر 

منتشر شد و پس از آن  8318دهد. اولین نسخه آن در سال عملیات شناسایی شی و اختصاص برچسب به آن را به یکباره انجام می

YOLOv2 (Redmon and Farhadi, 2017) ،YOLOv3 (Farhadi and Redmon, 2018)  ،YOLOv4 (Bochkovskiy 

et al., 2020) ،YOLOv5  وPP-YOLO (Long et al., 2020) های پیشین ارائه تشخیص نسخه با هدف بهبود دقت و سرعت

 شدند.

     YOLOv5  خود نیز شامل چهار الگوریتمYOLOv5s،YOLOv5m ،YOLOv5l   وYOLOv5x های مختلفبا عمق 

های بیشتری شبکه به کار رفته و در نتیجه شبکه ویژگیهای بیشتری جهت آموزش تر باشد تعداد الیهای عمیقاست. هر چه شبکه

با توجه  MYOLOv5sهای ذرت کند. در این بین، جهت طراحی الگوریتم تشخیص و شمارش کاکلآموزد و کندتر عمل میرا می

 هایز بین الگوریتمترین الگوریتم اترین و سریعبه عنوان کم عمق YOLOv5sبه ظرفیت سیستم پردازش داده در ابتدا از الگوریتم 

های ذرت ای تغییرات بر روی آن، الگوریتم بهبود یافته مختص شناسایی انواع کاکلشود و سپس با اعمال پارهنامبرده استفاده می

 گردد. ایجاد می

 معماری الگوریتم -2-2-1

نشان  8تشکیل شده است. معماری این الگوریتم در شکل   و سر ، گردنشبکه پشتباناز سه قسمت  MYOLOv5sالگوریتم      

 داده شده است. در ادامه جزئیات این معماری شرح داده خواهد شد.

                                                           
1 You Look Only Once 
2 Convolutional Neural Network  



 

 
 

 

 MYOLOv5sمعماری الگوریتم   -2شکل 

Fig. . MYOLOvs architecture 

 

شبکه را بر مبنای  شبکه پشتبان (He et al., 2015) (SPP) 0و ادغام هرم مکانی C3، (CONV) 8، پیچشی1ساختارهای تمرکز

دهند. در این قسمت، ابتدا به منظور تسریع الگوریتم، شکل می (Wang et al., 2020) (CSPNet) 8جزئی متقاطعشبکه مرتبه 

در اندازه نصف ابعاد مکانی تصویر ورودی  (Shi et al., 2016) 8هاجایی پیکسلجابهتصویر ورودی بر مبنای از  9ویژگی یک نقشه

 ,C3 (Jocherبه ساختار  ایجاد شدهشود. سپس، تصویر د میباند توسط ساختار تمرکز ایجاد شده و به ساختار پیچشی وار 18و 

شود تا از طریق تقسیم باندها اما با سه الیه پیچشی است وارد می BottleneckCSP  (Wang et al., 2020)باکه مشابه  (2020

 SPPقسمت، از ساختار  نتعداد بیشتری ویژگی توسط الگوریتم فراهم آید. در نهایت، در ای یادگیریتوسط این ساختار شرایط برای 

  شود.های مختلف و افزایش قابلیت الگوریتم بهره برده میها با مقیاسبرای ادغام ویژگی

                                                           
1
 Focus 

2
 Convolutional 

3
 Spatial Pyramid Pooling 

4
 Cross Stage Partial Network 

5
 Feature Map 

6
 Pixel Shuffling 



 

 
 

 0است. همانگونه که در شکل (Liu et al., 2018)  (PANet)  1مسیراز نوع شبکه تجمیع  MYOLOv5sگردن در الگوریتم      

، که خود (Lin et al., 2017) (FPN) 8هرمیبا اضافه کردن یک مسیر پایین به باال به شبکه ویژگی  PANetپیداست شبکه 

0اتصالباشد، ایجاد شده است. ساختارهای متشکل از یک مسیر باال به پایین و یک ساختار پیچشی می
(Concat)  ،بردارینمونه 

هستند که با  MYOLOv5sدر نسخه بهبود یافته  PANetاجزای تشکیل دهنده  BottleneckCSPو  C3پیچشی، ، 8افزایشی

اند. قراردهی های مختلف کنار یکدیگر قرار گرفتههدف افزایش قابلیت الگوریتم در شناسایی اشیا با اندازه و مقیاس

BottleneckCSP  به عنوان ساختاری با عملکردی مشابه باC3 کنار سایر اجزای گردن در این  اما با تعداد پارامتر بیشتر در

گردد و با های بیشتر میالگوریتم به عنوان بخش نوآورانه طرح سبب افزایش تعداد پارامترهای الگوریتم به منظور یادگیری ویژگی

 دهد. های ذرت نتایج بهتر تشخیص شی را نتیجه میو شکل خاص کاکل HIPSتوجه به اندازه کوچک مجموعه داده 

 
 لن مدداستفاده شده در گر PANetساختار   -3شکل 

Fig. . PANet Structure used in the Neck Part of the Model 

های پیچشی به است که توسط الیه تشخیص متشکل از الیه MYOLOv5sقسمت سر الگوریتم آخرین قسمت در معماری      

یک الگوریتم پیچشی است و از طریق  YOLOv5sپردازد. با توجه به اینکه الگوریتم ورودی میتشخیص نهایی اشیا در تصویر 

 های حذف تصادفی مکانی اند. لذا، افزودن الیهویژگی تصویر بسیار همبسته های مجاور در نقشهیابد و پیکسلها آموزش میویژگی

(Tompson et al., 2015) های پیچشی قسمت سر در الگوریتم بهبود یافتهقبل از الیهMYOLOv5s  عنوان بخشی از  به

دهد،می ها را کاهشمیزان همبستگی بین پیکسل های دو بعدی شده،ویژگی نوآوری طرح سبب صفر شدن تصادفی نقشه

                                                           
1
 Path Aggregation Network 

2
 Feature Pyramid Network 

3
 Concatenation 

4
 Up-Sampling 



 

 
 

الزم به ذکر است، با توجه به  بخشد.و دقت تشخیص الگوریتم را بهبود میکند جلوگیری می (Hawkins, 2004) 1از بیش برازش

کم عمق بودن الگوریتم، استفاده ها و های ذرت، محدود بودن برخی ویژگیکوچک بودن مجموعه داده، متفاوت بودن شکل کاکل

در الگوریتم بهبود یافته  SiLU  (Elfwing et al., 2018)جای  به Hardswish  (Howard et al., 2019)سازی  از تابع فعال

MYOLOv5s های بیشتر توسط الگوریتم و عملکرد بهتر در حسوب شده و منجر به یادگیری ویژگینوآوری دیگر طرح م

 گردد.های ذرت با اشکال متفاوت میتشخیص کاکل

 جزئیات آموزش و تشخیص شی در الگوریتم -2-2-2

 Leung and) 8پس انتشار خطاهای عصبی پیچشی از طریق روش مانند سایر شبکهMYOLOv5s آموزش در الگوریتم      

Haykin, 1991) ها در حرکتی های آنشوند و سپس ویژگیهای آموزش به شبکه داده میگیرد. در این روش، ابتدا دادهانجام می

پذیرد ای انجام میشناسایی شی آموزش داده شوند. آموزش به گونهکنند تا جهت عمیق را طی میبه الیه شبکه  الیه 0رو به جلو

شود سنجی بررسی میهای اعتبارکه یک تابع خطا حداقل گردد. پس از آن جهت ارزیابی عملکرد شبکه آموزش یافته، شبکه با داده

تر به  ای نزدیک تیجهوند و تا زمانی که نشها برگشت داده میها از طریق الیهو در صورتی که خطای آموزش زیاد باشد مجدداً داده

 یب سنجش یبرادر پایان  شوند.دست آید و یا تعداد معینی تکرار سپری شود مراحل قبل تکرار می تر خروجی واقعی و با خطای کم

در ادامه طریقه شناسایی و شمارش شی و تابع خطای  .شود یاستفاده م آزمون یها داده از یینها آموزش دیده طرفانه الگوریتم

 استفاده شده در این شبکه شرح داده خواهند شد.

 شناسایی و شمارش شی-2-2-2-1

 شبکه پشتبانهای با ارزش تصویر ورودی توسط گیرد. در ابتدا، ویژگیشناسایی شی توسط این الگوریتم در سه مرحله انجام می     

شبکه  S×Sبه صورت  یژگیو ها با هم آمیخته شده و سه نقشهسپس، در قسمت گردن شبکه این ویژگی .شوندشبکه استخراج می

دهد. در آخر، شکل می بزرگمتوسط و کوچک،  ایاش ییشبکه در شناسا تیقابل شیجهت افزا 08و  18، 2 هایمشبک با گام

ده برای هر سلول شبکه مشبک و نسبت دادن تشخیص شی در قسمت سر شبکه از طریق در نظر گرفتن سه کادر محصور کنن

کنند و اندازه هر یک نمایان کننده تعداد کادرهای تعیین شده در انتها تعداد اشیا را مشخص می گیرد.بهترین کادر به شی انجام می

 اندازه شی مورد نظر است. 

 تابع خطا -2-2-2-2

و امتیاز  (clL) 9امتیاز احتمال کالس ،(confL) 8شی بودن امتیازدر طول آموزش ترکیبی از  YOLOهای تابع خطا الگوریتم    

کادر محصور درون . امتیاز شی بودن، احتمال وجود شی (Redmon et al., 2016)است  (GIoUL) 8محصور کننده کادررگرسیون 

                                                           
1
 Overfitting 

2 Back Propagation of Error 
3 Feed Forward 
4 Objectness Score 
5 Class Probability Score 
6 Bounding Box Regression Score 



 

 
 

کادر  پوشانیهممیزان  محصور کننده کادرکننده، امتیاز احتمال کالس احتمال برچسب درست زدن برای هر شی و امتیاز رگرسیون 

طریق از  خطای امتیاز شی و احتمال کالس MYOLOv5sکند. در شده و کادر حقیقی را تعیین می بینیپیشمحصور کننده 

 (GIoU) 0کلی اشتراک پیرامون اجتماعو خطای کادر محصور کننده توسط  8همراه با تابع خطای منطقی 1آنتروپی متقاطع دودویی

(Rezatofighi et al., 2019) اند:( نشان داده شده8( تا )1توابع خطای نامبرده در معادالت )آید. به دست می 
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Sدر این روابط 
کادرهای محصور کننده داخل هر سلول است.  Bو  S×Sبیانگر شبکه مشبک  2

noobj باشد وفاکتور وزن می

obj

ijI وnoobj

ijI  نمایند و در صورت نبود شی برعکس این امر را اتخاد می 3و  1در صورت وجود شی داخل به ترتیب کادر مقادیر

ˆ افتد.اتفاق می
iCو

iC باشند. احتمال کادر پیشمی حقیقیبینی شده و نیز نمایانگر امتیاز قطعیت کادرهای محصور کننده پیش-

ˆنیز برای هر کالس با  حقیقیبینی شده و  ( )iP c و( )iP c شوند.نمایش داده می bوgtb  بینی و پیشکادرهای محصور کننده

 کند. را احاطه می gtbو bکوچکترین کادری است که Gدهند ورا نشان می حقیقی

 جزئیات پردازش -2-3

واحد و  (RAM) 9بایت حافظه رمگیگا 89با (Bisong, 2019)  8در سرویس گوگل کولب هاپردازشدر این کار، تمامی      

 7پایتورچبر کتابخانه  یمبتن MYOLOv5sانجام گرفت. بایت حافظه گیگا 18با  Tesla P100مدل (GPU)   8یکیپردازش گراف

(Paszke et al., 2019) یاستفاده م در طول آموزش ها وزن یروزرسانبهجهت  2آدام ساز نهیبه ازاین مدل  شده است. یساز ادهیپ-

به شبکه در هر تکرار تعداد تصاویری که در قالب ورودی جهت تعیین  13اندازه دستهو  833برای این شبکه  9تعداد تکرارها .دکن

 اند.در نظر گرفته شده 18 گرددمیارائه 

 ارزیابی مدل -2-4

                                                           
1 Binary Cross-Entropy  
2 Logits Loss Function 
3 Generalized Intersection Over Union 
4 Google Colab 
5 Random-Access Memory 
6 Graphics Processing Unit 
7 Pytorch 
8
 Adam  

9 Epoch 
10 Batch Size 

(8)  

(0)  

(8)  

(1)  



 

 
 

ای از کادرهای محصورکننده که هر یک امتیازی بین صفر و توسط شبکه انجام گرفت، مجموعه هاکاکلپس از آنکه شناسایی      

-که بیان  (IoU)اشتراک پیرامون اجتماعد. با در نظر گرفتن یک مقدار آستانه برای امتیاز و نآیبه دست می باشندمی دارارا یک 

بر روی  توسط شبکه تعداد کادرهایی که به درستی، استپوشانی کادر محصور کننده حقیقی و تشخیص داده شده کننده مقدار هم

1دانهای ذرت زده شدهکاکل
 (TP)  ، 8اندزده نشدهتعداد کادرهای که به اشتباه (FN) های هاً در محلو تعداد کادرهایی که اشتبا

 Sokolova et) شوندمحاسبه می (2( تا )9) های ارزیابیعیاربا استفاده از این مقادیر مقابل محاسبه هستند.  (FP) 0انددیگر زده شده

al., 2006):  

Precision
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TP FP
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TP FN
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8دقت در روابط ذکر شده
است که به اشتباه  هاییکاکلبیانگر تعداد  9یادآوری ،صحیح انجام گرفته هایتشخیصبیانگر تعداد  

های صحیح به کل نسبت بین تشخیص 8صحتو میانگین متوازن دقت و یادآوری  F1 امتیاز معیار ،اندتشخیص داده نشده

 .دنده نشان میدر حالت کلی  و صحت عملکرد شبکه را F1ها است. معیار امتیاز تشخیص

 :(Zhu, 2004) آیدبه دست می  7دقت میانگینیادآوری -دقت با در نظر گرفتن سطح زیر منحنی     

 
1

0

( )AP p r dr                                            

)در این رابطه )p r مقدار یادآوری مقدار بیشینه دقت درr .است 

در که های مبتنی بر شمارش، تعدادی معیار های مبتنی بر تشخیص با روشبه منظور مقایسه نتایج به دست آمده توسط روش     

استفاده در این مقاله های ذرت های مختلف در شمارش کاکلجهت ارزیابی عملکرد روشاند ( نشان داده شده11) و( 13روابط )

 : (Chicco et al., 2021) اندشده
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j jRMSE g c
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1 True Positive 
2 False Negative 
3 False Positive 
4 Precision 
5 Recall 
6 Accuracy 
7 Average Precision (AP) 

(9)  

(8)  

(7)  
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8 نبییت بیضر     
R و ها توسط الگوریتم آن دست آمدههای ذرت و تعداد به نشان دهنده میزان همبستگی بین تعداد حقیقی کاکل

1مربعاتخطای جذر میانگین  معیار
(RMSE)   .بیان کننده اختالف بین این دو دسته مقدار است 

تعداد تصاویر آزمون، Nدر این روابط،      
jc  و

jg الگوریتم و تعداد حقیقی های ذرت به دست آمده توسط به ترتیب تعداد کاکل

 است. های ذرت برای تصاویر آزمونمیانگین تعداد حقیقی کاکل gوام  jها برای تصویر آن

 معیار دیگری است که برای ارزیابی سرعت عملکرد الگوریتم در این مقاله استفاده شده است. (fps) 8تعداد فریم بر ثانیه     

 نتایجبحث و  -3

 YOLOv5sبا الگوریتم  MYOLOv5sهای گیاه ذرت تشخیص و شمارش کاکلدر این قسمت ابتدا عملکرد الگوریتم      

های طراحی شده در این شود و پس از اثبات بهبود عملکرد الگوریتم در اثر اعمال تغییرات این الگوریتم با سایر الگوریتممقایسه می

-و شمارش کاکلهای مبتنی بر تشخیص شود. همچنین تاثیر امتیاز بر عملکرد الگوریتمبررسی میزمینه مقایسه و عملکرد هر یک 

 گیرد.نیز مورد ارزیابی قرار میهای گیاه ذرت 

 YOLOv5sهای اصلی و بهبود یافته مقایسه مدل -3-1

 و YOLOv5sهای الگوریتمهای ذرت در مرحله آزمودن ای بین نتایج حاصل از تشخیص کاکلمقایسه 1در جدول      

MYOLOv5s  درصد داده آزمون انجام گرفته است. چنانچه که  13درصد داده اعتبارسنجی و  13درصد داده آموزش،  23به ازای

که  شودهای ذرت حاصل میدرصد بهبود در دقت تشخیص کاکل 23/8پیداست، با اعمال اصالحات در معماری شبکه، از جدول 

های درنظر گرفته های ذرت به درستی تشخیص داده شده توسط روش پیشنهادی و موثر بودن نوآوریاد کاکلبیانگر افزایش تعد

 شده است.

 . MYOLOv5sو   YOLOv5sهای مقایسه دقت میانگین روش -1جدول
Table . Comparison between the AP values of YOLOvs and MYOLOvs algorithms. 

 
 دقت میانگین
AP (%) 

 الگوریتم

Algorithm 
 YOLOvs 

  MYOLOvs 

 های تشخیص و شمارش شیمقایسه با سایر روش -3-2

 هابررسی دقت تشخیص و شمارش روش-3-2-1

                                                           
1
 Root Mean Square Error 

2
 Frame Per Second 

)11( 



 

 
 

های ذرت تصاویر آزمون با یک الگوریتم مبتنی بر در تشخیص و شمارش کاکل MYOLOv5sعملکرد الگوریتم      

 Faster R-CNN (Liu et al., 2020)و دو الگوریتم مبتنی بر تشخیص  TasselNetv2+  (Lu and Cao, 2020)شمارش

اند و در کتابخانه پایتورچ پیاده سازی شده RetinaNetو  +TasselNetv2مقایسه شده است.  RetinaNet  (Zou et al., 2020)و

1تنسورفلومبتنی بر کتابخانه  Faster R-CNNالگوریتم 
 (Dillon et al., 2017) ها در روش باشد. همچنین، برای مقایسهمی

 سازیقرینهشرایط برابر، از 
شود و بهترین عملکرد هر الگوریتم به ازای استفاده می 0داده افزاییها جهت درصد از داده 93 افقی8

های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون استفاده شده نیز برای تمامی است. داده تعداد تکرارها و اندازه دسته بهینه در نظر گرفته شده

 آورده شده است. 8ها در جدول ها یکسان هستند. جزییات آموزش روشالگوریتم

 های مختلفتوسط الگوریتمHIPS  مجموعه داده تنظیم پارامترهای -2جدول
Table . Parameter setting of HIPS dataset by different methods  

 الگوریتم

 Algorithm 

تعداد تصاویر 

 آموزش
NO. Train 

تعداد تصاویر 

 اعتبارسنجی
NO. Validation 

تعداد تصاویر 

 آزمون

 NO. Test 

 اندازه دسته

Batch Size 

 تعداد تکرار
Epoch 

 سازیروش بهینه

Optimization 

method 

TasselNetv+ 
(mixed with 

validation data) 
    SGD 

 Faster R-CNN      SGD 

 RetinaNet      Adam 

 MYOLOvs      Adam 

 

به صورت بهینه به ازای  MYOLOv5sنشان داده شده است مقادیر اندازه دسته و تکرار برای مدل  8همانگونه که در شکل      

به  MYOLOv5sهای میانگین به دست آمده برای الگوریتم مقادیر دقتاند. در این شکل بهترین عملکرد الگوریتم به دست آمده

تکرار نشان داده شده است. همانگونه که از شکل پیداست  893و  833، 193، 133، 93در  18و  2، 8های مختلف ازای اندازه دسته

دهد. الزم به ذکر است آید و پس از آن بیش برازش رخ میبه دست می 18تکرار و اندازه دسته  833بهینه شبکه به ازای  عملکرد

مربوط به کارت گرافیک مورد استفاده(  RAM به علت عدم ظرفیت سیستم پردازشی )محدودیت 18که مقادیر اندازه دسته بیشتر از 

پارامترهای بهینه نیز با توجه به مقادیر گزارش شده در مقاالت مربوطه، پایگاه داده ها نیز برای سایر الگوریتم اند.بررسی نشده

 اند.موجود و محدودیت توان سیستم پردازشی انتخاب شده

                                                           
1 Tensorflow 
2 Flip 
3 Data Augmentation 



 

 
 

 

 MYOLOv5sتعیین مقدار بهینه پارامترهای اندازه دسته و تکرار   -4شکل 

Fig. . MYOLOv5s determination of the optimal batch-size and epoch values.  

نشان داده شده است. با توجه به این منحنی انتخاب  9شکل نیز در  MYOLOv5sنمودار همگرایی دقت میانگین الگوریتم      

   باشد.مناسب میتکرار جهت آموزش شبکه  833

 
 MYOLOv5sمنحنی همگرایی دقت میانگین  الگوریتم   -5شکل 

Fig. . AP convergence plot of MYOLOvs algorithm. 

Rنتایج حاصل از دقت میانگین و    
که  آورده شده است  0در جدول و زمان آموزش مورد نیاز های اعتبار سنجی بر روی داده 2

دهد. ها را تشخیص میو با دقت باالتری آن را بیشتر یاد گرفتههای ذرت های کاکلپیشنهادی ویژگیدهد روش نشان می

 های بررسی شده کمتر است.در مقایسه با دیگر روش MYOLOv5sزمان آموزش همچنین 

R مقایسه دقت میانگین و  -3جدول
 های مختلف در مرحله آموزش به دست آمده توسط الگوریتم 2

Table . Comparison among the AP and R

 values obtained by different algorithms in training step.

 

 

 الگوریتم

Algorithm 

 دقت میانگین

AP (%) 

R (%)


 تعداد فریم بر ثانیه

FPS 

TasselNetv+   

Faster R-CNN   

RetinaNet   

MYOLOvs   

 



 

 
 

 

و شکل  8های نامبرده در زمان آزمودن نیز در جدول های ذرت توسط الگوریتمنتایج کمی و بصری تشخیص و شمارش کاکل     

 آمده است. 8

 

که مقادیر  توان دریافتها مینزدیک بودن مقادیر به دست آمده آموزش و آزمودن شبکه و 8و  0جداول از مقایسه نتایج حاصل از  

پیداست الگوریتم  8همانگونه که از جدول  .برازش رخ نداده استو بیش گردیدهها به خوبی انتخاب پارامترهای آموزش الگوریتم

MYOLOv5s درصد را به ترتیب به  03/99و  97/98، 92/90و دقت میانگین معادل با باشد که مقادیر دقت، یادآوری قادر می

به  RetinaNetدرصد و برای الگوریتم  99/78، 29/28، 09/91به ترتیب  Faster R-CNNدست آورد. این مقادیر برای الگوریتم 

ها نسبت به سایر الگوریتم MYOLOv5sدرصد گزارش شده است. مقدار باالی دقت الگوریتم  88/77و  38/22، 89/98ترتیب 

-Faster Rهای ذرت نسبت دو الگوریتم دیگر است. الگوریتم حاکی از عملکرد بهتر آن در تشخیص درست تعداد بیشتری از کاکل

CNN های نسبت به الگوریتمMYOLOv5s  وRetinaNet  مقدار یادآوری کمتری را کسب کرده که نمایانگر این است در این

 MYOLOv5s  ،90/8نیز در مقایسه با RetinaNetاند. این مقدار برای های ذرت تشخیص داده نشدهاز کاکل الگوریتم بسیاری

 ،های گیاه ذرت با توجه به شکل خاصتوان دریافت که تعداد زیادی از کاکلدرصد کمتر است. لذا، با مقایسه این مقادیر می

قابل تشخیص نیستند و تنها  RetinaNetو  Faster-RCNNهای الگوریتمپوشانی باالیی که دارند به آسانی توسط متفاوت و هم

ها و ها با اندازهقادر خواهد بود کاکل MYOLOv5sشوند حال آنکه الگوریتم ها شناسایی میهای واضح توسط این الگوریتمکاکل

های ذرت توسط این الگوریتم قابل ز کاکلپوشانی باال را شناسایی کند لذا تعداد بیشتری اهای متفاوت و در نواحی با همشکل

کند. با بررسی نتایج حاصل از دقت میانگین به عنوان معیاری استاندارد که مقادیر اند و مقدار یادآوری باالتری را کسب میشناسایی

های مورد بررسی تمگردد که در بین الگوریگیرد، مجدداً اثبات میدقت و یادآوری را برای سنجش الگوریتم تواماً در نظر می

Faster-RCNN ترین عملکرد را داراست و الگوریتم ضعیفMYOLOv5s های اشتباه و یا انجام با کمترین مقدار تشخیص

 .ها داردترین زمان در مقایسه با سایر روشنگرفته بهترین عملکرد را در کوتاه

 HIPS های مختلف بر روی تصاویر آزمون مجموعه دادهمقایسه عملکرد و سرعت پردازش روش -4جدول
Table . Comparison of performance and inference time of different methods on HIPS test images 

 الگوریتم  

Algorithm 

 دقت

Precision (%) 

 یادآوری

Recall (%) 

 دقت میانگین

AP (%) 

خطای جذر میانگین 

 مربعات
RMSE 

R2 (%)
 

تعداد فریم بر 

 ثانیه

FPS 

TasselNetv+      

Faster R-CNN      

RetinaNet      

MYOLOvs      

 



 

 
 

Rو  مربعاتخطای جذر میانگین معیارهای      
های ذرت با یکدیگر مقایسه ها در شمارش کاکلنیز برای ارزیابی دقت الگوریتم 2

-Fasterهای مبتنی بر تشخیص درصد، برای الگوریتم 82/99و  9/1به ترتیب  MYOLOv5sاند. این مقادیر برای الگوریتم شده

RCNN  وRetinaNet  درصد و برای الگوریتم مبتنی بر شمارش  90/99، 31/8و  20/28، 92/2به ترتیبTasselNetv2+  به

حاصل آمده توسط الگوریتم  خطای جذر میانگین مربعاتاند. مقدار کم درصد به دست آمده 28/77و  08/13ترتیب 

MYOLOv5sدهد. حال ها را نشان میبه تعداد حقیقی آنهای ذرت تخمین زده توسط این الگوریتم ، نزدیک بودن تعداد کاکل

بیشتر گزارش شده است که به معنای عدم  +TasselNetv2و  Faster-RCNN ،RetinaNetهای آنکه این مقدار برای الگوریتم

Rباال است. مقدار  پوشانیهمهای ذرت به ویژه در نواحی با های نامبرده در شمارش کاکلعملکرد دقیق الگوریتم
نیز برای  2

دست آمده است که خود به معنای همبستگی بیشتر تعداد بیشتر از سه الگوریتم بررسی شده دیگر به  MYOLOv5sالگوریتم 

 باشد.در این الگوریتم می هاهای ذرت تخمین زده شده و مقادیر حقیقی آنکاکل

 شود.های مختلف بهتر نمایان میعملکرد روش 8با بررسی نتایج بصری شکل 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TasselNetv2+   ب(

b) TasselNetv+ 

حقیقیالف( کادرهای محصور کننده   

a) Ground Truth Bounding Boxes 

  Faster R-CNN ج(

c) Faster R-CNN 

  RetinaNetد(

d) RetinaNet 

  MYOLOv5sه(

e) MYOLOvs 

 

 
 TasselNetv2+ ،Fasterهای الگوریتمکادرهای محصور کننده حقیقی و نتایج به دست آمده توسط بصری  جینتا -6 شکل

R-CNN ،RetinaNet  وMYOLOv5s . 

Fig. . Visual results of ground truth bounding boxes and the obtained results by TasselNetv+, Faster 

R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs algorithms. 
 



 

 
 

-های ذرت هیبرید را نشان میتصویر از مجموعه داده آزمون است که دو تصویر اول از سمت راست کاکل 8این شکل متشکل از  

دو نوع ذرت نامبرده  های ذرت اینبرد هستند. همانگونه که در تصاویر قابل رویت استدهند و دو تصویر بعدی مربوط به کاکل

های کاکل RetinaNetو  Faster-RCNN هایالگوریتم توان دریافت کهبا بررسی شکل می متفاوتی دارند.میزان رشد شکل و 

به خوبی تشخیص دهند. کاکل مربوط به ذرت هیبرید مشخص شده با رنگ زرد در تصویر توانند را در نواحی متراکم نمیذرت 

آن را شناسایی  MYOLOv5sهای مبتنی بر تشخیص تنها مدل کادرهای محصور کننده حقیقی از این دست است که از بین مدل

بیشتر  MYOLOv5sنیز نسبت به  RetinaNetو  Faster R-CNNهای الگوریتمهای اشتباه تعداد تشخیص کرده است. همچنین

-های  این امر را میتوان در تصویر دوم مربوط به ذرت اینبرد مشاهده کرد که علی رغم عدم وجود کاکل ذرت در آن الگوریتماست. 

Faster-RCNN  وRetinaNet کادرهای محصور کننده تخمین زده شده توسط ، به عالوهاند. تعدادی را به اشتباه تشخیص داده

از منظر موقعیت قرارگیری و اندازه شباهت بیشتری به کادرهای محصور کننده حقیقی نسبت به سایر   MYOLOv5sالگوریتم

به علت  ،+TasselNetv2این در حالی است که در روش مبتنی بر شمارش ها دارند لذا این الگوریتم عملکرد بهتری دارد. روش

 اظهار نظر نمود. توسط الگوریتم هاو تشخیص صحیح آنتوان در مورد موقعیت نمی ،های ذرتگزارش تنها تخمینی از تعداد کاکل

Rتوان ادعا کرد که با توجه به مقدار پایین بنابراین تنها می
اختالف  +TasselNetv2به دست آمده توسط  RMSE و باالی  2

های اشتباه صورت زیاد تشخیصبینی شده توسط آن وجود دارد که خود نمایانگر تعداد پیش معناداری بین مقادیر حقیقی و مقادیر 

 باشد.می+TasselNetv2 گرفته توسط

ذرت  هایدرصد از کاکل 98 با توجه به شکل نشان داده شده است. 7در شکل  MYOLOv5sماتریس اغتشاش الگوریتم       

پایگاه داده دقت قابل توجهی برای مدل  که با توجه به پیچیدگی انددرصد دیگر شناسایی نشده 8اند و درست تشخیص داده شده

MYOLOv5s گردد.محسوب می 

 

 . MYOLOv5sهای آزمون الگوریتم ماتریس اغتشاش  مربوط به داده  -7شکل 

Fig. . MYOLOvs confusion matrix of test images.  



 

 
 

ها را این منحنی 2شود. شکل رگرسیون خطی استفاده می ها در شمارش، از منحنیعملکرد الگوریتمتر ارزیابی دقیق به منظور     

 MYOLOv5sها پیداست، نقاط در الگوریتم دهد. همانگونه که از منحنیهای به کار برده در این مقاله نشان میبرای الگوریتم

توان گفت های ذرت تخمین زده شده و حقیقی توسط این الگوریتم میتر بودن تعداد کاکلترند. لذا، با توجه به نزدیکمتراکم

باشد. در این بین منحنی های ذرت میتر تعداد کاکلها قادر به تخمین دقیقنسبت به سایر الگوریتم  MYOLOv5sالگوریتم

 ترین عملکرد را داراست.ترین نقاط و در نتیجه ضعیفپراکنده  +TasselNetv2مربوط به 
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 . MYOLOv5sو  TasselNetv2+  ،Faster R-CNN ،RetinaNet هایالگوریتم یخط ونیرگرس یهایمنحن -8شکل 
Fig.  Linear regression plots of TasselNetv+, Faster R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs algorithms. 

 

 های مبتنی بر تشخیصبررسی اثرات زمان کاشت در عملکرد روش-3-2-2

های ذرت تصاویر آزمون برای دو های مبتنی بر تشخیص در شناسایی دقیق موقعیت کاکلای بین روشمقایسه 9در جدول      

 نوع ذرت هیبرید و اینبرد و در دو تاریخ مختلف بیستم و بیست و چهارم جوالی آورده شده است.



 

 
 

، Faster R-CNNهای مبتنی بر تشخیص برای الگوریتم HIPS تصاویر آزمون مجموعه داده F1مقادیر امتیاز )%(  -5جدول

RetinaNet  وMYOLOv5s   
Table . F (%) score values of HIPS test images obtained by Faster R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs 

algorithms  

 تصویر آزمون

Test subset 

 الگوریتم 

Algorithm 

 تصویر آزمون 
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 الگوریتم 

Algorithm 

 

 Faster R-

CNN 
RetinaNet 

 

MYOLOvs  Faster R-

CNN 
RetinaNet 

 

MYOLOvs 
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S    S   
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    کل
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مربوط به ذرت از نوع اینبرد  S8-S15هند و تصاویر های ذرت هیبرید را نشان میکاکل S1-S7تصاویر مشخص شده با عنوان  

های مختلف و ارزیابی عملکرد الگوریتم کنند. جهتنیز اشاره به تاریخ تصویربرداری در این نامگذاری می 88و  83هستند. عددهای 

دهند می نتایج به دست آمده نشاندر این جدول استفاده شده است.  F1ها از معیار امتیاز تاثیر زمان بر روی دقت تشخیص الگوریتم

های مختلف ها تشخیص توسط الگوریتمهای گیاه ذرت به علت تراکم باالی آنکه در تاریخ بیست و چهارم با افزایش رشد کاکل

های اشتباه برای گردد. عالوه بر آن به علت نور زیاد محیط در زمان تصویربرداری و خشک بودن خاک تعداد تشخیصدشوارتر می

های ذرت اکثر تصاویر کاکل  MYOLOv5sهای مورد بررسیخ بیستم نیز بیشتر است. در بین الگوریتماین تاریخ نسبت به تاری

های درست را دهد و بیشترین تعداد تشخیصتشخیص می RetinaNetو  Faster R-CNNهای آزمون را بهتر از الگوریتم

درصد نسبت به  81/9و  12/7جوالی با اختالف به ترتیب  83های ذرت را در تاریخ این الگوریتم قادر است که کاکل داراست.



 

 
 

درصد بهتر از دو الگوریتم دیگر   38/0و  80/9جوالی با اختالف  88و در تاریخ  RetinaNetو  Faster R-CNNهای الگوریتم

 شناسایی کند.

یص مورد بحث در دو زمان نشان را برای سه الگوریتم مبتنی بر تشخ  FNو تعداد FP ، تعدادTPهای تعداد نیز منحنی 9شکل 

 دهد. می

  

صحیح هایالف( تعداد مثبت  

a) True positive values 

های کاذبمنفی( تعداد ب  

b) False negative values 

 

کاذبهای ( تعداد مثبتج  

c) False positive values 

های به دست آمده توسط الگوریتم (FP)و مثبت کاذب  (FN) ، منفی کاذب(TP)های مثبت صحیح تعداد تشخیص -9 شکل

 . MYOLOv5sو  Faster R-CNN ،RetinaNetمبتنی بر تشخیص 

Fig.. TP, FN and FP values obtained by detection-based Faster R-CNN, RetinaNet and MYOLOvs 

algorithms. 

های درست را بیشترین تعداد تشخیص  MYOLOv5sالگوریتمهمانگونه که در این شکل پیداست در دو تاریخ مورد بررسی 

 Groundهای ذرت )های صحیح بسیار مشابه با منحنی تعداد حقیقی کاکلداراست. با توجه به شکل این الگوریتم در تشخیص

truthهای درست انجام گرفته توسط این ی نادرست آن نسبت به کل تشخیصها( عمل کرده است. به عالوه، تعداد تشخیص

 91/7و  89/2به ترتیب  RetinaNetو  Faster R-CNNهای روش برای درصد است در حالی که این نسب 88/8الگوریتم تنها 



 

 
 

هاست. همچنین، شکمتر از سایر رو Faster R-CNNهای صحیح انجام گرفته توسط باشد. در این شکل تعداد تشخیصدرصد می

دهند که خود ثابت های تاریخ بیست و چهارم نسبت به بیستم تغییرات بیشتری را نشان میها برای دادههر سه نمودار کلیه الگوریتم

باشد. استفاده از این شکل تحلیل بر اساس نوع ذرت های موجود میها در این تاریخ به علت چالشتر الگوریتمکننده عملکرد ضعیف

-ها در آن رشد بیشتری داشتهتوان گفت که در تصاویر مربوط به ذرت هیبرید که ذرتسازد و بر این اساس میتر مینیز ملموس را

 Fasterهاست. بیشتر از سایر الگوریتم MYOLOv5sهای صحیح انجام گرفته توسط اند تعداد تشخیصتر واقع شدهاند و متراکم

R-CNN کند که نشان تر عمل میرت اینبرد تاریخ بیست و چهارم جوالی به صورت محسوسی ضعیفنیز در تصاویر مربوط به ذ

  های ریز است.دهنده عدم توانایی این الگوریتم در شناسایی کاکل

ترین دقت تشخیص از بین را به عنوان چالش برانگیزترین داده با پایین S11-24توان تصویر ، می9همچنین، با توجه به جدول      

های آموزش و آزمون این تصویر رخ داده دانست. این اتفاق به علت تفاوت در شدت نور و رنگ داده HIPSتصاویر مجموعه داده 

  دهد.ای از داده آموزش و ارزیابی متعلق به این تصویر را نشان مینمونه 13است. شکل 

  

                             الف( تصویر آموزش
a) Train image                            

                         ب( تصویر آزمون

                         b) Test image 

 (. S11-24) جوالی 88تاریخ  S11  ای از تصاویر آموزش و آزمون دادهنمونه -11 شکل

Fig.. Train and test images Son th July (S). 

 بررسی تاثیر امتیاز  -3-3

-کند. برای مطالعه اثر این پارامتر در مدلهای مبتنی بر تشخیص ایفا مینقش به سزایی در عملکرد مدل تشخیص شیامتیاز      

آمده است. همانگونه که از  11به ازای مقادیر مختلف امتیاز در منحنی شکل  (AP)های مختلف، تغییرات مقدار دقت میانگین 

تاثیر بیشتری دارد. مقدار بهینه  RetinaNetو  MYOLOv5sای نظیر های تک مرحلهشکل پیداست امتیاز بر روی عملکرد مدل

 به دست آمد. 8/3و  82/3، 88/3به ترتیب  MYOLOv5sو  Faster R-CNN ،RetinaNetهای این پارامتر برای الگوریتم



 

 
 

 
 و Faster R-CNN ،RetinaNet های مبتنی بر تشخیصمنحنی دقت میانگین بر اساس امتیاز برای الگوریتم -11شکل

MYOLOv5s. 
Fig. . AP versus score plot for detection-based methods TasselNetv2+, Faster R-CNN, RetinaNet and 

MYOLOv5s. 

 نتیجه گیری -4

ترین در این مقاله، جهت نظارت مستمر بر روند رشد گیاه ذرت با هدف برداشت حداکثری این گیاه به عنوان یکی از مهم     

پیشنهاد شده است.  YOLOv5sهای ذرت بر پایه الگوریتم عمیق غالت، الگوریتمی جهت تشخیص و شمارش خودکار کاکل

متشکل از تصاویر  8383، آمریکا مربوط به سال ایندیانا ،پردودانشگاه  HIPSجهت آموزش و ارزیابی این الگوریتم از مجموعه داده 

های گیاه ذرت در دو تاریخ مختلف با میزان رشد متفاوت استفاده شده است. با توجه به کوچک بودن پهپادی برداشت شده از کاکل

به منظور هر چه بهتر عمل کردن الگوریتم های ذرت در تصاویر )شکل، اندازه، رنگ، بافت و ...( های کاکلو ویژگیمجموعه داده 

های ذرت با نام الگوریتم بهبود یافته مختص شناسایی کاکلاصالحات اساسی در معماری الگوریتم اصلی صورت گرفته و 

MYOLOv5s  ارائه شده است. بهبودهای صورت گرفته شامل استفاده از ساختارBottleneckCSP  در گردن شبکه و تابع فعال

حذف تصادفی های جهت یادگیری تعداد بیشتری ویژگی توسط شبکه و بهبود عملکرد آن و استفاده از الیه Hardswishسازی 

شود. در سر شبکه جهت جلوگیری از بیش برازش و افزایش دقت تشخیص به ویژه در زمان کوچک بودن مجموعه داده می مکانی

، Faster R-CNNهای اخیر های معتبر معرفی شده در سالهای ذرت با روشعملکرد این شبکه در تشخیص و شمارش کاکل

RetinaNet  وTasselNetv2+  مقایسه گردیده و نتایج عددی به دست آمده نشان دادند که الگوریتمMYOLOv5s  بیشترین

-باشد. تصاویر حاصل از کاکلمیترین زمان پردازش را دارا کم وهای ذرت با باالترین دقت میانگین تعداد تشخیص صحیح کاکل

ها قادر به که این الگوریتم بیش از سایر روشهای ذرت تشخیص داده شده توسط چند روش مورد بررسی نیز اثبات کردند 

 های متفاوت است و در نواحی متراکم نیز عملکرد خوبی دارد. های ذرت با اندازهتشخیص کاکل

در کارهای آینده از ایده یادگیری انتقالی جهت شمارش گیاهان مشابه مانند سویا و پنبه استفاده خواهد شد. همچنین با به      

های داده افزایی مبتنی بر یادگیری عمیق نظیر ها و استفاده از روشهای عمیق متفاوت و بهبود هر چه بیشتر آنهکارگیری شبک

های یادگیری عمیق در حوزه کشاورزی اقدام خواهد شد. به عالوه، با مصنوعی در جهت عملکرد هر چه بهتر روش تولید داده



 

 
 

های گیاهان هایی برای تعیین خودکار آفات و بیمارینظیر دوربین چند طیفی روشهای دیگر تصویربرداری از گیاهان با سنجنده

 تعبیه خواهد شد.
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