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چکیده 

صادي پر هزینه است و این شیوه ها از نظر اقتو رایج دستی زنبور عسل در تعداد زیاد به روشهايبررسی، کنترل و نگهداري کندو
آنها از فاکتورهاي مهم در بررسی فعالیت زنبورها، بررسی تجمع . ایجاد می کندمشکالت زیادي را در رسیدگی به موقع به هر کندو

از دو شیوه برچسب . نوشته شدنبور عسل براي شناسایی و شمارش تعداد زمنظور الگوریتمهاي پردازش تصویربدین. است1در قاب
. استفاده شـد زنبورهاي بصورت تکی و توده روي قاببراي شمارشبترتیبزنی و شمارش بر مبناي سطح پروجکت شده زنبورها

درصد بـراي  69/92دقت حکایت ازارزیابی برنامه ها،نتایج . ویر زنبورها مورد ارزیابی قرار گرفتالگوریتمهاي نوشته شده روي تصا
نشان داد که و داشتبراي الگوریتم مبتنی سطح مساحت زنبورها 85الگوریتم تشخیص و شمارش مبتنی بر برچسب زنی  و دقت 

. قادر به شناسایی و شمارش زنبورها می باشدموثريبه طوربرنامه هاي نوشته شده

پردازش تصویر، زنبورمانیتورینگ فعالیت، ، سامانه بینایی:کلیديواژه هاي

معرفی-1

دارايایران .کشور ایران به دلیل داشتن اقلیم چهار فصل مطلوبترین شرایط نگهداري و پرورش زنبور عسل را دارد
ي اده از روش هاي دستی براي مشاهده استف.)1391- آمار نامه ي وزارت جهاد کشاورزي(می باشد کلونی زنبور عسل5613259

، اما این روش نه تنها کار گسترده اي را شامل می شود بلکه کار انفرادي، ثبت کردن مشاهدات در کنندفعالیت کندوها استفاده می 
بنابراین توسعه ي یک سیستم خودکار براي کنترل و آنالیز کردن فعالیت . طول بررسی و مطالعه کار بسیار سختی می باشد

با هدف این که یک سیستم کنترل خودکار، می توان . اشدزنبورهاي عسل یک تکنیک پر اهمیت براي مطالعه ي این موضوع می ب

نالیز و مدل کردن فعالیت کندو و عملکرد آن آاطالعات بیان شده بر حسب صفات و رفتار زنبور عسل را بدست آورد و نسبت به 
.اهمیت خاصی دارد،هدآنالیز کردن فعالیت زنبورهاي عسل مورد بررسی قرار دواقدام کرد، یک سیستم تصویربرداري براي کنترل 

١Comb یا چارچوب چوبی که زنبور روي آن موم بافی می کند و اقدام به تخم گذاري و جمع کردن عسل میکندشان.
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در این تحقیق امکان استفاده از سیستم بینایی کامپیوتري براي شناسایی و شمارش تعداد زنبور موجود در قاب و از این طریق 
تعداد زنبور در یک کلونی . جمعیت یک کلونی زنبور عسل را به اجرا در آوردیموضعیت رسیدن به نتیجه اي براي مشخص کردن 

,Kaks(ضعیف بودن کلونی می باشد که از پارمتراهاي مهم براي کنترل کلونی ها در یک زنبورستان می باشدنماد قوي یا 

منظمرفتاربا حداقل مداخله در کندو،خودکارفعالیت هاي روزانه زنبور عسل را که توانستند به صورت در مطالعه اي .)1969
مادون قرمز و یک LEDشخصی ، منبع روشنایییک رایانه ي ، 1CCDنها از یک دوربین مادون قرمزآ. را ثبت کنندزنبورها

Chen(زنبور براي تصویر برداري استفاده کردندمحدودمحفظه ي اکریلیک براي عبور et al., 2012( . در تحقیقی دیگر با استفاده

آنها تصاویر گرفته شده . )الف-1شکل(با توجه به شکل بال ها انجام دادندها را پروانه گونه ياز تصویر برداري اقدام به شناسایی 
توانستند انواع پروانه ها را تشخیص 3و لبه یابی2را به فرمت باینري تبدیل کردند و با استفاده از روش بخش بندي به روش پرویت

Kang(دهند et al., 2012(. ویدیو انجام پردازش مبناي رروشی براي اندازه گیري فعالیت پروازي زنبور ها بدر مطالعه اي دیگر
براي کنترل ورود و خروج )ب–1شکل(با استفاده از سیستم ویدیویی که در جلوي کندو نصب کرده بودندمحققان . شده است

.(. از قوي بودن کندو میباشد را به انجام رساندندعسل و میزان فعالیت آنها که نشانزنبور  2004Campbell, Mummert et

al(.مورد فعالیت وضعیت پرورش زنبور عسل و کندو را از لحاظ 4در تحقیقی دیگر محققان با استفاده از سیستم کنترل از راه دور
دقرار دادند و از روي اطالعات جمع آوري شده وضعیت فعالیت زنبورداري هاي منطقه را تحت کنترل نگه داشتنبررسی

)Zacepins and Stalidzans, 2013(. پردازش گونه هاي مختلف از پروانه ها با استفاده از روش هاي سادهتشخیص دادن
پروانه ها را یستم شبکه ي عصبی گونه هاي مختلف مطالعه اي با استفاده از سلذا محققین،بسیار مشکل می باشدتصویر 

Kang(ی کردند یشناسا et al., 2012(.

)ب)                                      (الف(
)ب(، کندو و واحد تصویربرداري)الف(بال پروانه بر مبناي گونه لبه یابی 1شکل

1 Infrared Camera
2 Prewitt Function
3 Edge Function
4 Remote sensing
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مواد و روشها-2

نوع زنبور مورد تصویر برداري . گرفته شدندتصاویر در زنبورستانی در شهرستان مشگین شهر از شهر هاي استان اردبیل 
نوع ، هم چنینندشدگرفته درجه سلیسوس در تیر ماه25تا 20سانتی متر در دماي 15تصاویر از فاصله ي .زنبور محلی می باشد

Sumsung 7.2دوربین دیجیتال تصاویر با . فعالیت زنبور ها عادي بود MP-S750نرم افزار مورد استفاده در این . گرفته شد
.می باشدشخصیو سیستم رایانه اي مورد استفاده براي انجام عملیات پردازش تصویر یک رایانه MATLAB R2011aپروژه

دریافت تصاویر-1-2

علت اینکه نور پردازي را در این . در زنبورستان بعد از خارج کردن قاب از کندو تهیه شدنددر شرایط نور طبیعیتصاویر 
سیستم تاثیر ندادیم و یا از انتقال دادن به آزمایشگاه امتناع کردیم به چند علت می باشد که از جمله ي آنها می توان به احتمال 

لذا ،دیگر با توجه به اینکه عملیات همیشه در زمین اجرا خواهد شدگم شدن آن شود، دلیل منجر به افتادن ملکه روي زمین و 
تصویر برداري براي اینکه داراي . گرفته شودتحت شرایط نور طبیعیتصمیم بر این شد که تصاویر بر روي کندو در زنبورستان

پیکسل و از فاصله ي 561×349اي ازه هتصاویر در اند) عصر5الی 4(در ساعات مشخصی از روز انجام شد ،شرایط یکسانی باشد

.و سپس به رایانه شخصی انتقال داده شدندسانتی متر گرفته15

عملیات پیش پردازش-2-2

طی . انتقال داده شدRGB١تصاویر به محیط رنگی براي شناسایی زنبور عسل . ثبت نمودRGBدر فضايدوربین تصاویر را 

به صورتی که زنبور و پس زمینه از هم جدا نشان داده شوند تصویر را RGBاستفاده از مقادیر رنگی محیط باعی شدساین مرحله 
به یرتصاو5حذف نویزبه منظور4نوع گاوسی3ینگفیلتربا استفاده از عملیات داراي نویز را تصاویر .گردیدتبدیل2به نوع دودویی

مشکلی که در . داصالح گردننامناسب و سایه ها ایجاد شده بود،و نویز هایی که ناشی از نور پردازي صورتی که زنبور و پس زمینه
مورفولوژیکی به هم بود که با استفاده از عملیات)ج- 2شکل (پیش پردازش در تصاویر باینري وجود داشت متصل بودن زنبور ها

).د-2شکل (ردیمکهم جدا پیکسل زنجیر واره بودن زنبور ها را از 3شعاعبه 8دیسک شکلبا المان ساختاري 7و افزایش6سایش

).د

1 Red, Green, Blue
2 Binary Image
3 Filtering
4 Guassian
5 Noise
6 Erosion
7 Dilation
8 Disk-shape
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فیلتر شدهتصویر )د(تصویر باینري اولیه، )ج(، تصویر خاکستري )ب(تصویر اصلی،)الف(–2شکل

براي اصالح تصویر و دست یافتن به . می باشدو سایه ها عدم هماهنگی وضعیت نور ناشی از ، 3شکل نویز زیاد موجود در 
ز نیاز به عملیات پیش پردازش طوالنی بود که در مقایسه با دیگر تصاویر نیاز نشد که این تصاویر را اصالح یویک تصویر بدون ن

.بر دریافت شودکنیم اما براي از بین بردن تصاویر با نویز زیاد سعی شد که تصاویر با کیفیت باال و نورپردازي مشخص و برا

تصویر با نویز زیاد-3شکل 

عملیات برچسب زنی و شمارش زنبورها-3-2

بعد از باینري کردن تصاویر، پیسکلهاي موجود در تصویر بر اساس نوع اتصال به نواحی تقسیم شده و نواحی 

. باینري موجود در تصویر برچسب زنی و تعداد نواحی برچسب خورده شمارش می شود

در یک تصویر را بدست برچسب زنی الگوریتمی است که به کمک آن می توان ناحیه ها یا قطعات متصل بهم

نحوة اجراي این الگوریتم به . آورده و به هر کدام از این قطعات یک نام، شماره، رنگ یا بطور کلی برچسب اختصاص داد

ها یا اجزاي مرتبط ن و چپ به راست براي یافتن ناحیهاین صورت است که پیکسل به پیکسلِ یک تصویر از باال به پایی

حوة اتصال هر ن. ناحیه هاي مرتبط از پیسکلهاي مجاوري که مقدار یکسان دارند تشکیل شده است. بررسی می شود

دو . امکانپذیر است» اتصال هشت گانه«و » اتصال چهارگانه«پیکسل با پیسکلهایی که در همسایگی آنست به دو صورت 

الفب

ج د
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بهم ) چهارگانه(اگر آنها بصورت افقی یا عمودي ،گفته می شوند» متصل از نوع چهارگانه«، دو پیسکل qو pل پیکس

یا بعبارت دیگر اتصال بین آنها مسیري را ایجاد کند که این مسیر تنها شامل اتصاالت ) الف- 4شکل (متصل باشند 

بطور متشابه، ).ج-4شکل ( باشد qو pبین پیکسلهاي پیش زمینۀ موجود بین دو پیکسل ) چهارگانه(افقی و عمودي

) هشت گانه(آنها بصورت ضربدري  گفته می شوند وقتی که » گانهمتصل از نوع هشت«، دو پیسکل qو pدو پیکسل  

و یا بعبارت دیگر اتصال آنها با یکدیگر یک مسیري را ایجاد کند که این مسیر شامل ) ب-4شکل (بهم متصل باشند 

).د- 4شکل ( باشد qو pحداقل یک مورد اتصال ضربدري بین پیکسلهاي پیش زمینۀ موجود بین دو پیکسل 

)الف()ب(

)ج()د(
)ب، د(، اتصال هشت گانه )الف ، ج(اتصال چهارگانه : qو pنحوه اتصال دو پیکسل -4شکل 

اتصال چهارگانه سبب . نواحی موجود در تصویر باینري زنبورها، بر اساس اتصال هشت گانه بر چسب می خورند

.)5شکل (افزایش کاذب تعداد ناحیه هاي موجود در تصویر و در نتیجه خطاي شمارش زنبورها می شود 

در حالت ماتریس برچسب) تصویر باینري ورودي ؛ب) بهم؛ الفورودي و خروجی دستور برچسب گذاري اجزاء متصل -5شکل
اي با تعداد سه ناحیه در تصویرگانهماتریس برچسب در حالت اتصال هشت) اي با تعداد شش ناحیه درتصویر ؛جاتصال چهارگانه

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1 4 4 4 4

1 1 1 1 4 4 4 4

1 1 4 4 4 4

4 4 4 4

3 3 4 4 4 4

3 3 4 4 4 4

2 2 2 2 5 4 4

2 2 2 2 6 6 6

2 2 2 2 6 6 6

6 6 6

1 1 1

1 1 1 1 3 3 3 3

1 1 1 1 3 3 3 3

1 1 3 3 3 3

3 3 3 3

2 2 3 3 3 3

2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3 3 3

2 2 2 2 3 3 3 3

3 3 3 3

الفبج
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محاسبه تعداد زنبور-4-2

محاسبه تعداد زنبور بسته به پیچیدگی تصویر و میزان پنهان بودن قسمتی از بدن زنبورها زیر بدن زنبورهاي 

سطح تماس و چسبیدگی بین بوده وو مجزا در تصاویري که بدن زنبورها بطور کامل مشخص . دیگر در یک تصویر دارد

از عملیات مورفولوژیکی ،نازك به هم در تماس هستندبدنها بعد از عملیات باینري وجود ندارد و تنها پاها و اندام

شمارشباتعداد زنبورها براحتی براي مجزا کردن کامل ناحیه هر زنبور از زنبورهاي دیگر استفاده می شود وسایش 

برابر بورها تصاویر، تعداد زنگونهدر این. بدست می آیدشیوه اتصال هشت گانه ه ببرچسب گذاري شده هاي ناحیهتعداد 

)6شکل(بصورت دقیق شمارش می شود معموال ،با تعداد ناحیه هاي که شامل پیکسلهاي متصل هشت گانه می باشد

تصویر باینري که زنبورها توسط ) تصویر خاکستري ب) تصویر اصلی ب) الف: جداسازي زنبورها براي شمارش آنها–6شکل
پردازش شده بعد از عملیات يباینرتصویر) د)   1= تعداد ناحیه هاي شمارش شده توسط الگوریتم (کی بهم متصلند چاجزاي کو

تعداد ناحیه هاي شمارش شده توسط –و شمارش بدرستی انجام می شودکه در آن زنبورها بصورت مجزا وجود دارندمورفولوژیکی
)تصویربرابر با تعداد زنبور موجود در (9الگوریتم 

) الف- 7شکل (در تصاویري که میزان پیچیدگی تصویر زیاد است و قسمت زیادي از بدن زنبورها در تماس هستند

در این شیوه، ابتدا میانگین سطح بدن زنبورها از . از شیوه تخمین تعداد بر حسب سطح بدن زنبورها استفاده می شود

نظر گرفته می شود، شده از سطح یک زنبور در 1حت پروجکتعدد بعنوان میزان مسااینروي تصاویر بدست آمده و

مساحت بدست آمده براي سطح تمام زنبورها با . باینري بر حسب پیکسل محاسبه می شودعملیات این مراحل بعد از

. تقسیم آن به سطح کنترل هر زنبور تعداد زنبورهاي هر تصویر تخمین زده می شود

1 Project Area

ج ب دالف

محاسبه تعداد زنبور-4-2

محاسبه تعداد زنبور بسته به پیچیدگی تصویر و میزان پنهان بودن قسمتی از بدن زنبورها زیر بدن زنبورهاي 

سطح تماس و چسبیدگی بین بوده وو مجزا در تصاویري که بدن زنبورها بطور کامل مشخص . دیگر در یک تصویر دارد

از عملیات مورفولوژیکی ،نازك به هم در تماس هستندبدنها بعد از عملیات باینري وجود ندارد و تنها پاها و اندام

شمارشباتعداد زنبورها براحتی براي مجزا کردن کامل ناحیه هر زنبور از زنبورهاي دیگر استفاده می شود وسایش 

برابر بورها تصاویر، تعداد زنگونهدر این. بدست می آیدشیوه اتصال هشت گانه ه ببرچسب گذاري شده هاي ناحیهتعداد 

)6شکل(بصورت دقیق شمارش می شود معموال ،با تعداد ناحیه هاي که شامل پیکسلهاي متصل هشت گانه می باشد

تصویر باینري که زنبورها توسط ) تصویر خاکستري ب) تصویر اصلی ب) الف: جداسازي زنبورها براي شمارش آنها–6شکل
پردازش شده بعد از عملیات يباینرتصویر) د)   1= تعداد ناحیه هاي شمارش شده توسط الگوریتم (کی بهم متصلند چاجزاي کو

تعداد ناحیه هاي شمارش شده توسط –و شمارش بدرستی انجام می شودکه در آن زنبورها بصورت مجزا وجود دارندمورفولوژیکی
)تصویربرابر با تعداد زنبور موجود در (9الگوریتم 

) الف- 7شکل (در تصاویري که میزان پیچیدگی تصویر زیاد است و قسمت زیادي از بدن زنبورها در تماس هستند

در این شیوه، ابتدا میانگین سطح بدن زنبورها از . از شیوه تخمین تعداد بر حسب سطح بدن زنبورها استفاده می شود

نظر گرفته می شود، شده از سطح یک زنبور در 1حت پروجکتعدد بعنوان میزان مسااینروي تصاویر بدست آمده و

مساحت بدست آمده براي سطح تمام زنبورها با . باینري بر حسب پیکسل محاسبه می شودعملیات این مراحل بعد از

. تقسیم آن به سطح کنترل هر زنبور تعداد زنبورهاي هر تصویر تخمین زده می شود

1 Project Area

ج ب دالف

محاسبه تعداد زنبور-4-2

محاسبه تعداد زنبور بسته به پیچیدگی تصویر و میزان پنهان بودن قسمتی از بدن زنبورها زیر بدن زنبورهاي 

سطح تماس و چسبیدگی بین بوده وو مجزا در تصاویري که بدن زنبورها بطور کامل مشخص . دیگر در یک تصویر دارد

از عملیات مورفولوژیکی ،نازك به هم در تماس هستندبدنها بعد از عملیات باینري وجود ندارد و تنها پاها و اندام

شمارشباتعداد زنبورها براحتی براي مجزا کردن کامل ناحیه هر زنبور از زنبورهاي دیگر استفاده می شود وسایش 

برابر بورها تصاویر، تعداد زنگونهدر این. بدست می آیدشیوه اتصال هشت گانه ه ببرچسب گذاري شده هاي ناحیهتعداد 

)6شکل(بصورت دقیق شمارش می شود معموال ،با تعداد ناحیه هاي که شامل پیکسلهاي متصل هشت گانه می باشد

تصویر باینري که زنبورها توسط ) تصویر خاکستري ب) تصویر اصلی ب) الف: جداسازي زنبورها براي شمارش آنها–6شکل
پردازش شده بعد از عملیات يباینرتصویر) د)   1= تعداد ناحیه هاي شمارش شده توسط الگوریتم (کی بهم متصلند چاجزاي کو

تعداد ناحیه هاي شمارش شده توسط –و شمارش بدرستی انجام می شودکه در آن زنبورها بصورت مجزا وجود دارندمورفولوژیکی
)تصویربرابر با تعداد زنبور موجود در (9الگوریتم 

) الف- 7شکل (در تصاویري که میزان پیچیدگی تصویر زیاد است و قسمت زیادي از بدن زنبورها در تماس هستند

در این شیوه، ابتدا میانگین سطح بدن زنبورها از . از شیوه تخمین تعداد بر حسب سطح بدن زنبورها استفاده می شود

نظر گرفته می شود، شده از سطح یک زنبور در 1حت پروجکتعدد بعنوان میزان مسااینروي تصاویر بدست آمده و

مساحت بدست آمده براي سطح تمام زنبورها با . باینري بر حسب پیکسل محاسبه می شودعملیات این مراحل بعد از

. تقسیم آن به سطح کنترل هر زنبور تعداد زنبورهاي هر تصویر تخمین زده می شود

1 Project Area

ج ب دالف
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تصویر اصلی ) تصویري  که جدا کردن هر زنبور و شمارش زنبورها در تصویر باینري بدست آمده غیر ممکن است الف–7شکل 
، 6= تعاد ناحیه هاي متصل (تصویر باینري بدست آمده بعد از عملیات موفورلوژیکی ) تصویر باینري  د) تصویر خاکستري  ج) ب

)10>تعداد زنبورها 

مکانیابی زنبورعسلالگوریتم -5-2

تقسیم کردن تصویر به دو دسته ي زنبور و پس زمینه مورد استفاده الگوریتم به کار برده شده بر مبناي مقدار آستانه براي 
. به کار برده شدRGBالگوریتم به منظور نشان دادن زنبور بر مبناي رنگ و مساحت و لبه هاي رنگی در فضاي رنگی . قرار گرفت
و موقعیت آنها را در مرکز سطح مربع هایی زرد رنگبارا آنها ن از درست شناسایی کردن زنبورتم در پایان براي اطمینااین الگوری

.)8شکل (مشخص کرددیده شده آنها در تصویر 

()زنبورهاي شناسایی شده توسط الگوریتم پیشنهادي-8شکل 

محاسبه تعداد زنبور-6-2

در روش اول و شکل مورد ارزیابی قرار گرفت، روش براي محاسبه ي تعداد زنبور ها استفاده شد که به ددر این سیستم دو 
بر مبناي محاسبه تعداد شئ موجود در تصویر باینري که به صورت مجزا مربوط به هر یک از زنبور هاي موجود در تصویر می باشد، 

رستی عمل کرده و تعداد زنبور ها به طور دقیق نمایش می دهد این روش در صورت پیش پردازش صحیح و حذف نویزها به د
ي و سپس تعداد پیکسل محاسبه شده محاسبه دوم تعداد پیکسل هاي سفیددر مرحله ي .بدست آمد) 1جدول (نتایج به صورت 

نشان دهنده ي N.)1رابطه (از تقسیم تعداد کل سعی در رسیدن به تعداد واقعی زنبور شد،)2جدول(یک زنبور محاسبه می شود
. تعداد کل پیکسل یک زنبور می باشدXتعدادکل پیکسل هاي موجود در تصویر و Yتعداد زنبور موجود بر شان، 

)1(

دجبالف

تصویر اصلی ) تصویري  که جدا کردن هر زنبور و شمارش زنبورها در تصویر باینري بدست آمده غیر ممکن است الف–7شکل 
، 6= تعاد ناحیه هاي متصل (تصویر باینري بدست آمده بعد از عملیات موفورلوژیکی ) تصویر باینري  د) تصویر خاکستري  ج) ب

)10>تعداد زنبورها 

مکانیابی زنبورعسلالگوریتم -5-2

تقسیم کردن تصویر به دو دسته ي زنبور و پس زمینه مورد استفاده الگوریتم به کار برده شده بر مبناي مقدار آستانه براي 
. به کار برده شدRGBالگوریتم به منظور نشان دادن زنبور بر مبناي رنگ و مساحت و لبه هاي رنگی در فضاي رنگی . قرار گرفت
و موقعیت آنها را در مرکز سطح مربع هایی زرد رنگبارا آنها ن از درست شناسایی کردن زنبورتم در پایان براي اطمینااین الگوری

.)8شکل (مشخص کرددیده شده آنها در تصویر 

()زنبورهاي شناسایی شده توسط الگوریتم پیشنهادي-8شکل 

محاسبه تعداد زنبور-6-2

در روش اول و شکل مورد ارزیابی قرار گرفت، روش براي محاسبه ي تعداد زنبور ها استفاده شد که به ددر این سیستم دو 
بر مبناي محاسبه تعداد شئ موجود در تصویر باینري که به صورت مجزا مربوط به هر یک از زنبور هاي موجود در تصویر می باشد، 

رستی عمل کرده و تعداد زنبور ها به طور دقیق نمایش می دهد این روش در صورت پیش پردازش صحیح و حذف نویزها به د
ي و سپس تعداد پیکسل محاسبه شده محاسبه دوم تعداد پیکسل هاي سفیددر مرحله ي .بدست آمد) 1جدول (نتایج به صورت 

نشان دهنده ي N.)1رابطه (از تقسیم تعداد کل سعی در رسیدن به تعداد واقعی زنبور شد،)2جدول(یک زنبور محاسبه می شود
. تعداد کل پیکسل یک زنبور می باشدXتعدادکل پیکسل هاي موجود در تصویر و Yتعداد زنبور موجود بر شان، 

)1(

دجبالف

تصویر اصلی ) تصویري  که جدا کردن هر زنبور و شمارش زنبورها در تصویر باینري بدست آمده غیر ممکن است الف–7شکل 
، 6= تعاد ناحیه هاي متصل (تصویر باینري بدست آمده بعد از عملیات موفورلوژیکی ) تصویر باینري  د) تصویر خاکستري  ج) ب

)10>تعداد زنبورها 

مکانیابی زنبورعسلالگوریتم -5-2

تقسیم کردن تصویر به دو دسته ي زنبور و پس زمینه مورد استفاده الگوریتم به کار برده شده بر مبناي مقدار آستانه براي 
. به کار برده شدRGBالگوریتم به منظور نشان دادن زنبور بر مبناي رنگ و مساحت و لبه هاي رنگی در فضاي رنگی . قرار گرفت
و موقعیت آنها را در مرکز سطح مربع هایی زرد رنگبارا آنها ن از درست شناسایی کردن زنبورتم در پایان براي اطمینااین الگوری

.)8شکل (مشخص کرددیده شده آنها در تصویر 

()زنبورهاي شناسایی شده توسط الگوریتم پیشنهادي-8شکل 

محاسبه تعداد زنبور-6-2

در روش اول و شکل مورد ارزیابی قرار گرفت، روش براي محاسبه ي تعداد زنبور ها استفاده شد که به ددر این سیستم دو 
بر مبناي محاسبه تعداد شئ موجود در تصویر باینري که به صورت مجزا مربوط به هر یک از زنبور هاي موجود در تصویر می باشد، 

رستی عمل کرده و تعداد زنبور ها به طور دقیق نمایش می دهد این روش در صورت پیش پردازش صحیح و حذف نویزها به د
ي و سپس تعداد پیکسل محاسبه شده محاسبه دوم تعداد پیکسل هاي سفیددر مرحله ي .بدست آمد) 1جدول (نتایج به صورت 

نشان دهنده ي N.)1رابطه (از تقسیم تعداد کل سعی در رسیدن به تعداد واقعی زنبور شد،)2جدول(یک زنبور محاسبه می شود
. تعداد کل پیکسل یک زنبور می باشدXتعدادکل پیکسل هاي موجود در تصویر و Yتعداد زنبور موجود بر شان، 

)1(

دجبالف
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بر مبناي آبجکت نتایج بدست آمده از الگوریتم شمارشی-1جدول 
تصاویر 1تصویر 2ت 3ت 4ت 5ت 6ت 7ت 8ت 9ت 10ت

تعداد اصلی 
زنبور

١ ٩ ٥ ٣ ٤ ٦ ٨ ٧ ٤ ٥

تعداد شمارش 
شده توسط 

الگوریتم

١ ٨ ٥ ٤ ٤ ٦ ٨ ٩ ٤ ٥

ارزیابی خطاي 
(% )الگوریتم

٠ ١١/١١ ٠ ٣٣/٣٣ ٠ ٠ ٠ ٥٧/٢٨ ٠ ٠

زنبوربر مبناي بدن شمارشی محاسبه شدهنتایج بدست آمده از الگوریتم -2جدول 
تصاویر 1تصویر 2ت 3ت 4ت 5ت 6ت 7ت 8ت 9ت 10ت

تعداد اصلی زنبور ١٠ ٢٠ ٨ ١٨ ١٩ ١٥ ١٢ ٢١ ١١ ١٢

تعداد شمارش 
شده توسط 

الگوریتم

٢/٨ ٨/١٤ ٥/٧ ٢/٢١ ٢/١٧ ٢/١٤ ٣/٩ ٤/١٥ ١/٩ ٥/١١

ارزیابی خطاي 
(% )الگوریتم

١٨ ٢٦ ٢٥/٦ ٧/١٧ ٤٧/٩ ٣/٥ ٥/٢٢ ٦/٢٦ ٢٧/١٧ ١/٤

بعد تعداد زنبور 
از تاثیر دادن 
ضریب تصحیح

10 16 9 23 19 16 11 17 11 13

و نتایجبحث-3

با توجه به تصاویر مشخص شد که تعداد زنبور هاي شناسایی شده توسط سیستم با تعدادي که به صورت دستی شمارش 
براي مشخص کردن RGBالگوریتم آستانه را از روي مقادیر رنگی در فضاي . )2و 1جدول (دنبرابر می باشدر بیشتر موارد شده اند 

این خطا ناشی از مواردي بود که زنبور ،روش مساحت با خطا مواجه بودکه استفاده شد رش زنبور از دو روش شما. زنبور استفاده شد
کم می شد، اما شده شمارش بود که تعداد زنبورا سر زنبور درون حجره ها یبه طور کامل روي سطح ورق موم و قاب قرار نداشت و 

دقت شمارش در روش بر چسب زنی .برخوردار بوداز دقت خوبی محاسبه بر مبناي عملیات بر چسب زنی در مقایسه، روش دوم 
ضریب .صد بدست آمددر85دقت شمارش، با تاثیر دادن ضریب تصحیحزنبوردرصد و در روش برمبناي مساحت بدن 69/92

بدین صورت تعیین شد، گرد کردن عدد به دست آمده به سمت باال به اضافه 2تصحیح با بررسی کردن نتایج بدست آمده در جدول 

.دادمی تر نشان واقعیاصلی ي عدد یک، تعداد زنبور را نسبت به مقدار 
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الگوریتمعملکردارزیابی-1-3

تعداد کل N، بر حسب درصدمیزان خطاϵکه در آن.گردیدبررسی ) 2(طبق رابطه ي یابی عملکرد هر دو الگوریتمارز
بر طبق این رابطه .تعداد کل زنبور هایی که توسط الگوریتم شناسایی می شوند می باشدAکه در تصویر می باشد و یزنبور های

شده بود مساوي شدداده شسپس در مقایسه با تعدادي که توسط الگوریتم نمایا ابتدا به صورت دستی شمرده شدند،تعداد زنبور ه

.)2و 1جدول (

∈= | | ∗ 100

)الف(

)ب(
دقت همپوشانی زنبور هاي شمارش ) الف(بررسی عملکرد دو الگورتیم استفاده شده براي شمارش زنبور ها در کلونی-9شکل 
بر مبناي دقت الگورتم بعد از تاثیر دادن ضریب تصحیح در مقایسه با تعداد واقعی) ب(، بر مبناي الگورتیم برچسب زنیشده

الگوریتم مساحت بدن زنبور

)2(
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و فاصله زیاد دوربین اما در تعداد زیاد ،با موفقیت جواب می دهدو فاصله کم دوربیناستفاده از این روش در تعداد کم زنبور
پارامترهاي و ع این مشکل از روشهاي پیشرفته تربراي رف.باشدمیهمراهبا خطا ،دیل هم پوشانی زیاد و ایجاد شدن نویز زیابه دل

و هم چنین با توجه به کارهاي انجام شده می خصوصیات مورفولوژیکی زنبور واندازه،رنگی گستردهمحدوده هايمتفاوتی مانند
ر در تصاویدر شرایط نور طبیعیاستفاده از روشی براي یکسان کردن نورپردازي. نیز پیشنهاد دادتوان روش سیستم شبکه عصبی را 

.گرفته شده نیز می تواند به عنوان یک پیشنهاد پر اهمیت به شمار آید

نتیجه گیري کلی-4

در این . داستفاده شواز بیناي رایانه اي جهت کنترل فعالیت زنبور عسل در داخل کندو کهدر این مقاله سعی بر آن شد
بهتر از روش مساحت بدن زنبور جواب به روش بر چسب زنی شمارش ،سامانه از دو روش براي شناسایی تعداد زنبور استفاده شد

کندوي فعالیت ایی رایانه اي می توان براي کنترل و آنالیز که از سیستم بینمالحظه شد با توجه به نتایج و اطالعات ذکر شده . داد
پرورش جهت این سیستم می تواند در آینده، توسعه. زنبور عسل با اطالعات کسب شده از تصاویر در محدوده ي مرئی استفاده کرد

سوق و مکانیزه شدن آنصنعتیسمت و سوي صورت کنترل از راه دور یا استفاده از علم رباتیک بهو نگهداري زنبور عسل را به
. دهد
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Abstract

The conventional methods of monitoring honeybee hives and honeybee colonies are

economically expensive. These methods introduce issues when in-time monitoring

requires to be conducted for a large number of hives. In this project, we developed

image processing algorithms for detecting and counting the number of honeybees,

which are the factors implying the colony activity on a honeycomb. The algorithms used

two image processing methods of labeling and measuring projected insect areas,

respectively, for counting the detected individual isolated honeybees in less crowded

colonies and the detected piled honeybees in more crowded colonies on combs. The

algorithms were evaluated on honeybee images taken under natural lighting conditions.

The results indicated 92.69% accuracy for the algorithm in which the labeling method

was used and 85% accuracy for algorithm in which the count was based on the area

projection.  The findings of this project showed that the developed algorithms could

detect and count honeybees effectively.

Keywords: Vision System, Colony Monitoring, Honeybee, Image Processing
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 در استان آذربایجان شرقیارزیابی کیفیت و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک 
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  مدرس تربیت دانشگاه کشاورزي، ماشینهاي مکانیک گروه ارشد، کارشناسی دانشجوي -1
 bghobadian2004@yahoo.com, مدرس تربیت دانشگاه کشاورزي، يماشینها مکانیک گروه دانشیار -2
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 چکیده

 نحصر به فرد آن، در صنایع دارویی، شیمیایی، بهداشتی، آرایشیکاربردهاي متعدد روغن کرچک به دلیل خصوصیات فیزیکوشیمیایی م
تحقیق کیفیت، محتواي روغن و خصوصیات در این  .هاي زیادي روي آن انجام بگیردبیودیزل باعث شده است تا پژوهش و

، %)43-56(محتواي روغن  هاي آنالیز شدهدر نمونه .مورد مطالعه قرار گرفت آذربایجان شرقیر استان فیزیکوشیمیایی روغن کرچک د
، عدد اسیدي )mg Pheophytin/kg Oil 362/0-024/0(، میزان کلروفیل )420/1- 421/1(، ضریب شکست %)46/0-1(رطوبت 

)mg NaOH/g Oil 88/0-29/0( عدد پروکسید ،)meq O2/Kg Oil 45/0-0( عدد صابونی ،)mg KOH/g Oil 172 -167 ( و عدد
هاي حاصل از مناطق مختلف از لحاظ محتواي روغن، میزان رطوبت، کلروفیل، روغن کرچک. ودندب) g I2/100 g Oil 81-78(یدي 

و اختالف معنی داري را نشان دادند اما از لحاظ میزان ضریب شکست ) >05/0p(در سطح عدد پراکسید  وعدد اسیدي، عدد صابونی 
. داراي بیشترین عملکرد بود مرجاندیزج شیخاي روغن، منطقه از لحاظ محتو. داراي اختالف معنی داري نبودند) p<05/0(عدد یدي 

هاي کرچک برداشت شده از این تحقیق اولین گزارش از بررسی محتواي روغن و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن استخراجی از دانه

  .استآذربایجان شرقی استان نواحی مختلف 

  کرچک، گیاهان دارویی ، روغنیمیاییخصوصیات فیزیکوش استان آذربایجان شرقی، :کلمات کلیدي
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  مقدمه

هاي منحصر  این گیاه به دلیل ویژگی. می باشد Euphorbiaceaeمتعلق به تیره   L.  Ricinus communisگیاه کرچک با نام علمی
گیاه کرچک در  .)Ogunniyi, 2006(به فرد خود به عنوان یکی از گیاهان مقاوم به شرایط آب و هوایی مختلف شناخته شده است 

هاي در حالیکه در مناطق گرمسیري به صورت درختچه. متر می رسد 2-3مناطق سردسیر گیاهی علفی و یکساله بوده که ارتفاع آن به 

عنوان شده است % 40- 60هاي کرچک در حدود در منابع محتواي روغن دانه . چند ساله بوده که ارتفاع آن به بیش از سه متر می باشد
.)Marter,1981 (  

این روغن . گیردروغن بدست آمده از بذر کرچک، داراي مواد با ارزشی با اثر مسهل و ملین است و در پزشکی مورد استفاده قرار می

همچنین به عنوان قطره چشمی براي برطرف نمودن تحریکات مواد خارجی در چشم و به عنوان حالل و عامل ضد قارچ براي تجویز 
ازسوي دیگر روغن این گیاه به عنوان حالل در صنایع داروسازي، آرایشی، . )Ogunniyi, 2006(اده می شود بعضی از داروها استف

هاي جایگزین  از گزینه بیودیزل یکی .گیردهاي بیودیزل در بیشتر کشورهاي توسعه یافته مورد استفاده قرار میبهداشتی و سوخت
 1380Ghobadian andادیان،بق(آورد  دست به حیوانی هايیا چربی گیاهی ايهروغن از را آن توانمی که هاي فسیلی است سوخت

Rahimi, 2004 ;.(  

بوده که باعث شده است این روغن خصوصیات ) هیدروکسی اولئات 12(رسینولئات % 90هاي روغن کرچک حاويآسیل گلیسرولتري 

اسیدهاي چرب روغن کرچک شامل رسینولئیک . Chen et al.,2007) (فیزیکوشیمیایی و کاربردهاي منحصر به فردي داشته باشد 
، دي هیدروکسی استئاریک اسید %)1(، استئاریک اسید %)3(، اولئیک اسید %)2/4(، لینولئیک اسید %)3/0(، لینولنیک اسید %)90(اسید 

د به طور مستقیم متاثر از خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن میتوان. است%) 3/0(و ایکوزانوئیک اسید %) 1(، پالمتیک اسید %)7/0(

ها و ترکیب روغن که بسته به نوع واریته دانه و برخی از فاکتورهاي دیگر مانند شرایط آب و گلیسرولآسیلترکیب اسیدهاي چرب، تري
نحوه تواند در هاي هیدروکسی موجود در روغن کرچک میگروه  .)Ogunniyi, 2006(کند، متفاوت باشد هوایی و نوع خاك تغییر می

که باعث شده است این روغن باالترین میزان ویسکوزیته و حاللیت در الکل را در بین اکثر  )Caupin,1997(کاربرد آن موثر باشند 

ها در افزایش پایداري روغن کرچک در برابر اکسیداسیون و جلوگیري از تشکیل همچنین این گروه. هاي گیاهی داشته باشدروغن
  .)Ogunniyi, 2006( باشندهیدروپروکسید مطلوب می

کرچک در سه  خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغنبا توجه به اهمیت مطالب مذکور، هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان روغن و 

انتخاب بهترین منطقه از نظر دارا بودن بهترین کیفیت روغن در این مناطق می باشد تا از این طریق آذربایجان شرقی ومنطقه استان 
 .وان بر عملکرد این گیاه دارویی ارزشمند افزودبت
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  مواد و روشها

در استان  چهرگانو  تیل، مرجاندیزج شیخناحیه مورد بررسی قرار گرفتند که شامل  3براي انجام تحقیق، : یمناطق مورد بررس -1
  .بودند آذربایجان شرقی 

برداشت شده و پس از خشک کردن مناسب به کامالً رسیدند، در مناطق مختلف  کرچک يپس از این که بذرها: نمونه برداري -2

باغبانی دانشکده کشاورزي دانشگاه تربیت گروه هاي کشاورزي و مکانیک ماشینمنظور انجام آزمایشات بعدي به آزمایشگاه گروه 
خصوصیات ت میزان روغن و طرح مورد استفاده در این تحقیق، طرح کامالً تصادفی بود که نمونه ها در دو صف. مدرس منتقل شدند

  .مورد بررسی قرار گرفتند منطقه با سه تکرار براي هر فیزیکوشیمیایی

  اندازه گیري خصوصیات فیزیکوشیمیایی -3

نمونه . پس از پاکسازي بذرها، و خشک کردن بذور، استخراج روغن به روش زیر صورت گرفت: استخراج و اندازه گیري میزان روغن
گرم براي روغن گیري در دستگاه سوکسله با حالل هگزان مورد  50ه آسیاب خرد شده و سپس میزان هاي خشک شده به وسیل

 ,Akpan( پس از آن حالل موجود با استفاده از دستگاه روتاري خارج شده و میزان درصد روغن  محاسبه شد. استفاده قرار گرفت

2006.(  

  .محاسبه شد 925.09و به شماره  AOCSمیزان رطوبت روغن مطابق روش : میزان رطوبت روغن

هاي روغن کرچک با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر طبق روش پوکوپرنی و همکاران مقدار کلروفیل نمونه: محتواي کلروفیل
  .گیري شداندازه) 1995(

  ).Hoseini, 1994(استفاده شد  C 25°کرچک از دستگاه رفراکتومتر و در دماي  روغن شکست ضریب تعیین براي: ضریب شکست

  آزمایشهاي شیمیایی -4
شد و نتایج بر حسب درصد اسید اولئیک  استفاده cd 3d-40 و به شماره AOCSبراي تعیین عدد اسیدي روغن از روش : عدد اسیدي
  .گزارش شد

نتایج  و گشتمحاسبه  cd 8-53 و به شماره AOCSهاي روغن کرچک بر طبق روش تعیین عدد پروکسید نمونه: عدد پراکسید

  .روغن گزارش شد meq O2/Kg Oil برحسب 
  .گزارش شد Oil  mg KOH/gاستفاده و نتایج به صورت cd-3-35و به شماره  AOCSصابونی از روش  عدد در تعیین: عدد صابونی

  .)Weaver and Daniel, 2003(گرم روغن گزارش شد  100در  I2هانوس محاسبه و بر حسب گرم  روش به یدي عدد: عدد یدي
  آنالیز آماري -5

به منظور بررسی اختالفات بین نواحی، مقایسات . انجام شد SASتجزیه واریانس داده هاي مربوطه با استفاده از نرم افزارهاي آماري 
  .انجام گرفت MSTAT-Cو با استفاده از نرم افزار  5%میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح احتمال 
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  بحثنتایج و

هاي حاصل از مناطق مختلف از لحاظ محتواي روغن، میزان رطوبت، کلروفیل، عدد اسیدي، عدد صابونی و عدد پراکسید روغن کرچک

داراي اختالف معنـی  ) p<05/0(اختالف معنی داري را نشان دادند اما از لحاظ میزان ضریب شکست و عدد یدي ) >05/0p(در سطح 
 گزارش شـدند ) درصد 43( چهرگانو کمترین میزان آن از منطقه ) درصد 56( مرجاندیزج شیخروغن از بیشترین میزان . داري نبودند

  ).1شکل (

0

20

40

60

شیخ مرجان تیل چهرگان

 

  میزان روغن بذرهاي کرچک در نواحی مختلف .1شکل

 meq(عـدد پراکسـید    ،)mg NaOH/g Oil 88/0-29/0(، عدد اسیدي )mg Pheophytin/kg Oil 362/0-024/0(میزان کلروفیل 

O2/Kg Oil 45/0-0( عدد صابونی ،)mg KOH/g Oil 172-167 ( و عدد یدي)g I2/100 g Oil 81-78 (مقایسه میـانگین  . بودند

  .نشان داده شده است 1بین مناطق مختلف و همچنین میزان آنها در جدول 

  خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن کرچک يمقایسه میانگین ها .1 جدول

 منطقه
 عدد اسیدي

(mg NaOH/g 

Oil) 

 ضریب شکست
C˚25 

 میزان کلروفیل
(mg pheophytin/kg 

oil) 

 عدد پراکسید
 (meq O2/Kg 

Oil) 

 عدد صابونی
(mg KOH/g 

Oil) 

 عدد یدي
 (g I2/100 g Oil) 

 میزان رطوبت
% 

-شیخ

 مرجان
883/0  a 421/1  a 126/0  b 00 /0  b 66/167  ab 79/78 a 461/0  c 

395/0 تیل  b 421/1  a 362/0 a 00/0  b 07/172  a 07/81  a 000/1  a 

295/0 چهرگان  c 420/1  a 024/0  c 45/0  a 37/168  ab 60/80  a 603/0  b 
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آذربایجان بذور جمع اوري شده از مناطق مختلف استان  خصوصیات فیزیکوشیمیایینتایج در کل نشان می دهد که میزان روغن و 

بنابراین باید تحقیقات بیشتري بر روي روغن این گیاه انجام داد تا بدون هیچ مشکلی بتوان در . در وضعیت مطلوبی قرار دارند شرقی 
  .صنایع غذایی و دارویی از آن بهره جست
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Abstract 

Several applications of castor oil due to its unique physico-chemical characteristics for 

pharmaceutical, chemical, cosmetic industries and biodiesel production have let to wide 

researches on it. The quality, oil content and physico-chemical aspects of castor oil were 

studied in East Azerbaijan province. A diverse range of oil content (43–56 percent), 

moisture content (0.46–1 percent), refractive index (1.420–1.421), chlorophyll content 

(0.024–0.362 mg Pheophytin/kg Oil), acid value (0.29–0.88 mg NaOH/g Oil), peroxide 

value (0–0.45 meq O2/Kg Oil), saponification value (167–172 mg KOH/g Oil) and iodine 

value (78–81 g I2/100 g Oil) was recorded for samples analyzed in this study. Castor oils 

from different regions had significant differences (p<0.05) in terms of oil content, moisture 

content, chlorophyll content, acid value, saponification value, peroxide value and iodine 

value, but showed no significant differences in terms of refractive index and iodine value. 

The greatest oil yield was observed for an area called Dizaj-Sheikh-Marjan. This is the 

first report of contents and physico-chemical properties of castor seed oils collected from 

in different regions of East Azerbaijan province in Iran. 

Keywords: East Azarbaijan, Physico-chemical properties, Castor oil, Medicinal plant 
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