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  تاليجير ديکمک پردازش تصاو به يا دانه اشياء يبند و بخش شمارش يق برايع و دقيسر يروش
  

  *٣انيرضا گلزار و محمود ٢يخان ن آقيحس ، محمد ١پور يمحسن عل
  
  

  دهيچک
  

، يتا کشاورز يشناس ستيو ز يعلوم پزشک جملهاز يمختلف يها از جنبه ،ريبا استفاده از پردازش تصاو اشياءشمارش تعداد 
 ياديقات زيتحقر يدر پردازش تصاو اشياءص يتشخ يبرا. اگرچه است ياديت زياهم يدارا و اصالح نباتات يکيمطالعات ژنت

تواند  يم يک شيموارد  يل در برخين دليبه ا. ص استيتشختر از  عيتر و سر ساده اشياءشمارش  ،اغلبانجام شده است اما 
ص و يبدون تشخ يا دانه اشياءشمارش  يد برايتم جديک الگوريق ين تحقيص داده شود. در ايکه تشخ نيشمرده شود بدون ا

بر  شده  ارائهکار کند. روش  يدرست به ،تاليجير ديدر تصو اعوجاجرغم وجود  يتواند عل ين روش مياست. ا  ارائه شده ييشناسا
دارد. نکته  يبه شکل آنها بستگ وبوده  مستقل اشياءاز اندازه  ياديتاحد زج ينتا خطا دراست و  ٤ل فاصلهيتم تبديالگور مبناي

ک نقطه ي يحتموارد  يدر برخست بلکه ياز نيک لبه کامل نين منظور يا يبرا. ص لبه استين روش استفاده از تشخيگر در ايد
ن يبهتر است. ا شده  ارائهروش د کارکرد نتر باش ها واضح ثر باشد. هرچه لبهؤم اشياءح يشمارش صح يتواند برا يمز يناز لبه 

ج در تمام ينتا است. اشياءشمارش درست و موثر  يخوب برا يبيترک ،اشياء و اندازه لبه و استفاده از شکل صيب تشخيترک
ط مختلف بسته به يرا نشان داد. در شرا شده  ارائهروش  يبرتر ،آل دهيرايط غيآل و چه در شرا دهيط اير با شرايموارد چه در تصاو

ج نشان داد که در تمام يامکان انجام نداشتند اما نتا يها قابل انجام بودند و برخ از روش يبرخ ،يربرداريط تصويو شرا ينوع ش
  ن مقاله امکان انجام داشت.يدر اشده   روش ارائه ،ن پژوهشيدر ا يط مورد بررسيشرا
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  مقدمه
از  يدر علوم مختلف يا دانه اشياءشمارش تعداد 

، علوم يکشاورز تا  گرفته يو علوم پزشک يشناس ستيز
ها در  تعداد دانهشمارش . کاربرد دارد کيو ژنت ياهيگ

به عنوان  ،ت دارديار اهميو اصالح نباتات بس ياهيک گيژنت
تعداد دانه در هر سنبله گندم، تعداد  شمارش يبرامثال 
ط يها در شرا ن وزن متوسط دانهيدر هر پالت، تخمدانه 

استفاده ها  از شمارش تعداد دانهمحصول  عملکردمختلف و 
 ,Ab Azar et al., 2016; Goulden & Mason( شود يم

چند دستگاه  ،يقاتيتحق يها ن روشينخستدر  .)1958
بسته به نوع ساخته شدند که  يکيه مکانيک با تغذيالکترون
قه يدانه در دق ۳۰۰تا  ۱۰۰از  يسرعت شمارشدانه 

 ;Carlow, 1968;Goulden & Mason, 1958( داشتند
Reid & Buckley, 1974; Reid et al., 1983; Reid et 

al., 1976(.  
 ياديقات زيتحقر يردازش تصاوپ بر مبنايشمارش  يبرا

ن تراکم يبه منظور تخم يا مطالعهانجام شده است. در 
ر يپردازش تصاواز  ،زاريآفت برنج در شال ينوعت يجمع

 يبرا  يا مطالعه در .)Qing et al., 2014( شداستفاده 
ک روش يدر حال حرکت  اشياءص و شمارش يتشخ

مورد ها  شمارش انسان يشد که برار ارائه يپردازش تصو
  . )Sacchi et al., 2001(قرار گرفت استفاده 

 يها رهيص و شمارش دايتشخ يگر برايد يا در مطالعه
ص الگو و استخراج يتشخ بر مبناي يپوشان هم يدارا
 ۵شمارش کمتر از  يخطا .ارائه شد يروش ،ها يژگيو

چهار  يدرصد برا ۳۰و کمتر از  يپوشان همک ي يدرصد برا
در . )Ab Azar et al., 2016(گزارش شد  يپوشان هم
شده اسکن ش يديرون پترد يماه يها ، تخميقيتحق

کاهش تعداد  يبرا. ند، مجزا شمارش شد يها تخمو
-شيلتر فرساي، فينرير بايهم متصل در تصو به يها تخم
   .)Friedland et al., 2005(ش اعمال شد يافزا

استفاده  اشياءاز مساحت شمارش تعداد  يبرا يقيدر تحق
و  يصورت دست به يپوشان هم يدارا ياشياء که در آن شد

 Takeuchi et( ندشد يک خط کوتاه جداسازيبه کمک 

al., 2012(.   
ا يسو يها برگ يد رويسف يها پروانهکه  نيبا توجه به ا

 يجداساز يبرا يا در مطالعه ،جدا هستند يعيطور طب به
 يها از کانالبه منظور شمارش آنها  نه از شکليزم پس
 يقيتحق در .)Barbedo, 2014(استفاده شد مختلف  يرنگ

 هاف يرويل دايک تبديبا استفاده از تکن گلبول قرمز
)Duda & Hart, 1972( شمرده شد )Venkatalakshmi & 

Thilagavathi, 2013(. ص يتشخ يبرا گريد يا در مقاله
 خون يها رگلبوليتصوها،  يپوشان نوع هر سلول و تعداد هم

 و تر ر کوچکير به تصاويکردن تصو ميتقسبا استفاده از 
نکته مهم در مورد شد. شمارش  يشبکه عصب استفاده از
با تعداد  يخون يها گلبولن بود که شمارش يکار آنها ا

 & Poomcokrak(ش از دو مورد مشکل بود يب يپوشان هم

Neatpisarnvanit, 2008(. 
ر است که يتصاو يبند ک روش بخشي ١واترشدتم يالگور

ر کاربرد دارد. روش يدر پردازش تصاو يا صورت گسترده به
 يتال خاکستريجير ديتصاوپردازش  منظورواترشد به 

ات ياضيدر رن بار ياولن روش يجاد شده است. ايا
 ,Meyer & Beucher(ر يتوسط بنچر و م کيمورفولوژ

 شد يمعرف يبند حل مسائل بخش يبرا )1990
)Saikumar et al., 2013(.  
ار توانمند ير بسيتصاو يشمارش از رو يانسان برا يينايب

ن کار سخت و ي، ااشياءاد يار زياست اما در تعداد بس
و امکان بوده بر  ن زمانيکننده است و عالوه بر ا خسته

قات ير، تحقيدر پردازش تصاو اشتباه در آن وجود دارد.
 اشياء يبند و بخش ييص، شناسايبه منظور تشخ ياديز

 Malpica et al., 1997; Tek et) است  انجام شده يا دانه
al., 2005; Long et al., 2007; Yang & Ahuja, 2014) 

موارد فقط  ياما در برخ .ار موثرنديشمارش بس يکه برا
ن مطالعه، به منظور شمارش ياز به شمارش است. در اين

تم يک الگوري ييص و شناسايبدون تشخ يا دانه اشياء
  است.  ارائه شدهد يجد

  
  ريکردن تصاو ينريبا

نقاط  يشده جداساز  ر دادهيدر تصاوشمارش  يگام اول برا
افتن نقاط موردنظر ي يبرا نه است.يزم نه از پسيزم شيپ

 يها راهر يتال به کمک پردازش تصاويجير ديدر تصاو
براساس شدت  يگذار استفاده از آستانه وجود دارد. ياديز

ک روش متداول يک يا اتوماتي يصورت دست بهنور نقاط 
 يها راه ينرير بايبه دست آوردن تصاو يالبته برا ،است

ن ياگرچه ا .)Chaki et al., 2014(وجود دارد ز ين يگريد
هم دارند و  ينقاط ضعف يار موثر هستند وليها بس روش

طور کامل  ر بهيتمام تصاو يتواند برا يک روش خاص نمي

                                                           
1- Watershed method 
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به د يبا ير رنگيک تصوين روش، يتر . در سادهعمل کند
با ر باشد ياگر امکان پذل شود و يتبد ير خاکستريک تصوي
ر د .ل شوديتبد ينرير بايک آستانه شدت مناسب به تصوي

ست، ياد نيز يليخ يپوشان هم که يموارد زمان ياريبس
  ست.يکاف اشياءشمارش  يبرا ينرير باين تصويهم
  

  ص لبهيتشخ
جاد يها را ا لبهرات شدت، ييتغتال يجير ديدر تصاو

ر را نشان يک تصوياز  ياديز يها يژگيها و لبه کنند. يم
ص لبه يتشخ هستند. ياديدهند و شامل اطالعات ز يم

 اشياء يبند ص و بخشي، تشخييشناسا يبرا يابزار مناسب
اتفاق  اشياءها اغلب در مرز  لبه ر است.يوک تصيدر 

 ينرير بايک تصوي ،ص لبهيتشخ يخروج غلبو ا افتند يم
 يها روشتال يجير ديها در تصاو ن لبهييتع يبرا است.
 ;Roberts, 1963; Prewitt, 1970) وجود دارد يمتعدد

Canny, 1986; Sobel, 1990) 
 

  شده ر اسکنيتصاو
نه و يزم شيپ يجداساز يها ر، روشيدر پردازش تصاو

ص و يدر تشخکه است  يکار متداولگر يکدينه از يزم پس
 يدگيچيمنظور کاهش پ . بهرود يکار م به اشياء ييشناسا

اسکنر بستر مسطح  ،نهيزم نه و پسيزم شيپ يجداساز
 Sullivan(موثر و ارزان استفاده شده است  يعنوان ابزار به

et ; al., 2012 Tanabata et al., 2012; Whan et al., 
ر يتصاودر را  ها دانه يراحت تواند به يمن اسکنر يا .)2014

 ييها يژگيو محاسبه يبرا ص دهد وياسکن شده تشخ
مانند رنگ  يشکل يمثل اندازه، طول، عرض و پارامترها

با فرض  آن افزار نرم .)Whan et al., 2014( از دارديرا ن دانه
 اما کند يکار مها در بستر مسطح اسکنر  جدابودن دانه

 يپوشان هم ير با مقداريتصاو يدهد که برا يج نشان مينتا
روش در واقع  .کند يعمل نم خوبهم متصل  به يها ا دانهي

ن نيگر  اب ر مسطحيتصاو به منظور شمارش  ١اسک
 ه استارائه شدبا وضوح خوب  ها و دانه کم يپوشان هم

)Whan et al., 2014(. ت يو قابلبوده ع يروش سرن يا
نقطه تماس در اسکنر مسطح را با چند  يها دادن دانه زيتم

اسکن  نينشان داد که روش گرق ين تحقياشات يآزما دارد.
عمل  يخوب به تماسنقطه با دو  گندم يها دانه يبرا
تماس نقطه ش از دو يبا ب يها دانه يبرااما   کند يم
ق و يشمارش دق ينکته مهم برا کند. يکار نم يخوب به

                                                           
1- GrainScan 

که  نيگر اينکته د .آنهاست يپوشان ها هم کارآمد دانه
  کند. ينمعمل خوب  يضويربيغ يها دانه ياسکن برا نيگر

 ،ن پژوهشيشده در ا يروش معرف يها يبرتراز جمله 
تر و عدم  ساده يها علت استفاده از روش شتر بهيسرعت ب

 يمشابه، وابستگ يها تميپردازش اضافه نسبت به الگور
ر ياز به وجود تصويها و عدم ن کمتر به اندازه و شکل دانه

 .ت استيفيبا ک ينريبا
  

  ها مواد و روش
 يع اما موثر برايافت ساده و سريک رهين مطالعه، يدر ا

اهان ارائه شده يخصوص دانه گ به يا دانه اشياءشمارش 
در  اشياءر اغلب قبل از شمارش يدر پردازش تصاو است.
و  شدهر استفاده يتصاو يبند بخش يها ر از روشيتصو

 يبند پردازش بخش يگاه شود. يسپس شمارش انجام م
 اشياءاز  يتعداد محدود يبرافقط بر است و  ر زمانيتصاو

   ود.ش يدر زمان مناسب انجام م
 يبه تعداد ،منظور کارکرد درست تم ارائه شده بهيالگور

کمک چند  بهد يدارد که قبل از اجرا بااز ينپارامتر و ثابت 
بحث  يبعدد که در قسمت نشون ييتع ير کمکيتصو

تم يها، الگور بعد از محاسبه پارامترها و ثابت خواهد شد.
روند  ۱شکل  اجرا خواهد بود. قابل يدرست به شده  ارائه
 .دهد يرا نشان م شده  ارائهتم يالگور ياجرا

 
  شمارش دانه تمينمودار روند انجام الگور - ۱شکل 

 
  ها محاسبه اندازه دانه

که از چند دانه جدا از هم  يکمک ريک تصويدر ابتدا از 
 محورن ييالف). تع -۲شکل استفاده شد ( ،بود ته شده گرف
ر قابل محاسبه ين تصويکمک ا هر دانه به يفرعو  ياصل

سازي تصویر  آماده
 باینري

تخمین طول محور 
 اصلی و فرعی اشیا

محاسبه آستانه کنی  
 مناسب

ها تشخیص لبه ایجاد تصویر باینري  استفاده از تبدیل فاصله 

اعمال فیلتر گوسین بر  
 خروجی تبدیل فاصله

هاي  پیدا کردن ماکزیمم
 حذف نقاط چندگانه محلی
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استفاده ه يل پاياز مستطن محورها يداکردن ايپ يبرااست. 
. ب) - ۲شکل ( )Gonzalez & Woods, 2002(شد 

محور  ،يک شين قطر يه، بزرگتريپال يمستطبراساس 
که شامل تمام مساحت  يليمستطن يو کوچکتر ياصل

 يل اصليمستط رديرا در بر بگ يشکل باشد و محور اصل
عمود  يبرابر طول ضلع يطول محور فرع .شود يده مينام

سه با روش يه در مقايل پاي. در مستطاست يبر محور اصل
شود  يکوچکتر محاسبه م ،يطول قطر فرع ،يضين بيتخم

)Kanatani et al., 2016(.  
کوچک باشد،  ياندازه کاف ها به دانه يرات قطر اصليياگر تغ
 ياصلقطر توان به عنوان  يم ياصل ين قطرهايانگياز م
کوچک  يبه فرع ياگر نسبت قطر اصل استفاده کرد. يکل

تواند بهتر  يم شده  ارائهتم يک، الگوريک به يباشد و نزد
 کار کند.

 

 
 ريپارامترها با استفاده از تصو نيمراحل تخم - ۲شکل 

 نهيزم سپجدا در  يها دانه هياول ري. الف) تصويساز برهيکال
حد  نيي) محاسبه تعپ ،ها قطر دانه نيب) تخم ،دست کي

زده  نيتخم يها ) لبهت ،يلبه کَن صيآستانه در روش تشخ
 شده

  
  ص لبهيو تشخ ينن حد آستانه روش کَييتع

ص لبه يتشخ يها از روش يکي ١يکَنص لبه يروش تشخ
 ,Canny( ينتم کَيالگور تال است.يجير ديدر پردازش تصاو

از به ينتال يجير ديص لبه در تصاويتشخ يبرا )1986
 يزمانها  ص لبهيتشخ ين آستانه برايبهتر دارد.آستانه 

قرار ه يفقط در حاش اشياء يها شود که لبه يحاصل م
 شده  ارائهدر روش  يانيو نه در قسمت مداشته باشند 

تواند  يم اشياءشمارش  ينقطه از لبه براک يفقط  يگاه
جاد يد انتوان يم يباشد و نقاط اضافه در وسط ش يکاف

                                                           
1- Canny 

ط هر ين حد آستانه، محيمحاسبه بهتر يبرا د.نمشکل کن
ک يله شکل يبه وس يساز برهير کاليدر تصو اشياءکدام از 

ره ين دايقطر ا .)پ -۲شکل ره توپر گسترش داده شد (يدا
. اگر روش بود اشياءمتوسط  يک پنجم طول قطر فرعي
د به يحد آستانه باابد يب يانه شيدر م يا نقطه ينکَ

اما اگر لبه  .ن نقطه حذف شودياد شود تا ايز يا اندازه
گر يعبارت د شود. به يجاد نميا ين برود مشکلياز ب ياصل
انتخاب  يا گونه ص لبه بهيآستانه در روش تشخ حد
پس از  دا نشود.يپ يا چ نقطهيه اشياءشود که در وسط  يم
از  ير خاکستريص لبه در تصويتشخ يبراافتن پارامترها ي

، در ينرير بايرغم وجود تصو يعل استفاده شد.يآستانه کَن
ر يز به تصوين ينريبا يها لبهاز است که يموارد ن يبرخ
لبه کامل د يشا يقبل اضافه شود. اگرچه در موارد ينريبا

قسمت  ياز موارد حت ياريبسدر وجود نداشته باشد اما 
تواند در شمارش درست  يمز ين اشياءاز لبه اطراف  يکوچک

 موثر باشد. 
  

  ينرير بايتصو
با  ير خاکستريل تصوياز تبد ينرير بايجاد تصويا يبرا
ن آستانه از قبل يا ن آستانه شدت استفاده شد.ييتع
ر ين تصويدر ا ن شد.ييتع يصورت دست عنوان پارامتر به به
عنوان نقاط مورد  به يجز نقاط ش تمام نقاط بهد يبا، ينريبا

از  ينرير بايجاد تصوينحوه ا د.نر انتخاب شويصونظر در ت
 ندارد. يداير زيتاثتم شمارش يبر روش انجام الگور اشياء

  
  ل فاصلهيتبد

را از  ينرير بايل فاصله ، فاصله هر نقطه از تصويروش تبد
 Fabbri( کند ين مييرصفر تعين نقطه با مقدار غيکترينزد

et al., 2008(. ر يک تابع در پردازش تصويل فاصله يتبد
و  يهندس يها از روش يرخن تابع در بياست. اموثر 

از يمورد نعنوان مثال در روش واترشد  ن بهيماش يينايب
وجود  با اشياءشمارش  ين مطالعه براياست. در ا

ها به آن  لبه ينرير بايکه تصو ينرير بايدر تصو يپوشان هم
ل فاصله يتبد استفاده شد.ن روش ياز ااضافه شده بود، 

ص يتشخ يها که شامل لبه ينرير باياستفاده شده بر تصو
مورد  ينرير باي. در تصوشداعمال  ،داده شده هم بود

شامل نقاط  )رصفرينقاط غنقاط موردنظر ( ،استفاده
 شد. يها م نه و نقاط لبهيزم پس
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  ل فاصلهين بر تبديلتر گوسياعمال ف
در  ياديز يمحل يها مميفاصله، ماکزل يپس از اعمال تبد

 Error! Referenceبخش وجود دارد ( يس خروجيماتر

source not found. د حذف شوند. يو بانبوده ) که درست
ل فاصله يتبد يس خروجيترن بر مايلتر گوسياعمال ف
را  يبا اندازه مشخص يهر ش ،تميکه الگورکند  يمکمک 

. بشمارد ينرير بايدر تصو اعوجاج يمقداربا وجود  يحت
. (σx , σy)از دارد يبه دو پارامتر ن ين دوبعديلتر گوسيف

ن دو پارامتر استفاده يا ير مساوين مطالعه از مقاديدر ا
و  يبرطبق طول قطر اصل گمايگما). مقدار سيس – σشد (
 يبرا يدست آوردن فرمول هب يبراشود.  ين مييتع يفرع
ر بدون شکل يکامل و پنج تصو يضيک بير يگما از تصويس
داشتند  يمشابه يو فرع يگر که همه آنها قطر اصليد

گما در ينمودار رابطه س ۴شکل  ).۳شکل ( استفاده شد
ر يتصاو يبه فرع ينسبت قطر اصلن را برحسب يلتر گوسيف

، اغلب ۴شکل بر طبق  دهد. يمورد مطالعه را نشان م
با اندازه  اشياء ين برايگما گوسير سيمحاسبه مقاد
) ۱( يها معادله ست.يساز ن مشکل ،کم تراييمشخص و تغ

با اندازه خاص،  يک شي يبراد که نده ي) نشان م۲و (
است و  قابل قبولنيلتر گوسيف يگمايساز  يعيمحدوده وس

 دتوان يم استتفاوت م اشياءاندازه و شکل  يي کهن در جايا
  کننده باشد. کمک

 
  هاي محلي تعيين ماکزيمم

هاي مجاورش  اگر مقدار هر درايه يک ماتريس از درايه
بيشتر باشد، مقدار اين درايه ماکزيمم محلي است. در اين 

هاي محلي در  هاي قبل، ماکزيمم مطالعه پس از پردازش
شود، بايد  عنوان يک ماتريس فرض مي تصوير که بهيک 

رود هر شي که قرار است شمارش  تعيين شدند. انتظار مي
  عنوان ماکزيمم محلي داشته باشد. شود فقط يک نقطه به

يک روش ساده و سريع براي تعيين نقاط ماکزيمم محلي 
دست آمده، استفاده از کانولوشن  در ماتريس تصوير به

) و ۳هاي ( زش تصوير است که در معادلهدوبعدي در پردا
=    ) بيان شده است.۴(       

  )۳( 

  =  [( ∗   ) ≥ 0] ,  = 1~4 [( ∗     ) ≥ 0] ,  =   : ماتريس باينري شامل نقاط ماکزيمم محلي    )۴( 8~5

هاي  هستند که در معادله ۳×۳هايي  : ماتريس  و      : ماتريس تصوير خاکستري 
=    شوند. نشان داده مي) ۶) و (۵(  0 −1 00 1 00 0 0 ,      = Rotation  °(  ) )۵( 

  =  −1 0 00 1 00 0 0 ,      = Rotation  °(  ) )۶( 

 

 
استفاده  نيلترگوسياندازه ف نيتخم يکه برا يياشياء - ۳شکل 

منظور  نيا يشد و برا هياز چند سنگ ته ريتصاو نيشدند. ا
  مورد استفاده قرار گرفت.

  

 
برحسب نسبت اندازه  گمايس ينمودار مقدار نسب - ۴شکل 

  يبه اصل يمحور فرع
  

  :۴شکل  بر طبق
Svmax= -0.1637 Ar2 + 0.3064 Ar + 0.106 (۱) 
Svmim = -0.0824 Ar2 + 0.0628 Ar + 0.1075 (۲) 

Sv: گمايس يمقدار نسب گمايمقدار س =)  طول محور /
ياصل ) 

Ar:   محورهانسبت اندازه يطول محور فرع =)  طول محور /
ياصل ) 

 
  مم چندگانهيحذف نقاط ماکز

ا چند نقطه با فاصله کمتر از يج گام قبل، اگر دو يدر نتا
عنوان  د بهيوجود داشته باشد، با ينصف طول محور فرع

Svmin 
R² = 0.5125 

Svmax 
R² = 0.9847 
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ن مرحله يپس از انجام ا .ک نقطه در نظر گرفته شودي
به  اشياءشود که  ين مييک نقطه تعيفقط  يهر ش يازا به

گر تعداد يعبارت د به. شوند ين نقاط شمارش ميکمک هم
ر يدر تصو اشياءن روش برابر تعداد يدست آمده در ا نقاط به

تمام مراحل پردازش نشان داده  ۵شکل در  د بود.نخواه
  شده است.

  

 
 ،ير اصلي؛ الف) تصوارائه شده تميمراحل انجام الگور -۵شکل 

ت)  ،شکل يها لبه ينرير بايپ) تصو ،هياول ينرير بايب) تصو
ل فاصله. يتبد يث) خروج ها، همراه لبه ه بهياول ينرير بايتصو

چ) نقاط  ،نيلتر گوسيل فاصله پس از اعمال فيتبد يج) خروج
ح)  ،مم چندگانهيپس از حذف نقاط ماکز يمم محليماکز
عملکرد مورد  يابيمنظور ارز که به يينها يکيگراف يخروج

 رد.يگ ياستفاده قرار م
 

  سهيمورد مقا يها روش
 دواز  شده  ارائهسه عملکرد روش يمقا يبران پژوهش يدر ا

و  )Soille, 2013(ک يش مورفولوژياس، فرکيروش کالس
و دو روش  )Duda & Hart, 1972(هاف  يرويل دايتبد
و روش  )Whan et al., 2014( اسکن ني، روش گرديجد
 ين پژوهش برايدر ا استفاده شد. گر با نشان شدواتر
ن يتر يمياز قد يکيش به عنوان يروش فرساسه، يمقا

در  ر مورد استفاده قرار گرفت.يتصاو يبند بخش يها روش
نوع  ،ين پژوهش به شکليواقع روش ارائه شده در ا

هاف  يرويل دايروش تبد ن روش است.يافته همي توسعه
درصورت  يها حت هريص دايتشخ يار کارآمد برايبس يروش
 يره است ولياز دا يقسمتوجود ا ي با هم يپوشان هم

ص اشکال ين است که در تشخيا آن ت مهميمحدود
روش  ندارد. يکاربرد يضويب يو حت يرويردايغ

ک روش يعنوان  ز بهينشد  يتر معرف شيکه پ اسکن نيگر
 & Meyer(د مورد استفاده قرار گرفت. روش واترشد يجد

Beucher, 1990( يمعرف ۱۹۹۰ن بار در سال ياگرچه اول 
و توسعه مورد را در مقاالت مختلف ياخ يشده است ول

 ;Saikumar et al., 2013;Tek et( قرار گرفته است يابيارز

al., 2005; Yang & Ahuja, 2014(. که ييها روشاز  يکي 
  ١گر روش واترشد با نشان با کمک روش واترشد ابداع شده

. در ) ;Gaetano et al., 2012 Parvati et al., 2008( است
 يکمک بازسازبه گر  ن پژوهش از روش واترشد با نشانيا
عنوان  به ،ريتصو يها و لبه تاليجير ديک تصاويرفولوژوم
ن يات ايجزئ .سه استفاده شديمقا يها گر از روشيد يکي

  .٢ان شده استيب ۲۰۱۷افزار متلب  نرم يدر راهنما روش
  

  استفاده شده يها نمونه
ن يچندها،  ر روشيبا سا شده  ارائهسه روش يمقا يبرا

ر به ين تصاوياز ا يبرخ شد.در نظر گرفته ر يتصونمونه 
و آل  دهيط ايار خوب در شرايت بسيفيکمک اسکنر و با ک

اسکن  نيرا روش گريشد ز يآور جمعک نوع دانه ي يبرا
 جاد کند.يرا ا يج درستيتواند نتا يط مين شرايفقط در ا

 يها نيط مختلف و با دوربيگر در شرايد يها عکس
و  از چند بذر يبيترک با ،، در حال حرکتيا رحرفهيغ

  شد.  هيته اعوجاج يادار ينرير بايتصو
  
  ها نمونه يتراکم نسبشاخص ن ييتع

ار موثر است به يدر دقت شمارش آنها بس اشياءتراکم 
که  ين معنيبه ا. ان شوديج بيد در نتايل باين دليهم

 يپوشان همتماس و شتر باشد احتمال يب اشياءهرچه تراکم 
ل دقت شمارش کمتر يدلن يهم شود و به يشتر ميآنها ب

مورد مطالعه در  يها تراکم نمونه نييعت يبراشود.  يم
با  اشياء ينرير باي، تصودک نوع بودنياز  اشياءکه  يموارد

توسعه  اشياء ياندازه طول محور فرع به يبا قطر يا رهيدا
زان تراکم ين مييتع يبرا )۷(برطبق معادله  .داده شد

 يبرا يارين شاخص معيا ارائه شد. يشاخص اشياء ينسب
  ک نوع است.ياز  اشياءن ين تراکم بييتع
شاخص تراکم نسبي)     ۷( = تعداد نقاط باينري تصوير پايه 

تعداد نقاط باينري تصوير توسعه داده شده × ۱۰۰  
 ير و شاخص تراکم نسبيچند نمونه از تصاو ۶شکل  در

  ان شده است.يآن ب يشده برا محاسبه
  

  بندي تصاوير بخش
و مشخص شدن هر نقطه که نشان  اشياءپس از شمارش 

دهنده يک شي است، يک تصوير باينري که فقط شامل 
اين نقاط است ايجاد شد. برروي اين تصوير باينري تبديل 
                                                           
1- Watershed with marker 
2- Marker-controlled Watershed segmentation 
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فاصله اعمال شد. در مرحله بعد به کمک تبديل واترشد 
شد که با کمک تصوير  ازاي هر نقطه يک ناحيه ايجاد  به

بندي شده نهايي  شباينري از تصوير اوليه، تصوير بخ
بندي اين است که  حاصل شد. مزيت اين روش از بخش

هاي  ، تعداد قسمتاشياءپس از شمارش صحيح 
خواهد بود و هر  اشياءبندي شده دقيقا برابر با تعداد  بخش

 ۷شکل است.  اشياءدهنده  بخش با دقت خوبي نشان
  دهد. بندي يک تصوير را نشان مي مراحل اجراي بخش

  

 
؛ الف، ريچند نمونه تصو يمحاسبه شاخص تراکم نسب - ۶شکل 

ذرت با سه تراکم متفاوت.  يها ه از دانهير اوليب و پ) سه تصو
ه يد) و ناحي(با رنگ سف ير اصليتصاو ينرير بايت، ث و ج) تصو
ب شاخص ي) که به ترتيشده آن (با رنگ آب گسترش داده

 آنها محاسبه شد يبرا درصد ۳/۷۷و  ۳/۶۳، ۳/۴۱ تراکم
د يبا رنگ سف يشده شامل نواح ه گسترش دادهي(مساحت ناح

  .شوند) يهم م
  

 
ر يالف) تصو .ريتصو کي يبند بخش يمراحل اجرا - ۷شکل 

) ب ،شده  ارائهتم يشده توسط الگور نييهمراه نقاط تع ه بهيپا
در  شده  ارائهتم يگورن شده توسط اليينقاط تع ينرير بايتصو
ر يل فاصله بر تصويتم تبديالگور ي) خروجپ ،ن پژوهشيا

 يوتم واترشد بر ريالگور ي) خروجت ،قسمت ب ينريبا
ر يضرب تصو ييجه نهاي) نتث ،ل فاصلهيس حاصل از تبديماتر

  تم واترشد.يالگور يدر خروج يشکل اصل ينريبا

 
  ج و بحثينتا
ن پژوهش ابتدا اثر شکل يدر ا شده  ارائهروش  يابيارز يبرا

صورت  بهآنها  يپوشان همزان يو سپس اثر م اشياء يهندس
 يها در قسمت. شد يبررسن روش يمستقل بر عملکرد ا

مورد مطالعه در  يها نمونه يبررو شده  ارائهبعد روش 
  .شدان يبآنها ج يط مختلف انجام و نتايشرا

  

  آزمون تقعر
 ريبا هندسه متغ يک شياز  ،تقعر يدارا اشياءآزمون  يبرا
نشان داده  ۸شکل که در آن  يهندس يهمراه پارامترها به

  استفاده شد. شده است،
مقعر، ابعاد  اشياءبراي ارزيابي رفتار الگوريتم در شمارش 
و  Angel، زاويه Rاين شکل تغيير داده شد. با شعاع ثابت 

نتايج شمارش اين  ۹شکل تغيير داده شد.  rشعاع فرعي 
شکل با ابعاد مختلف در حاالتي که درست و نادرست 

  دهد. اند را نشان مي شمرده شده
  

 
  آن يهندس يهمراه پارامترها به ريبا هندسه متغ يش -۸شکل 

  

 
  ريبا هندسه متغ يش يبرا  آزمون تقعر جينتا - ۹شکل 

  
 ،تقعر يدارا يها نمونه يدهد که در برخ ينشان م ۹شکل 
 اشياءشمارش  ،يه و کاهش مقدار شعاع فرعيش زاويبا افزا

کمتر  هيزاودر  ،جيطبق نتا شود. يشتر همراه ميبا چالش ب
را  اشياء ،درصد موارد ۹۰تم در يدرجه، الگور ۱۳۶از 
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با دو  يک شياز موارد که  ياريدر بس شمارد. يم يدرست به
هم  به يا اندازه ن دو نقطه بهينقطه شمارش شده است، ا

مخصوصا در  قابل اصالح است يراحت ک هستند که بهينزد
ک نمونه دانه ي ۱۰شکل  .درجه ۹۰کمتر از  يها هيزوا

شمارش شده است را  شده  ارائهتم يله الگوريوس مقعر که به
  دهد. ينشان م

 

 
 اشياءکه به عنوان  ينمونه از شمارش بادام هند کي - ۱۰شکل 
  شمارش شده است. يبه درست شده  ارائه روشبه کمک  کهمقعر

 
  يپوشان همآزمون 

 يدارا يها ص دانهيتشخ يبرا شده  ارائهتم يالگور
ن بخش، عملکرد روش يشده است. در ا يطراح يپوشان هم
قرار  يمورد بررس يپوشان هم يدارا اشياءدر برابر  شده  ارائه

با شعاع متفاوت  يپوشان هم يره داراياز دو دا گرفته است.

. در اکثر مواقع استفاده شد يابيارز ير برايو فاصله متغ
 يپوشان هم يدارا اشياءها در شمارش درست  وجود لبه

ن در اغلب موارد تفاوت يهمچناست. کننده  ار کمکيبس
ن ياز گستره مورد مطالعه در ا ،يدو ش يها ن شعاعيب

 ۱۱شکل ن آزمون در نمودار يج اينتا هستند.کمتر آزمون 
  نشان داده شده است.

  

 
 يپوشان هم يدارا يآزمون شمارش دو ش جينتا - ۱۱شکل 

 
 يها روش ريبا سا شده  ارائهسه عملکرد روش يمقا

  مشابه
 يط متفاوتيمختلف در شرا اشياء ،ن پژوهشيادر 
روش  تال بهيجير دين تصاويا اشياء. ندشد يبردار عکس
ذکر شده  يها تمير الگوريج سايشمارش و با نتا شده  ارائه
. ندسه شديمقا

  
شده در  ر اسکنيدر تصاو اشياءج شمارش ينتا ۱ جدول

  دهد. يآل را نشان م دهيط ايشرا
در مواردي که شکل شي مورد مطالعه دايروي نباشد، 
روش تبديل دايروي هاف قابل استفاده نيست و نتايج قابل 

 اشياءنتايج شمارش  ۲جدول در  کند. قبولي ايجاد نمي
روش تبديل دايروي هاف آورده شده و با روش  دايروي به

ها مقايسه شده و در  شده در اين پژوهش و ساير روش  ارائه
  عنوان نمونه نشان داده شده است. به ۱۲شکل 

  
 شده اسکن ريدر تصاو اشياءشمارش  جينتا -۱جدول 

  % يشاخص تراکم نسب اشياءنوع 
  درصد خطا

  شيروش فرسا  ن اسکنيروش گر  روش واترشد روش ارائه شده

  ا قرمزيلوب
۸/۳۸ ۰ ۷/۳ ۵/۲ ۰ 
۱/۴۸  ۰ ۳/۳۲ ۹/۲۹ ۰ 
۳/۶۴ ۵/۰ ۸/۴۸ ۳/۳۴ ۱ 

 گندم
۵/۳۲ ۴/۱ ۱/۷ ۶/۳ ۱۲ 
۲/۳۶  ۲/۲ ۲/۱۰ ۲/۴ ۱/۱۳ 
۶/۴۹ ۲/۳ ۵/۳۳ ۶/۷ ۸/۱۴ 

 برنج
۲/۲۹ ۰ ۱۰ ۵/۴ ۱/۳ 
۳/۴۴  ۶/۱ ۹/۱۸ ۸/۶ ۴/۱۴ 
۸/۵۸ ۸/۱ ۵/۳۹ ۳/۷ ۶/۲۵ 

  

1
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1.6
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two objects detected

more than two objects
detected
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 عدس يها دانهشده  اسکن ريدر تصاو اشياءشمارش  جينتا -۲جدول 

  % يشاخص تراکم نسب اشياءنوع 
 درصد خطا

  هاف يرويل دايروش تبد  شيروش فرسا  ن اسکنيروش گر  روش واترشد روش ارائه شده

  دسع
۶/۳۰ ۰ ۹/۰ ۰ ۰ ۰ 
۵/۴۲  ۰ ۵/۰ ۰ ۵/۰ ۵/۰ 
۵/۶۴ ۵/۰ ۹/۸ ۴/۱ ۵/۲۰ ۲/۱۱ 

  

    

    

    
ک نمونه ي. هر سطر يريصورت تصو با سه تراکم مختلف به عدس يها ر دانهيشمارش تصو يمختلف برا يها سه روشيج مقاينتا -۱۲شکل 

، واترشد، شده  ارائهاز راست به چپ، روش  است که ک روشيدهنده  و هر ستون نشان دهد يرا نشان م ر با تراکم مشخصيتصو
  هاف است. يرويل دايو تبدش ياسفر، اسکن نيگر

  
 يشده که دارا ر اسکنيمورد تصاو اسکن در نيروش گر
کند اما در مورد  يعمل م يخوب ارخوب است بهيوضوح بس

دارد و  ينييار پايآل دقت بس دهيرايط غير در شرايتصاو
به ش گرچه يروش فرساانجام  ست.يعمال قابل استفاده ن

که اندازه  يدر موارد ياز ندارد ولينر با وضوح باال يتصاو
ا ير در حال حرکت يدارد و تصاو ياديتفاوت ز اشياء

دارد. روش واترشد  يد عملکرد نامناسبنباش يمحوشدگ
 يها عمل نکرد ول ر روشيگرچه در تمام موارد بهتر از سا

  قابل استفاده است.ط مختلف يدر شرا
و روش واترشد  شده  ارائهسه روش يج مقاينتا ۳جدول 

  .دهد يرا نشان م آل دهيرايط غيتحت شرا
وسيله روش  نتايج شمارش چندين نمونه به ۱۳شکل در 
  شده نمايش داده شده است.  ارائه

 مختلف طيدر شرا اشياءشمارش  جينتا - ۳جدول 

 اشياءنوع 
شاخص تراکم 

  نسبي %

 درصد خطا
روش ارائه 

 شده
روش 
  واترشد

  دانه ذرت
۶/۴۲ ۰ ۶ 
۳/۶۳  ۱ ۵ 
۳/۷۷ ۰ ۲۱ 

دانه ذرت در حال 
 حرکت

۶/۵۴  ۸ ۱۹ 

 ۲ ۰  ۴/۵۰ ۱ترکيبي 
 ۱/۸ ۰  ۷/۵۶ ۲ترکيبي 

ترکيبي در حال 
 حرکت

۴/۵۶  ۷/۲ ۷/۲ 

 دانه کدو
۴/۴۷ ۰ ۳/۱۴ 
۵/۵۷  ۰ ۳/۱۴ 
۱/۶۲ ۰ ۴/۲۱ 
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  نمونه دانه شمارش توسط روش ارائهتصوير چند  - ۱۳شکل 

هاي مختلف تصويربرداري. الف) تصوير لوبيا  شده در حالت
هاي عدس،  هاي برنج، ت)دانه هاي گندم، پ)دانه قرمز، ب)دانه

ث)ترکيبي از چند دانه در حال حرکت، ج)ترکيبي از چند نوع 
دانه با اختالف اندازه زياد و بدون حرکت، چ)تصويربرداري 

هاي ذرت بدون حرکت،  ي ذرت در حال حرکت، ح)دانهها دانه
  کدو هاي خ)دانه

  
  گيری نتيجه
 ييص و شناساي، تشخيبند بخش يکه برا يدر حال

تواند انواع  يم شده  ارائهوجود دارد، روش  ياديز يها روش
 يخوب را به يپوشان هم يدارا يا دانه اشياءاز  يمختلف

ر يسا يو حت شکل يضيب اشياء دتوان ين روش ميبشمارد. ا
که  يره بشمارد در حاليدا يخوب محدب را به اشياء
امکان شمارش فقط  يرويل هاف دايمانند تبد ييها روش
 يوضيب اشياءشمارش  يبرا يو حت را دارد يا رهيدا اشياء

ل فاصله و يز روش تبدخاطر استفاده ا . بهستيمناسب ن زين
تر  عيسرار ين روش از روش واترشد بسين، ايلتر گوسيف

 يمناسب يها لبه ير دارايدر تصو اشياء يوقت کند. يعمل م
ق بازهم ين تحقيدر ا شده  ارائهتم يز الگوريستند نين

ج در تمام ينتا است. اشياءشمارش  يبرا يانتخاب مناسب
ط يو چه در شراآل  دهيط اير با شرايموارد چه در تصاو

ط يدر شرا را نشان داد. شده  ارائهروش  يآل برتر دهيرايغ
ط يو شرا يبسته به نوع شها  از روش يبرخمختلف 

امکان انجام  يقابل انجام بودند و برخ ،يربرداريتصو
 يط مورد بررسيج نشان داد که در تمام شراينتا .نداشتند

ن مقاله امکان انجام يدر ا شده  ارائهروش  ،ن پژوهشيدر ا

انتخاب اد در يل انعطاف زيدل به شده  ارائهروش  .دارد
عدم  صورت موثر، بهر يتصاو يها پارامترها، استفاده از لبه

 يدارا اشياءص يتشخ و قدرت اعوجاجت به يحساس
عملکرد سه يمورد مقا يها ر روشينسبت به سا يپوشان هم
  .داشت يبهتر

ن مقاله امکان اجرا در يدر ا شده  ارائهتم يالگوراگرچه 
در  يدارد ول يو دقت قابل قبولداشته  را ط مختلفيشرا
 ينرير بايد، تصونبهتر باش يها لبه يدارا اشياءکه  يطيشرا

داشته  يکمتر يپوشان هم اشياء، جادشده بهتر باشديا
دقت شمارش  ،تر باشد کيره نزديبه دا اشياءو شکل باشند 
   کند. يدا ميبهبود پ
که  يياشياءشمارش  ين روش برايها نشان داد که ا يبررس
بلند (با نسبت يليخطول ا ي يا شاخه، شکل ستاره يدارا

که  يدر صورتفقط اد) هستند يز يبه فرع يطول قطر اصل
 ،ل به اشکال محدبيامکان تبد ،کيرفولوژوم يها نديبا فرا
داشته باشند  رهيتر به دا کيو نزد محدب (هالل شکل) شبه

 ينرير باين روش از تصويکه ا نيل ايدل . بهمناسب هستند
چ يه يرنگ ياجزا يدارا اشياءوجود  ،کند ياستفاده م

ر يکه تصو به شرط آن کند يجاد نميا آندر کارکرد  ياشکال
  .جاد شوديا يمناسب ينريبا

 يکيگراف يک خروجي دست آمده به يبند بخشر يتصو
 ييص و شناسايکه به تشخ يموارد يکند که برا يجاد ميا

  استفاده کرد.توان از آن  يم ،استاز ين اشياء
  

 گزاري سپاس
ک ين محترم گروه مکانيکارکنان و مسئول از با تشکر

مشهد و تشکر از دانشگاه  يتم دانشگاه فردوسسيوسيب
ن ياانجام  ،امکاناتفراهم نمودن مشهد که با  يفردوس
د دانشگاه ياز کارکنان و اسات سر کردند.يق را ميتحق

کمک و  که باشود  يم يگزار سپاس يجنوب ياياسترال
  کردند. ياري قيتحقن يدر انجام ارا ما  ،امکانات خود
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