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  نيماش يينايب از استفاده با کندو  درون زنبور توده تراکم صيتشخ سامانه يابيارز و ساخت

*زادهيمهد آبدانان سامان
  9يکاظم يسلطان ميمر، 1

 خوزستان نيرام يعيطب منابع و يکشاورز دانشگاه ستم،يوسيب کيمکان گروه،ارياستاد. 1

 خوزستان نيرام يعيطب منابع و يکشاورز دانشگاه ،ارشد يکارشناس يدانشجو. 2

 )1/11/1931ب: يتاريخ تصو -11/1/1931)تاريخ دريافت: 

 دهيچک

درنگ به منظور يم و بيسير به صورت بيل تصاويمجهز به سامانه اخذ و تحل ک کندوين پژوهش ساخت يهدف از ا

ن مطالعه از يباشد. در ا يم يگذاربا تله ياحتمال يهاآفت ياز نابودسازيدر صورت نو تراکم توده زنبور درون کندو  يبررس

ت زنبورها ين فعالييت کندو و تعيوضع يبه منظور بررس يگيهمسا يتن خاکستر -س تفاوتيو ماتر يان نوريدو روش جر

درصد  1ن در سطح احتمال يانگيم ،يان نوريجر ليتحلکه مطابق  دها نشان دا يج حاصل از بررسيد. نتاياستفاده گرد

ت تراکم توده زنبورها يبا وضع يدگيچيو پ يشلوغ يها يژگيوبافت،  ليتحلتوده را دارد. مطابق با  تراکمص يتشخ ييتوانا

کننده بنداز طبقهت زنبورها، يص فعالين به منظور تشخي(. همچن>11/1p) باشنديم يداريارتباط معن يدرون کندو دارا

 31/32و  76/39 يب با دقت کليبه ترت ين و شلوغيانگيو م يدگيچين و پيانگيب ميد که ترکيز استفاده گرديب يرخطيغ

 نمودند.  يبندها را دستهدرصد داده

 يگيهمسا يتن خاکستر -س تفاوتي، ماتريان نوري، جرييناين بي، ماشميسيبزنبور عسل،  :هاي کليدي واژه

 

 1مقدمه
 ،A.florea کوچولو عسل زنبور شامل عسل زنبور مهم يها گونه

 و  A. cerana يهند عسل زنبور ،A. dorsata بزرگ زنبورعسل

 آن آخر گونه دو تنها که بوده A. mellifera يياروپا عسل زنبور

 عسل زنبور گونه، چهار نيا انيم از. باشند يم کندو يدارا

. دارد وجود يريکو مناطق در جزه ب رانيا نقاط اغلب در يياروپا

 از يبرخ عملکرد شيافزا و يافشان گرده در عسل زنبور تياهم

 اکثر. است آن يجنب يها فرآورده و يکشاورز محصوالت

 ميرمستقيغ اي ميمستق انسان، ازين مورد يدام و ياهيگ داتيتول

 باشد يم پرمنفعت و کوچک حشره نيا عمل ريتاث تحت

(Bradbear, 1987) .ديتول ليدل به عسل زنبور نيا بر عالوه 

 ،يداروساز عيصنا در يمهم نقش موم، رينظ ييها فرآورده

 و يساز کاغذ ،يساز واکس ،ينساج ،يساز قالب ،يساز شمع

 و آفات يدارا زنبورعسل(. Krell, 1996) دارد يشيآرا لوازم

 ييکارا کاهش به منجر صورت دو به که است ياديز انيشکارچ

 وارد صدمه زنبور خود به ميمستق طور به يرخب. شوند يم آن

 اول دسته. شوند يم ميتقس دسته دو به خود نيا که کنند يم

 قيطر نيا از و شده يرفتار و يکيولوژيزيف اختالالت جاديا باعث

 گروه نيا از که شونديم حشره يجيتدر زوال و ضعف سبب

                                                                                             
 saman.abdanan@gmail.com : مسئول سندهينو *

. نمود اشاره دوباالن از يبرخ و ياتراشه کنه وارآ، کنه به توان يم

 زنبور از هيتغذ با و نموده عمل يشکارچ عنوان به دوم دسته

 گروه نيا که کنند يم جاديا يکلن داخل در را يديشد تلفات

 از ياريبس و انيعنکبوت پستانداران، پرندگان، ستان،يدوز شامل

 ,Ahmadi, 1984; Buryett et al) باشند يم  گريد حشرات

1983; Mossadegh et al, 1994 .)از انواع آنها به زور وارد  يبعض

شوند. گرچه آفت درجه يعسل خارج م يکندو شده و با مقدار

 ينقاط خسارت قابل توجه يدر بعض يشوند ول يدو محسوب م

آنها  يموجب نابود يزنبور عسل وارد کرده و گاه يها به کندو

 گردند.  يم

 به و کنند يم يزندگ يجمع دسته طور به عسل يزنبورها

 اريبس يعلم کار مستعد آنها يرفتار مهارت و يدگيچيپ منظور

 Von توسط نهيزم نيا در ييها شرفتيپ منظور نيبد. باشند يم

Frisch (1967) زنبور يارتباط يهاراه درک يرو شتريب تمرکز با 

تفاوت . است شده انجام بدن ارتعاشات و صوت بر هيتک با عسل

را  يمختلف يهااميتواند پين ارتعاشات ميدر تعداد و زمان ا

 يرات آن در زنبورهايين ارتعاشات و نحوه تغيمخابره کند که ا

 از يبيترک و استدالل نيا طبق برباشد. يمختلف متفاوت م

 رفتار يآمار ليتحل و هيتجز ساده نسبتا و ارزان يها يفناور

 بدست را حشرات نيا از يارزشمند اطالعات تواند يم يگروه

 Bellomo) کيتراف جمله از مختلف يکاربرد يها برنامه در. آورد

mailto:saman.abdanan@gmail.com
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et al, 2009)، يعيطب يها خچالي حرکت (Giles et al., 2009)، 

 ,et al؛  Weissleder & Pitter, 2008) اسپرم تحرک و سلول

2008 ;Shi Cheng et al, 2009 )يانسان تيجمع مطالعه و 

(2008 Ma & Cisar  ؛Courty & Corpetti, 2007) يالگوها از 

 در کمتر روش نيا از اما ؛است شده استفاده اريبس يرفتار

 است هشد  استفاده واناتيح مختلف يها گروه مطالعه

(Bermond et al, 2006 .)نيا هاروش نيا از استفاده تيمز 

 اي هاده شامل که چارچوب از يبخش اي و چارچوب کل که است

 و داد قرار يبررس مورد هم با توان يم را باشد يم نفر صدها

 مداوم و خودکار صورت به توان يم را الگوها نيا از يآمار خواص

-تميالگور نيا از استفاده با. (et al., 1999 Sonka) آورد دست به

 و کرد رصد خود زمان در مداوم طور به را جينتا توانيم ها

  et al. (2008)  Ferrariيپژوهش در. نمود اخذ را مناسب ميتصم

 به کندو کي قاب يباال در کروفونيم کي دادن قرار با

 زنبورها از يامجموعه توسط شده انعکاس يصدا يريگ اندازه

 قابل ريغ و مدت کوتاه ضبط کي تنها روش نيا. پرداختند

 يمبن را يشواهد سندگانينو چه اگر کند،يم فراهم را ينانياطم

 يبرا يساز آماده توانند يم شده ديتول يصداها نيا نکهيا بر

 يصدا يريگ اندازه. کردند ارائه دهند نشان را يگروه نديفرآ

 يزنبورها که يهنگام داده نشان کروفونيم توسط شده ضبط

 موجود کشنده خاص سموم اي شکارگر زير کرم معرض در عسل

 در .شود يم ساطع آنها از يمتفاوت يصدا رند؛يگ يم قرار هوا در

 زمان ييشگويپ به et al. (2011)  Bencsikگريد يپژوهش

 .پرداختند صدا ضبط از استفاده با زنبور يکلون در مهاجرت

 سودمند حشره نيا يرفتارها مطالعه يهاراه از يکي 

 و صدا ضبط يها ستميس به مجهز هوشمند يکندوها از استفاده

 و مزاحم عوامل با مبارزه منظور به ضمن در .باشد يم ريتصو

 نيا از توانيم زين هاآن يسازنابود و زنبور کندو به مهاجم

 نيا از هدف جهينت در. نمود استفاده تله صورت به  کندوها

 ريتصاو ليتحل و اخذ ستميس به مجهز کندو کي ساخت پژوهش

 عنوان به) رفتار يبررس منظور به درنگيب و ميسيب صورت به

 ينابودساز ازين صورت در نيهمچن و( کندو از مهاجرت مثال

 از استفاده ليدل. باشديم مناسب يگذارتله با ياحتمال يهاآفت

 مسائل در اغتشاش اعمال عدم زين ميسيب يتکنولوژ

 يدگيزگ زنبور از يناش ياحتمال خطرات کاهش و يرفتارشناس

 شود استفاده تله صورت به ستميس نيا اگر گريد طرف از. است

 کندو به مهاجمان کردن معدوم تيقابل فرد حضور به ازين بدون

 .     دارد را

 هاروش و مواد

 ميسيب صورت به آن انتقال و ريتصو اخذ

 کشور ساخت ،XP 970 مدل)  کموب کي از پژوهش نيا در

 اخذ منظور به بود کسليمگاپ 17 رزولوشن يدارا که  )آلمان

 91 سرعت با هالميف که است ذکر انيشا .ديگرد استفاده لميف

 کندو کي يتحتان قسمت در نيدورب .شدند رهيذخ هيثان بر ميفر

 led المپ نوار دو از ازين مورد نور نيتام منظور به. گرفت قرار

(W 1 )استفاده داشتند قرار وبکم يباال کندو درب در که 

 انهيرا به ميسيب و درنگيب صورت به اخذ بعداز ريتصاو. ديگرد

 ستميس ضمن در. شدنديم فرستاده ليتحل و يبررس يبرا

 را دلخواه يزمان بازه صورت به عکس اخذ تيقابل افتهي توسعه

 رندهيگ و (TS5833) فرستنده ستميس. باشديم دارا زين

(RC805)  شرکت ساخت شده گفته کاره ب Boscam  نيچ 

 73/1 فرکانس با FM مدوله امواج از استفاده با که بودند

 ازين صورت در که باشديم متر 2111 ستميس برد با گاهرتزيگ

 دلخواه مقدار به را ستميس برد توان يم يانيم يهاهاب يطراح با

 به ريتصو ميسيب ارسال و اخذ ستميس (1) شکل. داد رييتغ

 هازنبوره توده بيترغ منظور به. دهديم نشان واره طرح صورت

 زنبورها که يزمان يشگاهيآزما يکندو درون به شدن داخل يبرا

 و جاجابه متر 11 هاآن ياصل کندو محل شدند، رانده رونيب

 يزنبورها که يهنگام. ديگرد آن نيگزيجا يشگاهيآزما يکندو

 يشگاهيآزما يکندو وارد گشتنديبرم ياتوده صورت به کارگر

 .  شدنديم

  يکنترل مدار يطراح  

 عنوان به) ميتصم اخذ بعداز ازين مورد کنترل اعمال منظور به

 مدار( کندو به کننده حمله و مزاحم عوامل ساختن معدوم مثال

 يطراح فرستنده و رندهيگ يکيالکترون بورد دو شامل يکنترل

 (.2 شکل) ديگرد

. (a2 شکل) است مجزا بخش چهار شامل فرستنده مدار

 و پردازنده بخش ه،يتغذ بخش ،يچاپ مدار شامل هابخش نيا

 چهار بر عالوه زين رندهيگ مدار. باشديم ميسيب فرستنده بخش

 يهاعملگر يسازفعال منظور به رله چهار الذکر، فوق بخش

 به هاداده ارسال يبرا. (b2 شکل) است کاربر ميتصم با مناسب

 Nordic شرکت) nRF24L01+ ماژول از ميسيب صورت

Semiconductor )براي سي آي اين فرکانس. است شده استفاده 

. باشديم گيگاهرتز 1/2 باند اطالعات، راديويي ارسال و دريافت

 و ديگرد استفاده ولت 1 هيتغذ ولتاژ از يسازفعال منظور به

 . شدندمي ارسال اليسر پورت ارتباط قيطر از اطالعات
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 ميسيب صورت به آن انتقال و ريتصو اخذ ستميس .1 شکل

 

 
 (b) رندهيگ و (a) فرستنده يکيالکترون بورد يکنترل مدار .9 شکل

 تاليجيد ريتصاو پردازش

 بردن نيب از ر،يتصاو نمودن کنواختي منظور به مطالعه نيا در

 آنها ستوگراميه ابتدا ز،ينو کاهش و نور منبع نوسانات اثر

 Gonzalez) شد يسازادهيپ آنها يرو بر انهيم لتريف و گسترش

et al., 2004) .توده حضور يسازيکم منظور مرحله نيا از پس 

 با کندو گروه سه به خبره فرد 9 توسط ريتصاو کندو در زنبورها

 از سپس .شدند يبندميتقس کم و متوسط اد،يز زنبور توده تراکم

 تن -يخاکستر تفاوت سيماتر و1ينور انيجر روش دو

2) يگيهمسا
NGTDM) منظور به آمد خواهد آن شرح که 

 ذکر انيشا .شد استفاده زنبورها تيفعال نييتع و کندو يبررس

 Matlabافزار  نرم در ريتصاو پردازش به مربوط مراحل هيکل است

2013a (0.The Mathworks Inc, Version 8 )يسازادهيپ 

  .  دنديگرد

                                                                                             
1.Optical flow 

2. Neighborhood Gray-Tone Difference  Matrix  
 

 ينور انيجر

 ييروشنا در راتييتغ زانيم صيتشخ شامل ينور انيجر ليتحل

 دباش يم مکان در هم و زمان در هم ريتصو ميفر از هيناح هر در

(et al., 1999 Sonka). و مکان در رييتغ) راتييتغ نيا  بيترک با 

 مثال، يبرا. شوديم زده نيتخم يمحل سرعت يبردارها ،(زمان

 ريتصو به ريتصو کي از اهيس نهيزم پس يرو يديسف اءياش اگر

 در و افتادهين اتفاق ييروشنا در يرييتغ بمانند، يباق ثابت يبعد

 ديسف اءياش از يبرخ اگر اما. آمد نخواهد وجود به يانيجر جهينت

 به ليتبد عکس ديسف مناطق از يبعض کنند، حرکت ريتصاو نيب

 ثبت انيجر مجموعه کي عنوان به نيا و شد خواهند اهيس

 در عيتسر منظور به ينور انيجر نييتع منظور به. شود يم

. ديگرد استفاده 9 در 9 يکسليپ يها بلوک از پردازش نديفرآ

 و 9يدگيکش انس،يوار ن،يانگيم ينور انيجر نييتع از بعد

 شدند محاسبه 1-1 روابط از استفاده با بيترت به 1يچولگ

                                                                                             
3. Kurtosis 
4. Skewness 
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(Dawkins et al., 2012; Lee et al., 2011) .نییتع منظور به 

 به بار کی قهیدق 7 هر ریتصاو شده ادی يهایژگیو از کی هر

 .  گرفتند قرار یبررس مورد ساعت 3 مدت
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zi روابط نیا در که

 وقوع احتمال p(zi) ام، i کسلیپ شدت 

 یدگیکش k ار،یمع انحراف σ انس،یوار var ن،یانگیم zi، m شدت

  . باشندیم یچولگ  sو

یگیهمسا تن -يخاکستر تفاوت سیماتر
1

  

   f(k,l) که شودیم فرض سیماتر صورت به ریواتص روش نیا در

 مقدار. باشدیم )(k,l مختصات در کسلیپ هر يخاکستر شدت

) 5( رابطه صورت به یگیهمسا مرکز در تن - يخاکستر متوسط

 )et al Christodoulou ,.(2003 باشدیم محاسبه قابل

            )5 (رابطه
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2)2 و یگیهمسا اندازه d رابطه نیا در که 1)W d   

-  محاسبه 6 رابطه از NGTDM مقدار نیام i سپس. باشدیم

  . )(Amadasun & King, 1989 دیگرد

 )6(رابطه
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  که iN که باشد، یم ها کسلیپ همه از یمجموع i تن 

  . هستند کسانی آنها يخاکستر

3نیتبا ،2يزبر يهایژگیو NGTDM آوردن بدست از بعد
 ، 

4یشلوغ
 روابط از استفاده با بیترت به 6بافت قوت و 5یدگیچیپ ،

  . )(Amadasun & King, 1989 شدند استخراج  11- 7

                                                                                             
1. Neighborhood Gray-Tone Difference  Matrix 
2.Coarseness 
3. Contrast 
4. Busyness 
5. Complexity 
6. Texture Strength 
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 در يخاکستر تن مقدار نیبزرگتر hG ،7 رابطه در

 شدن لیتبد از يریجلوگ يبرا یکوچک مقدار  و است ریتصو
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     کندو دورن توده تراکم  يبندطبقه

 افزار نرم در  زیب يتئور براساس يبند طبقه یرخطیغ تمیالگور

Matlab 2013a )0.The Mathworks Inc, Version 8 (و توسعه 

 استخراج يهایژگیو ،منظور نیبد). Trees, 2001( دیگرد اجرا

. ندشد میتقس آزمون و آموزش قسمت دو به ریتصاو از شده

 مجموعه از و يبند طبقه مدل توسعه يبرا یآموزش مجموعه

 سوم دو از. دیگرد استفاده آن عملکرد یابیارز جهت آزمون

 هشد انتخاب یتصادف صورت به که ) عدد 184( هاداده مجموعه

 ماندهیباق سوم کی از  و یآموزش مجموعه کی عنوان به بودند

 منظور به .شد استفاده آزمون مجموعه عنوان به )عدد 69(

 دقت و محاسبه 7ریختگیدرهم سیماتر بند طبقه عملکرد نییتع

  . آمد به دست آن یکل

  بحث و جینتا

 به شده ارسال و نیدورب توسط شده اخذ ریتصاو از يادنباله

 طور همان. است شده آورده 3 شکل در انهیرا به میسیب صورت

                                                                                             
7  . Confusion Matrix 
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 حضور وضوح به نيدورب ريتصاو است مشخص ريتصاو در که

 کندو ابتدا. دهديم نشان را جعبه يداخل سطوح در عسل زنبور

-يم اشغال زنبورها توده توسط زمان گذر با و باشديم يخال

 گرفتنديم قرار نيدورب لنز يرو زنبورها موارد يبرخ در. گردد

 با اما. کرديم مواجه مشکل با را ريتصاو ليتحل مساله نيا که

 کردن فعال به توجه با فرد حضور بدون و فرستنده از استفاده

 ذکر انيشا. شدنديم پراکنده لنز يرو يزنبورها يکوچک فن

 انجام نيح يول نبود مساله نيا مدار يطراح از هدف که است

 فن کي مدار يهايخروج از يکي مساله نيا با شدن مواجه و کار

 . شد داده قرار کوچک

 

 
 انهيرا  به ستميس توسط شده ارسال و اخذ ريتصاو دنباله .1 شکل

 
 به ينور انيجر روش از شده استخراج يهايژگيو نيانگيم سهيمقا .1 جدول

 زنبور توده تراکم  بر دانکن آزمون روش

 نيانگيم انسيوار يچولگ يدگيکش
 توده تراکم

 زنبور

1191/3 a 3121/1 a 1271/1 b 1699/1 c کم 

9913/1 b 2362/1 b 1299/1 b 1669/1 b متوسط 

1297/11 a 1319/1 a 1371/1 a 2971/1 a اديز  

که حروف مشترک دارند از نظر آزمون دانکن در سطح  ييهاانگنيم

 ستند.يدار نيدرصد معن 1احتمال 
 

 يهاداده يرو بر گرفته صورت يآمار زيآنال اساس بر

 احتمال سطح در نيانگيم ،ينور انيجر روش از شده استخراج

(. 1 جدول) دارد را زنبور توده تراکم سه انيم زيتم ييتوانا% 1

 يها يژگيو خالف بر يژگيو  نيا يآمار اختالف که يطور به

 متفاوت (>11/1p) يداريمعن صورت به گروه سه هر در گريد

 هاداده يبندطبقه در يژگيو نيا ييتوانا از نشان که باشديم

 از لذا. دهديم نشان يخوب به را مساله نيا زين 1 شکل.  است

 ليتحل مطابق. ديگرد استفاده بندطبقه توسعه در يژگيو نيا

 ،يژگيو چهار انيم از گروه سه بر شده اعمال ينور انيجر

-a شکل) گروه سه نيا انيم موجود اختالف به توجه با نيانگيم

b 1) را( کم و متوسط اد،يز) توده تراکم زييتم ييتوانا يخوب به 

 دارد( يچولگ و يدگيکش انس،يوار) گريد يژگيو سه به نسبت

 منظور به et al. (2015)  Nevesکه يپژوهش در (.c-d 1 شکل)

 متفاوت هيتغذ ظروف با که يگوشت مرغ رفتار و حرکات يبررس

 انيم از که ديگرد مشخص دادند انجام ريتصو پردازش کمک با

 و يچولگ انس،يوار ن،يانگيم) ينور انيجر ريمتغ چهار

 ينور انيجر يرهايمتغ تنها انسيوار و نيانگيم( يدگيکش

 مرغ ياهيتغذ و يحرکت رفتار با يداريمعن ارتباط که هستند

 et al. (2015) مطالعه با همراستا حاصل جينتا نيا. دارند يگوشت

  Neves گريد يپژوهش در. باشديم Dawkins et al. (2012) با 

 مرغ گله رفاه و رفتار يبررس به ينور انيجر ليتحل  کمک

 ارتباط يدگيکش و يچولگ شده ارائه جينتا مطابق. پرداختند
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 و مرگ درصد مانند يرفاه يهايژگيو نيمهمتر با يداريمعن

 در اشکال و دهيد بيآس يپا استخوان با پرندگان تعداد ر،يم

     .  داشتند حرکت

 

 
  (d) يچولگ ،(c) يدگيکش ،(b) انسيوار ،(a) نيانگيم ،ينور انيجر ليتحل .7 شکل

 

 گريکدي کنار که يزمان ها،زنبور توده تيماه به توجه با

 يبررس منظور به سودمند روش کي بافت ليتحل رند،يگيم قرار

 ،يزبر يهايژگيو منظور نيبد. باشديم توده يکنواختي و زانيم

 ريتصاو دنباله NGTDM از بافت قوت و يدگيچيپ ،يشلوغ ،نيتبا

 استخراج يهايژگيو يآمار زيآنال 2 جدول .دنديگرد استخراج

 .  دهديم نشان را روش نيا در شده

 
 NGTDM از شده استخراج يهايژگيو نيانگيم سهيمقا: 9 جدول

 زنبور توده تراکم  بر دانکن آزمون روش به

 قوت

(7+11) 

(1+11 ) 

 يدگيچيپ

 يشلوغ

(1-11) 
 يزبر نيتبا

 توده تراکم

 زنبور

2112/9 b 1119/1 c 1117/1 c 1311/1 a 9936/11 b کم 

7991/9 ab 1212/7 b 1162/1 b 1716/1 b 9161/13 a متوسط 

9199/9 a 1132/6 a 1932/1 a 1961/1 a 2971/11 b اديز  

درصد  1که حروف مشترک دارند از نظر آزمون دانکن در سطح احتمال  ييهاانگنيم

 ستنديدار نيمعن

 

 يهايژگيو يرو بر گرفته صورت يآمار زيآنال مطابق

 و يشلوغ که ديگرد مشخص  NGTDM روش از شده استخراج

 احتمال سطح در بافت قوت و نيتبا ،يزبر  به نسبت يدگيچيپ

 مساله نيا ليدل. دارند را زنبور توده حجم صيتشخ ييتوانا% 1

-يم هيتوج قابل 7 و 1 روابط و يژگيو دو نيا تيماه به توجه با

 به کسليپ کي از شدت در راتييتغ شلوغ بافت کي در. باشد

 يمعن نيبد نيا. افتديم اتفاق سرعت به اش هيهمسا کسليپ

 يامساله نيا. باشديم اديز شدت در فرکانس راتييغت که است

 زنبور يباال توده تراکم  با کندو در شده اخذ ريتصاو در که است

 يهالبه وجود هم ريتصاو در باال فرکانس ليدل. گردديم مشاهده

 يبزرگ يدارا راتييتغ نيا اگر حال. باشديم ريتصاو در متعدد

 درک قابل زين يبصر صورت به يکنواختي باشند، کوچک اريبس

 مورد در. است زنبور از يخال يکندو مورد نيا در که باشديم

 اي و زيت يها لبه ياديز تعداد يدارا يريتصو اگر زين يدگيچيپ

 البته. شود يم گرفته نظر در دهيچيپ بافت عنوان به باشد خطوط

 يکيناميد محدوده و کندو درون يالگو تکرار به مورد نيا در

 به يحد تا يدگيچيپ جهينت در. دارد يبستگ يخاکستر اسيمق

 نيا بودن موثرتر ليدل مساله نيا که دارد ارتباط نيتبا و يشلوغ

 لذا. است گريگدي از گروه سه زييتم در يشلوغ به نسبت يژگيو

 توسعه در انتخاب يدگيچيپ و يشلوغ يژگيو دو بافت ليتحل از

     .  دنديگرد استفاده بندطبقه
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 (e) بافت قوت و (d) يدگيچيپ ،(c) يشلوغ ،(b) يزبر ،(a) نيتبا بافت، ليتحل  .5 شکل

 

 صيتشخ منظور به شده استخراج يژگيو 3 انيم از

 و يشلوغ و ينور انيجر ليتحل از نيانگيم زنبورها تيفعال

 به توجه با يژگيو  گريد به نسبت بافت ليتحل  از يدگيچيپ

 با حال. داشت يترموفق عملکرد گرفته صورت يآمار ليتحل

 يبندگروه به زيب بندطبقه آموزش و يژگيو 9 نيا از استفاده

 2 منظور نيبد. شوديم پرداخته توده تراکم اساس بر کندوها

 از استفاده با يکي) گرفتند قرار آموزش مورد بندطبقه گروه

(. يدگيچيپ و نيانگيم از استفاده با  گريد و يشلوغ و نيانگيم

 با دهيدآموزش بندطبقه عملکرد نحوه 9 جدول و 7 شکل

 نشان کندوها يبندگروه در را يشلوغ و نيانگيم يهايژگيو

( 9 جدول) ريختگيدرهم سيماتر در که همان طور. دهديم

 در اشتباه چهار و کي يدارا بيترت به بندطبقه است آمده

 در باشد؛يم اديز متوسط و کم يهاتراکم با کندو صيتشخ

 .   ديگرد محاسبه درصد 31/32 يبندطبقه يکل دقت جهينت

 مرزبندي است شده داده نشان 7 شکل در که همان طور

 خوبي به يشلوغ و ميانگين ويژگي دو توسط هاگروه ميان

 اشتباه دو تنها و( سياه منقطع خطوط) است گرفته صورت

 در مرزي اشتباه سه و متوسط و کم تراکم با گروه در آشکار
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-طبقه در باال دقت از نشان که است گرفته صورت متوسط گروه

 . دارد هاداده بندي

 
 يشلوغ و نيانگيم يهايژگيو دو با ريختگيدرهم سيماتر: 1 جدول

 توده تراکم گروه

 کم

 توده تراکم

 متوسط

 توده تراکم 

 اديز

 دقت

 )%( يبندطبقه 

 9/37 1 1 27 کم توده تراکم 

 9/99 2 21 2 متوسط توده تراکم 

 111 19 1 1 اديز توده تراکم 

 31/32 31 2/31 3/32 )%( يبندطبقه دقت

 

 

 
 يشلوغ و نيانگيم يهايژگيو دو با دهيدآموزش بندطبقه عملکرد .4 شکل

 

 با دهيد آموزش بندطبقه عملکرد 1 جدول و 6 شکل

 زنبور تراکم يبندگروه در را يدگيچيپ و نيانگيم يهايژگيو

 آمده 1 جدول در که طور همان. دهديم شينما را کندوها درون

 کندو صيتشخ در اشتباه کي فقط حالت نيا در بندطبقه است

 در آمده به دست يکل دقت جهينت در داشت؛ کم توده تراکم  با

 درصد 7 حدود قبل حالت از که ديگرد درصد 76/39 يبندطبقه

 .    بود باالتر
 

 يدگيچيپ و نيانگيم يهايژگيو دو با ريختگيدرهم سيماتر .7 جدول

 گروه
 تراکم

 کم توده

 تراکم

 متوسط ودهت

 راکمت

 اديز توده

 دقت

 يبندطبقه
)%( 

 2/37 1 1 21 کم توده تراکم

 توده تراکم

 متوسط
1 29 1 111 

 111 21 1 1 اديز توده تراکم

 يبندطبقه دقت

)%( 
111 9/31 111 76/39 

 

 بندطبقه است شده داده نشان 6 شکل در که طور همان

 يدگيچيپ و نيانگيم يژگيو دو توسط هاگروه انيم يمرزبند در

 تنها و دارد يترموفق عملکرد يشلوغ و نيانگيم حالت به نسبت

. شوديم دهيد شکل در کم تراکم با گروه در آشکار اشتباه کي

 که است رفتهينپذ صورت زين يمرز اشتباه چگونهيه ضمن در

 . است گروه 9 انيم يحداکثر زييتم از نشان مساله نيا

 

 
 يدگيچيپ و نيانگيم يهايژگيو دو با دهيدآموزش بندطبقه عملکرد .2 شکل

 يريگ جهيتن
 استفاده لميف اخذ منظور به نيدورب کي از پژوهش نيا در

. شد داده قرار کندو کي يتحتان قسمت درون نيدورب. ديگرد

 يبرا انهيرا  به ميسيب و درنگيب صورت به اخذ از بعد ريتصاو

 و بافت ليتحل نيهمچن .شدند يم فرستاده ليتحل و يبررس

 ليتحل مطابق. ديگرد اعمال شده اخذ ريتصاو يرو ينور انيجر

 ييتوانا درصد 1 احتمال سطح در نيانگيم ،ينور انيجر

 را( کم و متوسط اد،يز) کندو درون زنبور توده تراکم  صيتشخ

 قرار گريکدي کنار که يزمان ها،زنبور توده تيماه به توجه با. دارد

 و زانيم يبررس منظور به ديمف روش کي بافت ليتحل رند،يگ يم

 يپارامترها ز،يآنال نيا با مطابق که باشد،يم توده يکنواختي

 کندو درون زنبورها توده تراکم تيوضع با يدگيچيپ و يشلوغ

 منظور بهن يهمچن .داشتند (>11/1p) يداريمعن ارتباط

 زيب يرخطيغ کنندهبندطبقه از زنبورها، تيفعال صيتشخ

 و نيانگيم و يدگيچيپ و نيانگيم بيترک که ديگرد استفاده

 را هاداده درصد 31/32 و 76/39 يکل دقت با بيترت به يشلوغ

 استفاده صورت در که است ذکر انيشا البته. نمودند يبنددسته

 عملکرد (وزن و رطوبت دما،) مختلف يسنسورها بيترک از

 .افتي خواهد شيافزا مراتب به ستميس

 سپاسگزاري
بدينوسيله نويسندگان از حمايت مالي دانشگاه کشاورزي و منابع 

 .نمايند طبيعي رامين خوزستان قدرداني مي

REFERENCES 
Ahmadi, A. A. (1984). Diseases and parasites in 

southern Iran. Incidence of honey bee (A. 

millifera). Bee world, 65, 134-136. 

Amadasun, M., & King, R. (1989). Textural features 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5
x 10

-6

Mean

B
u

s
y
n

e
s
s

 

 

High

Medium

Low
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

5

5.5

6

6.5

7

7.5

8
x 10

4

Mean

C
o

m
p

le
xi

ty

 

 

High

Medium

Low



 99 ...زاده و سلطاني کاظمي: ساخت و ارزيابي سامانه تشخيص تراکم توده  آبدانان مهدي 

corresponding to textural properties. Systems, 

Man and Cybernetics, IEEE Transactions 

on, 19(5), 1264-1274. 

Bellomo, N., Bianca, C. & Delitala, M. (2009). 

Complexity analysis and mathematical tools 

towards modelling of living systems. Physics of 

Life Reviews, 6, 144-175.  

Bencsik, M., Bencsik, J., Baxter, M., Lucian, A., 

Romiue, J., & Millet, M. (2011). Identification of 

the honey bee swarming process by analysing the 

time course of hive vibrations. Computers and 

Electronics in Agriculture, 76(1), 44-50. 

Bradbear, N. (1987). World distribution of major 

honey bee disease and pests. Bee world, 68: 15-

35. 

Bremond, F., Thonnat, M. & Zuniga, M. (2006). 

Video-understanding framework for automatic 

behavior recognition. Behavior Research 

Methods, 38, 416-426. 

Buryett, M., Akratankul, P. & R.A., Morse. (1983). 

Tropilaelaps clareae a parasite of honey bees in 

south-east Asia. Bee world, 64, 25-28. 

Cheng, J. R., Koh, E. G. I., Ahmed, S. & Rajapakse, J. 

C. (2009). Tracking of cell morphology and 

motion. Joint tracking of cell morphology and 

motion. Pattern Recognition in Bioinformatics 

Proceedings, 5780, 36e45. 

Christodoulou, C. I., Pattichis, C. S., Pantziaris, M. & 

Nicolaides, A. (2003). Texture-based 

classification of atherosclerotic carotid 

plaques. Medical Imaging, IEEE Transactions 

on, 22(7), 902-912.  

Courty, N. & Corpetti, T. (2007). Crowd motion 

capture. Computer Animation and Virtual 

Worlds, 18, 361-370. 

Dawkins, M. S., Cain, R., & Roberts, S. J. (2012). 

Optical flow, flock behaviour and chicken 

welfare. Animal Behaviour, 84(1), 219-223. 

Ferrari, S., Silva, M., Guarino, M. & Berckmans, D. 

(2008). Monitoring of swarming sounds in bee 

hives for early detection of the swarming period.

Computers and electronics in agriculture, 64 (1), 

72-77. 

Giles, A. B., Massom, R. A. & Warner, R. C. (2009). A 

method for sub-pixel scale feature-tracking using 

Radarset images applied to the Mertz Glacier, 

East Antarctica. Remote Sensing of Environment, 

113, 1691-1699. 

Gonzalez, R. C., Woods, R. E., & Eddins, S. L. 

(2004). Digital image processing using 

MATLAB. Pearson Education India. 

Krell, R. (1996). Value-added products from 

beekeeping. F.A.O Bulletin No 124, Rome, Italy. 

Lee, H.-J., Roberts, S. J., Drake, K. A. & Dawkins, M. 

S. (2011). Prediction of feather damage in laying 

hens using optical flow and Markov models. 

Journal of the Royal Society Journal Interface, 8, 

489-499. 

Ma, Y. Q. & Cisar, P. (2008). Activity representation 

in crowds. Structural, Syntactic, and Statistical 

Pattern Recognition, 5342, 107-116. 

Mossadegh. M.S. & R. Bahreini. (1994). Acarapis 

mites of honey bee , Apis mellifera, in Iran . Exp. 

Appl. Acarolo. , 18 (8): 503 – 506. 

Neves, D. P., Abdanan Mehdizadeh, S., Tscharke, M., 

Nääs, I. A. & Banhazi, T. M. (2015). Detection of 

flock movement and behaviour of broiler 

chickens at different feeders using image 

analysis. Information Processing in Agriculture, 

(accepted for publication). 

Shi, L. Z., Nascimento, J. M., Chandsawangbhuwana, 

C., Botvinick, E. L. & Berns, M. W. 2008. An 

automatic system to study sperm motility and 

energetics. Biomedical Microdevices, 10, 573-

583. 

Sonka, M., Hlavac, V. & Boyle, R. (1999). Image 

Processing Analysis and Machine Vision. 2nd 

edn. London: PWS Publishing. 

Trees, H. L. V. (2001). Detection, Estimation, and 

Modulation Theory, New York: Wiley. 

Von Frisch, K. (1967). The Dance Language and 

Orientation of Bees. The Belknap Press of 

Harvard University Press, Cambridge, Mass. 

Weissleder, R. & Pitter, M. J. (2008). Imaging in the 

era of molecular oncology. Nature, 452, 580- 589 

 


