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	خالصه

ورزي، شهرسازي، پزشکی، مطالعات مربوط امروزه استفاده از روش پردازش تصاویر، توسعه فراوانی در علوم و فنون گوناگون نظیر هواشناسی، کشا
شده از ذرات بستر رودخانه، به اطالعاتی از  توان از طریق پردازش تصاویر تهیه رودخانه و غیره یافته است. در حوزه مهندسی رودخانه میمهندسی به 

در مطالعه هاي موجود میان آنها،  ویري و تفاوتهاي تص نظر به توسعه روزافزون فناوريدست یافت.  و حتی الگوي فرم بستر بندي این ذرات دانه
الگوریتم پردازش تصویر، بر نتایج روش پردازش  و دقت تفکیک مکانی دوربین شده بر ذرات در تصویر، نور تابیده حاضر میزان تأثیر سه عامل

رود  هاي شلمان تال از نقاط مختلف بستر رودخانهمورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعدادي تصویر دیجی اخذ شده از بستر رودخانه تصاویر
شده، وجود نور آفتاب در تصاویر مورد پردازش، با ایجاد  هاي آماري انجام تحت شرایط مختلف تهیه گردید. مطابق بررسی کرمانو سیرچ گیالن 

مقادیر واقعی، عاملی  بهنسبت  90dو  10d ،30d ،50d یباقطار منتخب و کاربردي به ترت هاي متري در اندازه میلی 9/11و  5/6، 6/5، 7/4 هاي اختالف
  گذارد. است که بیشترین تأثیر را بر نتایج روش پردازش تصویر می

 
 ، الگوریتم پردازش تصویردقت تفکیک مکانی حساسیت، نور، پردازش تصاویر،کلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمه  .1
 

باشد؛ زیرا بسیاري از  هاي رسوبی برخوردار می ها و ژئومورفولوژي رودخانه ریان رودخانهتوصیف دقیق بسترهاي شنی از اهمیت اساسی در هیدرولیک ج
هاي مرتبط  . ویژگی]1[پذیرد  ها تأثیر می خصوصیات جریان مانند سرعت متوسط، انتقال رسوب و خصوصیات آشفتگی، از ساختار و شکل بستر رودخانه

برداري  بندي با الک، روش نمونه هاي گوناگون مانند آزمایش دانه اند به شیوه ها وابسته بندي آن به نحوه دانهو . . .) که  50d ،90d :با اندازه ذرات (مانند
هاي نوین در علم پردازش تصویر، امکان محاسبه منحنی  باشند. پیشرفت و . . . قابل برآورد می ]3[ 1AGS، روش ]2[) در مطالعات میدانی 1954ولمن (

بر  علت هزینه زیاد و زمان ا از طریق عکسبرداري فراهم نموده است. با توجه به عدم وجود مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاك (بهتوزیع اندازه ذرات ر
بندي مصالح  عنوان روشی مناسب جهت تسهیل استخراج منحنی دانه توان روش پردازش تصویر را به بودن) در بسیاري از مطالعات مهندسی رودخانه، می

منظور پردازش تصویر  افزارهاي متعددي به . ابزارها و نرم]4[گر مشخصات ذرات در سطح وسیعی از بستر رودخانه، مورد استفاده قرار داد بستر و دی
اشاره نمود که شناسایی،  ImageJ و GIAS ،AGSتوان به  ه شده است که از آن جمله میئبندي رسوبات، ارا دانهي هاي انحصاري برا همراه روش به

  . ]5[کنند  گیري، تحلیل و تعیین توزیع مکانی ذرات را تسهیل می ازهاند
. سایم ها با اهداف گوناگون انجام شده است تاکنون تحقیقات زیادي در رابطه با استفاده از روش پردازش تصاویر ذرات رسوبی بستر رودخانه

  هاي تشخیص لبه اي در کانادا یک روش پردازش تصاویر را همراه با الگوریتم همجموعه از تصاویر مربوط به رودخان 12) با استفاده از 2003و فرگوسن (
هاي میدانی  گیري هاي ذرات حاصل از روش پردازش تصویر، همبستگی نزدیکی با نتایج مربوط به اندازه دریافتند که اندازه آنهامعرفی کردند.  2ذرات

                                                                                                                                              
1 Automated Grain Sizing method 
2 Edge-detection algorithms 
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بندي الیه محافظ یک بستر  اي در بستر رودخانه جهت تعیین دانه عکسبرداري شبکه از روش )1384(عبد شریف اصفهانی و همکاران  .]6[دارد 
. ]7[معرفی نمودند  1اي این روش را با توجه به دقت و سرعت مناسبش جایگزین خوبی براي روش شمارش شبکه ایشاناستفاده کردند.  دانه درشت

هاي رسوبات بستر سه رودخانه، برمبناي یک الگوریتم قوي جهت  تعیین مؤلفه سنجش دقت روش پردازش تصویر در به  )2005( گراهام و همکاران
   .]3[ گزارش نمودنداي  برابر روش مرسوم شمارش شبکه 20تا  6برداري در روش دقیق خود را  و سرعت نمونه پرداختند تشخیص ذرات در تصویر

تغییرات مکانی و زمانی  درجاي گیري منظور اندازه به افزاري همراه نرم به میکروسکوپ قابل استفاده در زیر آب ) از2007روبین و همکاران (
برداري از ذرات سطحی بوده است  ها، نمونه گیري بهره بردند. هدف ایشان ضمن دستیابی به دقت مطلوب در اندازهبستر رودخانه  در اندازه ذرات رسوبی

دانه از طریق  جهت برآورد ابعاد رسوبات درشت 2یک روش خودهمبستگی از )2009(ان واریک و همکار. ]8[که مستقیماً در معرض جریان قرار دارند 
در برآورد اندازه متوسط ذرات  ایشاناستفاده کردند. روش هاي ماسه تا سنگ) سواحل دلتاي رودخانه  شده از رسوبات (اندازه هاي تهیه پردازش عکس

 ImageJو  ImageToolافزاري  اي دو بسته نرم ) طی مطالعه2009. هارب و اشنایدر (]9[ظاهر شد درصد، موفق  14متر با خطاي  میلی 200تا  1در محدوده 
از سطوح شنی، در شرایط متفاوت  آنهاهاي کاربردي ارزیابی نمایند. بدین منظور  را در زمینه آنهاهاي سنتی مقایسه کردند تا قابلیت اجرایی  را با روش

طور چشمگیري قابل اعتماد بوده است. ایشان نشان  به آنهاهاي متعارف، عکسبرداري کردند. نتایج حاصل از مقایسات  رسوبی و در حضور ذراتی با اندازه
هاي سنتی، سازگاري داشته و اجراي روش تعیین خودکار  حاصل از روش هاي دست آمده از تصاویر دیجیتالی با توزیع اندازه ذرات به  دادند که توزیع

  .]10[نیاز دارد به زمان هاي دیگر  درصد از زمان مورد نیاز براي انجام روش 10تنها به حدود  )،AGSاندازه ذرات (
سطحی بستر  منظور تعیین اندازه متوسط ذرات رسوبی هاي داراي شیب زیاد به از یک روش خودکار پردازش تصویر در رودخانه )2010(پندرز 

درصد موارد قطر  85، در ويشده براي آزمایش الک مقایسه نمود. مطابق با نتایج  هاي تهیه به نمونهاستفاده کرد و نتایج روش خود را با نتایج مربوط 
 رابرآورد توزیع انـدازه ذرات بستـر در رودخانه  )2012( چنگ و چانگ. ]11[اند  درصد با نتایج آزمایش الک اختالف داشته 50متوسط ذرات، حداکثر 

تر  هاي قدیمی مورد بررسی قرار دادند و نتایج آن را با نتایج روش دستی الک و روش I-FM3 موسوم به زش تصویرروش پردا یک بر مبناي استفاده از
 تري بخش نتایج بسیار رضایت I-FM) مقایسه کردند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که روش 2005پردازش تصویر از جمله روش گراهام و همکاران (

  . ]12[دهد  بندي نشان می هاي مختلف ذرات در منحنی دانه ر تخمین مقدار ذرات و نیز اندازهها د را نسبت به سایر روش
شده دیگري را جهت تخمین  الگوریتم تقویت، ]13[) 2004) با پیروي از روش خودهمبستگی روبین (2015ژیخوان چنگ و هایجیانگ لیو (

) در 1394صمدي و عزیزیان ( .]14[ات مختلط، از روي تصاویر دیجیتال پیشنهاد نمودند بندي رسوب شده و منحنی دانه بندي دانه اندازه رسوبات خوب
 دربندي و مشخصات هندسی مصالح سطحی بستر رودخانه سیرچ  را بر منحنی دانه هاي تصویربرداري اي مختلف دوربینه ، اثر قدرت تفکیکیتحقیق

ار دادند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که پردازش تصاویر داراي توان تفکیک خیلی زیاد و یا کرمان، با استفاده از روش پردازش تصویر مورد ارزیابی قر
نحوي اندازه و تعداد ذرات رسوبی موجود در تصاویر را با دقت کمتري برآورد نموده اما نتایج حاصل از پردازش تصاویر داراي  خیلی کم، هر یک به

به بررسی دقت و حساسیت پردازش  )1395نژاد شریفی و همکاران ( حسن .]15[ د همخوانی داشته استتوان تفکیک متوسط، بیشتر با واقعیت موجو
رود به اندازه سطح رسوبی  بندي رسوبات سطحی بستر رودخانه شلمان در برآورد منحنی دانه FHWA Hydraulic Toolbox افزاري نرم توسط بسته تصاویر

در  بندي ذرات، در حالتی که سطح مورد پردازش منظور برآورد منحنی دانه به را مذکور بستهویر توسط پردازش تصا ایشان د.نمورد بررسی پرداخت
در مطالعه حاضر،  .]16[ تر دانستند دقیق شوند) هاي کمتري از تصویر اولیه انتخاب می (که در این صورت تعداد پیکسل گرددافزار، کوچکتر انتخاب  نرم

 در تصویر، بر نتایج روش پردازش تصاویر رسوبی شده بر ذرات مکانی دوربین، الگوریتم پردازش تصویر و نور تابیده سه عامل دقت تفکیک ي کهتأثیر
   شده است. مشخصها مؤثرترین عامل،  و از بین آن بررسی شده، گذارند می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
1 Grid by number 
2 Autocorrelation 
3 Image Processing- FPCNN Multilevel Thresholding 
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 ها مواد و روش  .2

  
 و عملیات میدانی منطقه مورد مطالعه  .2-1

رود در شرق شهرستان لنگرود در  شلمان د.نباش می (موقعیت دوم) و سیرچ (موقعیت اول) رود هاي شلمان بستر رودخانهمربوط به  شده اطالعات برداشت
 تقریبی موقعیت، 1 شکل .کیلومتري از شهر کرمان قرار گرفته است 45و رودخانه سیرچ در بخش شرقی استان کرمان و در فاصله استان گیالن واقع شده 

در  برداري (و تصویربرداري)، همراه با نقاط نمونه رود و رودخانه سیرچ بازه انتخابی مورد مطالعه در رودخانه شلمان. دهد مینشان  را ودخانهاین دو ر
رسوبی با  ذرات وجوددلیل  ، بهها منظور انجام عملیات تصویربرداري در بستر رودخانه شرایط مناسب به دلیل این انتخاب، .نشان داده شده است 2شکل 
  بوده است.  هاي مطلوب و متنوع و همچنین مسیرهاي قابل تردد و تصویربرداري اندازه

 

 
  رود و سیرچ هاي شلمان موقعیت رودخانه – 1شکل 

 

 
  رودخانه سیرچ )2، رود رودخانه شلمان) 1: برداري بازه مورد مطالعه و نقاط نمونه  –2شکل 

 
باشد. جـهت تهیـه  ت با استفاده از روش پردازش تصاویر، منوط به وجود تصاویري مناسب از ذرات میاندازه ذرادست آوردن نحوه توزیع  به

 16بـا قـدرت تـفکیک مکانی  Canon PowerShot A3300 ISاز دو دوربین دیجیتـالی  رود) (شلمان برداري در موقعیت اول در نقاط نمونه تـصاویر
ها روي میله افقی  تصاویر با استفاده از استقرار دوربیند. مگاپیکسل استفاده گردی 10رت تفکیک مکانی با قد Canon PowerShot G12مگـاپیکسل و 

ها تصویري از  نقطه از بازه تهیه شدند. در هر نقطه با هر یک از دوربین 40تا سطح بستر، در  یک متريپایه ثابت و قابل حمل، از فاصله تقریبی  فلزي و سه
هنگام عکسبرداري، آسمان ابري بوده  شود. متر می سانتی 40در  40 تقریبی د که مربوط به ذرات سطحی داخل قاب چوبی با ابعادفراز رسوبات گرفته ش

همچنین پس از تهیه تصاویر در هر نقطه، ذرات سطحی موجود در قاب  وجود نداشته است.و نور مستقیم خورشید در محدوده تصویر و بر روي ذرات 
شده  ، تعدادي از تصاویر گرفته3در شکل داري شدند.  هاي مخصوص، نگه آوري و داخل پالستیک ها جمع بندي با سري الک آزمایش دانهمنظور انجام  به

  از ذرات نشان داده شده است.
نقطه جهت انجام  ها اطالعات مربوط به چهار که از بین آن نقطه تصاویري از مصالح بستر رودخانه تهیه گردید 10در ، (سیرچ) در موقعیت دوم

و  12، 10، 6هاي  ها داراي قدرت تفکیک متر و دوربین 5/0در  5/0 در حدود . قاب مورد استفادههاي مورد نظر در این تحقیق مدنظر قرار گرفت تحلیل
هایی از تصاویر  نمونهبیده است. ها در هواي آفتابی صورت گرفته و نور خورشید در تمامی تصاویر بر سطح ذرات تا اند. تصویربرداري بودهمگاپیکسل  14
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منظور انجام  آوري و روانه آزمایشگاه به ها جمع پس از اتمام عملیات در هر دو موقعیت، نمونه نشان داده شده است. 4شده در این موقعیت در شکل  تهیه
  بندي با الک شدند. آزمایش دانه
  

 تصاویر پردازشبندي با الک و روش  هبا استفاده از روش دان ذرات بندي دانه شخصاتاستخراج م  .2-2
هاي داراي  خورد. لذا جهت انجام آزمایش از سري الک چشم می به cm6تا  mm2هاي  شده به آزمایشگاه، ذراتی در اندازه هاي منتقل در میان اغلب نمونه

جهت ثبت نتایج، درصد تجمعی رد استفاده گردید. )30(الک شماره  mm595/0. . . و اینچ)،  5/1(الک  mm1/38اینچ)،  2(الک  mm8/50  ابعاد چشمه

 
  شده از ذرات رود و تعدادي از تصاویر تهیه شلمان بستر عملیات میدانی در – 3شکل 

 

 
  شده از ذرات در بستر رودخانه سیرچ تعدادي از تصاویر تهیه – 4شکل 

 
  ترسیم شد. Excelنمونه در محیط  هر بندي براي شده از هر الک، محاسبه و منحنی دانه

 FHWA Hydraulic Toolboxو  ImageJافزار  در قالب دو نرم ]17[ )2010منظور پردازش تصاویر از الگوریتم پیشنهادي استورم و همکاران ( به
صویر (این طول ترتیب عبارتند از: الف) تعیین طول خط مقیاس در ت داده شده است. این مراحل بهنشان  آنکلی مراحل  ،5شکل در  که دگردیاستفاده 

(این فیلتر  Medianبیتی، ج) عبور دادن تصویر از فیلتر  باید حین عکسبرداري در محل، تعیین گردد)، ب) تبدیل تصویر رنگی به تصویر خاکستري هشت
)، هـ) Background Subtractionزمینه ( نماید)، د) اعمال عملگر حذف پس ها از روي ذرات موجود در تصویر کمک می به برطرف کردن خَش و لکه
کند؛ در این حالت در تصویر تنها دو رنگ  ) تبدیل میBinary) که تصویر را به حالت باینري (Thresholded Regionsاي ( ایجاد نواحی حدي یا آستانه

ج مشخصات هندسی تصویر شود، و) استفاده از عملگر استخرا می آنهازمینه  به چشم خواهد خورد که یکی مربوط به ذرات و دیگري مربوط به پس
)Watersheddingشوند و ز) برازش  صورت خودکار از یکدیگر جدا می پوشانی دارند، به کمک آن، ذراتی که در تماس با یکدیگر بوده و یا هم ) که به

بندي ذرات توسط  بر منحنی دانه اطالعات مربوط به نقاط واقع تعداد نقاط موجود در تصویر و اندازه هر یک و همچنین در نهایت،ها بر ذرات.  بیضی
  شود. افزار در اختیار گذاشته می نرم
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این اطالعات توسط ماکروي افزار مذکور و روش الک،  هاي مربوط به نقاط، از طریق دو نرم دست آمدن اطالعات مربوط به تمامی منحنی با به
Gradistat  در محیطExcel 10هاي  مورد تحلیل قرار گرفتند و اندازهd ،30d ،50d  90وd  7و  6هاي  اي از نتایج در شکل نمونهحاصل گردید.  آنهابراي همه 

  نمایش داده شده است.
  

 
) تصویر پس از ج) تصویر خاکستري هشت بیتی، بداده شده،  تصویر رنگی برش تعیین خط مقیاس در )الف :مراحل پردازش تصویر – 5شکل 

 اعمال عملگر )و) ایجاد نواحی حدي (تصویر باینري)، هـزمینه،  پس حذفز اعمال عملگر ) تصویر پس اد ،Medianعبور دادن از فیلتر 
Watershedding ها بر ذرات ) برازش بیضیز و  

 

 
  از ذرات در بستر رودخانه سیرچ بندي مختلف هاي دانه حاصل از منحنی d50مقادیر  – 6شکل 

 

 
  رود ختلف از ذرات در بستر رودخانه شلمانبندي م هاي دانه حاصل از منحنی d50مقادیر  – 7شکل 

  
 
  نتایج و بحث  .3
 

اختالف مطلق مقادیر حاصل از پردازش تصویر و مقادیر حاصل از آزمایش الک و متعاقب آن ، 90dو  10d ،30d ،50dپس از بدست آوردن تمامی مقادیر 
  گردید: طور جداگانه از رابطه زیر محاسبه  براي هر موقعیت به ها میانگین اختالف

مطلق هاي میانگین اختالف 
 

N
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  د. نباش می ها اندازه ذره حاصل از روش پردازش تصویر، اندازه ذره حاصل از روش الک و تعداد اختالفترتیب  به Nو  dIA ،dS ،که در آن

 
 ویرابررسی تأثیر عامل نور بر نتایج روش پردازش تص  .3-1

. لذا در نظر گرفته شدافزار، ثابت  مکانی دوربین و نوع نرممل قدرت تفکیک واعامل نور بر نتایج روش پردازش تصویر، جهت سنجش میزان تأثیر ع
در هر دو  FHWA Hydraulic Toolboxو بسته  مگاپیکسل 10در حالتی که از دوربین  90dو  10d ،30d ،50dنسبی براي  هاي مقادیر میانگین اختالف

 8نتایج در شکل . از هر موقعیت (بستر رودخانه)، چهار نقطه مد نظر قرار گرفت محاسبه گردید. تصاویر استفاده شده بود، پردازش و رودخانه براي تهیه
ترتیب  به 90dو  10d ،30d ،50dشود اختالف بین دو حالت وجود و عدم وجود نور آفتاب در تصاویر براي  طور که مالحظه می هماننشان داده شده است. 

بین نتایج پردازش تصویر و نتایج آزمایش الک، در حالت وجود نور آفتاب در تصاویر  ها بیشترین اختالفباشد.  متر می میلی 63/7و  75/4، 67/3، 76/2
  وجود آمده است که نشان از حساسیت قابل مالحظه این روش نسبت به وجود عامل نور در تصاویر دارد. به
  

 
  بر نتایج روش پردازش تصاویر بررسی تأثیر عامل نور – 8شکل 

  
 بررسی تأثیر عامل دقت تفکیک مکانی دوربین بر نتایج روش پردازش تصاویر  .3-2
در حالتی که از  .افزار ثابت در نظر گرفته شد پردازش تصاویر، نوع نرمروش ها بر نتایج حاصل از  منظور سنجش تأثیر دقت تفکیک مکانی دوربین به

براي نتایج  90dو  10d ،30d ،50dنسبی مربوط به  هاي مقادیر میانگین اختالفبراي پردازش تصاویر استفاده شده بود،  FHWA Hydraulic Toolboxافزار  نرم
ل شکنقطه (همه نقاط) مدنظر قرار گرفتند.  40رود  نقطه و از بستر شلمان 4از بستر رودخانه سیرچ، طور جداگانه محاسبه گردید.  مربوط به هر رودخانه به

نظر از رزولوشن دوربین، دقت برآورد قطرهاي  گردد که صرف ر دو رودخانه معلوم میررسی نتایج مربوط به هباز دهد.  نتایج محاسبات را نشان می 9
ورد آدقت بربا افزایش رزولوشن دوربین، از طرف دیگر  ورد قطرهاي کوچکتر، کمتر است.آبزرگتر توسط روش پردازش تصویر نسبت به دقت بر

 16 دوربین ،90dو  50d مثال در مورد شود (براي هاي داراي رزولوشن پایین، بیشتر می قطرهاي بزرگتر توسط روش پردازش تصویر، نسبت به دوربین
متر و در  میلی 4/0 برابر با و 10dرود براي  اختالف بین نتایج در تصاویر مربوط به شلمان ترین بیش .) و بالعکساست تر بوده رود دقیق در شلمان مگاپیکسل

در مجموع، اختالف بین نتایج هر  باشد. مگاپیکسل) می 14و  10هاي  متر (بین قدرت تفکیک میلی 2/3و برابر با  90dمورد رودخانه سیرچ مربوط به 
 ، چندان زیاد نیست.اتدوربین با دوربین دیگر در مورد یک اندازه خاص از ذر
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 یک مکانی دوربین بر نتایج روش پردازش تصاویربررسی تأثیر عامل قدرت تفک – 9شکل 

  
 بر نتایج روش پردازش تصاویر )یا الگوریتم پردازش افزار روش پردازش (نرمبررسی تأثیر عامل   .3-3

افزارهاي  ط نرمتوسرود مدنظر قرار گرفتند و  نقطه دلخواه از بستر رودخانه شلمان 4تصاویر، عامل الگوریتم بر نتایج روش پردازش  سنجش تأثیر براي
ImageJ  وFHWA Hydraulic Toolbox طور جداگانه مورد پردازش قرار گرفتند. الگوریتم مورد استفاده در  بهFHWA Hydraulic Toolbox  همان

حله ایجاد تصویر باینري پس از مر ImageJدر افزار،  هاي مورد استفاده در دو نرم منظور ایجاد تمایز بین الگوریتم است. به 5شده در شکل  مراحل آورده
)Thresholded Regions از عملگر (Morphologic Close زمینه عملگر حذف پسهمچنین شدت  و استفاده شد )Rolling Ball Radius(20  ، به اندازه 

طور  هماندهد.  افزار را نشان می نتایج آماري مربوط به پردازش تصویر در دو نرم 10شکل افزار تنظیم گردید.  فرض در نرم از حالت پیش کمترپیکسل 
، 51/0ترتیب  به 90dو  10d ،30d ،50dافزار) مختلف در پردازش تصاویر، در مورد  گردد اختالف بین دو حالت مربوط به دو الگوریتم (نرم که مالحظه می

  .آید میدر این حالت، تفاوت چندانی بین نتایج به چشم ندر واقع  باشد. متر می میلی 22/0و  07/0، 34/0
  

 
  بررسی تأثیر عامل الگوریتم پردازش تصویر بر نتایج روش پردازش تصاویر – 10شکل 

  
 

  گیري نتیجه  .4
 

افزار پردازش تصویر و قدرت تفکیک مکانی دوربین بر نتایج روش پردازش تصویر بوده است.  نرمهدف کلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیر عوامل نور، 
بر روي نتایج روش پردازش تصویر تأثیرگذار بوده است اما در این بین، عامل خود   دهد. هر عامل به نوبه دست آمده را نشان می به خالصه نتایج 11شکل 

باشد. در مجموع،  نور در تصاویر، مشخصاً بیشترین تأثیرگذاري را داشته است و حساسیت روش پردازش تصویر به دو عامل دیگر چندان زیاد نمی
، در نور آفتاب وجود ندارد آنهاکه در  مگاپیکسل) 16یا  14باال (مانند  مکانی ي قدرت تفکیکادار هاي شده توسط دوربین تهیه اویرپردازش تص

لی به نتایج قابل قبوتواند  کار گرفته شد، می در این مطالعه به ImageJافزار  چه که در نرم صورت استفاده از یک الگوریتم پردازش تصویر مشابه با آن
  منتهی گردد.
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  ها بررسی تأثیر عوامل مختلف بر نتایج روش پردازش تصاویر در بستر رودخانه – 11شکل 

 
  

  قدردانی   .5
  

به  "بندي مصالح بستر رودخانه بدست آمده از روش پردازش تصویري منحنی دانه  بررسی حساسیت و عدم قطعیت"این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی 
المللی امام خمینی(ره) به خاطر حمایت از انجام  وسیله از معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه بین باشد. بدین می 31/03/95مورخ  /د132031/1شماره 

 نماید. طرح مزبور تشکر و قدردانی می
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