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  مقدمه
 ةزنجير مختلف مراحل مديريت براي حيوان، ةزند وزن
 وزن اطالعات مزرعه، در است. مهم عامل يک آن، توليد
 تبديل بازده حيوانات، رشد برآورد براي توان مي را زنده

 Menesatti et) برد کار به بيماري بروز آگاهي از و خوراک،

al., 2014). حيوان معموالً ةهاي سنتي برآورد انداز روش 
توسط چشم و دست و بر اساس نظر شخصي خريدار يا 

شود  انجام مي حيوانات مستقيم توزين طريق از يا دامدار
(Wu et al., 2004) .برآورد وزن که هاي ديگر روش از 

 تشخيص هاي مختلف براي در پژوهش گسترده طور به
 وزن محاسبه همچنين و حيوان اشکال و اندازه تغييرات

هاي  ويژگي گيري اندازه روش آنها بررسي شده است، زنده
 Topal & Macit, 2004; Frost et) ظاهري بدن حيوان

al., 1997; Salako, 2006; Mollah et al., 2010; 
Tasdemir et al., 2011; Menesatti et al., 2014) .اگرچه 

 کند، مي فراهم را نتيجه ترين مستقيم دقيق توزين روش
 آسيب موجب تواند مي واست  بر زمان و فرسا طاقت کار کي
 و همچنين بروز حوادث دامپرور و حيوان براي استرس و

 براي موقعيت مناسب در حيوان دادن قرارهنگام  خطرناک
 Pope & Moore, 2002; Slippers)شود ( گيري وزن اندازه

et al., 2000 .بدن با مستقيم تماس از جلوگيري براي 
 بر هاي ظاهري مبتني ويژگي گيري اندازه به روش حيوانات،
 از شده است. بسيار توجه کامپيوتر کمک به تصاوير
 و زنده وزن تعيين براي ديجيتال تصوير بر مبتني هاي روش
 ,.Pastorelli et al) خوک جمله از مختلف، حيوانات رشد

2006; Parsons et al., 2007; Wang et al., 2008) ،
 گاو و Mollah et al., 2010)(هاي گوشتي  جوجه

(Tasdemir, 2011; Menesatti et al., 2014)  استفاده
 و باال نماي)  ,.wang et al (2008 در پژوهشي. شده است

 قبيل از هايي ويژگي استخراج براي خوک را تصاوير جانبي
محيط، مساحت محدب، قطر بزرگ،  مساحت، بيني پيش

اي ميان  رابطه ةتوسع براي قطر کوچک و خروج از مرکز
 ،دادند قرار استفاده مورد حيوان زنده وزن ها و ويژگي اين

نتايج نشان داد ميانگين خطاي نسبي سيستم توزين 
  بود. درصد  ۳ هنگام راه رفتن حدود

به آن اشاره شده،  هاي متعدد که در پژوهش مهمي موضوع
هاي اتفاقي حيوان  يريگ جهت و تيوضع منظم راتييتغ

سر که  تيموقع مکرر رييبا تغ ژهيو است. اين مسأله به
خطاي  شود، حيوان ميبدن  تغيير ابعاد ظاهري سبب

 ,.De Wet et al) کند مي ها اعمال گيري بيشتري در اندازه

 طبيعت و مشخص شد که شکل يدر پژوهش .(2003
خطاي زيادي  ظاهري مساحت ها در خوک سر متحرک

 گردن و سر رؤيت قابل در ضمن مساحت کند و ايجاد مي
 سمت به متمايل که هنگامي خوک باال نماي از مخصوصاً

کند. براي رفع اين  مي تغيير پا، سر ايستاده اينکه اي جلو
 اند  هاي مختلفي را ارائه کرده مشکل پژوهشگران روش

Schofield (1990) .Wu et al. (2004)  با محاسبه فاصله
هر نقطه از مرز بدن خوک تا محور مرکزي بدن آن در 
راستاي محور طولي و محاسبه مشتق آن موقعيت پشت 

نقطة عطف در مشتق منحني عرضي  گوش را که يک
 نقطه اين از بعد نقاط خوک بود، پيدا کردند. سپس تمامي

 Kashihaکرد.  حذف را خوک سر شيوه اين به و شد حذف

et al. (2013)  بدن خوک را از سر آن با استفاده از
دو بيضي جدا کردند و دقت سامانه بينايي الگوريتم برازش 
 De Wetرا افزايش دادند.گويي وزن خوک  ماشين در پيش

et al. (2003) هاي گوشتي را  وزن بدن جوجه در پژوهشي
با خطاي استاندارد و صورت تکي بدون حذف سر و دم  به

 ۱۵ و درصد ۱۰ ترتيب و محيط به هاي مساحت دادهبراي 
 .Amraei et alديگر  پژوهشي . دربيني کردند پيش درصد

مصنوعي و بينايي با استفاده از روش شبکه عصبي  (2017)
 =۹۴/۰R2 هاي گوشتي با گويي وزن جوجه ماشين به پيش

در اين  .گرم پرداختند ۵۰کمتر از گويي  پيش خطايو 
 -سر و دم جوجه با استفاده از روش چن شدسعي پژوهش 

  نشد.صورت کامل انجام  ولي اين کار به شود،حذف  ١ويس
Cootes et al. (1995) ٢سازي شکل فعال روش مدل 

)ASM (در يک تصوير با  ءبراي شناسايي شکل شي
ارائه دادند.  را اي تصوير استفاده از آموزش مدل توزيع نقطه

يابي  مدل شكل فعال، ابزار آماري قدرتمندي براي مكان
طور آماري تغييرات در  كه به استشـكل بـا دقت باال 

 مجموعه آموزشي را مدلموجود در نمونه  هاي شکل
تا بـه  يافتهطور تكرارشونده تغييرشكل  سپس به .كند مي

 ;Yuan & Mu).دجديد منطبق شو شيء در تصوير نمونـه

اي از نقاط  وسيله مجموعه اشکال به ASMوشدر ر (2007
اين نقاط، مجاز به تغييرشکل مطابق با  شوند. توصيف مي

مدهاي تغيير شکل اصلي هستند که خود اين مدهاي 
آناليز  ةاصلي از يک مجموعه آموزشي از تصاوير به وسيل

                                                           
1- Chan-Vese 
2- Active shape model 
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ي ساز مدل از آيند. دست مي  به (PCA)١ يهاي اصل مؤلفه
 Jia & Hu, 2009; Saad) چهرهيي شناساي برا فعال شکل

et al., 2005) ي پزشک هاي عکس تطابق و(Ginneken et 

al., 2002; Thodberg & Rosholm, 2003) موفقيت با 
 شکل روش مدل از Sogaard (2005)است.  شده استفاده

ي برا نيو همچن هرز علف گونه نوزدهيي شناساي برا فعال
هرز با  علف گونه چغندرقند ميان اين نوزدهيي شناسا

 بندي جستار، بخشهدف در اين لذا . استفاده کرد موفقيت
 بيني پيش سر جوجه براي گوشتي و حذف هاي جوجه
هدف از انجام  فعال است. شکل مدل روش تر وزن به دقيق

در حذف سر  ASMاين پژوهش، بررسي توانمندي روش 
کننده   بيني جوجه و افزايش دقت معادالت رگرسيوني پيش

ها نسبت  جوجه هاي ظاهري بدن ميان وزن واقعي با ويژگي
  است. ٢به روش اتسو

  
  ها روش و وادم

  حيوانات آزمايشي
قطعه جوجه گوشتي يک روزه  ۳۰ آزمايشي با استفاده از

در محل ايستگاه دامپروري دانشگاه  ٣سويه تجاري راس
روز  ۴۲کشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان به مدت 

 مترمربعها براي پرورش پرندگان يک  انجام شد. ابعاد پن
در نظر گرفته شد. در اين بررسي پرندگان در سه پن 

قطعه جوجه در هر پن) جداگانه قرار گرفتند.  ۱۰(تعداد 
درجه سلسيوس و  ۳۳اول پرورش  ةدماي سالن در هفت

درجه سلسيوس  ۲ پس از آن به ازاي هر هفته پرورش
پرورش، روشنايي به  ةکاهش يافت. در سه روز اول دور

 ۲۳ آن تا پايان دوره به مدت ساعت و پس از ۲۴مدت 
ساعت تاريکي درنظر گرفته شد. براي  ۱ ساعت روشنايي و

پوشش کف بستر از تراشه نجاري استفاده و تغذيه 
 NRCهاي گوشتي مطابق جيره غذايي استاندارد جوجه

پرورش  ةانجام شد. آبخوري و دانخوري در کل دور (1994)
ه آب و خوراک صورت دستي انجام شد. تمامي پرندگان ب به
 صورت آزادانه دسترسي داشتند. به
 

  برداري و اخذ تصوير  فيلم
 شده بالفاصله بعد از توزين دستي با ترازوي هاي ضبط فيلم

WANTمدل ، WT-X ،گرم  ۱/۰ دقت با ،ساخت کشور چين
                                                           
1- Principal Component Analysis 
2- Otsu  
3- Ross 

 IFA مدل ،Shany( شدند. دوربين در هر پن گرفته مي

 مورداستفاده در اين پژوهش ، ساخت کشور چين)7050
فريم  ۱۵صورت ديجيتال با سرعت  به را قابليت اخذ فيلم

پيکسل  ۴۱۲۸×۳۰۹۶ پذيري مکاني تفکيک بر ثانيه و
باالي سر حيوانات و ثابت صورتي متمرکز  بهدوربين  .داشت

اين فاصله در  شت ودر ارتفاع يک متر باالتر از کف قرار دا
هاي  گرفته شد. جوجه آزمايش ثابت درنظر ةطول دور

و هر  بودندگوشتي در طول تصويربرداري متحرک و آزاد 
  .شد ثبت ميروز پنج دقيقه فيلم براي آناليز تصوير 

  
  پردازش تصوير و استخراج ويژگي

 MatLab R2013a )The اخذ شده به محيط هاي فيلم

MathWorks Inc., Natick, Mass, USA(  انتقال يافت و
انجام  حينتبديل شدند.  BMPبه تصاويري به فرمت 

آزمايش و تحليل تصاوير مشخص شد که پرندگان 
هاي حرکتي خاصي مانند پر زدن يا باز کردن کامل  حالت

پرهاي خود، دراز کردن پا، سوار شدن روي يکديگر و غيره 
هاي مختلف  پاسخ به محرکدارند که البته اين حرکات 

 ،اين اعمال فيزيکي، وضعيتو خارجي است. داخلي 
گيري و به تبع آن سبب تغييرات اندازه ابعاد بدن و  جهت

از تصاوير  محيط و مساحتثير روي استخراج أتدر نتيجه 
از انتخاب  بعدشدند. اين گونه تصاوير حذف لذا  ؛نددش مي

ها (گسترش هيستوگرام و حذف  پردازش آن تصاوير و پيش
به خاکستري براي کاهش  RGB تصاويرنويز) و تبديل 
بندي بر روي تصاوير  دو روش بخش ،حجم محاسبات

زمينه جدا  ها از پس هاي گوشتي اعمال و جوجه جوجه
 الگوريتمروش  )۲ و گذاري اتسو روش آستانه) ۱ شدند:
ASM.  

 
  (ASM) فعال شکل مدل الگوريتم

 مدل ابتدا بايد فعال، شکل مدل الگوريتم اجراي براي
 دهي توسعه يابي و وزن با نقطه جوجه بدن کانتور ميانگين

تصاوير آموزشي  سازي مستقلبراي سپس  داده شود.
 عملياتها  نسبت به اندازه و محل قرارگيري جوجه

 کانتور ميانگين مدل روي انتقال و چرخش بندي، مقياس
 همگرا و آموزش در تسريع براي نهايت در. شود اعمال
 بدن کانتور اينکه به توجه با وجو، جست الگوريتم شدن
 اصلي هاي مؤلفه آناليز از است، بسياري نقاط داراي  جوجه
 ويژه مقادير و ويژه بردارهاي استخراج براي مرز، کانتور
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هاي بعدي  شود. تمامي اين عمليات در بخش مي استفاده
  .شوند توضيح داده مي

  
  جوجه کانتور بدن ميانگين مدل

) شکل لبه نقاط تمام از نمايندگي به(اي  مدل توزيع نقطه
 محيط در دستي صورت به لبه ثبت با جوجه براي هر

 توزيع ميانگين مدل. يافت توسعه MatLab 2013a افزار نرم
 جداگانه صورت به تصاوير مجموعه از ها جوجه اي نقطه

تصوير  هر در اي روند تشکيل مدل توزيع نقطه .شد ساخته
 مجازي شاخص نقاط با هر جوجه ةلب اين صورت بود کهبه 

توزيع نقاط شاخص در تصاوير با  ةو تعداد و شيو مشخص
 نقطه Sogaard (2005)، ۱۳۲سعي و خطا تعيين شد. 

 شاخص نقطه Persson & Astrand، ۸۸  (2008)و شاخص
 استفاده برگي چهار ةمرحل در هرز علف هاي بوته براي

 شاخص نقطه Swain et al.، ۵۰ )(2011 ةمطالع در. کردند
شد. در  استفاده ١تاجريزي گياهان برگي ۲ ةمرحل براي

 منحني در )قرمز شاخص (نقاط ةنقط ۶ اين پژوهش از
گونه که در  همان ).۱استفاده شد (شکل  جوجه لبه طبيعي
صورت کامل  شده به انتخاب ةنقط ۶مشخص است،  ۱ شکل

شکل اصلي جوجه، نقاط حرکتي و انتهايي کانتور بدن را 
در ضمن تعداد نقاط بيشتر سبب افزايش  دهد. پوشش مي

زمان همگرا شدن و در برخي موارد گمراهي مدل شکل 
 شود. فعال مي

هاي تصاوير جوجه  همچنين براي اينکه روند تغييرات لبه
در شکل  هک گونه همان ،ميان نقاط شاخص مشخص شود

ميان نقاط رنگ  سبز ةچند نقط ،نشان داده شده است ۱
صورت  نيا به نقاط گرفتن قرار ةنحوشاخص قرار گرفت. 

 سبز ةنقط چند قرمز، ةنقط نياول گرفتن قرار بعد از که بود
 تا گريد سبز ةنقط چند دوباره وي بعد قرمز ةنقط سپس و

 نيا به جوجه بدن ةلب ةقرار گرفت هم قرمز ةنقط نيآخر
 متوالي قرمز نقطه دو نيب سپس داده شود. پوشش شکل

تعيين  ةيافت. نحو شيافزا عدد ۲۰تعداد نقاط سبز به 
يابي بود. همچنين تعداد نقاط  محل نقاط به روش درون

 ۲۰ ميانگين نقاط سبز انحراف رساندن حداقل به براي
 آموزشي تصوير ۶۰ در اين پژوهش عدد درنظر گرفته شد.

صورتي که در باال  مدل به آموزش براي دستي صورت به
براي شدند.  سازي مدلگذاري و  نقطه توضيح داده شد،

                                                           
1- Nightshade 

استقالل تصاوير آموزشي نسبت به اندازه و محل قرارگيري 
 بندي، چرخش و انتقال که متعاقباً ها، عمل مقياس جوجه

 .انجام شد MatLabافزار  در نرم ،دنشو توضيح داده مي
  

  
) شاخصي ها نقطه( قرمز نقطه ها، جوجهي ا نقطه عيتوز -۱شکل 

  )n=20 ها شاخص انيم نقاط( سبزي ها نقطه
 

و  شوند و مدل ميانگين مي ٢تراز همهنگام آموزش، اشکال 
 n آيند. دست مي  به xiاز بردارهاي شکل  مختلف مدهاي

ام iبراي هر شکل جزء  xiشاخص از بردار شکل  ةنقط
  ) است:۱( ةرابطصورت  به

)۱(  ,0 ,0 ,1 ,0 , 1 , 1( , , , ,... , )
1,...,

T
i i i i i i n i nx x y x y x y

i N
- -=

=
 

 Nامين شکل و iامين نقطه شاخص در xi,j,yi,j(، j(که 
  ها موجود است.  تعداد شکل

  شود: ) بيان مي۲( ةصورت رابط به xميانگين مدل 
)۲(  

1

1 N
ii

x x
N =

= å  

اصلي ماتريس هاي  مدهاي مختلف از تحليل مؤلفه
  )):۳آيد (رابطه ( ،  نقاط مرزي به دست مي)Sکواريانس (

)۳(  
1

1 ( )( )N T
i ii

S x x x x
N =

= - -å  

 بندي تقسيم و مرجع نقطه ۶ به توجه با تصوير هر براي
 ۶×۲۰ ويژگي بردار يک نقطه ۲۰ به مرجع نقطه هر ميان

 خارجي مرز عنوان به ۱۲۰ ابعاد به فضايي و استخراج
 امري متغيرها از حجمي چنين با وجو جست. آمد دست به

 براي PCA روش از دليل همين به است؛ بر زمان و مشکل
 بهترين مجموعه و استفاده ويژگي بردار ابعاد کاهش

 ةنتيج .شد استخراج ويژه مقادير به مربوط ويژه بردارهاي
 بردارهاي ويژههاي اصلي کانتور مرز،  مؤلفهتحليل 

)p1…p2n(  و مقادير ويژه)��, … , براي مدهاي  )���
                                                           
2- Aligne  
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هاي مختلف  شکل تغيير مختلف، مدهايمختلف است. 
مقدار کنند.  توصيف مي مجموعه آموزش راموجود در 

مقادير ويژه مربوط به آن  ةبا انداز يک مدشکل در  تغيير
شود. مد مربوط به بيشترين مقدار ويژه  تعيين مي مد

 اکثردهد.  نشان مي شکل راترين بخش تغييرات  بزرگ
براي افتد.  اول اتفاق مي چند مدتغييرات معموال در 

 مقادير ويژه tهاي مربوط به  ، مدTدرصد تغييرات توصيف 
  شود: ) استفاده مي۴( ةاول از رابط

توان با مجموع مدل  اشکال در مجموعه آموزش را مي
  )):۵ميانگين و مدهاي وزني مختلف تقريب زد (رابطه (

)۵(  �� = �� + �� 
,��]=P [که  … . , بردار وزن را  b مد اول و t ماتريس ��

 روش اين در اوليه شکل قرارگيري دهد. محل نشان مي
 و سطح مرکز لذا است؛ مهم بسيار موفق بندي بخش براي
 اتسو گذاري آستانه از آمده دست به تصوير قرارگيري زاويه

 وارد ASM به حيوان اوليه موقعيت عنوان به و محاسبه
 سرعت و دقت با وجو جست فرآيند عمل اين با. شد

 .شد انجام باالتري

  
 اشيا وجوي جست براي مدل شکل فعال از استفاده
  مشابه

براي تبديل مدل به يک شي جديد (جوجه درون تصوير)، 
وجو تکراري آغاز شد که در آن از انتقال،  جست فرآينديک 

هاي مختلف براي تغيير  بندي و وزن حالت چرخش، مقياس
شکل مدل براي تناسب با شيء جديد مکرراً استفاده 

صورت  شود. در مرحله آموزش مدل، نقاط شاخص به مي
گيرند اما عمل تطابق  تصاوير قرار مي دستي روي تمامي

مدل از طريق  هاي جديد هاي قديمي با شاخص شاخص
 وجو جست روند مراحل .شود وجو انجام مي جست
مرحله  ۷نشان داده شده، شامل  ۲ گونه که در شکل همان

است که مراحل به تفضيل مورد بررسي قرار خواهند گرفت 
(Swain et al., 2011) الي ۲مراحل . شايان ذکر است که 

ادامه حداکثر تعداد تکرار  رسيدن به يا شدنتا همگرا  ۷
 .تکرار در نظر گرفته شد) ۲۰۰يابند (در اين پژوهش  مي

  
وجو مدل  فلوچارت مراحل مختلف فرآيند جست -۲شکل 

  شکل فعال
 

 قرار با وجو جست روند اوليه: قرار دادن شکل .۱ مرحله
�شکل  دادن = �� + بعد از  تصوير جوجه روي ��

و  s ،qترتيب به اندازه  انتقال بهدوران و  بندي، مقياس
)��   پارامترهاي به براي اوليه مقاديرشود.  شروع مي) ��,

 ترتيب چرخش، به ��∆ و �∆، �∆موقعيت ( ١روزرساني
 هاي تغيير وزن دو مقدار هرو همچنين  انتقال) و مقياس
 در ابتدا )�∆( شکل هاي تغيير وزن تغييرات و )b(شکل 
  .شوند مي تنظيم صفر

 ةنقط هر ارجح جديد: براي شکل يافتن .۲مرحله 
هاي  پيکسل با سطوح خاکستري شده نرمال مشتق شاخص،

 شکلکانتور  امتداد عمود بر در خارج و داخل همسايگي
 مشخصات با آمده دست به مشتق مشخصاتشد و  بررسي
 .شود مي مقايسه مدل آموزش طول در حاصل مشتق
با  تشابه بيشترين مشتق کانتور مرز شکل آن در که مکاني

شاخص جديد درنظر  ةعنوان نقط کانتور آموزش را دارد، به
تعيين تشابه ميان مشتق مرز و مرز  ةگرفته شد. شيو

 حداقل ةمحاسبآموزش از طريق  ةتوليدشده در مرحل
جهت  ۳شکل  مربعات خطا ميان اين دو مرز بود. ميانگين
  دهد. نشان مي کانتور شکل را براي بخشي از شکل حرکت

                                                           
1- Update parameters 
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نقاط  يجاي شيوة تغيير مدل شکل فعال و جابه -۳شکل 

  شاخص روي مرز
  

 يبراي پارامترها ر جديديمقاد . محاسبه۳ ةمرحل
 يبرا دير جديمقاد يافتن به منظور xي ميقد شکل ت:يموقع

 تراز هم ديجد ارجح شکل با اسيمق و انتقال ،چرخش
 نيب تفاوت �∆ و ��∆ ،�∆ روز به ت مقاديريشود. موقع مي

 و ۱ ةمرحل در استفاده مورد اسيمق و انتقال چرخش،
 با x کردن تراز از آمده دست به اسيمق و انتقال چرخش،

   .هستند ديجد ارجح شکل
 رات وزن تغييرييتغ ديجد ريمقاد ةمحاسب. ۴ ةمرحل
 و )xتراز شده ( يميقد ميان شکل )�∆( تفاوتاز  :١شکل
وزن  راتييتغ دير جديمقاد ةمحاسب در ديجد ارجح شکل

 از وزني برا راتييتغ نيا شد. ) استفاده�∆( ر شکلييتغ
  تعيين شدند: )۶( ةرابط

)۶(  x P bD = D  
Cootes et al. (1995)  رابطه صورت  به �∆نشان داد که

  محاسبه است: ) قابل۷(

)۷(  
1(( (1 )) ),

( ))[ ( , )[ ]
]p c

x M S S
M s x

x x x
q q q

-D = + D
- + D
+D - D -

  

و براساس رابطة  ماتريس دوران است M در اين رابطه که
  گردد. ) محاسبه مي۸(

)۸(  cos sin
sin cos

s s
s s

q q
q q

-æ ö
ç ÷
è ø

  

 ترتيب چرخانده به sو  q ةس را به اندازياين رابطه هر ماتر
 شکل نيب اختالف ��∆در ضمن  کند. يمي بند اسيو مق
 .است ديجد ارجح شکل و )x( ٢راستانشده هم يميقد

ي محاسبه شد، برا) ۹( ةبا استفاده از رابط �∆که  هنگامي
  شود: قديمي اضافه مي bاستفاده شد که به  �∆تعيين 

)۹(  new oldb b b= + D  
                                                           
1- Deformation weight changes 
2- Unaligned 

 از نانياطمي برا شکل: رييتغ کردن محدود .۵ ةمرحل
 محدوده bnew نکند، براي رييتغ حد از شيب شکل نکهيا

ي ها تيمحدود از b محدود کردن يبرا. تعيين شد
 به وزن عيتوزي براي گاوس عيتوز اگر .شد استفاده ٣يضويب
 وزن باشد، مفروضي آموزش اشکال ازي ا مجموعه جاديا
  Dmax از کمتر که Dm ٤سيماهاالنوب فاصله همانند تواند يم

  .شود انتخاب قطر بزرگ شکل)(

)۱۰(  
2

2 2
m max

1

t
k

k k

bD D
l=

æ ö
= £ç ÷

è ø
å  

به  گريد راه. شود مي انتخابي تجرب طور به Dmax آن در که
 هر وزن آن در که است، ٥محدودکنندهي ها کادر کار بردن

در  ژه مربوطهيو ضرب مقدار از حاصل بايد کمتر ،)b( کادر
Dmax

  . ))۱۱( ةباشد (رابط 2
)۱۱(  2 2

maxk kb D l£  
، b ةمحدود از تعيين پس د:يجد شکل محاسبه .۶ ةمرحل
 ) محاسبه۷( ةبا استفاده از رابط )xnew(د يجد شکل
  شود: مي

)۱۲(  ,limnew new itedx x Pb= +  

xnew هاي محدودشده جديد تغيير شکل  تنها بر اساس وزن
ه الزم است که ب xnewرجيح، اابد. براي تناسب شکل ي مي

q اندازة q+ D،c cx x+ D  1)و )s s+ D ترتيب  به
  شود. بندي انده، انتقال و مقياسچرخ
 زمان تا ۷- ۲ همگرايي: مراحل تا تکرار .۷ ةمرحل

حاصل  تکرار، تعداد تا زماني که حداکثر يا همگراشدن
اوليه موقعيت  به وجو جست ةنتيج .يابد شود، ادامه مي

زيادي از  ةداراي فاصل اوليه مدل اگر  .داردبستگي  مدل
 شکل کردن پيدا به قادر وجو جست فرايند ،شکل باشد

 .)(Johansson et al., 2004 نيست جسم صحيح
  

  نتايج و بحث
پس از جداسازي پيش زمينه از پس زمينه با استفاده از 

روي  ASMگذاري اتسو، مدل آموزش ديده  روش آستانه
گذاري اتسو براي   شده با روش آستانه  تصاوير باينري

 صورت خودکار اعمال شد.  جداسازي سر جوجه از بدن به
کردار سه بردار ويژه مربوط به سه مقادير ويژه  ۴ در شکل

گونه که در شکل مشخص  را نمايش داده شده است. همان

                                                           
3- Ellipsoid limitations 
4- Mahalanobis 
5- Box limitations 
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است، کردار بردار ويژه مربوط به اولين مقدار ويژه به 
مقادير  ةتر از بقي ميانگين شکل (نقاط آبي رنگ) نزديک

درصد  ۹۹اصلي، داراي بيش از  ةويژه است. اين سه مؤلف
 ها هستند. جوجه واريانس شکل

  

 
  ها کانتورهاي جوجه و شکل ميانگين کانتورهاي جوجه در اولين روز پرورش جوجهسه مؤلفه اصلي  اولين -۴شکل 

  
بندي جوجه توسط  تغييرشکل و بخش ةشيو ۵در شکل 

وجو نشان داده شده  مرحله جست ۱۰۰ طي ASMروش 
ام ۴۰شود، بعد از گام  گونه که مشاهده مي است. همان

مرز  ناسبي از خود نشان داده و تقريباًکانتور عملکرد م

 تا ۸۰خارجي بدن جوجه را تشخيص داده است. از گام 
ام کانتور بدن جوجه کامل، مرز کامالً تشخيص داده و ۱۰۰

  شود. سر جوجه نيز حذف ميعالوه بر اين 

   

    
 ام)۴۰(گام   ام)۲۰گام (  گام اول)(

   
 ام)۱۰۰(گام  ام)۸۰(گام  ام)۶۰(گام 

  آن است) اصلي ةمؤلف ۳ قرمز نقاط و شکل کانتور ميانگين آبي رديابي کانتور بدن جوجه از گام اول تا صدم (نقاط -۵شکل 
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بندي تصوير به دو روش  نتايج حاصل از بخش ۶در شکل 
نمايش داده شده است.  ASMگذاري اتسو و روش  آستانه
با  ASMگونه که در شکل مشخص است، روش  همان

موفقيت سر جوجه را از بدنش جدا و در ضمن مرز بدن 
بندي  از بخش تر استخراج کرده است. بعد جوجه را صاف

و  ها براي هر دو روش محاسبه آن محيط و مساحت تصوير
ميان اين دو ويژگي و وزن واقعي معادله رگرسيوني خطي 

  برازش شد.
  

    
  (ب)  (الف)

و ب)  ASMبندي جوجه با استفاده از روش الف)  بخش -۶شکل 
  گذاري اتسو روش آستانه

 و مساحت و ها جوجه وزن ميان ةرابط ةمقايس ۷در شکل 
 سر آن در که ASM روش به دو شده استخراج محيط
 داده شده است. نشان اتسو روش و شده حذف جوجه

 و ميان مساحت همبستگي ضريب کردارها، مطابق اين
 و وزن واقعي فعال شکل شده از روش مدل محيط استخراج

 روش براي مقادير اين و درصد ۹۳ ودرصد  ۹۷ ترتيب به
 مشاهده که است، درصد ۹۲ ودرصد  ۹۳ ترتيب به اتسو
 همچنين است. بيشتر فعال شکل مدل دقت شود مي

بيني وزن بر اساس  مجذور ميانگين مربعات خطا پيش
شده از روش مدل شکل فعال و  مساحت و محيط استخراج

و اين مقادير براي روش  ۷۳و  ۳۰ترتيب  وزن واقعي به
دليل خطاي کمتر را هم  .هستند ۱۳۰و  ۹۵رتيب ت اتسو به

سازي مرز باشد.  طور يکنواخت تواند حذف سر و همين مي
De Wet et al (2003) گيري وزن  ظهار داشت اندازها

دليل تغيير مکرر آن مؤلفه  هاي گوشتي با سر به جوجه
راستا با  کند که اين مسأله هم خطاي اضافي ايجاد مي

  .حاضر است ةمطالع
 

  

 

  
  )٩٧روش مدل شکل فعال ( -مساحت    )٩٣روش اتسو ( -مساحت

  

 

  
  )٩٣مدل شکل فعال ( -محيط    )٩٢روش اتسو ( -محيط

  اتسو روش و فعال شکل مدل روش دو براي  محيط و مساحت پيکسل مقدار و ها جوجه وزن ميان رابطه مقايسه -٧شکل 
 

  گيري نتيجه
هاي  گيري اندازه حيوان و همچنين ةزند وزن ةمحاسب
 اندازه تغييرات تشخيص براي آنها، بدن هاي ظاهري ويژگي

بسيار پرکاربرد است. در نتيجه در اين پژوهش براي 
هاي گوشتي از روش  بيني وزن جوجه کاهش خطاي پيش

مدل شکل فعال استفاده شد. از اين رو بعد از اخذ تصاوير 

y = 0.0078x - 162.89
R² = 0.9342
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 ۴۵                                                             ۱۳۹۷/ بهار و تابستان ۱/ شماره ۷هاي كشاورزي/ جلد  هاي مكانيك ماشين نشريه پژوهش

 براي دستي صورت به آموزشي و توزين حيوانات تصاوير
ها با روش مدل  شدند و سپس سر جوجه ثبت مدل آموزش

براي تعيين دقت روش مدل شکل  شکل فعال حذف شد.
 بندي به ها از روش با بخش بندي جوجه فعال در بخش

ها با  جوجه محيط و اتسو استفاده و ميان مساحت روش
ضريب  وزن واقعي مدل رگرسيوني توسعه داده شد.

 ۹۷دست آمده در روش مدل شکل فعال ( همبستگي به
ترتيب ميان ميان وزن واقعي با  به درصد ۹۳درصد و 
و  درصد ۹۳(اتسو  محيط) در مقايسه با روش و مساحت

محيط)  و ترتيب ميان وزن واقعي با مساحت درصد به ۹۲
مقادير بيشتري  محيط و ميان وزن واقعي با مساحت

بيني  همپنين مجذور ميانگين مربعات خطا پيش. داشتند
شده از روش مدل  وزن بر اساس مساحت و محيط استخراج

گرم و اين  ۷۳و  ۳۰ترتيب  شکل فعال و وزن واقعي به
 گرم هستند. ۱۳۰و  ۹۵ترتيب  مقادير براي روش اتسو به

هاي رگرسيوني بعد از  اين مسأله گوياي افزايش دقت مدل
  .حذف سر جوجه به روش مدل شکل فعال بود

  
  گزاري سپاس
م علو دانشگاه مالي حمايت از نويسندگان وسيله بدين

  کنند. مي قدرداني عی خوزستانيکشاورزی و منابع طب
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