
 هاي كشاورزي هاي مكانيك ماشين پژوهشنشريه 
 )٣٤-٢٣( ١٣٩٩/ پاييز و زمستان ٢شماره / ٩جلد 

  
  

  يمقاله پژوهش
  

 و يعصب شبکه و ريتصو پردازش يهاکيتکن از استفاده با نيبلدرچ تخم وزن و حجم نييتع
  يونيرگرس يهامدل با سهيمقا و يمصنوع

  
 ٢ارياحسان هوش و *١ياشکفتک يمحمود محمود

 
 

  دهيچک
 

سازي  اي مدلهاي رايانهبايد بتوان پارامترهاي کيفي آن را با استفاده از روش تخم بلدرچينکردن مراحل فرآوري  مکانيزهجهت 
و سپس  فيزيکي تخم بلدرچين استخراج شده هاي پردازش تصوير، خواصدر اين تحقيق با استفاده از تکنيکرو  نمود. از اين
ها يک مدل رگرسيون محور اصلي تخم به دست آمد. در ضمن جهت تعيين وزن تخم بندي و دوران حول ها با اليهحجم تخم

هاي پيشنهادي در اين تحقيق با شها و رومتغيره و يک مدل عصبي و مصنوعي ايجاد شد. همچنين نتايج حاصل از مدلچند
و نور محيط مادرها بر روي  ) مقايسه شد. در پايان تأثير سن، تغذيهHoytهاي هاي موجود (مدلمقادير واقعي و مدل

شده   % و با حجم محاسبه۹۷، دقت Hoytها و مدل  پارامترهاي کيفي تخم مورد بررسي قرار گرفت. با مقايسه حجم واقعي تخم
دهد. با مقايسه خوبي نشان مياي تخم را به% حاصل شد، که اهميت روش تقسيم اليه۱۰۰اي تخم، دقت روش تقسيم اليهبه 

% ۹۵% و با مدل عصبي و مصنوعي، دقت ۹۰متغيره، دقت %، با مدل چند۸۳، دقت Hoytها با مدل واقعي وزن تخممقادير 
گرفت که بسيار گذاري را هم در تخمين در نظر مي حاصل شد. مدل عصبي نه تنها دقت بهتري نشان داد بلکه اثر زمان تخم

گذاري بر پارامترهاي  خص شد، سن بلدرچين مادر در زمان تخمها مشحائز اهميت است. از مقايسه نتايج پرورش بلدرچين
گسترش نيافتن رحم مادرها  دليل بهتري دارند که ممکن است تر شکل کرويهاي جوانبلدرچين است و تخم مؤثرکيفي تخم 

است.  مؤثرها مباشد. همچنين مشخص شد نحوه قرارگرفتن قفس مادرها از لحاظ دريافت مناسب نور، غذا و آب بر کيفيت تخ
ها قرار داشته و داراي نور و غذاي بهتري بودند داراي افزايش ابعاد و وزن که تخم مادرهايي که در باالترين قفسطوريبه

تواند به يم ي و مصنوعيو شبکه عصب ريپردازش تصو يها کيدهد که ادغام تکنينشان م يخوبهب جينتا نداري بودند. اي معني
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  عالئم  فهرست  عالئم  فهرست
A سطح (mm2) SAL  شده  برازش بيضي بهترين فرعي محور طول (mm) 

Amax افقي نماي از تخم قطر ترينبزرگ (mm)  V مايع سطح تغيير روش به حجم (mm3)  

Bmax 
 از اصلي و افقي نماي از فرعي قطر، دو بين تربزرگ قطر

  Hoyt (mm3) معادله از شده  محاسبه حجم Vc  (mm) عمودي نماي

CHA محاطي چندضلعي سطح (mm2)  Vd تخم اياليه تقسيم با شده  محاسبه حجم (mm3)  
Deq معادل قطر (mm)  W ترازو با شده  گيرياندازه وزن (g)  
Kv  معادله حجم تصحيح ضريب Hoyt Wc  معادله از شده  محاسبه وزن Hoyt (g)  
Kw معادله وزن تصحيح ضريب Hoyt  Wn مصنوعي و عصبي مدلبه وسيله  شده زده تخمين وزن (g)  

MAL  شده  برازش بيضي بهترين اصلي محور طول (mm) Wp  چندمتغيره رگرسيون مدل با شده محاسبه  وزن (g) 

MSE  هازيرنويس  خطا مربعات ميانگين 

P  محيط (mm) xy  افقي نماي  
R2  تعيين ضريب xz  عمودي نماي  
      

  مقدمه
 و هانيتاميو انواع از سرشار ييغذا ماده ،نيبلدرچ تخم
 است. هاكروالمانيم و نهيآم يدهاياس مانند يمغذ مواد
 در نيبلدرچ تخم و گوشت ،دوردست يهازمان از

 مواد .است داشته يطب استفاده نيچ و ژاپن يكشورها
 جاديا تيحساس نيبلدرچ تخم در موجود ييغذا
 رخوارانيش هيتغذ در يحت آن از ليدل نيهم به ،كند ينم
 ،است شده منع شانيبرا مرغتخم مصرف كه يافراد يو
 يرو بر مطالعه تياهم موارد نيا .نمود استفاده توانيم
 و تيجمع شيافزا اب .دهديم نشان را ييغذا هماد نيا

 يسازآماده و شدنزهيمکان به ازين مصرف، شيافزا
 همه در يطرف از شود.يم احساس محصول نيا تر عيسر

 تياهم تمحصوال يکيزيف خواص ،زهيمکان يهادستگاه
 يکيزيف خواص ).Nol et al., 1997( دارد ياديز

 محصوالت يفيک يپارامترها نيب در فاکتورها نيتر مهم
 تخم يکيزيف خواص يريگاندازه نهيزم در هستند.
 ليقب آن از ؛دارد وجود يمعدود قاتيتحق ،نيبلدرچ
 برد نام را بنگالدش در نيبلدرچ پرورش شارگز توانيم

(Emami, 1990). سيکول با هاتخم قطر گزارش نيا در 
 شکل يضيب فرض با هاآن حجم و مساحت و ،هديسنج
 تخم هر حجم عالوه به .است  شده محاسبه هاتخم بودن
 لهيوسه ب کدام هر وزن و عيما سطح رييتغ روش به

  گزارش مشکالت .است  شده يريگاندازه تاليجيد يترازو
 ،هايريگ اندازه بودن برزمان شامل قيتحق نيا در شده
 در هاروش نيا بودن ناکارآمد و هاتخم دنيد بيآس

 با گريد يقيتحق در .هستند زهيمکان يهادستگاه
 تخم کوچک و بزرگ يقطرها يدست يريگ اندازه

 وزن و حجم و ابعاد نيا نيب يونيرگرس روابط پرندگان،
 نيابه وسيله  حجم نيتخم البته .است  شده ارائه تخم
 .)Hoyt, 1979( است ترقيدق اريبس وزن به نسبت روابط
Hoyt کاهش خاطر هب را وزن نيتخم يرابطه كم دقت 
 بيان تخم رطوبت کاهش اثر در زمان شتگذ با تخم وزن
 و ترقيدق روش کي شنهاديپ تياهم موارد نيا .كرد

 نشان يخوبهب را زهيمکان يهاستميس يبرا کارآمدتر
  دهد. يم
 نيبلدرچ تخم يکيزيف خواص يريگاندازه در مشکل کي

 .است آن متنوع اندازه و شکل ،پرندگان) تخم (اکثر
 يرويپ يخاص محدوده از يکيزيف خواص ريمقاد
 زمانبر، خواص نيا يدست يريگاندازه عالوهه ب کند، ينم

 استفاده دهديم نشان قاتيتحق است. نهيپرهز و مخرب
 يخوبهب را مشکالت نيا ريتصو پردازش يهاکيتکن از
 يهاکيتکن رياخ يهاسال در کند. برطرف توانديم

 تخم يکيزيف خواص يريگاندازه جهت ريتصو پردازش
 & Monus) است رفته کاره ب كارآمد طور به پرندگان

Barta, 2005; Narushin, 2005; Bridge et al., 2007; 
Rashidi et al., 2008; Ghazavi & Mahmoodi-

Eshkaftaki, 2011; Chan et al., 2018). (2008) 
Rashidi et al. شاخص آب، سطح ييجابجا روش سه به 

 و هديسنج را مرغ تخم حجم ر،يتصو پردازش و تيکرو
 پردازش روش در کردند. سهيمقا هم با را هاروش نيا

 يااستوانه يهاالمان از يامجموعه صورت به تخم ر،يتصو
 مجزا صورت به هيال هر حجم و هشد گرفته نظر در

 مجموع با برابر کل حجم حالت نيا در ،شود مي محاسبه
 با نيمحقق ۲۰۱۸ سال در .بود  خواهد هاهيال حجم
 را مرغ تخم حجم Kinectوسيله  به يربرداريتصو
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 نيا يبرا ؛(Chan et al., 2018) کردند يريگ اندازه
 ابر صورت هب مرغ تخم يرونيب سطح يرو بر نقاط منظور
 جاديا مرغ تخم هيرو ،آن از استفاده با و استخراج نقاط
 دستگاه کي يبرا و است زمانبر و دهيچيپ روش نيا شد.
 استفاده مورد يهاروش يبررس با ست.ين مناسب زهيمکان
 ز،يآنال زمان و محاسبات زانيم مرغ، تخم حجم نييتع در

 نيبلدرچ تخم حجم محاسبه جهت يبند المان روش
 روش است ذکر قابل شد. انتخاب قيتحق نيا يبرا

 در نمونه عنوان به دارد؛ زين يگريد يايمزا ريتصو پردازش
 بد است قادر ستميس ،يکيزيف خواص يريگاندازه زمان
 صيتشخ زين را ... و هايآلودگ ترک، تخم، يهايشکل
-Mertens et al., 2005; Ghazavi & Mahmoodi) دهد

Eshkaftaki, 2011).   
 سازي مدل بر اساس معموالً پرندگان تخم وزن نيتخم
 & Paganelli) ديشويم انجام تازه تخم ابعاد با وزن

Olszowka, 1974; Hoyt, 1979; Adams & Bell, 
1998; Abanikannda et al., 2007). نظر طبق بر 

 تخم يکيزيف يپارامترها از متأثر مرغ تخم وزن نيمحقق
 اثرگذار توانديم آن تيفيک و هچ تيقابل يرو بري و است
   .(Alabi et al., 2012; Duman et al., 2016) باشد

Paganelli & Olszowka (1974) شده گزارش يهاداده 
 پوسته وزن و پوسته ضخامت تخم، وزن شامل منابع در
 ريمتغ دو و تخم يچگال نيب يارابطه و ندکرد يبررس را
 توانستند را تخم وزن تينها در و آوردندبه دست  گريد

 Adams & Bell (1998) نيهمچن بزنند. نيتخم
 گذاري تخم فصل و مادر سن مرغ، تخم وزن نيب يا رابطه

 را تخم ابعاد و اندازه بر مادر سنتأثير  و آوردندبه دست 
 ريمتغ دو نيا اساس بر را وزن انيپا در ؛کردند يبررس
 يگوناگون خواص محققان از يتعداد ند.نمود سازي مدل

 تخم از پوسته) ضخامت و پوسته وزن تخم، وزن (مانند:
 کوچک و بزرگ قطر اساس بر ميمستق طور هب را پرندگان
 کردند سازي مدل يونيرگرس روابط از استفاده با تخم

(Abanikannda et al., 2007; Alkan et al., 2008)؛ 
 خواص بر اساس را شده متولد يهاجوجه وزن سپس
 يهمبستگ هاقيتحق نيا در .زدند نيتخم شده  دهيسنج
 قطر ،ياصل قطر شامل تخم مختلف پارامتر سه با وزن
 آنها جينتا از شد. يبررس تخم شکل شاخص و يفرع

 يفرع و ياصل قطر با وزن يهمبستگ که شد مشخص

 قطر /ياصل (قطر×۱۰۰[ تخم شکل شاخص از شتريب
 نيب يارابطه توانيم که گرفتند جهينت آنها .بود ])يفرع
 وزن يخوبهب که آوردبه دست  پارامتر سه نيا و وزن
 تنفس و زمان گذشت با اما دهد صيتشخ را تازه تخم
 بداييم کاهش آن دقت )،آن رطوبت کاهش( تخم

(Abanikannda et al., 2007). روش کي ارائه نيبنابرا 
 نظر در زين را تخم وزن کاهش باشد قادر که ريپذ انعطاف

 به توانيم هاروش نيا جمله از .دارد تياهم اريبس رديبگ
 يهاشبکه .كرد اشاره يمصنوع و يعصب يهاکيتکن
 و عيسر د،يجد روش کي عنوان به يمصنوع و يعصب
 تواننديم ريتصو پردازش يهاکيتکن کنار در قيدق
 يريگاندازه را آن راتييتغ و تخم وزن زهيمکان طور هب

  .کند
 ريسا و وزن ،يکيزيف خواص بري يگوناگون عوامل

 ليقب آن از باشد. اثرگذار توانديم تخم يفيک يپارامترها
 را رهيغ و طيمح رطوبت، نور، مادر، ييغذا ميرژ توانيم
 اندازه ها،تخم هچ تيقابل يرو بري عوامل نيا برد. نام

 Romao( هستند گذارريثأت آنها يبازارپسند و هاجوجه

et al., 2009(. و سرعت شيافزاي يوتريکامپ يهاکيتکن 
 يهادستگاه ساخت و دارد دنبال به را هايريگاندازه دقت
 هب را بازار به ارائه و گنيسورت اتيعمل ،زهيمکان کامالً
 قيتحق نيا اهداف نيبنابرا .سازد مي ريپذ امکان يراحت

 تخم يکيزيف خواص سهيمقا و يريگاندازه از: عبارتند
 پردازش و معمول يهاروش از استفاده با نيبلدرچ
 ادغام هيپا بر تخم حجم و وزن يريگاندازه ،ريتصو
 يمصنوع و يعصب شبکه و ريتصو پردازش يهاکيتکن
 نظر در زين زمان گذر در را آنها راتييتغ کهيطورهب

 مادر، سن مانند مختلف يپارامترهاتأثير  يبررس ،رديبگ
  .هاتخم وزن و حجم يرو بر نور و يمغذ مواد

  

 هاروش و مواد
  نمونه يآور جمع
 مرکز از قيتحق نيا در شده استفاده يهانيبلدرچ تخم
 يآورجمع ۲۰۱۷ سال در وريط واحد ،زدي قاتيتحق
 هم يرو (قفس) فيرد سه در ماده يهانيبلدرچ د.يش
 کي در که ماده) سه (شامل قفس سه هر و گرفته قرار
 داده زشيآم نر کي با تنها داشتند قرار يعمود ستون
 قيتحق نيا در د.يش يآورجمع انيپا در هاتخم و شدند
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 از و شد استفاده ماده نيبلدرچ ۳۶ و نر نيبلدرچ ۱۲ از
 اختالف با يسن رده دو به ماده نيبلدرچ ۳۶ نيا يطرف
 شدند يبند ميتقس تخم انتخاب هنگام در هفته دو سن

 تخم هارچ ماده هر از نکهيا به توجه با .هفته) ۴۶ و ۴۴(
 .شد يآورجمع نيبلدرچ تخم ۱۴۴ انيپا در شد انتخاب
 و منتقل شگاهيآزما به شدهيآورجمع يهاتخم
 شيآزما يبرا هانمونه تا شد برطرف آنها يها يآلودگ
 از استفاده با هاتخم از عدد ۷۰ سپس باشند. مشابه کامالً
 مقطر آب در کردن غرقه با و شد وزن تاليجيد يترازو
  شد. رهيذخ جينتا و آمدبه دست  آنها حجم

  
  ريتصاو زيآنال و يآورجمع
 ۱شکل در شده داده نشان محفظه به هاتخم هيکل

 يربرداريتصو هاآن از هم بر عمود ينما دو از و شده منتقل
 شد يآورجمع ريتصو ۲۸۸ انيپا در و )۲ (شکل شده

 محفظه در .)يعمود ريتصو ۱۴۴ و يافق ريتصو ۱۴۴(
 طيشرا و بود ثابت ريتصاو هيکل يبرا نور و فاصله ،شكل
 و هيسا اثر کاهش يبرا .است کساني ريتصاو همه يبرا
 نيبهتر تا شدگرفته نظر در اهيس يييتصاوير نهيزم ز،ينو
-Mahmoodi)شود جاديا زينو نيکمتر با ريتصو

Eshkaftaki et al., 2011). يهارنگ با ييهانهيزم البته 
 يهالکه رنگ تنوع به توجه با اما شد شيآزما زين گريد

 از بود. دشوار ييشناسا همچنان ها،تخم يرو بر موجود
 ريتصو رزولوشن با Sony(Cyber shot) تاليجيد نيدورب
 حافظه يرو بر ريتصاو .شد استفاده کسليپ ۶۴۰×۴۸۰
 .ندشد منتقل يشخص وتريکامپ به و شدهرهيذخ نيدورب
 يمتر سانتي ۱۲ فاصله در نيدورب ر،يتصاو هيکل در
 (شکل دارد قرار محفظه يرو بر يعمود طورهب و ها تخم
۱(.   
 با محاسبه و يجداساز يهاتميالگور هيکل قيتحق نيا در

 سازي ادهيپ MATLAB (Ver. 7.13) افزارنرم از استفاده
 از تخم يجداساز ر،يتصاو يبررس در مرحله نياول شد.
 يرو بر موجود اهيس يهالکه به توجه با بود. نهيزم
 بود. دشوار معمول يهاروش با هاتخم پردازش ها، تخم
 داخل اءياش تا شدند يبندسطح ريتصاو منظور نيا يبرا
 بهيي ،مشکالت گريد از .شوند مشخص برنامه يبرا ريتصو

 يبعض تاربودن اي و نهيزم و اءياش نيب مرز نبودن مشخص
 نيا رفع يبرا نمود. اشاره توانيم ،نويز علت به ريواتص

 - ۳ (شکل شدند يلترگذاريف ريتصاو ابتدا در ،مشکل

 )ب - ۳ (شکل شده ليتبد ديسف و اهيس بهي سپس ،)الف
 )ج -۳ (شکل شد پر تخم بجز ريتصو داخل منافذ هيکل و
 & Ghazavi) ديآبه دست  موردنظر يينها ريتصو تا

Mahmoodi-Eshkaftaki, 2011). نشان مراحل طبق 
 تخم هر به مربوط يکيزيف خواص ،۳ شکل در شده داده

  شد. استخراج
  

  
به وسيله  ميتنظ قابل نور با يربرداريتصو محفظه - ۱ شکل

  ميتنظ قابل فاصله و )W ۴۰( مدور فلورسنت المپ
  

  
 )ي(افق يپهلو ينما و )ي(عمود باال ينما از ريتصو - ۲ شکل
 از ياصل قطر نيب تر بزرگ (اندازه Bmax محاسبه جهت تخم

  پهلو) ينما از يفرع قطر و باال ينما
  

  )ب(    )الف(  

  
  )ج(

  
  )د(

 خواص محاسبه جهت ريتصاو زيآنال مختلف مراحل - ۳ شکل
 ،زينو همراه ينريبا ريتصو )ب( ه،ياول ريتصو )الف( ،يکيزيف
 )د( ،يکيزيف خواص محاسبه جهت يينها ينريبا ريتصو )ج(

 محاسبه جهت نيبلدرچ تخم لبه يرو يهاکسليپ ريتصو
  تخم طيمح
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  نيبلدرچ تخم از شده محاسبه  يکيزيف خواص
 ريتصو در تخم داخل يهاکسليپ کل تعداد :(A) سطح
   ؛شابلون از استفاده با mm2 واحد به شده ليتبد آن
 ريتصو در تخم اطراف يهاکسليپ کل تعداد :(P) طيمح
  ؛mm واحد به شده ليتبد
 يضيب نيبهتر ياصل محور طول :(MAL) ياصل قطر

  ؛mm حسب بر تخم ريتصو بر شده برازش 
 يضيب نيبهتر يفرع محور طول :(SAL) يفرع قطر

  ؛mm حسب بر تخم ريتصو بر شده برازش 
 که يارهيدا mm حسب بر قطر :(Deq) معادل قطر

  .است آن ريتصو در تخم سطح با برابر آن مساحت
 نيتر کوچک سطح :(CHA) يمحاط يچندضلع سطح

 خود در را تخم ريتصو که ،mm2 حسب بر يچندضلع
  .کنديم محاط

 يچندضلع در واقع يهاکسليپ نيب نسبت وسعت:
  ؛ريتصو کل يهاکسليپ به تخم يمحاط

 يمحاط سطح در واقع يهاکسليپ نيب نسبت استحکام:
  ؛تخم ريتصو در واقع يهاکسليپ به
  

  حجم محاسبه
 استفاده ،(V) عيما سطح رييتغ روش سه به هاتخم حجم
 محاسبه (Vd) تخم ياهيال ميتقس و Hoyt (Vc) معادله از
 تعداد ابتدا ،عيما سطح رييتغ روش در شد. يريگاندازه و
 با بشر کي داخل جداگانه طورهب هاتخم از عدد ۷۰

L۱۵۰/۰ رييتغ يريگاندازه با و شدداده قرار مقطر آب 
 قيدق طورهب آنها V ،تخم هر يبرا بشر داخل آب سطح
 بيضر ديبا ابتدا Vc محاسبه جهت شد. دهيسنج

 قطر سه از ،منظور نيا يبرا ؛دشو محاسبه Kv ح،يتصح
 ينما از تخم قطر نيتربزرگ( Amax ،تخم هم بر عمود
 از يفرع قطر نيب تربزرگ اندازه( Bmax و )يافق اي پهلو
 مطابق يعمود اي باال ينما از ياصل قطر و يافق ينما
 ،V ميمستق يگذاريجا با سپس .آمد به دست )۲ شکل
Amax و Bmax بيضر ،)۱معادله ( در Kv يريگنيانگيم با 

 و شد داده قرار معادله داخل بيضر نيا شد؛ محاسبه
 قابل .(Hoyt, 1979) آمدبه دست  Vc هاتخم هيکل يبرا
 گزارشات در پرندگان از يبعض يبرا Kv است ذکر
 نيبلدرچ يبرا اما ؛(Hoyt, 1979) است  آمده نيمحقق
  ندارد. وجود

)۱(  2
maxmax BAKV vc ×=  

 استفاده هاهيال دوران و يساز هيال روش از Vd نيتخم در
 توسط شده استفاده يهاروش ييافته ليتکم که شد
 Bridge et al., 2007; Rashidi et) است نيمحقق رگيد

al., 2008). ينما از شده رگرفتهيتصاو منظور نيا يبرا 
 (pixel 1= کساني ضخامت با ييهاهيال صورت به يافق

(Δx تخم يافق محور حول هيال هر سپس ،شدند ميتقس 
 صورت به هاهيال تا شد هداد دوران تخم) بزرگ (قطر
 (مطابق شوند ليتبد يشکل يااستوانه يمواز يهاسکيد

 × سکيد آن سطح[ با برابر سکيد هر حجم ).۴ شکل
 مجموع با برابر نيبلدرچ تخم کل حجم و ]آن ضخامت
   .))۲معادله (( است آن دهندهليتشک يهاسکيد حجم

)۲(  
2)

2
( yAi
∆

= π  

xAV ii ∆=  
∑= idtotal VV  

 

 
  يسکيد يهاهيال جاديا و تخم ياصل محور حول آنها دوران ،يليمستط يهاهيال صورت به نيبلدرچ تخم ليتبد - ۴ شکل

  
  وزن محاسبه

 يترازو از استفاده روش، چهار به وزن قيتحق نيا در
 ونيرگرس مدل ،Hoyt (Wc) معادله ،(W) تاليجيد

 (Wn) يمصنوع و يعصب مدل و (Wp) رهيچندمتغ
 با هاتخم وزن ابتدا منظور نيا يبرا شد. يريگ اندازه
 AB204-s/fact, Mettler) تاليجيد يترازو از استفاده
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Toledo, Switzerland) د.يش محاسبه ۰۰۱/۰ دقت با 
 وزن محاسبه يبرا ))۳معادله (( Hoytمعادله  سپس
 بيضر ،Kv محاسبه در مذکور روش مطابق شد. استفاده

Kw يگذاريجا و شده  گيرياندازه يهاوزن از استفاده با 
   .آمدبه دست  )۳معادله ( در آنها

)۳(  2
maxmax BAKW wc ×=  

 روابط از استفاده با وزن محاسبه در دقت شيافزا جهت
 هاتخم يکيزيف خواص تمام با آن يمبستگه ،يونيرگرس
 وزن با را يهمبستگ نيشتريب که يخواص و شد يبررس
 از استفاده با انيپا در .)۲ (جدول ندشد مشخص ،ندداشت
 نيب رهيچندمتغ يونيرگرس روابط MATLAB افزار نرم
 و آمدبه دست  باالتر يهمبستگ با يکيزيف خواص و وزن
 يبرا شد. انتخاب آن نيبهتر مختلف، روابط نيب از
 ونيرگرس مدل از استفاده با تخم وزن نيتخم

 نيشتريب که ،Axy و Deq اساس بر (Wp) رهيچندمتغ
 جاديا )۴معادله ( داشتند، هاتخم وزن با را يهمبستگ

   شد.
)۴(  

10000
58.116382.41363.159 −+

= xyxy
p

DeqA
W

 
 يونيرگرس يهامدل نيا همه شد انيب هم الًقب چنانچه

 کاهش ستندين قادر و اندشده بنا تازه تخم ابعاد اساس بر
 .کنند ينيب شيپ را رطوبت کاهش از يناش تخم وزن
 وزن نيتخم يبرا يمصنوع و يعصب مدل کي نيبنابرا
  .(Abanikannda et al., 2007) شد جاديا

 يريگاندازه يبرا ،شوديم دهيد ۵ شکل در كهطور  همان
 کي يمصنوع و يعصب شبکه از استفاده و يکيزيف خواص
 .MATLAB (Ver افزارنرم از استفاده با يشينما نسخه

 از جادشدهيا يمصنوع و يعصب شبکه شد. يطراح (7.13
 کونيآ سه ،يعصب شبکه جاديا جهت بود. انتشار پس نوع

Train، Run و Ans شد جاديا يشينما نسخه يرو بر. 
Train مورد هياول يهاداده از شبکه آموزش جهت 
 شبکه ساخت در يورود يهاداده .گرفت قرار استفاده
 از شده دهيسنج يکيزيف خواص شامل يمصنوع و يعصب
 از شده يسپر زمان و يعمود و يافق ينما دو هر
 ۱۲ شامل( بود يربرداريتصو هنگام در گذاري تخم
 که است گذاري تخم زمان يژگيو ۱ و يکيزيف تيخاص
 شد گفته چنانچه ).است  شده داده نشان ۵ شکل در

 نمونه هر يبرا که بود عدد ۱۴۴ هانمونه کل تعداد
 به يورود يهاداده نيبنابرا .شد دهيسنج يکيزيف خواص
 زمان و هاتخم يکيزيف خواص شامل آموزش يبرا شبکه
 هم هدف ريمتغ و داشت تکرار ۱۴۴ که بود گذاري تخم
 سه به ها داده اين .بود هاتخم شده  گيرياندازه وزن
 آزمون ،تکرار) ۷۲( شبکه آموزش به مربوط ي،بخش
 تکرار) ۳۶( شبکه يسازاصالح و تکرار) ۳۶( شبکه
 تعداد رييتغ با يمختلف يعصب يهاشبکه .شدند ميتقس
 سرعت تکرار، تعداد ،يمخف يهاهيال ،يمخف يهارونون

 جاديا مومنتم اندازه و انتقال تابع آموزش، مدل آموزش،
 ينبهتر و تکرار بار سه شده يطراح شبکه هر شد.

 يبرا شد. انتخاب وزن نيتخم يبرا شبکه يتوپولوژ
 نيانگيم اريمع سه مناسب، يتوپولوژ با شبکه افتني

 نييتع بيضر و شبکه ياجرا زمان ،(MSE) خطا مربعات
(R2) کردن نهيکم هدف و رفت کار هب MSE اجرا، زمان و 
 روش از شبکه يريپذ ميتعم يبرا .بود R2 شيافزا و

 نيا يبرا شد. استفاده k-fold نوع يضربدر ياعتبارسنج
 شدند، ميتقس رمجموعهيز ۱۰ به ياصل يهاداده منظور

 يبرا گريد يتا ۹ و آزمون يبرا هارمجموعهيز از يکي
 صورتبه اتيعمل نيا و رفتند بکار شبکه آموزش
 انجام آموزش و آزمون يهارمجموعهيز رييتغ با يضربدر

  شد.
 کار نحوه ،يشينما نسخه ليتکم و شبکه يطراح از پس
 مورد آن وزن که يتخم هر ريتصو که بود صورت نيا به
 Run کونيآ يرو بر کيکل با و شده يفراخوان بود نظر
 واردکردن از پس و محاسبه تخم يکيزيف خواص هيکل

 آن Ans، Wn کونيآ يرو بر کيکل با ،گذاري تخم زمان
   شد.يم زده نيتخم تخم
 تخم، هر يبرا مذکور يفيک يپارامترها محاسبه از پس

 يرو بر مادرها طيمح نور و هيتغذ نحوه ،مادرها سنتأثير 
 دو در مادرها منظور نيا يبرا شد. يبررس پارمترها نيا

 زين هاقفس و شدند انتخاب هفته دو اختالف با يسن رده
 داده قرار هم يرو مختلف يهاهيتغذ با فيرد سه در

 يشتريب ييغذا مواد و نور از ييباال يهاقفس که شدند
  .بودند برخوردار
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  نيبلدرچ تخم وزن و يکيزيف خواص محاسبه جهت شده يطراح يشينما نسخه - ۵ شکل

  
 بحث و جينتا

  نيبلدرچ تخم يکيزيف خواص
 ۱ جدول در ريتصاو از شده  يريگاندازه يکيزيف خواص
 خواص شوديم دهيد که طور همان .است  شده ارائه

 مجزا طور هب يعمود و يافق ينما دو يبرا هاتخم يکيزيف
 يريگ اندازه جهت ادامه در پارامترها نيا .ديش محاسبه

W و V گرفت قرار استفاده مورد هاتخم.  

  

 بلدرچين تخم فيزيکي خواص از شده محاسبه آماري پارامترهاي -۱ جدول
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Average ۷/۱۶  ۸/۷۳۴  ۵/۳۴  ۳/۲۷  ۵/۳۴  ۳/۲۸  ۷/۳۰  ۰/۹۱  ۸/۶۱۴  ۲/۲۸  ۸/۲۷  ۰/۲۸  ۸/۸۳  

Var ۵/۶  ۹/۱۰۰  ۷/۲  ۷/۱  ۷/۲  ۱/۲  ۷/۱  ۱/۳۶  ۰/۸۳  ۹/۱  ۶/۱  ۷/۱  ۹/۱۷  

St. Err ۶/۲  ۳/۲۳  ۶/۱  ۳/۱  ۶/۱  ۴/۱  ۳/۱  ۰/۶  ۶/۱۷  ۴/۱  ۳/۱  ۳/۱  ۲/۳  

Max ۰/۲۱  ۸/۹۶۴  ۶/۳۹  ۶/۳۳  ۶/۳۹  ۶/۳۳  ۲/۳۵  ۵/۱۱۹  ۲/۸۳۷  ۵/۳۳  ۶/۳۲  ۷/۳۲  ۷/۱۲۱  
Min ۰/۸  ۰/۵۸۹  ۳/۳۰  ۹/۲۴  ۳/۳۰  ۱/۲۵  ۵/۲۷  ۰/۸۰  ۲/۴۸۹  ۱/۲۵  ۰/۲۵  ۰/۲۵  ۵/۷۴  

  
  حجم محاسبه

 که داد نشان V يريگاندازه از آمدهبه دست  جينتا
 و نيکمتر بود. mm3 ۲/۱۰۵۱۹ هاتخم V نيانگيم
 و ۷/۸۰۹۰ بيترتهب روش نيا با هاتخم V نيشتريب

mm3 ۸/۱۲۷۷۰ از هاتخم حجم همچنين شد. محاسبه 
 در جينتا سهيمقا .آمدبه دست  زين Vd و Vc روش دو

 V چند هر که دهديم نشان ۲ جدول و ۶ شکل
 )R=0.97( دارد Vc با ييباال يمبستگه شده  يريگ اندازه
  .(R=100) است باالتر اريبس Vd با آن يهمبستگ اما
  

  
 مقابل در يساز هيال روشهب شده محاسبه  حجم - ۶ شکل

  عيما سطح رييتغ روش هب شده  گيرياندازه حجم
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 Vd ميانگين که داد نشان Vd گيرياندازه از حاصل نتايج
 آزمايش مورد هايتخم Vd و بود mm3 ۲/۱۰۴۱۹ هاتخم
 بر عالوه کرد. تغيير mm3 ۸/۷۹۷۳- ۸/۱۲۶۶۰ بازه در
 نما، يک از استفاده با تنها Vd محاسبه خاطر به اين

 ترکوتاه گيرياندازه زمان و يافته کاهش محاسبات
به وسيله  تصويربرداري با Chan et al. (2018) شود. مي

Kinect نيازدليل  به اما کردند؛ ايجاد را خوبي بسيار دقت 
 يک و رنگ سنسور (دو سنسور سه همزمان پردازش به

 ترطوالني بسيار هاپردازش زمان قرمز)، مادون سنسور
 به نسبت کمتري دقت ديگر شده ارائه هايروش بود.
  دهند. مي نشان تحقيق اين در شده  پيشنهاد روش

  
  Hoyt و متداولي هاروش با شدهي ريگاندازه وزن و حجم ،يرافقيتصاو از آمدهي به دستکيزيف خواص نيبي همبستگ بيضرا -۲ جدول

Physical properties Axy MALxy SALxy Amax Bmax Deqxy Pxy W V Vc Wc 

Axy ۰۰/۱  **۹۱/۰  **۸۸/۰  **۹۱/۰  *۸۷/۰  **۰۰/۱  ۷۸/۰  ns **۸۹/۰  **۹۵/۰  *۸۵/۰  **۸۸/۰  

MALxy  ۰۰/۱  ۶۴/۰  ns **۰۰/۱  ۶۷/۰  ns **۹۱/۰  ۸۱/۰ *  ۷۷/۰  ns ۸۴/۰ *  **۸۸/۰  ۷۷/۰  ns 

SAL   ۰۰/۱  ۶۳/۰  ns **۹۵/۰  **۸۸/۰  ۶۲/۰  ns *۸۲/۰  **۹۱/۰  **۹۱/۰  ۷۸/۰  ns 

Amax    ۰۰/۱  ۶۶/۰  ns **۹۰/۰  *۸۱/۰  ۷۶/۰  ns **۹۴/۰  **۹۵/۰  ۷۷/۰  ns 

Bmax     ۰۰/۱  *۸۷/۰  ۶۵/۰  ns *۸۳/۰  **۹۶/۰  **۹۷/۰  *۸۳/۰ 
Deqxy      ۰۰/۱  ۷۸/۰  ns **۸۹/۰  **۹۵/۰  **۹۱/۰  **۸۸/۰  

Pxy       ۰۰/۱  ۶۶/۰  ns ۷۶/۰  ns *۸۳/۰  ۶۹/۰  ns 

W        ۰۰/۱  *۸۷/۰  *۸۵/۰  *۸۳/۰  

V         ۰۰/۱  **۹۷/۰  *۸۷/۰  

Vc          ۰۰/۱  **۹۰/۰  

Wc           ۰۰/۱  
 نبودن دار يمعنns                            %۱ سطح دري داريمعن**                             %۵ سطح دري داريمعن *

  
  وزن محاسبه

 g برابر ترازو با شده  گيرياندازه يهاتخم وزن نيانگيم
 ۵/۸ بيترتهب آنها W مقدار نيکمتر و نيشتريب و ۵/۱۲
است   شده ارائه ۲ جدول در کهطور همان .بود g ۵/۱۴ و

 %۵ سطح (در بوده ۸۳/۰ برابر W با Wc نيب يهمبستگ
 با برابر V و Vc نيب يهمبستگ با سهيمقا در و دار) يمعن
 نشان امر نيا است. کمتر ،)دار يمعن %۱ سطح در( ۹۷/۰
 با سهيمقا در وزن محاسبه يبرا Hoyt مدل دقت دهديم

 وزن نيب مبدأ از عرض بدون ونيرگرس .است کمتر حجم
 شکل در Hoytمعادله  با شده تخمين  و شده گيري  اندازه
   .است  شده داده نشان ۷
 يهمبستگ ،رهايمتغ نيب يهمبستگ زيآنال جينتا اساس بر
 بود شتريب يافق ريتصاو از شده محاسبه  خواص و W نيب
 )،۸۹/۰( داشت را يهمبستگ نيشتريب Axy و Deqxy با و

 داشت ييباال يهمبستگ Bmax و  Amax با V کهيدرحال
 که دهديم نشان ريمقاد نيا .)۹۶/۰ و ۹۴/۰ بيترت (به

 Bmax و  Amax پارامتر دو از برگرفته که Hoytمعادله 
 وزن محاسبه در و ييباال دقت ،حجم محاسبه در است
 يهاقيتحق با جينتا نيا .(R=0.83) دارد يترنييپا دقت

 پرندگان تخم حجم کردند انيب که نيمحقق گريد
 تخم يفرع و ياصل يقطرها با را يهمبستگ نيشتريب

 از حاصل يهامعادله از شده محاسبه  حجم و دارد
 جاديا توانديم را دقت نيشتريبي پارامتر دو نيا بيترک
 ,.Narushin, 2005; Rashidi et al) دارد خواني هم کند،

2008).  
  

 
در مقابل وزن  Hoyt معادلهشده با   وزن محاسبه - ٧شکل 

  با ترازو شده  گيرياندازه
  

 %۱ سطح (در بود ۹/۰ برابر Wp و W نيب يهمبستگ
 ونيرگرس مدل دقت دهديم نشان که دار) يمعن
 است. شتريب Hoyt مدل به نسبت مذکور رهيمتغ چند
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 ۸ شکل در Wp و W نيب مبدأ از عرض بدون ونيرگرس
 به ۸ و ۷ يهاشکل سهيمقا با .است  شده داده نشان
 به نسبت Wp برآورد دقت ،که شود مي مشخص يخوب
Wc است شتريب.  

  

 
 در رهيچندمتغ ونيرگرس مدل با شده محاسبه  وزن -۸ شکل

  ترازو با شده  گيرياندازه وزن مقابل
  

 استفاده مورد يونيرگرس يهامدل شد انيب کهطور همان
 تازه تخم يکيزيف خواص اساس بر تخم وزن برآورد در

 وارد آنها در گذاري تخم زمان فاکتور و شونديم ساخته
 مدل نيبنابرا .(Abanikannda et al., 2007) است  شدهن

 از يکي که ينحو به شد انتخاب يمصنوع و يعصب
 فاکتور ،يعصب مدل آموزش جهت يورود يرهايمتغ
 مختلف يهايتوپولوژ با ييهاشبکه بود. گذاري تخم زمان
 هيال چهار با يعصب شبکه در خطا نيکمتر و شد جاديا

 همان که نورون ۱۳ شامل يورود هيال ؛آمدبه دست 
 کي شامل يخروج هيال ،بودند مذکور يکيزيف خواص
 هر در نورون ۱۰ که يمخف هيال دو و بود Wn که نورون
 آموزش جهت شده استفاده توابع نيبهتر داشت. هيال

 purelin و يمخف هيال دو يبرا tansig بيترتبه شبکه
 MSE نيکمتر يتوپولوژ نيا با بود. يخروج هيال يبرا
 و آمدبه دست  s ۳ آنها ياجرا زمان و ۱۹۱/۰ برابر

 هر ،تکرار شدن شتريب با شد. تکرار بار ۷۵ شبکه آموزش
 افتييم کاهش آموزش يهاداده يبرا شبکه MSE چند
 شيافزا يساز اصالح و آزمون يهاداده MSE اما
 ،آموزش در يعصب شبکه عملکرد ۹ شکل افت.ي يم

 چهار صورتبه را وزن نيتخم و يساز اصالح آزمون،
 ،(Test) آزمون ،(Train) آموزش يهاداده يبرا نمودار
 در .دهديم نشان (All) کل و (Validation) يساز اصالح
 محور و W يافق محور ،۹ شکل ينمودارها از کدام هر

 دقت شوديم دهيد که طور همان است. Wn يعمود

 آزمون يهاداده ،R=0.95 آموزش يهاداده نيتخم
R=0.95 يساز اصالح يهاداده و R=0.94 .جينتا بود 
 وزن نيتخم يبرا ييباال اريبس دقت يکل طور به شبکه
 يبرا نيمحقق جينتا اساس بر .(R=0.95) داد شنهاديپ
 اريبس %۹۵ حدود دقت يمصنوع و يعصب شبکه کي

  .Amiri, 2006) است خوب
  

    

    
 دري مصنوع وي عصب شبکه با شدهنيتخم وزن - ۹ شکل

  ترازو با شدهيريگاندازه وزن مقابل
  

 k=10 يبرا شبکه يريپذ ميتعم يبررس از حاصل جينتا
 است، مشخص که طور همان .است  شده ارائه ۳ جدول در

 R2 ها،داده آموزش يبرا متوسط طور به يعصب شبکه

 R2 به توجه با و )۹۹۰۳/۰( داد نشان ييباال اريبس
 از (بزرگتر شده نرمال يآزاد درجه به مربوط شده ليتعد
 هاشبکه آزمون ضمن در بود، رشيپذ قابل کامالً )۹۹/۰
 نيا ).۹۰۹۳/۰( داشت ييباال R2 متوسط طور به نيز
 وزن نيتخم يبرا را شبکه مناسب يريپذ ميتعم جينتا
  دهد.يم نشان تخم

  
 شبکه يريپذ ميتعم به مربوط يآمار يپارامترها - ۳ جدول

  k-fold يضربدر ياعتبارسنج روشبه

Test R2 Train 
AR2 Train 

R2 
Best 

epoch 
Statistical 
parameter 

۹۰۹۳/۰  ۹۹۷۵/۰  ۹۹۰۳/۰  ۷۰/۱۵  Average 
۱۴۴۷/۰  ۰۰۰۰۱/۰  ۰۰۰۴/۰  ۵۷/۲۹  Std. 
۹۵۹۷/۰  ۹۹۷۵/۰  ۹۹۰۳/۰  ۰۰/۳  Med. 
۹۸۳۷/۰  ۹۹۷۷/۰  ۹۹۲۰/۰  ۰۰/۹۲  Max 
۵۷۷۴/۰  ۹۹۷۴/۰  ۹۹۰۰/۰  ۰۰/۱  Min 
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 ترقيدق تنها نه Wn شده برآورد وزن دهد،يم نشان جينتا
 زمان پارامتر ورود با بلکه است  Wp شده محاسبه  وزن از

 از پس يهازمان در يعصب مدل در گذاري تخم
 قابل نکته نيا شود. استفاده توانديم هم گذاري تخم
 رطوبت ريتبخ از يناش W کاهش نيتخم که است توجه
 در کهيطورهب دارد، ياديز تياهم تخم هچ تيقابل در
 ،است شتريب گذاري تخم از پس W کاهش که ييهاتخم
 نيا بر .(Moraes et al., 2008) شوديم کمتر هچ تيقابل

 بهي وزن رييتغ نيتخم تيقابل با روش کي ارائه اساس
 تيقابل ندهيآ قاتيتحق در تا کند کمک توانديم نيمحقق
   .زنند نيتخم باال دقت با را هچ
  

 يکيزيف خواص بر هيتهو و نور غذا، گله، سنتأثير 
  شده يريگاندازه
 که شد مشخص هانيوالد سهيمقا يهاشيآزما اساس بر
 با .است ثرؤم تخم يفيک يپارامترها يرو بر مادرها سن
 شده  يريگاندازه يپارامترها تمام ،۱۰ شکل به توجه
 هفته) دو (حدود ترجوان يرهاماد در Bmax از ريغ هب

 و جينتا ترمسن يمادرها دهديم نشان که بودند کمتر
 ريسا و تخم تعداد تخم، وزن لحاظ از چه يباالتر راندمان
 Bmax تر جوان يمادرها تخم کهيحالدر .داشتند پارامترها
 کامل آن علت که داشتند يشتريب تيکرو و بزرگتر
 باشد توانديم ترجوان يهاماده رحم رشد نشدن

(Abanikannda et al., 2007; Adams & Bell, 1998). 
 تخم حجم يرو بر گله سن نيمحقق نيا جينتا اساس بر

 گله سن شيافزا با و دارد %۵ سطح در يدار يمعنتأثير 
 گريد جينتا مشابه که شوديم بزرگتر هاتخم اندازه
 نشان قاتيتحق .(Adams & Bell, 1998) است نيمحقق
 ياصل يقطرها ،هفته ۶۵ تا گله سن شيافزا با است هداد
 البته ابد،ييم شيفزاا هاتخم وزن و اهتخم يفرع و
 است يفرع قطر از شتريب ياصل قطر شيافزا

(Abanikannda et al., 2007). شده انجام يهايبررس 
 وزن شيافزا باعث يطورکل هب گله سن شيافزا داد، نشان
 شود،يم تخم هپوست و زرده وزن کاهش و تخم دهيسف
 هپوست و زرده از شتريب دهيسف وزن شيافزا نسبت اما
 ابدييم شيافزا زين تخم کل وزن نيبنابرا ،است

(Abanikannda et al., 2007; Yannakopoulos & 
Tservenigousi, 1986).   

 يييبر هاقفس در متفاوت تهويه و غذايي موادتأثير 
 نتايج .است  شده داده نشان ۱۱ شکل در فيزيکي خواص
 بر محيط غذايي و تهويه نوري، شرايط دهدمي نشان

 خواص کهطوريبه است؛مؤثر  تخم کيفي پارامترهاي
 داشته قرار باال از اول هايقفس در که هاييتخم فيزيکي
 بودند بهتر غذايي مواد و تهويه داراي و ")۱" هاي(قفس
 هايتخم فيزيکي خواص از بيشتر توجهي قابل طور به

 نتايج با نتايج اين بود. ")۳" هاي(قفس سوم هايقفس
 ;Krapu, 1979) داشت خوبيخواني  هم محققين ديگر

Monus & Barta, 2005). بيشترين داد نشان نتايج 
 خواص ساير و بود هاتخم تعداد و هاتخم وزن در تفاوت
 دو هايتخم وزن تغيير همچنين داشتند. کمتري تفاوت
  ).g ۲/۰ (حدود داشتند کمي اختالف ديگر قفس

  

  
ي رو بر سن) اختالف هفته (دو هامادر سنتأثير  - ۱۰ شکل

  هاتخمي افقي نما از شده محاسبه ي کيزيفخواص
  

 مادر سن که شد مشخص آمدهبه دست  نتايج اساس بر
 سيستم همچنين غذايي، مواد آب، ،گذاري تخم زمان در

گذاري تأثير  تخم راندمان رگذاري ب تخم سالن نور و تهويه
 خواني هم محققين ديگر نتايج با نتايج اين دارند. زيادي
 در البته .(Krapu, 1979; Monus & Barta, 2005) دارد
 تصوير، پردازش هايتکنيک از استفاده با تحقيق اين
تأثير  و شده گيرياندازه دقيق صورت به تخم اندازه
 قرار بررسي مورد تخم اندازه بر غذايي مواد و محيط
 داريمعنيتأثير  محيط شرايط کرد مشخص که گرفتي
 نشان نتايج طورکليبه داشت. تخم اندازه بر %۵ سطح در
 و عصبي شبکه و تصوير پردازش هايتکنيک ادغام داد

 دهد ارتقا تواندمي خوبيبه را سنتي هايروشپ مصنوعي
 پرندگان پرورش در امر اين بخشد. بهبود را آنها دقت و
 در خصوص هب بهتر هاي گيري تصميم موجب تنها نه
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 ايمکانيزه کامالً سيستم بلکه شود، مي بحراني شرايط
 را پرندگان پرورش و کنترل و کند اندازي راه تواندمي
  دهد. انجام ساعته ۲۴ صورت به

  
 بر متفاوت هيتهو ويي موادغذا با هاقفستأثير  - ۱۱ شکل
 يهاقفس ؛هاتخمي افقي نما از شده محاسبه ي کيزيف خواص

  .ندداشتي بهتر هيتهو ويي غذا مواد "۱"
  
  يريگجهينت
 نيبلدرچ تخم مختلف يکيزيف خواص قيتحق نيا در

 تخم وزن و حجم محاسبه جهت آنها از و محاسبه
 دقت تخم حجم محاسبه در Hoyt رابطه .شد استفاده
 ،وزن محاسبه در کهيدرحال (R=0.97) داشت ييباال
 تخم ياهيال ميتقس با .(R=0.83) داد نشان يکم دقت
 محاسبه براي %۱۰۰ دقت ،يمواز يهاسکيد صورت به

 نيب يهمبستگ بيضرا يبررس .شد حاصل هاتخم حجم
 نيبلدرچ يهاتخم وزن و شده دهيسنج يکيزيف خواص
 يشتريب يهمبستگ يافق ينما در Deq و A کردمشخص

 رهيچندمتغ ونيرگرس دلم نيبنابرا ،داشتند وزن با
 دقت با را وزن و آمدبه دست  Deq و A از متشکل

 نبود قادر مدل نيا البته .(R=0.90) زد نيتخم يشتريب
 نيبنابرا .بزند نيتخم را رطوبت کاهش اثر در وزن رييتغ
 با همراه كهي يمصنوع و يعصب مدل کي طراحي با
 آموزش يبرا هم زمان پارامتر از ،يورود يرهايمتغ

 آموزش زمان با را وزن کاهشييي كند، مي استفاده
 کند مي برآورد را وزن يشتريب دقت با و دهد مي

)R=0.95.( يمادرها شد مشخص ،هامادر سن يبررس با 
 تخم، وزن لحاظ از چه يباالتر راندمان و جينتا ترمسن
 تخم ضمن در .شتنددا پارامترها ريسا و تخم تعداد
 يدارا شتنددا يبهتر هيتهو و ييغذا ميرژ که ييمادرها
 اين تخم تعداد نيا و بودند يتر بزرگ اندازه و شتريب وزن
  .بود يشترب مادرها
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