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سامانه برآورد وزن جوجههای گوشتی به صورت جداگانه با استفاده از پردازش تصوير و آناليز رگرسيون چندگانه
3

سميه امرايی ،1سامان آبدانان مهدیزاده ،*2سميه ساالری

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه کشاورزی
و منابع طبیعی رامین خوزستان
 .2استادیار ،دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی ،گروه مکانیک بیوسیستم ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین خوزستان
 .3استادیار ،دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی ،گروه علوم دامی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
(تاریخ دریافت -1394/11/17 :تاریخ تصویب)1395/7/4 :

چکيده
هدف از این پژوهش بررسی امکان تشخیص تغییرات روزانه وزن جوجههای گوشتی با استفاده از پردازش تصویر و آنالیز
رگرسیون چندگانه است .بدین منظور تعداد 30قطعه جوجه گوشتی یک روزه تحت شرایط استاندارد پرورش داده شد.
روزانه بعد از اخذ تصاویر ،جوجهها به صورت جداگانه وزن میشدند .از  2490تصویر اخذشده ،شش ویژگی (مساحت،
محیط ،مساحت محدب ،قطر بزرگ ،قطر کوچک ،خروج ازمرکز) استخراج و به منظور توسعه مدلهای رگرسیونی مورد
استفاده قرار گرفتند .روابط خطی بین وزن بدن و این شش ویژگی استخراج شده از تصویر به صورت جداگانه نشان دادند
که مقادیر  R 2بدست آمده برای این ویژگی ها به جز خروج از مرکز برای هر پرنده به صورت جداگانه باالی  0/9هستند.
در ضمن به منظور توسعه مدل رگرسیونی چندگانه و حذف پارامترهای ورودی به این رابطه از روش گامبهگام استفاده
گردید .بر اساس مدل توسعه یافتهمساحت ،محیط ،مساحت محدب ،قطر بزرگ ،قطر کوچک ،اثر متقابل مساحت و قطر
بزرگ ،مساحت محدب و محیط ،قطر بزرگ و قطر کوچک توانایی پیشگویی وزن را با  ، R 2 = 0/945مقادیرخطای
رگرسیون استاندارد ) 88/934(gو مقدار دقت نسبی ( 0/12)%در سطح احتمال  %5دارا میباشد .این مساله حاکی از
توانایی پردازش تصویر و رگرسیونی چندگانه در پیشگویی وزن دارد.
واژههای کليدی:پیشگویی وزن ،پردازش تصاویر دیجیتال ،رگرسیونی چندگانه ،جوجههایگوشتی

مقدمه

*

در حال حاضر ساالنه ،بیشاز60میلیارد حیوان برای تولید مواد
غذایی کشتار میشوند ) .)Prakash& Stigler, 2012در ایران نیز
صنعت مرغداری گوشتی یکی از مجموعههای عمده بخش
کشاورزی محسوب میگردد .این صنعت با تولید بیش از یک
میلیون تن گوشت مرغ نقش مهمی در تأمین پروتئین مورد نیاز
کشوررا به عهده دارد .به عالوه ،گوشت مرغ یکی از اقالم مهم در
سبد خانوارها محسوب میگردد ،به طوری که با مصرف سرانه
ساالنه  87کیلوگرم رتبه اول را در میان گروه گوشتها به خود
اختصاص داده ست .همچنین از لحاظ سهم هزینهای 27 ،درصد
از هزینههای گروه گوشتهای سبد خانوارها را تشکیل میدهد
() .Khaledi et al., 2011افزایش تقاضا برای محصوالت
غذاییمقوی حیوانی ،1نیاز به تولید حیوانات را افزایش میدهد .با
* نویسنده مسئول:
saman.abdanan@gmail.com; s.abdanan@ramin.ac.ir
1. Fosters intensive animal

توجه به تقاضای بازار ،تولیدکنندگان ،تعداد حیوانات را در گلهها
افزایش دادهاند که البته این مسأله با در نظر گرفتن کمبود
امکانات در رسیدگی و نظارت سبب کاهش بازده در اینگونه
افزایشهای بدون پشتوانه شده است .در نتیجه برای پاسخ به
نیاز بازار و در عین حال مراقبت کافی از حیوانات به صورت یک
به یک ،کشاورزان باید از ابزاری برای نظارت بر رفاه ،سالمتی و
تولید حیواناتشان استفاده کنند )et 2010; Harris et al.,2001
 .)Botreau et al., 2007; Morris al.,در حال حاضر فناوری
هایی موجود هستند که میتوانند به صورت خودکار حیوانات را
به طور جداگانه در 24ساعت شبانه روز نظارت کنند ( et
 .)Deshazer al.,1988در میان این فناوریها ،ماشین بینایی و
پردازش تصویر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .بیش از 90
کاربرد ویژه برای پردازش تصویر در تولید دام شناسایی شده
است .در میان کاربردهای مختلف پردازش تصویر در بررسی و
نظارت بر حیوانات ،برآورد وزن به عنوان یک برنامه اصلی برای
توسعه روشهای پردازش تصویر برای استفاده در تولید دام
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شناخته شد ( .)Schofield et al., 1999نظارت بر روند تغییرات
وزن و استفاده از دادههای آن برای تصمیمگیریهای مدیریتی و
همچنین برای تولید گوشت با بازده باال مؤثر و حیاتی است
( .)Abdanan Mehdizadeh et al., 2015آگاهی از افزایش وزن
روزانه به بهینه کردن مدیریت تغذیه کمک میکند .بعالوه پیش
بینی و کنترل وزن با سالمت گله ارتباط مستقیم دارد (1999
.)Schofield et al.,

با توجه به مطالب یاد شده نظارت بر وزن هم در دام و هم
در طیور از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد .جمع آوری داده-
هایوزنی ،اطالعات با ارزشی درباره میزان رشد و یکنواختی وزن
مرغها،ضریب تبدیل غذایی،بروز بیماری در یک گله و سرزندگی
در اختیار تولیدکنندگان مرغهای گوشتی قرار میدهد ( Flood
.)et al., 1992et al., 1983; Lott et al., 1982;Turnerوزن
پرندگان نه تنها به کشاورز نشان میدهد که آیا پرندگان منحنی
رشد پیشبینی شده را دنبال میکنند ،بلکهبیان کننده کیفیت
مدیریت نیز میباشد).(Mollah et al., 2010
روشهای سنتی بررسی وزن به طور کلی شامل روشهای
ساده دستهبندی یک گروه از پرندگان ،گرفتن آنها و وزن کردن
به تنهایی یا وزن کردن گروهی آنها است .این روش با معایب
زیادی همراه است به عنوان مثال برای دستیابی به وزن واقعی
بدن گله ،باید به اندازه و پراکندگی پرندههای انتخاب شده برای
توزین دقت بیشتری شود .حداقل باید  %5پرندهها وزن شود و
باید به تعداد یکسانی از هر پن 1داده برداری صورت پذیرد
) .(Anonymous, 1982دستیابی به وزن تعداد زیادی از پرندگان
با این روش با زحمت بسیاری همراه است( ;Turner et al.,1983
 ،)Ali et al.,1993و برای پرندگان استرسآور می-
باشد( .)Doyle &Leeson, 1989; Newberry et al.,1985خطا
در ثبت دادهها،بیدقتی در تجزیه وتحلیلو همچنین گرفتن مکرر
مرغهای کم تحرک سبب تأثیر بر میانگین وزن گله میشود
( .)Feighner et al.,1986به خصوص این خطا هنگامی اتفاق
میافتد که جوجههای گوشتی سنگینتر به دلیل تحرک کمتر
مرتباً وزن میشوند .عالوه بر این وزنکردندستی،کاری زمانبر و
خستهکننده میباشد ( .)Schofield,1990ماشین بینایی به
عنوان یک روش جایگزین فنآوریی بسیار سومند است .تعیین
وزن براساس ماشین بینایی برای دام و طیور یک روش غیر
مخرب ،سریع و دقیق است که میتواند در طول فرآیند هم برای
کشاورز،هم برای دام باعث کاهش استرس شود ( Wang et
 .)al.,2008از آنجا که افزایش وزن برای برخی دامها در یک

گروه به طور آهسته اتفاق میافتد ،نظارت بر وزن برای هر دام به
طور یک به یکحائز اهمیت است .این مسأله به کشاورز کمک
می کند تا رشد آهسته دام را بررسی کرده و تغییرات مناسبی در
مدیریت ایجاد کند .تجزیه و تحلیل بصری تصویر به عنوان یک
روش برای نظارت مستمر و بیدرنگ بر تغییرات وزن دام
پیشنهاد میشود که در نتیجه تشخیص سریعتر مشکالت و
تصمیم گیری مؤثرتر مدیریتی را سبب میگردد( Marchant et
.)al., 1999
در پژوهشهای مختلف در برآورد وزن زنده حیوانات
مختلف به طور مستقیم از ابعاد بدست آمده از پردازش تصاویر
استفاده شده است .از آنجمله میتوان به پژوهشهای White et
)( al. (2004پشبینی وزن خوک با ضریب تبیین Wang ،)0/95
)( et al. (2008پشبینی وزن خوک را با دقت Alonso et ،)%3
)( al. (2013پشبینیوزن گاو را با دقت Kuzuhara et ،)%4/27
)( al. (2015پشبینی وزن خوک را با دقت  )0/80و Viazzi et
)(al. (2015پشبینی وزن ماهی را با دقت  )6±%3اشاره نمود.
هدف اصلی این پژوهش بدست آوردن برآوردهای دقیقی از وزن
جوجههای گوشتی با استفاده از ابعاد به دست آمده از پردازش
تصاویر دیجیتال میباشد .این سیستم میتواند کشاورز را جهت
انجام یک مدیریت خوب مرزعهای یاری رساند.

مواد و روشها
حيوانات آزمايشی

آزمایشی با استفاده از  30قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه
تجاری راس2در محل ایستگاه دامپروری دانشگاه کشاورزی و
منابع طبیعی رامین خوزستان به مدت 42روز از تاریخ
 1394/9/1تا تاریخ  1394/10/12انجام شد .پرندگان بر روی
بستر و در پنهایی به ابعاد یک متر مربع قرار دادهشدند .در این
بررسی پرندگان در سه پن (تعداد 10قطعه جوجه در هر پن)
جداگانه قرار گرفتند؛پرندهها به منظور تشخیص از یکدیگر با
رنگ خوراکی رنگ شده بودند .در کل دوره پرورش آبخوری و
دانخوری به صورت دستی انجام شد .دمای سالن در طول دوره
پرورش جوجه گوشتی به این شکل بود که در هفته اول پرورش
دما  33درجه سلسیوس بود و پس از آن به ازای هر هفته
پرورش  2درجه سلسیوس دمای سالن کاهش یافت .طی سه
روز اول پرورش روشنایی به صورت24ساعت و پس از آن تا
پایان دوره پرورش به صورت 23ساعت روشنایی و  1ساعت
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ﺗﺎرﯾﮑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ) .(Mollah et al., 2010ﭘﻦﺑﻨﺪي ﺑﺎ

آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاري ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺳﻮﺑﻞ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده

اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ .در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش از ﺗﺮاﺷﻪ
ﻧﺠﺎري در ﮐﻒ ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده وﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  (1994) NRCﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺗﻤﺎﻣﯽ

ﮔﺮدﯾﺪ ) .(Shen et al., 2012ﺑﻌﺪ از آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاري روشﻫﺎي
ﺳﺎﯾﺶ و اﺗﺴﺎع2ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد ﮔﺴﺴﺘﮕﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزي
ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮﯾﺰﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ 3اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ )ﻟﮑﻪﻫﺎي

ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ آب و ﺧﻮراك ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاداﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻗﻄﻌﻪ از ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ در روزﻫﺎي 5ام و 29

روﺷﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪﻓﻮع،ﺳﺎﯾﻪﻫﺎي ﭘﺮ و ﺑﺎل و ﺳﺮ( ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ
و ﺷﺶ وﯾﮋﮔﯽ )ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ،

ام دوره ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ( از ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ ) Wang

.(et al., 2008

ﻓﯿﻠﻤﺒﺮداري و اﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺮ

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي ﺿﺒﻂﺷﺪه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮزﯾﻦ دﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﺮازوي
) ،WANTﻣﺪل ،WT-Xﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ( ﺑﺎدﻗﺖ  0/ 1ﮔﺮم در
ﻫﺮ ﭘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .دورﺑﯿﻦﻫﺎي ﻓﯿﻠﻢﺑﺮداري ﺷﺮﮐﺖShany
)ﻣﺪل ،IFA 7050ﺳﺎﺧﺘﮑﺸﻮرﭼﯿﻦ(ﺑﺎ ﺣﺴﮕﺮ Color low light
 CCDﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺧﺬ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 15
ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ ﭘﺬﯾﺮي ﻣﮑﺎﻧﯽ  352×288ﭘﯿﮑﺴﻞ را
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻي ﺳﺮ ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ارﺗﻔﺎع ﯾﮏ ﻣﺘﺮ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﮐﻒ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ در ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﯾﺶ
ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ )ﺷﮑﻞ  .(1ﻣﺮغﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮداري
ﻣﺘﺤﺮك و آزاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﺮ روز ﭘﻨﺞ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﯿﻠﻢ
ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.

ﺷﮑﻞ .2ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ

رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺗﮏ و ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه

ﻣﻌﺎدﻻت ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﯿﻦ وزن ﺑﺪن و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﺑﺮآوردﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ  R 2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺮآورد ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪ )راﺑﻄﻪ :(1
)راﺑﻄﻪ(1
ﺷﮑﻞ .1ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﺬ و ذﺧﯿﺮهﺳﺎزي ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ

ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ و اﺳﺘﺨﺮاج وﯾﮋﮔﯽ در
ﺷﮑﻞ  2ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ MatLab

 (The MathWorks Inc., Natick, Mass, USA) R2013aاﻧﺘﻘﺎل
ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮي ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺖ  bmpﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪ )ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ( از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ )ﺑﺴﺘﺮ،
ﻏﺬاﺧﻮري و آبﺧﻮري( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮر

ﭘﺮدازي و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاري ﺳﺮاﺳﺮي 1از روش

1.Global Thresholding

2

=R

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﻄﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ) (SREﮐﻪ ﻣﯿﺰان
دﻗﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وزن ﻣ ﯽﺑﺎﺷﺪ )راﺑﻄﻪ  (2و ﻣﻘﺪار دﻗﺖ
ﻧﺴﺒﯽ) (RAVﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه دﻗﺖ ﻧﺴﺒﯽ اﺳﺖ )راﺑﻄﻪ  (3ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻧﺪ .در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﻋﻼوه ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه
از ﺗﺼﺎوﯾﺮ)ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ،ﻗﻄﺮ
ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ( ،ﺗﻮان دوم و ﺣﺎﺻﻠﻀﺮب دوﺑﻪدو اﯾﻦ
وﯾﮋﮔ ﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ .در
2.Erision and dilation
3.Artefact
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مجموع مدلی با  27درجه آزادی بدست آمد که از روش گامبه-
گام به منظورتوسعه مدل رگرسیون چند متغیره و حذف
متغیرها استفاده گردید( Abdolahzare & Abdanan
.)Mehdizadeh, 2016در ضمن متغیر وابسته (خروجی معادله
رگرسیونی) در این پژوهش وزن جوجهها میباشد.
𝑛∑
̂ 𝑖 )2
𝑦𝑖=1(𝑦𝑖 −

(رابطه)2
(رابطه)3

بیشترین سهم را در مجموع توانهای دوم رگرسیون داشته
باشد .پارامتر  ،در این روش حداکثر سطح قابل قبول خطا در
آزمون فرضیه است که در مطالعه حاضر به مقدار  0/05در نظر
گرفته شد (.)Abdolahzare & Abdanan Mehdizadeh, 2016
توسعه معادله رگرسیون چندگانه در نرم افزار (SAS SAS 9.1
) Institute, Cary, NCانجام پذیرفت.

𝑛−2

√=SRE

نتايج و بحث
حین انجام آزمایش و تحلیل تصاویر مشخص گردید که پرندگان
حالتهای حرکتی خاصی مانند پر زدن و یا باز کردن کامل
پرهای خود ،دراز کردن پا ،سوار شدن بر روی یکدیگر و غیره
دارند (شکل  )3که البته این حرکات پاسخ به محرکهای
مختلف داخلی و خارجی میباشد .این اعمال فیزیکی وضعیت و
جهتگیری و به تبع آن سبب تغییرات اندازه ابعاد بدن و در
نتیجه تاثیر بر روی استخراج پارامترهای یاد شده از تصاویر می-
شوند .لذا در بررسی مجددی که بر روی مساحت پرندگانی که
در حالت عادی خود بودند در روزهای مختلف پرورش با انتخاب
هر یک از آنها به صورت دستی و تعیین مساحت هر کدام ،یک
بانک اطالعاتی به منظور حذف این حالتهای خاصتوسعه یافت.
از روش یاد شده ) Chedid et al. (2003نیز به منظور حذف
حاالت فیزیکی خاص استفاده نموده است .البته یک راه حل
دیگر برای تعیین این حاالت خاص استفاده از مدل توزیع نقطه-
ای حیوان میباشد که این روش توسط ) Cootes et al. (1995و
)Tilletet al. (1997ارائه شده است .در این روش ،مدلی براساس
خواص فیزیکی حیوان با توجه به اطالعات دو بعدی آن توسعه
مییابد که قادر به تشخیص حاالت مختلف حرکتی است .با این
حال،عیب اصلی این روش اوال زمانبر بودن آن برای همگرا
شدن و ثانیا ،برآزش مدل واقعی با طیف وسیعی از حرکات
حیوان است که عمال امکان پذیر نمیباشد .از این رو بعد از
اجرای برنامه توسط کاربر به منظور حذف این حاالت خاص از
کاربر روز پرورش نیز سوال میشود که موجب هدایت برنامه به
بانک اطالعاتی مربوط به آن روز و حذف حاالت یاد شده می-
گردد.

𝑛

1
√(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2
∑ = 𝑉𝐴𝑅
𝑛
𝑖𝑦

(

𝑖=1

که در این روابط  y iوزن واقعی مرغ yˆ i ،وزن پیشبینی
شده و nتعداد نمونههاست.
رگرسيون گام به گام

با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره میتوان بین عوامل
موثر بر یک پدیده ،رابطهای خطی برقرار نمود .رگرسیون
چندمتغیره در واقع ارتباط بین یک سری از متغیرهای وابسته را
با متغیر مورد نظر برقرار مینماید .در مواردی که تعداد عوامل
مؤثر بر پدیده کم باشد ،میتوان با بررسی تمام ترکیبات مختلف
و مقایسه خطای آنها بهترین مدل رگرسیونی را به دست آورد؛
اما مواردی وجود دارد که تعداد عوامل مؤثر بر پدیده زیاد است
و بررسی تمام ترکیبات ممکن وقتگیر ،و نیازمند محاسبات
زیادی است .در این موارد شیوههایی پیشنهاد شده که تمام
معادلههای ممکن را در نظر نمیگیرند و متغیرهایی که اهمیت
چندانی ندارند (با توجه به مقدار  αانتخابی) را در نظر نمی-
گیرند .از این رو سه روش :انتخاب پیشرو ،شیوه حذف پس رو و
روش گام به گام ،برای انتخاب متغیرها پیشنهاد میشود .روش
گام بهگام در اصل یک نوع شیوه انتخاب پیشرو است و بر اساس
مدل رگرسیون خطی بنا نهاده شده است .این روش با فرض
عدم وجود هیچ متغیر مستقلی در مدل و وجود تنها عرض از
مبدا پایهگذاری شده در تمام رگرسیونهای خطی ساده متغیری
که بیشترین همبستگی را با پاسخ داشته باشد ،به عنوان اولین
متغیر در تابع رگرسیونی منظور میشود .همچنین در این روش
متغیر بعدی که به رابطه رگرسیونی اضافه میشود ،باید

(الف)

(ب)

شکل .3حرکات فيزيکی خاص پرندگان (الف)بالزدن؛ (ب) دراز کردن پا (ج)به هم چسبيدن پرندگان

(ج)

اﻣﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎران :ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮآورد وزن ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ...

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﮐﻪ در ﺷﮑﻞ )4ب( ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از آﺳﺘﺎﻧﻪ-
ﮔﺬاري ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺣﺬف ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ،ﻧﻘﺎﻃﯽ در ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﮐﻪ
ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺪﻓﻮع ،ﻏﺬاي رﯾﺨﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ و ﻏﯿﺮه ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و ﺣﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺬف اﯾﻦ
ﻧﻘﺎط از روش آﺳﺘﺎﻧﻪﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻣﺴﺎﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ آن در ﺷﮑﻞ 4ج( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻧﻬﺎﯾﯽ )ﺷﮑﻞ 4ج( ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و
ﻧﻘﺎط ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ )ﻧﻮﯾﺰ( از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ وزن ﺑﺪن و ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺤﯽ ،ﺗﻌﺪاد
ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب ،ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ
و ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺮغ رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ و ﺧﻄﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮده ﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﺨﺮاج رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ 4
ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه در ﺟﺪول1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ

)اﻟﻒ(

اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ )درﺟﻪ  ،2ﻟﮕﺎرﯾﺘﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﯽ( ﻧﯿﺰ ﺑﺮ
روي دادهﻫﺎ ﺑﺮآزش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ در ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ،ﺳﺎدﮔﯽ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺎﺑﺎت رواﺑﻂ
ﺧﻄﯽ اﺳﺘﻔﺎده و ﮔﺰارش ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ.
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول 1ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار R2
ﺑﺮاي ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و
ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎﻻي  0/ 9ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ در ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ وزن اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  R 2ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اﻣﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺿﻤﻦ در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ 6
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺤﺪب ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ وزن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

)ب(

)ج(

ﺷﮑﻞ .4ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺮ:اﻟﻒ( ﺗﺼﻮﯾﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺮغ ب( ﺣﺬف ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ وﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎﯾﻨﺮي ﺷﺪه ج( ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻌﺪاز ﺣﺬف ﻧﻮﯾﺰ و ﻧﻘﺎط ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﻧﺪه
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ﺟﺪول .1ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ  4ﺟﻮﺟﻪ ﮔﻮﺷﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
)RAV(%
)SRE(g
ﻣﻘﺪارR2
رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ وزن
0/424843
177/44
0/95
y=0/0084a-144/46
0/868029
195/27
0/94
y=1/4445p-942/13
0/40824
168/209
0/96
y=0/0081c-138/54
0/907647
208/1474
0/93
y=4/1185M-967/5
0/959292
229/962
0/91
y=6/4416m-1083/6
2/950395
766/5254
0/09
y=3551/5e-1617/4
0/3788459
149/29439
0/95
y=0/00733a-127/04
0/77619
212/03367
0/91
y=1/1539p-724/44
0/364889
162/8323
0/95
y=0/0069c-117/74
0/7425832
207/70061
0/91
y=3/0925M-685/79
710/46595
235/9307
0/89
y=5/8043m-931/78
2/4445124
628/87562
0/18
y=3451/3e-1773
0/3563034
134/27552
0/96
y=0/0066a-116/63
0/7391289
216/97529
0/90
y=1/1829p-796/03
0/3563034
134/27552
0/96
y=0/0065c-122/75
0/745837
229/0014
0/89
y=3/1322M-744/61
0/668676
178/3178
0/93
y=5/5428m-954
2/070357
648/5093
0/16
y=3671/3e-1863/8
0/138997
93/12535
0/97
y=0/0076a-125/13
0/1577793
92/555034
0/92
y=1/0076p-727/25
0/1577793
92/555034
0/97
y=0/0074c-131/78
0/521104
156/9369
0/93
y=3/1645M-694/57
0/490974
149/4745
0/93
y=5/495m-861/87
1/652197
533/0605
0/19
y=3552/6e-1892/2

 :aﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﻄﺢ :p ،ﺗﻌﺪاد ﭘﯿﮑﺴﻞﻫﺎي ﻣﺤﯿﻂ:c ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب :M ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ :m ،ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ : e ،ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ
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ﺟﺪول 2ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﻤﻪ

ﮐﻪ در ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم

ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه

از  27درﺟﻪ آزادي ﮐﻪ وارد ﻣﺪل ﮔﺮدﯾﺪ  8ﺗﺎي آنﻫﺎ را ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ  8درﺟﻪ آزادي  5ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي
ﺧﻄﯽ )ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ و

ﺗﺮﺗﯿﺐ  0/ 8891 ،0/ 9324 ،0/ 9031 ،0/ 9437و  0/ 9125ﺑﺪﺳﺖ

ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ( و  3ﻣﻮرد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ )ﻣﺴﺎﺣﺖ ×
ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب × ﻣﺤﯿﻂ و ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ × ﻗﻄﺮ

ﻣﯽﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻞ دادهﻫﺎ ﻣﻘﺪار  R 2ﺑﺮاي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي
ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ،ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ
آﻣﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار  R 2ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﮑﯽ ﺑﺮاي ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺪارد .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺞ وﯾﮋﮔﯽ اوﻟﯿﻪ و ﺣﺬف ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ را
ﺑﺮاي ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وزن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺪول  3ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺗﻮﺳﻌﻪ داده
ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪل ﺣﺪود دو ﺳﻮم دادهﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر

ﮐﻮﭼﮏ( ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻣﻌﻨﯽدار ﺑﻮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﮐﻠﯽ ،ﺑﺨﺶ ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ آن ﻧﯿﺰ در
ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  %5ﻣﻌﻨﯽدار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﻼوه ﻋﺪم ﻣﻌﻨﯽداري
دوري از ﺑﺮآزش ﻣﻌﺎدﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ  0/945ﻧﺸﺎن
از ﺻﺤﺖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ دارﻧﺪ.

ﺟﺪول .2ﻧﺘﺎﯾﺞ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺟﻮﺟﻪﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ
وﯾﮋﮔﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﺎوﯾﺮ

رواﺑﻂ رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺧﻄﯽ وزن

R2

)SRE(g

)RAV(%

ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻤﺤﺪب
ﻗﻄﺮﺑﺰرگ
ﻗﻄﺮﮐﻮﭼﮏ
ﺧﺮوﺟﺎزﻣﺮﮐﺰ

y=0/0076x-131/78
y=1/2445x-798/08
y=0/0073x-129/07
y=3/3645x-751/15
y=5/7724x-970/2
y=3398/4x-1639/6

0/9438
0/9031
0/9424
0/8891
0/9125
0/1511

282/49554
1179/0396
286/90089
304/15507
300/67858
616/46501

0/52056
1/08435
0/52937
0/78491
0/86269
2/14254

ﺟﺪول .4ﺿﺮاﯾﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم

ﺟﺪول .3ﻣﺪل رﮔﺮﺳﯿﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه ﺑﺎ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت درﺟﻪ آزادي
ﮐﻞ
ﻣﺪل
ﺧﻄﯽ
ﻏﯿﺮ ﺧﻄﯽ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
دوري از ﺑﺮآزش
ﺧﻄﺎ

8/4387×108
7/9635×108
7/9038×108
5/9692×106
4/7514×107
4/7454×107
60467

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

F

ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت
2028
8
5
3
2020
2009
11

4/1611×105
*4232 9/9544×107
*6720/4 1/5808×108
*84/591 1/9897×106
23522
4/297
23621ns
5497

* و  nsدر ﺟﺪول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل  0/05و
ﻋﺪﻣﻤﻌﻨﯽداري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺟﺪول  4ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺟﺪول
ﻣﺴﺎﺣﺖ ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب ،ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ،ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ ،اﺛﺮ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب و ﻣﺤﯿﻂ ،ﻗﻄﺮ
ﺑﺰرگ و ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ در ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ وزن در راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ آﻣﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي
ﺿﺮاﯾﺐ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي وارد ﺷﺪه در ﻣﺪل ،داراي
اﺛﺮ ﻣﻌﻨﯽدار ) (p<0/ 05در ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ وزن داﺷﺘﻨﺪ.

ﺿﺮاﯾﺐ

ﻋﺮض از ﻣﺒﺪا
ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻣﺤﯿﻂ
ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب
ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ
ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ

ﺧﻄﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

t-test

**0/030674

65/671

4/077

0/0026653

11/508

0/34482 ns

0/21049

1/6382

0/0025007

1/7055

0/52671

-2/7301

**267/74

*0/0042649
**-1/438
**

-3/433

0/49923

-6/8766

-1/4311×10-5

2/2112×10-6

ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ × ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ **-0/012574

8/8542×10-7

2/9656

0/0019841

-6/3374

ﻣﺴﺎﺣﺖ × ﻗﻄﺮ اﺻﻠﯽ

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺤﺪب × ﻣﺤﯿﻂ *2/6258×10-6

-6/4718

** * ،و  nsدر ﺟﺪول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﻨﯽداري در ﺳﻄﺢ اﺣﺘﻤﺎل
 0/05 ،0/001و ﻋﺪﻣﻤﻌﻨﯽداري را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺷﮑﻞ  5ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن راﺑﻄﻪ رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﻮم دادهﻫﺎ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺧﻄﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ وزن و ﻣﻘﺪار
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺒﯿﯿﻦ  R2 =0/963وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
ﻧﺸﺎن از ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ واﻗﻌﯽ وزن و ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ
رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮاي دادهﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ )RAV=0/ 12(%و) SRE=88/ 934(gﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

امرايی و همکاران :سامانه برآورد وزن جوجههای گوشتی به صورت جداگانه با...

شکل  .5رابطه ميان وزن واقعی و پيشگويیشده با يک سوم دادهها

( Kashihaet al.(2014با کمک پردازش تصویر به
پیشگویی وزن  40عدد خوک در چهار پن پرداختند .در این
پژوهش خوکها بوسیله یک دوربین از باال نظارت میشدند.در
این مطالعه وزن خوک با دقت  %97/5در سطح گروهی (خطا
 0/82کیلوگرم) و  %96/2به صورت یک به یک (خطا 1/23
کیلوگرم) برآورد گردید Tasdemir et al. )2011( .در پژوهشی
به برآوردوزن گاوهای هلشتاین با استفاده از ابعاد استخراج شده
از بدن حیوان با کمک پردازش تصویر دیجیتال و روابط
رگرسونی چندگانهپرداختند .مطابق نتایج بدست آمده در
بهترین حالت دقت ضریب تبیین  0/97بدست آمد .همانطور که
از پژوهش ( Kashihaet al.(2014و (Tasdemiret al. )2011
مشخص است ضریب تبیین باالتری گزارش گردیده است .اما
این نکته در مورد پژوهش حاضر و دو مطالعه قبلی باید مورد
توجه قرار گیرد که وجود پر در جوجهها سبب تغییر جعلی ابعاد
میشود؛ که این مساله سبب بروز اعمال خطا در برآورد وزن
میگردد.در پژوهشی دیگر) Mollahet al.(2010صد جوجه
گوشتی تاکستان تحت شرایط استاندارد پرورش دادند و 1200
تصویر دیجیتال از  20جوجه گوشتی در طول دوره 7-42روز
رشدشان به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اخذ گردید.
معادله پیش بینی وزن توسعه داده شده بر اساس پیکسلهای
مساحت سطح ورودی دارای ضریب تبیین  0/999گردید .علت
باالتر بودن ضریب تبییندر این پژوهش میتواند به دو دلیل
باشد .یکی اینکه تمامی تصاویر درون جعبهای اخذ شدند که این
مساله دقت تصویر برداری را افزایش میدهد .اما با توجه به
فلسفه استفاده از پردازش تصویر و عدم دخالت فرد در داده
برداری یک ضعف بزرگ محسوب میباشد .از طرف دیگر
جوجهها در کل دوره پرورش مورد ارزیابی قرار نگرفتند و تنها
در  6روز از پرورش وزن آنها مورد بررسی قرار گرفت.
در عمل به منظور بررسی وزن در گلهها نیاز به
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اندازهگیری حداقل  %1گله میباشد تا بتوان این اندازهگیری را
نماینده وزن گله دانست .این سطح از دادهبرداری برای گلههای
با تعداد باال امری دشوار محسوب میشود.حال آنکه یک دوربین
در یک ارتفاع مناسب (در یک دوربین معمولی به صورت یک
قانون سر انگشتی در صورتی که  1متر باالتر از کف نصب شود،
میتواند حدود  5متر کف را در یک عکس پوشش دهد ،).با
اشغال به طور متوسط  16پرنده در هر متر مربع ،این به معنی
 80پرنده در یک تصویراست( .)Anonymous, 1982بنابراین در
یک گله  10000پرندهای ،دو دوربین در گوشههای متقابل پن
برای به دست آوردن یک تصویر نماینده از وزن بدن گله کافی
است.امروزه ،سیستمهای دوربینی و روشهایپردازش تصویربه
خوبی با توجه بهقیمت نسبتا ارزان و دادهبرداریبه صورت برخط
بسیار مورد توجه میباشد .واضح است که سود قابل توجهی
باسیستم دوربینیو کار درمزارعبزرگوجود دارد .با این حال ،به
دلیل اینکه دقت برآورد وزن زنده به عوامل بسیاری ،مانند نژاد،
سن ،نوع روش آنالیز تصویر و تغییر در اندازهگیریهای مکرر
وجود دارد ،هیچ الگوی واحدی به عنوان الگوی پیشبینی وزن
بدن از دادههای تصویر عاری از عیب نبوده است .بنابراین،به کار
بیشتری به منظور بهبود این روش ها نیاز است.

نتيجهگيری
هدف از این پژوهش امکان تشخیص تغییرات روزانه وزن
جوجههای گوشتی با استفاده از پردازش تصویر و آنالیز
رگرسیون چندگانه بود .از تصاویر بدست آمده از جوجهها شش
ویژگی مساحت ،محیط ،مساحت محدب ،قطر بزرگ ،قطر
کوچک ،خروج ازمرکز استخراج و معادالت خطی بین وزن بدن
و ویژگیهای تصویر محاسبه گردید .مقادیر V2برای هر شش
ویژگی به جز خروج از مرکز برای تقریبا همهی پرندهها به
صورت جداگانه باالی %90محاسبه گردید .در نهایت میان
ویژگیهای استخراج شده و وزن واقعی به روش گامبهگام آنالیز
رگرسیونی چندگانه صورت پذیرفت .با توجه به معنیداری
معادله رگرسیونی در سطح احتمال  ،%5مقادیر ،RAV=0/124
 SRE=0/188و  V2=0/945و همچنین معنیداری نبودن عدم
برآزش مشخص گردید که رابطه رگرسیونی چندگانه با سامانه
بینایی ماشین توانایی پیشگویی وزن را دارد.

سپاسگزاری
بدینوسیله نویسندگان از حمایت مالی دانشگاه کشاورزی و منابع
طبیعی رامین خوزستان قدردانی مینمایند.

1395 زمستان،4  شماره،47 دوره،مهندسی بيوسيستم ايران
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