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به انجام رسيد. روشهاي ماشين بينايي  گاوهاي سيستاني با استفاده از تخمين وزن و ابعاد بدناين پروژه با هدف 

صوص  به اين منظور طي يک دوره يک ستگاه زهک ركورد برداري در خ ستاني موجود در اي سي ساله از گاوهاي 

 2وزن و ابعاد بدن انجام شددد. در روز وزن كشددي همزمان از دامها تصدداويري از نماي جانبي، با رعايت ثابددله ثابت 

ر متلب تصداوير تهيه تهيه شدد. با اسدتفاده از امكانات نرم اثزا canonمتري و با اسدتفاده از دوربين ثيلم برداري مدل 

شدددده از دام ها ابتدا مورد پير پردازش اوليه قرار گرثته و تبديالت  زم روي عكا ها انجام گرديد و سددد ا با 

طراحي الگوريتم مناسب خصوبيات مورد نياز از تصاوير استخراج گرديد. خصوبيات استخراج شده از عكا ها 

ه و پا از آموزش شبكه عصبي مصنوعي، مدل مناسب جهت به عنوان ورودي به شبكه عصبي مصنوعي معرثي شد

(، طول EquivDiameterويژگي موثر نظير قطر معادل) 15پير بيني وزن و ابعاد بدن دام ها طراحي شدددد. تعداد 

(، جددعددبدده MinorAxisLength(، طددول مددحددور ثددرعددي )MajorAxisLengthمددحددور ابدددددلددي)

سمت محدب)BoundingBoxمحاطي) ساحت ق شده)ConvexArea(، م ساحت ناحيه پر (، FilledArea(،م

صوير ) صوير)Perimeterمحيط ت ساحت ت صوير)Area(، م سفيد ت ( بود كه با وزن و ابعاد NNZ( و تعداد نقاط 

شتند ) ستگي با  و معني داري دا ستاني همب سي ستفاده قرار p<0.01بدني گاوهاي  شبكه عصبي مورد ا ( در طراحي 

تفاده از شبكه عصبي مصنوعي و پردازش تصوير، مدل پيشنهادي مي تواند ابعاد بدن گرثتند. نتايج نشان داد كه با اس

بد  98/0،  97/0، 97/0، 98/0گاوها شدامل طول بدن، ارتفاع شدانه، ارتفاع ك ل و دور سدينه را به ترتيب با دقت  در

با اسددتفاده از مدل شددبكه برآورد كند. دقت مدل نهايي براي تخمين وزن گاوهاي سدديسددتاني از روي ابعاد بدني آنها 

صاوير ديجيتال  شان داد كه پردازش  97/0عصبي مصنوعي و روش پردازش ت شد. نتايج اين مطالعه ن دربد برآورد 

تصدوير از قابليت مناسدبي براي اسدتفاده در مطالعات بيومتري و تخمين وزن گاوهاي سديسدتاني برخوردار بوده و مي 

 گردد. تواند  جايگزين روش هاي متداول كنوني

 

 هوش مصنوعي، تخمين وزن، بيومتري، گاو سيستاني. كليد واژه ها:

 

 


