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 مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان قم 

 

 گوشتیهایجوجهرشدسرعتووزنتخمینهوشمندسیستمتولیدوطراحی عنوان پروژه:

 

 961180-147-13-52-25 :پروژه شماره مصوب

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مهدي خجسته كي خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 ديانت اهلل حسيني،روح سيدمحمدهاشمي، سيدعبداله خانوادگي همكاران:نام و نام -

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان قممحل اجرا :  -

 1/3/96تاريخ شروع : -

 ماه 6سال و  2 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           57071با شماره         30/11/98اين اثر در مورخ  -

 مدارك علمي كشاورزي به ثبت رسيده است. 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تخمين وزن و سرعت رشد جوجه هاي گوشتي با استفاده از فناوري بينايي توليد سيستم هوشمند  تحقيقاين هدف 

جوجه گوشتي از سويه هاي راس، كاب و آربوراكرز تهيه شد و طبق شرايط استاندارد و نياز  900بود. تعداد ماشين 

وزن  روزه نگهداري شدند. در هر دوره پرورش ركوربرداري از42دوره پرورش  2غذايي هر سويه، جوجه ها طي 

قطعه جوجه از مجموع جوجه ها به صورت تصادفي و با استفاده از  60تا  50جوجه ها بصورت روزانه و با توزين

ترازوي ديجيتال انجام گرفت. همزمان با وزن كشي،  تصاويري از نماي فوقاني جوجه ها با استفاده از دوربين فيلم 

د. با استفاده از نرم افزار متلب ابتدا تصاوير تهيه شده از ( تهيه ش 1080IPمگاپيكسل  2) لنز  Xenonبرداري مدل 

جوجه ها مورد پيش پردازش اوليه قرار گرفته و تبديالت الزم روي عكس ها انجام شد. سپس با طراحي الگوريتم 

مناسب خصوصيات مورد نياز از تصاوير استخراج گرديد. خصوصيات استخراج شده از تصاوير به عنوان اطالعات 

ي به شبكه عصبي مصنوعي معرفي شد و شبكه عصبي پرسپترون چند اليه با هدف پيش بيني وزن جوجه ها با ورود

نرون  16آلگوريتم پس انتشار خطا آموزش داده شد. براي تخمين وزن جوجه هاي سويه راس، مدل شبكه عصبي با 

درصد(.  4/98كارايي را داشت) دقت مدل  نرون در اليه مياني و يک نرون در اليه خروجي بهترين 14در اليه ورودي، 

گرم تخمين زده شد. براي تخمين  9/7درصد و خطاي متوسط  5/98در آزمون عملي نيز وزن جوجه هاي راس با دقت 

نرون در اليه مياني و يک نرون در اليه  10نرون در اليه ورودي،  16وزن جوجه اي سويه كاب، مدل شبكه عصبي با 

را در تخمين وزن جوجه هاي گوشتي كاب نشان داد. مدل شبكه عصبي در مرحله طراحي با  خروجي بهترين كارايي

گرم توانست  وزن و  37/0درصد و خطاي متوسط  52/99درصد و در مرحله آزمون عملي با دقت  54/99دقت 

رون در اليه ن 10نرون در اليه ورودي،  16سرعت رشد جوجه هاي گوشتي كاب را تخمين بزند. مدل شبكه عصبي با 

مياني و يک نرون در اليه خروجي بهترين كارايي را در تخمين وزن جوجه هاي گوشتي آربوراكرز نشان داد. دقت 

گرم برآورد گرديد.  2درصد و خطاي متوسط  68/99درصد و در آزمون عملي  67/99اين مدل در مرحله طراحي 

نرون در  7نرون در اليه ورودي،  16مدل شبكه عصبي با در آناليز اطالعات مربوط به تمام سويه ها بصورت واحد 

اليه مياني و يک نرون در اليه خروجي بهترين كارايي را در تخمين وزن تمام سويه هاي جوجه گوشتي نشان داد. 

گرم برآورد  86/7درصد و خطاي متوسط  5/99درصد و در آزمون عملي  38/99دقت مدل در مرحله طراحي 

عه نشان داد كه اختالف دقت بين مدل هاي شبكه عصبي مصنوعي براي تخمين وزن جوجه هاي شد.نتايج اين مطال

درصد است و مدل جامع طراحي شده بر اساس اطالعات تمام سويه ها مي تواند  1راس، كاب و آربوراكرز كمتر از 

 وزن جوجه هاي گوشتي از هر سويه را با دقت مناسب تخمين بزند. 

 

 هوش مصنوعي، سرعت رشد، جوجه گوشتي. كليد واژه ها :
 


