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 های یک روزه گوسفند زندیبره تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست

 های هوش مصنوعیبا استفاده از روش
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 چکيده

های زندی با استفاده از ی تشخیص نوع گل و تخمین اندازه پوست بره، روشی براپژوهشدر این 
های متعلق به پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی ارائه شده است. داده مورد استفاده، از پوست

دست آمد. ابتدا ابعاد و نوع ه)خجیر( ب های زینتی مرکز پرورش گوسفند زندی تهرانکلکسیون پوست
گیری شد. سپس با استفاده از دوربین های مجرب اندازهوست توسط ارزیابی موجود روی پهاگل

های مرتبط با ها تهیه شد. ویژگیهای متعددی از هر یک از انواع گل و ابعاد پوستدیجیتال، عکس
ابزارهای پردازش  وسیلههبها از روی تصاویر دیجیتال و کیفیت نوع گل و تخمین اندازه پوست بره

ها و برآورد بندی گلاستخراج شد. دو شبکه عصبی مصنوعی مجزا برای دسته متلبزار افتصویر نرم
مساحت پوست طراحی گردید. شبکه عصبی طراحی شده برای تشخیص نوع گل بدون خطا آموزش 

، هفت نوع گل مختلف موجود روی پوست را درصد 39دید و در مرحله آزمون نیز با دقت حدود 
توسط شبکه عصبی دوم تخمین زده شد.  درصد 33ها با دقت حدود بره تشخیص داد. اندازه پوست

 19/32 هاهبر های برآورد شده از شبکه عصبی مصنوعی و ابعاد واقعی پوستبین اندازههمبستگی 
های هوش . نتایج این مطالعه نشان داد که امکان استفاده از روش(P<31/3) دار بودو معنی درصد

های نژاد تعیین کیفیت پوست برهرکوردبرداری و منظور جای انسان بهه ب مصنوعی و جایگزینی آن
 پوستی در بدو تولد وجود دارد.      

 

 عصبی مصنوعی، کیفیت پوست، گوسفندپردازش تصویر، شبکه  کلیدي: هاياژهو

                                                
  ferdowsi.um.ac.ir@aslaminejadنویسنده مسئول: *

 



 و همکاران  كيمهدي خجسته

351 

 مقدمه

دارای و از جمله ایران  در بسیاری از کشورها ی گوسفندان پوستیهای زینتی از برههاتولید پوست

توسوط  کشوورهااین معمول آن است که ثبت رکورد صفات پوست در همه  .است قابل توجهیپیشینه 

با هدف انتخواب ی یک روزه هابره در متعدد پوست هایویژگیاز  این منظور. بهشودمیارزیاب انجام 

از نحوه جعود  یی کهها)شکل نوع گل .(1330ومن و آلبرتین، کاس) شودمیرکوردبرداری ی برتر هادام

هسوتند کوه  ها دو صوفت مهومآید( و اندازه پوست برهوجود میهبو پیچش خاص الیاف روی پوست 

شوود میدهوی گسسوته نمورهمیصوورت اعوداد اسهشوند. نوع گل بمیدهی توسط ارزیاب خبره نمره

ای رت اعداد رتبهصوهبنیز  هاهشود و اندازه پوست برمیگذاری طوری که هر نوع گل با یک عدد کدبه

و آلبورتین،  اسوکومن) ی بزرگتر استهاطوری که اعداد بزرگتر نشانه پوستبه ،دگردمیتعیین گسسته 

و چیرگی افراد، فرصت محدود برای  سلیقهتفاوت در مواردی نظیر به با توجه بدیهی است که  (.1330

افزایش  ،های مختلفیر ارزیاب طی سالاحتمال تغی و عدم استفاده از ابزار دقیق ،هاارزیابی پوست بره

 موضووع بواو ایون  اجتناب ناپذیر استمی به روش ارزیابی چشخطای انسانی در رکوردبرداری  سهم

و  )ویالراسوا خواهود بوودهموراه ی ارثی و کاهش پیشورفت ننتیکوی هاکاهش دقت در برآورد ارزش

استفاده گونه موارد در اینکوردبرداری شاید یک راه حل مناسب برای افزایش دقت ر. (2313، همکاران

مصنوعی شوامل هوش  .(2313، و همکاران اوندر ؛2310 ،گویال) باشدهای هوش مصنوعی از تکنیک

شوبیه انسوان بورای یی اسوت کوه بتواننود هاای است که هدف آن تولیود ماشوینبخشی از علوم رایانه

هووش . (2310 گویوال، ؛2332بوگوارت، ) گیری درباره مسائل مختلف رفتار کننودتشخیص و تصمیم

 و خصوص در دو دهه اخیر در تشخیص بسیاری از موارد در صنایع نظامی، پزشوکی، هوواهمصنوعی ب

های شگرفی را باعو  امنیتی و نظایر آن جایگزین انسان شده و پیشرفت مواردفضا، تشخیص هویت، 

  .(2332)بوگارت، شده است 

 ی عصبی مصنوعی اسوتهاهشبک استفاده ازآوری هوش مصنوعی یکی از ابزارهای کارآمد در فن 

 نودابکه عصبی موجودات زنده طراحوی شودهبا الگو گرفتن از شو داده کاوی  ابزاریکی از  عنوانکه به

بینوی پیشتعدادی نرون  در هر الیه ودو یا چند الیه تشکیل  از هاهشبکاین . ساختار (2311)پرولینک، 

گره مشابه یک سلول عصبی یکسری اطالعات ورودی را دریافت و با توجه به  هر نرون یا .شده است

و مجموعه  کندوده و یک سیگنال خروجی تولید میرا پردازش نم اطالعاتدر آن  موجودتوابع شرطی 

ی دو هاهشبک .(2310)گویال،  بینی و تشخیص دارندگیری، پیشدر ارتباط با هم قابلیت تصمیم هانرون
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در  ،ی یک الیه ورودی برای دریافت اطالعات و یک الیه خروجی برای ارائوه نتوایج هسوتندالیه دارا

ایون بین  دربر الیه ورودی و خروجی دارای یک یا چند الیه پنهان ی چند الیه عالوههاهحالی که شبک

اسوا   اطالعات خام از الیه ورودی دریافوت و بوربه شکلی است که  هاهنحوه ارتباط الی. ندادو الیه

 شوودمویارائه ر الیه خروجی نهایی د گیری، نتیجهتصمیمها پس از چند مرحله توابع موجود در نرون

برابور بوا تعوداد اطالعوات ترتیوب و خروجی بهدر الیه ورودی  هامعموال تعداد نرون. (2310)گویال، 

وال با توجوه بوه روش ی موجود در الیه پنهان معمهابه شبکه است. اما تعداد نرونو خروجی ورودی 

 شوودمویشبکه تعیین حاصل از بینی   حصول باالترین دقت تشخیص و پیشآزمون و خطا و بر اسا

 توسوعهدهه اخیور  دوکشاورزی نیز طی هوش مصنوعی در  کاربردهمانند سایر علوم  .(2310)گویال، 

بنودی و و در طبقهء از آن در تخموین مسواحت، انودازه و وزن اشویابرای مثوال  داشته وقابل توجهی 

از پوردازش تصواویر  استفادهبا برای مثال شده است.  استفادهموضوعات مختلف کشاورزی بندی دسته

 ه استنتایج این گزارش نشان داد ه وتخمین زده شد ی پرواریهاهبر کیفیت الشهو ویدئویی ابعاد بدن 

زایش پیشرفت ننتیکی صفات تیو  تواند باع  افمیبرای رکوردبرداری هوش مصنوعی استفاده از  که

)ویالراسوا و  شوودمیهای متداول ارزیوابی چشوهای پرواری در مقایسه با روشو کیفیت الشه در بره

عصوبی ( با استفاده از پوردازش تصوویر و شوبکه 2332) و همکاران اوانگچنین هم. (2313 همکاران،

منظوور تعیوین کیفیوت یوک مطالعوه بوه درها نمودند. بینی وزن خوکمصنوعی اقدام به بررسی و پیش

مستخرج از تصواویر دیجیتوال و شناسی حالت چروک پارچه با استفاده از خصوصیات بافت 9پارچه، 

 )سان و همکاران، دبندی شدستهدرصد  29ا دقت ب 1بردار پشتیبانماشینبندی کننده گیری از دستهبهره

الگوریتم با استفاده از پردازش تصویر و شبکه  ( با طراحی یک2310) علی پسندی و همکاران .(2311

از درصود  0/33و درصود  9/32 عصبی مصنوعی موفق شدند سه نوع هلوی نار  و رسیده را با دقت

بنودی و ه عصوبی موفوق بوه دسوته( با اسوتفاده از شوبک2312) پازوکی و همکاران .یکدیگر جدا کنند

تواکنون هویپ پژوهشوی در داخول و  شدند.د درص 33با دقت نزدیک به نوع برنج تجاری  9تشخیص 

نوع گل و انودازه برداری از صفات  رکورد با هدفخارج از کشور در زمینه استفاده از هوش مصنوعی 

 آوریتفاده از این فوناس سعی گردیده است بالذا در این پژوهش نشده است. منتشر  ی زینتیهاپوست

 یک روزه گوسفندان پوستی مورد بررسی قرار گیرد.  هایتعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست در بره

                                                
1- Support vector machines 
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 مواد و روش

، تهیه تصاویر دیجیتوال، هارکوردبرداری فنوتیپی از پوست برهمطالعه حاضر شامل  مختلفمراحل 

مرتبط و در نهایت استفاده از شوبکه عصوبی مصونوعی بورای  هایویژگیپردازش تصویر و استخراج 

در ادامه این که  بوداندازه پوست  تخمین نوع گل و هایویژگی تشخیص حاالت مختلفبندی و دسته

  شوند.توضیح داده می مراحل به تفصیل

ایسوتگاه کلکسویون ی موجوود در هوادر این مطالعه از پوست: برداريرکوردبرداري فنوتیپی و عکس

ی دباغی هاپوستشامل مجموعه استفاده شد. این )خجیر(  نژاد گوسفند زندی تهرانپرورش و اصالح

معرف تنوعی از انوواع طورح، رنو  و گول موجوود روی پوسوت  ی یک روزه است کههاهاز بر شده

ی هواشکل هانحوه پیپ و تاب و کنار هم قرار گرفتن الیاف بر روی پوست بره .باشدمیی زندی هابره

وع گول شوامل نو 2 ،گویند. بر این اسا کند که در اصطالح به آن گل پوست میمیمختلفی را ایجاد 

، اره گل، پوست مواج و کنیزی توسط ارزیابان خبره بور روی فنریی قلم بلند، قلم کوتاه، حلقه، هاگل

 . (1شکل ) مورد شناسایی قرار گرفت هاپوست

 

 
 (.g) ( و مواجf) (، اره گلe) فنري(، d(، حلقه )c) (، قلم بلندb) وتاه(، قلم کa) کنیزيشامل نوع گل  7تصاویر  -1شکل 

 

یی با استفاده از دوربین هاعکس ،و تخمین وسعت پوست هاتنوع گل منظور تعیینزمان بههم

ی مورد برررسی تهیه هاپیکسل از پوست 0223×2023و در اندازه  SX 150 ISمدل  کانن دیجیتال

، هامتری و برای تخمین اندازه پوستسانتی 03 برداری از فاصلهنوع گل، عکس منظور شناساییشد. به

متری سطح پوست انجام شد. نور محیط با استفاده از یک الم  سانتی 03برداری از فاصله عکس
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ی تهیه هااز مجموع عکس متری باالی پوست تعبیه شده بود تامین گردید. 1فلورسنت که در ارتفاع 

عکس برای تخمین  21عکس برای تشخیص انواع گل موجود روی پوست و تعداد  130شده تعداد 

با استفاده از متر نواری توسط ارزیاب و  هاپوست بره ابعاد مورد استفاده قرار گرفت. هامساحت پوست

فاصله دو دست، فاصله اندازه عرضی ) 0شامل  هااین اندازه .پوست ثبت شدیک  مختلف یهابخشاز 

فاصله گردن تا دم، فاصله دست و پای راست از یکدیگر، اندازه طولی ) 0( و اصله پهلو به پهلودو پا، ف

نحوه  2شکل  مجموع طول دست و پا بود.در نهایت و  (فاصله دست و پای چ  از یکدیگر

 دهد.میگیری ابعاد پوست را نشان اندازه
 

 

 گیري ابعاد پوست: فاصله طولی )خطوط افقی(، فاصله عرضی )خطوط عمودي(نحوه اندازه -2شکل 

 و مجموع طول دست و پا )خطوط مورب(.
 

. قرار گرفت پردازشمورد  1متلبافزار نرم شده با استفاده ازتهیه تصاویر دیجیتال : پردازش تصویر

انتخاب و  استخراج خصوصیات، تصاویر ویرایشسازی و هآمادمراحل مراحل پردازش تصویر شامل 

سازی و استخراج خصوصیات تصاویر آمادهمختلف مراحل ترتیب  بود. خصوصیات مطلوب از تصاویر

 ارائه شده است.  0در شکل در هر مرحله همراه با نام توابع مورد استفاده 

ها یکسری عملیوات آن سازییر و آمادهبرای بهبود کیفیت تصاو: سازي و ویرایش اولیه تصاویرآماده

تبدیل تصاویر رنگی به فورم خاکسوتری، این عملیات شامل انجام شد.  هابر روی عکس پیش پردازش

 2اعموال عملگرهوای موروفولوونینظر و بندی، انتخاب ناحیه موردقطعهباینری کردن و ، تتنظیم شد

ای از نمونه. بوداشیاء در تصاویر  لبه یصتشخعملیات  و همچنینبرای حذف نویزها و نواحی اضافی 

 نمایش داده شده است. 9و  2ی هاتبدیل تصاویر مربوط به نوع گل و اندازه پوست در شکل

                                                
1- MATLAB 

2- Morphology operator 



 و همکاران  كيمهدي خجسته

362 

 
 سازي و استخراج خصوصیات تصاویر همراه با نام توابعمراحل آماده -3شکل 

 مورد استفاده در هر مرحله. 

 

 
حالت  :b گل قلم. RGBتصویر  a:) ي تصاویر مربوط به نوع گل پوستسازاي از مراحل آمادهنمونه -4شکل 

 ها در همان تصویر(.آشکارسازي لبه C:)سیاه و سفید( همان تصویر.  باینري
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 . RGBتصویر اولیه در فرم  a:) سازي تصاویر مربوط به اندازه پوستاي از مراحل آمادهنمونه -5شکل 

b: (مان تصویر)سیاه و سفید( ه حالت باینري. 

 

از پوس و  0بر اسا  مراحل ذکر شده در شکل : ثرؤانتخاب خصوصیات م و استخراج خصوصیات

از تصواویر  بافتشناسی و شکل مختلف شامل خصوصیاتخصوصیت  123 ،تصاویراولیه سازی آماده

شناسوی شوامل تورین خصوصویات شوکلاسوتخراج شود. برخوی از مهوم هابه نوع گل پوست مربوط
، 2میزان گریز از مرکز ،0، فواصل9معادل قطر ،2، طول محور فرعی0، طول محور اصلی2، محیط1مساحت

 ،13، یکنوواختی3انورنیشامل  بافتتجزیه ترین خصوصیات مربوط به چنین مهمبود. هم 2میزان سختی
شوکل مختلف  خصوصیت 2 نیز مربوط به اندازه پوست صاویربود. درمورد ت 12و همبستگی 11همگنی

 از هور تصوویر بوود، شامل مساحت، محیط، طول محور اصلی، طول محور فرعیها ه اهم آنکشناسی 
در  12ضوریب همبسوتگی اتوا و 10جوداول تووافقی ی آمواریهوابوا اسوتفاده از روش .دگردیاستخراج 

ویژگی  32استخراج شده در نهایت ویژگی  123از مجموع  3/10نشخه ویرایش شده   SPSSرافزانرم

                                                
1- Area 

2- Perimeter 

3- Major axis length 
4- Minor axis length 

5- Equivalent diameter 

6- Distances 

7- Eccentricity 

8- Solidity 

9- Energy 

10- Homogeneity 

11- Entropy 

12- Correlation 

13- Crosstabs 

14- Eta coefficient 
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معیوار حوذف  .ندی نوامرتبط حوذف شودهواو ویژگی قرار گرفتمورد استفاده گل برای شناخت نوع 

در مورد خصوصیات اسوتخراج شوده بورای تخموین بود.  9/3تر از کم ضریب همبستگی اتا هاویژگی

هوا در دار بووده و هموه آنویژگی بر اسا  ضریب همبستگی پیرسون معنی 2وسعت پوست نیز تمام 
 ستفاده قرار گرفت. تخمین ابعاد پوست مورد ا

بندی نووع عصبی مصنوعی مجزا بورای دسوته در این مطالعه دو شبکه: شبکه عصبی مصنوعیطراحی 

منظوور طراحی شد. بورای طراحوی شوبکه عصوبی مصونوعی بوه هاهبینی وسعت پوست برگل و پیش

هوا از زه پوست برهمنظور تخمین انداو به 1تولزآران پیابزار  از پوست انواع گلبندی و تشخیص دسته
بوا  ه وبوود 0خوورپویش از نووعشبکه عصوبی این دو شد. استفاده  متلبافزار نرمدر  2ان اف تولزابزار 

شبکه دارای یک الیه ورودی، یک الیه خروجوی  هر دو .ندآموزش داده شد 2پس انتشار خطا الگوریتم
بینی شوده در هور الیوه و همچنوین یشی پهاها در تعداد نرونند و تنها تفاوت آنو یک الیه پنهان بود

 بود. هاهکار رفته در این الیتوابع به

ی موجود هاتعداد نروننوع گل مختلف طراحی شد،  2در شبکه عصبی اول که با هدف تشخیص 
بود. در الیوه نرون  32 و برابر باهر تصویر  خصوصیات انتخاب شده برایتعداد شامل  ورودیالیه در 

گردید. در الیه میانی  بینیپیشنرون  2بندی نهایی ع گل موجود در دستهانوا ا تعدادبرابر بخروجی نیز 
و بر اسا  حصول باالترین دقوت در هور حالوت، در نهایوت یا پنهان با توجه به روش آزمون و خطا 

 از نووع مشوابه و تابع انتقال در الیه مخفی و الیه خروجی در این شبکه بینی شد.نرون پیش 23تعداد 
 عکوسقطعه  113تعداد  نوع گل، 2از قطعه عکس تهیه شده  130از مجموع . بود 9تانژانت سیگموئید

 و اعتبارسونجی ،آمووزش)شوامل مراحول  طراحی اولیوه شوبکهبرای  قطعه عکس( 12)از هر نوع گل 

 . (0)شکل  مورد استفاده قرار گرفتعصبی  نهایی شبکهایش س برای آزمکع قطعه 22 تعداد و آزمون(

 

 
 الیه طراحی شده براي تشخیص نوع گل پوست. تصویر شبکه عصبی چند -6شکل 

                                                
1- NPRTool 

2- NFTool 

3- Feed-forward neural network 

4- Back propagation 

5- Tan-sigmoid 
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ی الیوه هواتعداد نرونطراحی شد،  هاهبینی وسعت پوست بردر شبکه عصبی دوم که با هدف پیش

. در الیه خروجوی نرون بود 2هر تصویر و برابر با استخراج شده از خصوصیات تعداد  برابر باورودی 

بر شد. میود که از تخمین مساحت پوست حاصل بی بینی شد که خروجی آن عددیشنیز یک نرون پ

 12در الیه میانی یا پنهان تعداد بینی و با فرض حصول باالترین دقت پیش اسا  روش آزمون و خطا

و در الیه خروجی  سیگموئید -تانژانت تابع انتقال در الیه مخفی از نوعدر این شبکه شد.  منظورنرون 

 . (2)شکل  وع خطی بوداز ن

 

 
 الیه طراحی شده براي تخمین مساحت پوست. تصویر شبکه عصبی چند -7شکل 

 

طراحی اولیه عکس برای  03عکس تهیه شده برای تخمین وسعت پوست، تعداد  21از تعداد 

شبکه مورد نهایی  ایشعکس برای آزم 21و  و آزمون( اعتبارسنجی ،آموزششبکه )شامل مراحل 

مدل معیار کارایی شبکه عصبی مصنوعی حداقل مربعات خطا و حداکثر همبستگی ه قرار گرفت. استفاد

 بود. 

 

 و بحثنتايج 

 هاروی پوست برهموجود نوع گل  2منظور شناسایی به: موجود روي پوست ع گلانواشناسایی 

مراحل  نمایش صبی مصنوعی بدون خطا انجام شد.عسنجی و آزمون شبکه مراحل آموزش، اعتبار

 Error! Reference source notو  شکل  دراعتبارسنجی و آزمون شبکه عصبی مصنوعی 

found. .ارسنجی حاصل از مراحل اعتب 90، بهترین عملکرد در مرحله شکل بر اسا   ارائه شده است

نظر مناسب بوده است زیرا شده است. بر اسا  خروجی این نمودار عملکرد شبکه عصبی مورد

ای که بهترین یکسانی دارند و در نقطه روند ،و آزمون خصوصیات اعتبارسنجینمودارهای مربوط به 

  هم افتادگی وجود ندارد. گونه رویدست آمده است بین این دو منحنی هیپهکارایی ب
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ی آزمایشی هاههای شبکه و نمونی آموزشی برای تعیین وزنهاهنمون ،شبکه عصبییک در طراحی 

اعتبارسنجی که برای  ییهاهاما نمونگیرند. برای تعیین قدرت تشخیص شبکه مورد استفاده قرار می

 جلوگیریانطباق بیش از حد و بروز خطای یادگیری  داشته و ازکاربرد دیگری  شوندمیمنظور 

 یرغم کاهش یا ثابت بودن خطاعلی، شبکه آموزش بیش از حد صورتدر  .(2310 )گویال، دکننمی

فرآیند آموزش  در این مرحلهلذا و  یافتهاز تکرارها افزایش برخی  در سنجیآموزشی، خطای اعتبار

ه معرفی ی نهایی شبکهاعنوان وزنهسنجی، بهای متناظر با حداقل خطای اعتباروزن و گرددمتوقف می

 است. افتادهاز مراحل آموزش  90این اتفاق در مرحله فوق نیز در شبکه  (.2310 )گویال، شوندمی

 

 
 منظور تشخیص نوع گل پوست.نمودار مراحل اعتبارسنجی شبکه عصبی به -8شکل 

 

مربوط به  تصویر 12دهد که از مینیز نشان  .Error! Reference source not foundنتایج 

مراحل آموزش، درصد  133اند و شبکه عصبی با دقت بندی شدههر نوع گل تمام تصاویر درست دسته

که این شبکه عصبی با مجموعه اطالعات استخراج شده میو آزمون را گذرانده است. هنگا اعتبارسنجی

گرفت، میزان دقت  تصویر( مورد آزمون مجدد قرار 11)از هر نوع گل  عکس دیگر از انواع گل 22از 

برآورد شد. فراوانی موارد درصد  2/32شبکه عصبی در تشخیص انواع گل موجود روی پوست 
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 !Errorنوع گل تحت مطالعه در  2تشخیص صحیح و خطای شبکه عصبی در مورد  هر یک از 

Reference source not found. ی بدون خطا و با های کنیزی، قلم بلند و فنرارائه شده است. گل

 1گل )هر یک با های قلم کوتاه، حلقه، مواج و ارهکه گلشناسایی شدند در حالیدرصد  133دقت 

 توسط شبکه عصبی مورد شناسایی قرار گرفتند.درصد  3/33نمونه آزمایشی( با دقت  11مورد خطا از 

 
 شبکه عصبی در مجموع مراحل طراحی پوست بانوع گل  7بندي فراوانی موارد خطا در تشخیص و دسته -1جدول 

 .شامل آموزش، اعتبارسنجی و آزمون شبکه

 (درصد) دقت تشخیص کنیزی مواج اره گل حلقه فنری قلم کوتاه قلم بلند نوع گل

 133 3 3 3 3 3 3 12 قلم بلند

 133 3 3 3 3 3 12 3 قلم کوتاه

 133 3 3 3 3 12 3 3 فنری

 133 3 3 3 12 3 3 3 حلقه

 133 3 3 12 3 3 3 3 اره گل

 133 3 12 3 3 3 3 3 مواج

 133 12 3 3 3 3 3 3 کنیزی

 133  میانگین

 بندی ناصحیح است.و اعداد خارج از قطر نماینده تعداد موارد دسته هاصحیح گلبندی دهنده موارد دستهاعداد قطر نشان

 

 .نوع گل پوست با شبکه عصبی در مرحله آزمون نهایی 7بندي دستهفراوانی موارد خطا در تشخیص و  -2جدول 

 (درصد) دقت تشخیص کنیزی مواج اره گل هحلق فنری قلم کوتاه قلم بلند نوع گل

 133 3 3 3 3 3 3 11 قلم بلند

 3/33 3 3 3 3 3 13 1 قلم کوتاه

 133 3 3 3 3 11 3 3 فنری

 3/33 3 3 3 13 3 1 3 حلقه

 3/33 3 3 13 1 3 3 3 اره گل

 133 3 11 3 3 3 3 3 مواج

 3/33 13 3 3 1 3 3 3 کنیزی

 2/32  میانگین

 بندی ناصحیح است.و اعداد خارج از قطر نماینده تعداد موارد دسته هابندی صحیح گلدهنده موارد دستهاعداد قطر نشان
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یر و شبکه ردازش تصوی پهادر زمینه استفاده از روش هانتایج مطالعه حاضر با سایر گزارش

ر یک عنوان مثال دبندی موضوعات و اشیاء تا حد زیادی مطابقت دارد. بهعصبی مصنوعی برای دسته

گیری از شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از پردازش تصویر و بهره (2311) الحیاری و همکاران مطالعه

های مرتبط با برگ دی بیماریبنبا استخراج خصوصیات بافت و رن ، موفق به شناسایی و دسته

با استفاده از  (2332) همچنین بورا و همکاران .دشدندرصد  32تا درصد  20گیاهان با دقتی بین 

چای و های عصبی مصنوعی موفق به تخمین اندازه دانهگیری از شبکه تصویر و بهرهپردازش 

با  (2312) ینگا و ماریکارشدند. ویجسدرصد  23 و 02/22های بندی انواع چای خشک با دقتدسته

گونه گیاهی با استفاده از  12استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی مصنوعی اقدام به شناسایی 

تصاویر موجود در هرباریوم گیاهی نمودند. نتایج نشان داد که در شبکه طراحی شده دقت مدل برای 

شود میطور که مالحظه همان بود.درصد  29و برای سری تست اطالعات درصد  39ها شناسایی گونه

ی هادست آمده از روش پیشنهادی در مطالعه حاضر در محدوده دقتهبندی بدقت تشخیص و دسته

  ها مطابقت دارد.گزارش شده در سایر مطالعات است و تا حد زیادی با آن

با  زینتی یهاکه مساحت پوست دهدمینشان  سازی انجام شدهپیاده نتایج: تخمین اندازه پوست

 فرآیند اعتبارسنجی .باشدمیتخمین قابل درصد  03/32شبکه عصبی مصنوعی با دقت مدل استفاده از 

دقت و  شکل در و آزمون  اعتبارسنجیدر مراحل آموزش،  هامساحت پوست بره برای شبکه عصبی

نمایش  13شکل هر یک از مراحل سه گانه مذکور در  درشبکه عصبی ی برازش شده توسط هامدل

 11شود بهترین عملکرد شبکه عصبی در مرحله مینیز مشاهده  شکل طور که در همان .داده شده است

که عملکرد شبکه عصبی مناسب بوده است، زیرا  دهدمیحاصل شده است. این نمودار نشان 

ای مشابه و یکسانی هستند و در نقطه و آزمون شبکه دارای تغییرات اعتبارسنجینمودارهای مربوط به 

شکل گونه تقاطع وجود ندارد. بر اسا  ت آمده است بین این دو منحنی هیپدسهکه بهترین کارایی ب

های مدل و نقاط مربوط به مقادیر ، هرچند حالت ایده آل آن است که نقاط مربوط به خروجی13

های مدل شبکه عصبی مصنوعی نشان واقعی روی یک خط بوده و بر هم منطبق باشند، اما خروجی

مدل  (R) دقتخوبی از مقادیر واقعی اندازه پوست تبعیت کرده و مقدار هدهد که مدل نهایی بمی

 بوده است که مقدار قابل قبولی است.درصد  03/32

 



 3131( 4(، شماره )2كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار

363 

 
 منظور تخمین اندازه پوست.سنجی شبکه عصبی بهنمودار مراحل اعتبار -9شکل 

 

این مدل جهت تخمین وسعت پوست نشان داد که قطعه عکس مجزا به 21نتایج حاصل از معرفی 

 گیری شدههای واقعی اندازهو مساحتمصنوعی های برآورد شده از طریق شبکه عصبی بین مساحت

(. همبستگی 0شکل ) وجود دارددرصد  10/32دار و باالیی معادل توسط ارزیاب همبستگی بسیار معنی

دار بین مساحت واقعی و مساحت تخمین زده شده با شبکه عصبی مصنوعی، نشان دهنده باال و معنی

بتواند جایگزین انسان  مییی این شبکه در تخمین دقیق وسعت پوست است و شاید چنین سیستتوانا

 ها بشود.  در تخمین وسعت پوست بره

در سایر مطالعات نیز نتایج مشابهی را  هااستفاده از هوش مصنوعی در تخمین ابعاد و مساحت

درصد  32دازش تصویر و با دقت با استفاده از فناوری پر (2312) بانرجی و همکارانداشته است. 

 اندر مطالعه دیگری گارسیا و همکار .تخمین مساحت برگ یک نوع گیاه دارویی شدند موفق به

و درصد  1/32آوری پردازش تصویر مساحت برگ گوجه فرنگی را با دقت گیری از فنبا بهره (2333)

با  (2311) همکاران چنین جونیور و. همدتخمین زدندرصد  2/30مساحت برگ ذرت را با دقت 

 که این گزارشاتتخمین زدند درصد  33استفاده از پردازش تصویر مساحت سطح بدن مرغ را با دقت 

  کنند.مییید أنتایج بررسی حاضر را ت
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 دقت مدل برازش شده توسط شبکه عصبی در تخمین اندازه پوست -11شکل 

 (.d) مراحل ( و مجموعc) (، آزمونb) اعتبارسنجی(، a) از روي تصویر در مراحل آموزش 

 

 
 .مقایسه با مساحت واقعیشبکه عصبی در  ها توسطمساحت برآورد شده پوست بره -3شکل 
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 گيرينتيجه

روش پیشنهادی در مطالعه حاضر بر مبنای استفاده از هوش نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 

ن وسعت پوست و همچنین تعیین نوع گل موجود روی پوست پاسخ قابل منظور تخمیمصنوعی به

آینده با فراهم آوردن مقدمات همراه داشته است و این امیدواری وجود دارد که در قبولی را به

در رکوردبرداری از  انسانجایگزین  بتواندوری هوش مصنوعی اافزاری مناسب، فنافزاری و نرمسخت

آوری در بسیاری از موارد . با اندکی تامل شاید استفاده از این فندوشولد ی پوستی در بدو تهابره

ضمن  و بدنی دام، ارزیابی تی  و نظایر آن نیز بتواند کارایی داشته باشد امتیازمشابه نظیر تعیین 

  تر انجام شود.تر و با سهولت بیشبرداری در زمان کمرکورداطالعات، افزایش دقت و صحت 
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Abstract 1 

In this study, a method based on using image processing and artificial neural 

network is introduced to determine curl type and pelt size of new born lambs in 
Zandi sheep. The data was collected from luxury pelt collection belong to the 

Zandi sheep breeding center Khojir, Tehran, Iran. Primarily, curl type and 

dimensions were determined by experienced appraisers for some pelts. Then, some 
digital images were captured from different curl types on the pelts and from 

different pelt dimensions. The features related to curl type determination and pelt 

size estimation were extracted from digital images using image processing tools 

(IPT) of MATLAB software. Two different Artificial Neural Networks were 
designed for classification of curl types and estimation of pelt size, independently. 

To classifying the curl types, a neural network was trained with the accuracy of 

100%, and in the test phase it could classify the 7 curl types with the accuracy of 
near 95%.  The accuracy of pelt size estimation was near 99% for the second tested 

neural network. There was a significant correlation (97.15%) between true and 

ANN estimated pelt sizes. The results indicated that there is a potential of using 

artificial intelligence as a replacement for the human sense, to determine pelt 
quality in the new born lambs of pelt sheep. 
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