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محاسبه هوشمند وزن و ضریب تبدیل خوراک در مرغداری مبتنی بر پردازش تصویر
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 1دپارتمان برق و کامپیوتر ،دانشکده شریعتی ،دانشگاه فنی حرفهای ،استان تهران ،ایران
 2دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر ،دانشکده شریعتی ،دانشگاه فنی حرفهای استان تهران ،ایران
چکیده
در این پژوهش وزن سالن مرغداری و ضریب تبدیل دان بهطور هوشمند محاسبه و از طریق پیام کوتاه به کاربر
ارسال میشود .وزن سنجی از طریق پردازش تصاویر گرفتهشده انجام میگیرد .ضریب تبدیل دان یا ،FCR1
پارامتری مهم در فرآیند پرورش گله است که رابطه مستقیمی با وزن دارد و با محاسبه وزن ،با دقت باال توسط
سیستم به دست میآید .تصاویر گرفتهشده توسط دوربین  50مگا پیکسلی متصل به پردازنده ،ثبت میشود و در
 Raspberry Piکه پردازنده است توسط برنامه نوشته در نرمافزار  ،QTپردازش میشود .ارسال اطالعات از طریق
ماژول  GSM SIM800Cصورت میگیرد که از طریق  Arduinoبا پردازنده در ارتباط است .سرعت پردازش
تصاویر بسیار سریع است و عملیات پردازش با محاسبه تعداد پیکسلهای هدف در تصویر که ارتباط خطی با میزان
وزن دارد ،وزن را محاسبه میکند .درصد خطای  %7.5نشان از دقت باالی این سیستم است.
واژههای کلیدی :پردازش تصویر ،محاسبه وزن ،ضریب تبدیل دان ،مرغ ،پیام کوتاه
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Abstract
In this research, the weight of the poultry farms and the feed conversion
ratio are intelligently calculated and sent to the user by SMS. Weight
measurement is done by processing the captured images. The feed
Keywords:
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conversion factor or FCR is an important parameter in the herd breeding
process that is directly related to weight and is obtained with high
accuracy by the system by calculating the weight. Images captured by a
50-Mpixel camera connected to the processor are recorded and processed
in the Raspberry Pi, which is the processor, by a program written in QT
software. Information is sent by the GSM SIM800C module, which
communicates with the processor via Arduino. Image processing speed is
very fast, and the processing operation calculates the weight by
calculating the number of target pixels in the image, which is linearly
related to the weight. The error rate of 7.5% indicates the high accuracy of
this system.
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قرار گیرد تا از ایجاد خسارت جلوگیری شود .همچنین

 - 1مقدمه

میزان مصرف داروها و آنتیبیوتیکها بر اساس وزن

پرورش دام و طیور برای تأمین نیاز غذایی جهان

پرنده صورت میگیرد نه سن آنها ،بنابراین دانستن

امروز از اهمیت ویژهای برخوردار است زیرا منبع

وزن دقیق پرنده به مرغدار این امکان را میدهد مقدار

حیاتی پروتئین برای حیات و منبع درآمد مؤثری برای

دقیق دارو برای هر پرنده را محاسبه کند و هزینههای

انسان فراهم میکند [ .]1ازاینرو ،مرغداریها به یکی

درمان را کاهش دهد [.]5

از مهمترین بخشهای صنعت و کاالهای جهان

روشهای معمولی توزین در مزارع مرغداری به این

تبدیلشدهاند که برای دستیابی به نتایج بهتر از

صورت است که از قسمتهای مختلف سالن نمونه-

فناوریهای مختلفی استفاده میکنند .هدف اصلی
دامداران و پرورشدهندگان طیور تولید سود باالبر

برداری انجام میگیرد و وزنکشی میشود ،سپس وزن

اساس استفاده از اصول مدیریت بهینه است و امروزه

در کل مرغداری تعمیم مییابد .طبیعتاً درصد خطاها

فاکتورهای مدیریت خوب منوط به استفاده از فناوری-

در این روشها بسیار زیاد است و مهمتر اینکه،

های جدید هستند که میتوانند اصول مدیریت سنتی

هیچگونه تنشی در طول دوره پرورش نباید گله حس

را بهبود بخشند [ .]2رشد حیوانات منوط به

کند که با روشهای معمول این مورد بهناچار رعایت

فرآیندهای محیطی و فیزیولوژیکی است؛ بنابراین،

نمیشود .دانستن وزن گله میتواند یکنواختی و درصد

افزایش وزن نهتنها ارزش قابلتوجهی از جنبه عملکرد

پراکندگی یک گله را نشان دهد و دقت در وزنگیری

اقتصادی بلکه اندازهگیری پاسخهای زیستمحیطی

باعث افزایش دقت در محاسبه اطالعات موردنیاز و

است؛ بنابراین ،نظارت بر روند رشد و دانستن وزن آن-

مدیریت بهتر گله میشود [.]6

ها در کیفیت تولید مؤثر است .حداکثر رشد گله ازنظر

بنابراین برای مدیریت بهتر دام و گله باید از فناوری-

محاسبه میزان دان مصرفی ،مهمترین پارامتر ازنظر

های جدید بهره برد .پردازش تصویر و بینایی ماشین

تولیدکننده است زیرا بیشترین هزینه تولید جوجههای

موجب پیشرفت فناوریهایی شدند که ادغام موفقیت-

گوشتی صرف خوراک و تغذیه گله میشود [ .]3،4از

آمیز دانش و صنعت را در زمینههای مختلف به نمایش

همین روی ،محاسبه ضریب تبدیل دان یا  FCRکه

میگذارند .ازجمله کاربردهای این صنعت میتوان به

شاخصی است برای نشان دادن این مهم که یک گله با

پژوهش [ ]7اشاره کرد که بر اساس پردازش تصویر،

چه کیفیتی خوراک مصرفی را به وزن تبدیل میکند،

یک بازوی هوشمند طراحیشده تا بهصورت خودکار

عامل مهمی در مدیریت سالنهای مرغداری است.

اشیاء را مرتب کند ]13[ .و [ ]8نمونههایی از کاربرد

ضریب تبدیل خوراک ،راندمان یا بازده مدیریت یک

این فناوری در کشاورزی هستند که با پردازش تصویر

گله را در یک دوره پرورشی و یا در دوره زمانی

کنترل کیفیت محصوالت را انجامگرفته است.

مشخص بازگو میکند .هرگونه تغییر غیرمنتظره در

همچنین برای تخمین وزن حیوانات استفاده از فناوری

وزن میتواند به دلیل خاصی ،نظیر شیوع یک بیماری

پردازش تصویر و بینایی ماشین مورداستفاده قرارگرفته

در گله باشد که باید در مدتزمان کوتاهی موردبررسی
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که در پژوهش [ ]9توانستهاند با دستیابی بهدقت باال،

این سیستم از  3قسمت اصلی شامل دوربین و

مدلی را برای تخمین چگالی ماهی ارائه دهند .در

پردازنده ،ماژول  GSMو منبع تغذیه ساختهشده است.

مرجع [ ]10توانستهاند تصاویر گرفتهشده از گاوها را

پردازنده این سیستم برد  raspberry Piانتخابشده

پردازش کرده و وزن را با دقت  ٪73.2تخمین بزنند.

که یک مینی کامپیوتر است و قدرت پردازش باالیی

همچنین [ ]11در زمینهای مشابه توانستند با استفاده

دارد .برای ارتباط سیستم با کاربر روش پیامکی و

از تکنیک پردازش تصویر ،وزن را در دامنه دلخواه

ماژول  GSMاستفادهشده است .ارتباط قسمت پیامکی

اندازهگیری و تعیین کنند و مرغ را برای انتقال سریع

با سیستم اصلی از طریق آردوینو شکل میگیرد .شکل

و آسان به کشتارگاه مشخص کنند .در [ ]12توانستند

( )1بلوک دیاگرام مراحل عملکرد سیستم را نشان

وزن جوجههای گوشتی را با پردازش تصویر و تحلیل

میدهد .در ادامه عملکرد سیستم توضیح داده خواهد

رگرسیون خطی با دقت قابلقبول تخمین بزنند.

شد.

در این مقاله از روش پردازش تصویر برای تخمین و
اندازهگیری وزن کل گله در یک مرغداری استفاده و
سیستمی ارائهشده است که وزن کل گله را در هر
مرحله از رشد محاسبه و در اختیار مرغدار قرار می-
دهد .عالوه بر این ،پارامتر مهم  FCRکه رابطه
مستقیم با وزن دارد و برای مدیریت گله ضروری
است ،محاسبه و همراه وزن گزارش میشود .این
شکل ( )1نمودار مراحل عملکرد سیستم

سیستم در سالن مرغداریها نصب میشود و بدون
دخالت فیزیکی و با گرفتن تصاویری از کلونی گله و

 -1-2ثبت تصویر

سپس پردازش تصاویر در مدتزمانی کوتاه ،به وزن

این سیستم برای به دست آوردن وزن نیاز است

نهایی مرغها میرسد که دقت  ٪95.5گزارششده

تصاویری از هدف گرفته شود تا با پردازش و استخراج

قابلیت اطمینان باال این دستگاه را نشان میدهد.

اطالعات به وزن هدف درون عکس رسید .به همین

همچنین برای همگام شدن با فناوری  IoTدر راستای

ترتیب پیادهسازی سیستم در ارتفاع حدود  4متری از

هوشمند سازی که موردتوجه در تمام زمینهها

سطح زمین سالن نگهداری مرغ انجام میشود که

قرارگرفته است ،میزان وزن اندازهگیری شده از طریق

شامل پردازنده و دوربین متصل به آن برای ثبت

پیامک به کاربر و مدیر سالن پرورش مرغ ،گزارش

تصاویر است .این نحوه قرارگیری سیستم به دلیل

خواهد شد .این مرحله در هیچیک از کارهای مشابه

تحت پوشش دادن مساحت مناسب از سطح سالن

انجام نپذیرفته است.

است و در آن حالت عمود مناسبترین موقعیت برای

 – 2مطالب اصلی

گرفتن عکس از گله زنده است .دوربین مورداستفاده
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دز این طرح ،دوربین  5مگا پیکسلی Raspberry pi

درنتیجه ،رنگهایی که در تضاد با سفید هستند حذف

است .این دوربین با استفاده از کابل  CSIبه

میشوند و به تشخیص مرغ کمک میکند .مرغها

 Raspberry piمتصل شده است .سپس تصاویر در

بزرگترین جسم در هر تصویر هستند .تمام اشیاء

 Raspberry piکه پردازنده اصلی است ،خوانده و برای

موجود در تصویر بررسی میشوند و هر جسم با مقدار

محاسبه وزن آماده میشوند.

پیکسل کمتری نسبت به مرغها حذف میشوند و
درنهایت مرغها در تصویر باقی میمانند.

 -2-2محاسبه وزن
در این مرحله تصاویر توسط پردازنده پردازش میشوند

پس از آماده شدن تصاویر و سپری شدن مراحل

که فرایند پردازش با کمک دستورات کتابخانه

پیشپردازش ،وزن باید محاسبه شود .روش

 OpenCVدر برنامه  QTکه روی Raspberry pi

استفادهشده برای رسیدن به این هدف ،شمارش

نصبشده است ،انجام میگیرد .همه دستورات با زبان

پیکسلهای موجود در تصویر است؛ و پیکسلهای

C++نوشتهشدهاند تا سرعت پردازش را افزایش دهد.

تصویر در تصویر پیشپردازش شده فقط پیکسلهای

عکسهای گرفتهشده با دوربین برای برآورد وزن

مرغ است .در این پژوهش جامعه آماری بهصورت

مناسب نیستند در مرحله اول تصاویر گرفتهشده آماده

میدانی جمع آوردی شده و با تکنیک شبکه عصبی به

پردازش میشوند .نمودار مراحل پردازش تصویر در

رابطه تعداد پیکسلها با وزن دستیافته شده است که

شکل ( )2نشان دادهشده است.

از این رابطه برای تخمین وزن استفادهشده است.
نمودار ( ،)1رابطه تعداد پیکسلها و وزن را بهصورت
نموداری نشان میدهد .این نمودار با استفاده از تعداد
پیکسلها و وزنی که قبالً محاسبهشده است
ترسیمشده است .نمودار با استفاده از این روش ترسیم
میشود جامعه آماری محاسبهشده به این روش است
که در ابتدا مرغی را بهطور دقیق وزن سنجی کرده و
سپس در مقابل دوربین با همان مختصات پیادهسازی
شده در سالنها قرار داده شد .سپس تصویر روند

شکل ( )2نمودار مراحل پردازش تصویر

پردازش را طی کرده و تعداد پیکسلهای آن را

پس از گرفتن تصویر و محاسبه وزن مرغها ،باید بهجز

استخراج میشود .به همین ترتیب تعداد مرغهای را

هدف اصلی که مرغها هستند ،تمام اشیاء دیگر موجود

افزایش داده و جامعه آماری قابل قبولی فراهم شد.

در تصاویر حذف شوند .با توجه به شکل ( )2ابتدا رنگ

شکل ( )3تصویر نمونهای از مرغها را که در طی

تصویر کاهش مییابد .رنگ مرغهای گوشتی پرورشی

جمعآوری جامعه آماری ثبتشده است را نشان می-

سفید و رنگ سایر تجهیزات و مواردی که امکان دارد

دهد.

در عکس وجود داشته باشند ،غیر سفید است.
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14000

غیریکنواخت درصحنه تصویر یکی از مهمترین عوامل

12000

ایجاد تغییر در تصاویر است .اختالف نور در قسمت-
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های مختلف میتواند سایههایی روی بدن مرغ ایجاد
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کند که باعث ندیده شدن یا تار شدن در عکس می-
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از بین میرود که درنهایت منجر به کاهش وزن
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شود و نتیجه پیکسلهای مربوط به آن قسمت است
محاسبهشده میشود .در مقابل ،شدت زیاد نور باعث
افزایش تعداد پیکسلهای نهایی در تصویر میشود.

نمودار ( )1نمودار رابطه وزن و تعداد پیکسل

کنترل شرایط ثبت تصویر ،بهویژه ایجاد شرایط
مناسب برای نورپردازی کلیه قسمتهای مرغداری،
باعث کاهش خطا میشود .عامل مهم دیگر در ایجاد
خطا ،موقعیت غیرطبیعی مرغ و اجتماع کلونی گله
است .برخی اوقات بسیار به هم نزدیک یا سوار بر
یکدیگر میشوند .همه این موارد باعث ایجاد خطا در

شکل ( )3تصویر گرفتهشده از مرغها طی فرآیند جمعآوری جامعه

محاسبات وزن خواهد شد .تالش برای کاهش تأثیر

آماری

این عامل بر خطای محاسبهشده نتیجه مطلوبی

مدل خطی رابطه بین تعداد پیکسلها و وزن جوجهها

نداشته ناشی از سختی کار با موجودات زنده است که

با ضریب همبستگی  0.93به دست آمد که

باید بیشتر موردبررسی قرار گیرد .اختالف خطای

نشاندهنده یک همبستگی قوی بین این دو پارامتر

برآورد شده در دوره رشد از مدل خاصی پیروی نمی-

است.

کند که نشان میدهد این روش برای هر مرحله از

بر اساس روابط و نتایج ،میانگین خطا از زمان رشد تا

گله قابلاستفاده است.

زمان بارگیری جوجهها  7.5درصد گزارششده است

 -3-2سیستم پیام کوتاه

که اینیک خطای قابلقبول برای طرح است .دقت
بهدستآمده برای این سیستم  ٪92.3است و برای

به دلیل موقعیت و امکانات موجود در مرغداریها

اندازهگیری دقت سیستم از فرمول ( )1استفادهشده

ازجمله عدم حضور شبکههای اینترنتی در برخی از

است.

نقاط و یا امکان بروز حساسیتهای گله و حتی مسائل
بهشتی ،ارسال پیامک مناسبترین راه برای ارتباط

(1-% error )1

اپراتورها و سیستم وزنسنجی تشخیص داده شد .در

میزان خطا وابستگی زیادی با عکسهای گرفتهشده

این پروژه از ماژول  Arduinoو  SIM800Cبرای

دارد که مربوط به شرایط محیطی است .نور

ارسال و دریافت پیام کوتاه استفاده میشود که از
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طریق درگاه سریال به یکدیگر متصل میشوند .یکی از

تبدیل میکند ،یکی تغذیه  Raspberry piو دیگری

قابلیتهای این سیستم قابلیت گسترش است .به این

تغذیه آردوینو و قسمت پیامکی را بر عهده دارد.

صورت که اگر مساحت سالنهای مرغداری افزایش

 -5-2نسبت تبدیل خوراک

یابد ،برای پوشش کل سالن نیاز به چند دوربین برای
عکسبرداری است .در این حالت از آردوینو برای

یکی از مهمترین فاکتورهای پرورش مرغ فاکتور تبدیل

مدیریت پردازندهها و دوربینها استفاده میشود.

خوراک یا دان  FCRاست .شاخصی که نشاندهنده

آردوینو بهسادگی ارتباط بین پردازندهها و اطالعات

کیفیت خوراک مصرفی بر اساس وزنگیری پرنده

خروجی را کنترل میکند و درنهایت وزن کلی را

است .به بیانی دیگر ضریب تبدیل دان یکی از ابزارهای

توسط ماژول  GSMارسال میکند .در ماژول پیامک

سنجش وضعیت و کیفیت مدیریت گله طیور است.

کوتاه میتواند چند خط برای مدیریت و ارتباط با

این ضریب راندمان یا بازده مدیریت یک گله در دوره

سیستم تعریف شود.

پرورشی یا دوره زمانی مشخص را بازگو میکند.
محاسبه این ضریب بهطور غیرمستقیم میزان سوددهی

مطابق شکل ( ،)1سیستم با دریافت پیام کوتاه شروع

یک گله به ازای مصرف مقدار مشخصی خوراک را

به کار میکند .پیامک در غالب مشخص و متن

نشان میدهد ،چراکه در مرغداریهای گوشتی هزینه

نوشتهشده استاندارد تعریفشده برای سیستم است.

صرف شده برای تغذیه گله میتواند  60تا  70درصد از

پیامک توسط ماژول  SIM800Cکه به برد Arduino

کل هزینه جاری در یک دوره پرورش باشد .درنتیجه

 UNOبا استفاده از پورت زنجیره متصل است ،دریافت

بهبود توانایی جوجه در تبدیل دان مصرفی به گوشت

میشود .آردوینو پس از دریافت پیامک ،دستورالعملی

یا وزندهی یک اصل مهم در سودهی گله خواهد بود؛

را به  raspberry piارسال میکند ،سپس raspberry

اما محاسبه دقیق این ضریب پس از کشتار گله

 piشروع به اجرای دستوراتی میکند که در QT

قابلمحاسبه است درصورتیکه در این طرح ،در هر

نوشتهشدهاند .پس از گرفتن و پردازش تصاویر ،وزن

بازه زمانی این ضریب با دقت بسیار مطلوبی به دست

تخمین زده میشود .سرانجام ،مقدار وزن از

خواهد آمد.

 Raspberry piبه  ،Arduinoسپس از  Arduinoبا

()2

استفاده از ماژول  GSMبه کاربر ارسال میشود.

)𝐺𝐾(𝑑𝑒𝑒𝑓 𝑑𝑒𝑚𝑢𝑠𝑛𝑜𝑐
)Live poultry(KG

= 𝑅𝐶𝐹

در فرمول ( )2رابطه محاسبه ضریب تبدیل را نشان

 -4-2منبع تغذیه

دادهشده است .در برنامه پردازش از طریق این فرمول

این قسمت به نحوی طراحیشده است که مناسب با

پس از رسیدن به وزن مرغهای داخل تصویر ضریب

شرایط محیطی سالنهای مرغداری باشد و نیاز به

تبدیل را محاسبه میشود .کاربر برای دریافت این

کنترل و بررسی نداشته باشد .دو منبع تغذیه

ضریب فقط کافی است پیام تعریفشده را به سیستم

طراحیشده است که  220ولت را به  5ولت  3آمپر

ارسال کنند.
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 – 5نتایج تجربی

برای ادامه کار ،با تحلیل سیستمی اطالعات ثبتشده
از فرایند رشد میتوان نوع بیماریهای شایع در طیور

مطالعه حاضر باهدف برآورد وزن کل گله و محاسبه

و زمان شیوع آنها را تشخیص داد .این زمینه میتواند

ضریب مهم و تأثیرگذار تبدیل دان در یک مرغداری

تحولی در نظام پیشگیری و مداوای گلههای طیور

انجام گرفت .سیستم پیشنهادی با کمک پردازش

انجام دهد.

تصاویر گرفتهشده از سالن مرغداری ،به وزن نهایی

 – 7مراجع

دستیافته است و پردازنده اصلی طرح Raspberry Pi
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