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 خالصه

 كشورهاي در. شود مي استفاده انسان غذائي رژيم در اصلي تركيب يك عنوان به راستدا كه مهمي مغذي مواد بواسطهمرغ  تخم
 قلب مجاري در تجمع بخاطر و باشد مي كلسترول منبع يك آن و است شده پذيرفته مردم توسط حيواني پروتئين اغلب پيشرفته،

 نشان را غذايي مواد نوع اين روي بر كار ميتاه كه است شده كم آن استفاده شود مي بدن در اختالل ايجاد و بيماري باعث كه

كند و تبديل به منبع وارد شدن آلودگي به تخم مرغ سريع آنرا خراب مي. شود ارائه بازار به بهتر كيفيت با موادي تا دهد مي
 و شدن مكانيزه به نياز مصرف، افزايش و جمعيت افزايش با طرفي از. يابدميشود و با مصرف آن بيماري ها ترويج آلودگي مي

و  شده كنسرو بصورت بيشتر حاضر حال در محصول اين اينكه به توجه با .شود مي احساس محصول اين سريعتر شدن آماده
تحقيقي كه .  را شناسايي نمودتخم مرغ ترك  وبايد بتوان هر چه سريعتر منابع آلودگي  شود مي استفادهآماده در خارج از كشور 

بر روي تخم مرغ موجود س استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير جهت شناسايي ترك يا آلودگي هاي بر اسا ه استانجام گرفت
اين برنامه در ابتدا . طراحي گرديدمحفظه اي جهت برداشت عكس ساخته شد و برنامه اي نيز  تحقيق،انجام اين  در. بنا شده است

نمود تا فضاي مورد بررسي براي سيستم به خود تخم مرغ محدود ازي ميابعاد تخم مرغ را اندازه گيري كرده و آنرا از زمينه جداس
  .نمايدو سپس با تغيير فضاي رنگي عكس آلودگي ها يا ترك را مشخص تر نموده و قابل جدا سازي از خود تخم مرغ مي. گردد

  .تخم مرغ، ترك، عكسپردازش تصوير، آلودگي، : كلمات كليدي
  

  مقدمه
 بنابراين است، ارائه نشده شناسايي ترك تخم مرغ جهت تصوير پردازش تكنيكهاي از استفاده با رابطه در معتبري گزارش كنون تا 

 باز طيور و دام صنعت در جديد تكنيك هاي از استفاده خصوص در بيشتر مطالعات براي را فضا مي تواند روش اين مطالعه

 همين به و مي باشند تنوع داراي و اندازه شكل نظر از ختلفمرغ هاي م تخم كه است مرغ اين دربررسي تخم مشكل يك. نمايد

 دقت با قادريم پردازش تصوير تكنيك از استفاده با كه نمي كنند پيروي خاصي رنج ابعاد تخم مرغ و بنسبت ابعاد ترك ها از خاطر

 بردن باال و بسته بندي قبيل از را مختلفي عمليات قادريم تصوير يك با مثال بطوريكه آوريم بدست ابعاد و ترك تخم مرغ را باال

هاي سالم هم از لحاظ بهداشتي و هم از لحاظ مرغ  جداسازي تخم هاي خراب از تخم. دهيم انجام آن پسندي بازار و تخم كيفيت
- ميهاي آلوده بوسيله انسان در چهار مرحله انجام مرغ معموال جداسازي تخم . باشدميبخش بنيادي از صنعت پرندگان  اقتصادي

معموال سه مرحله جمع آوري، شستشو و بسته بندي در حال . ، جداسازي و بسته بندي تخم مرغ هاگيرد، جمع آوري، شستشو
معموال منابع آلودگي . گرفته استگيرد اما مرحله جداسازي تا بحال بصورت دستي انجام ميحاضر با استفاده از دستگاه انجام مي

گرفت شناسايي اين عوامل در حالت عادي با استفاده از چشم انسان انجام مي. باشندكثافات ميها شامل ترك، لكه هاي خون و يا 
 انجام بدنبال روش ماشيني براي محققينپس  .باشدهاي بيش از حد تخم مرغ روبرو مي و اين كار با خستگي شخص و جابجايي
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تحقيقات . ن ترتيب مباحث پردازش تصوير مطرح گرديدتا مانند چشم انسان آلودگي را تشخيص دهد كه به اي نداين كار بود
-Garcia اندكي در زمينه ارتباط پردازش تصوير و آلودگي وجود داشت كه  يكي از بهترين تحقيقات در اين زمينه توسط

Alegre   قرار  كي با المپ مخصوصياين محققان ريلي ساختند كه در مسير آن اتاق تار. انجام گرفت 2000و همكاران در سال
كه در زمينه تخم پرندگان ي محققين ديگر زا. دنلكه شناسايي شو نبعد از عبور از آن در صورت داشت ها دادند تا تخم مرغ
مرغ  تخم قطر كوچكترين و بزرگترين گيري اندازه اب كه برد نام را )1979(هويت  توان مي استانجام داده مطالعات زيادي 

 گيري اندازه را حجم بخوبي روابط اين هويت نتايج اساس بر. دنك پيدا تخم وزن و حجم و ادابع اين بين رياضي روابط توانست
 ]كند گيري اندازه را وزن نتوانست بخوبي اش رابطه شود مي كم تخم وزن مدتي از پس چون وزن گيري اندازه در ولي كرد مي

Hoit, 1979] .  
آلودگي ها را سريعتر شناسايي  دتا بتوانباشد مي ودگي بر روي تخم مرغشناسايي ترك يا آلارائه روشي جهت هدف از اين تحقيق 

كر است كه اين روش براي ذشود، قابل در اين روش از تكنيك هاي پردازش تصوير همراه با تجهيزات ابتكاري استفاده مي .دماين
  .اولين بار در ايران استفاده شده است

  
  مواد و روش ها

 تصاوير آوري جمع

تخم . گرديد جمع آوري 1389نمونه هاي تخم مرغ هاي موجود در بازار در سال  از تحقيق اين در شده استفاده ايمرغ ه تخم
از تخم مرغ . بودند عدد از آنها شكسته بود و بعنوان نمونه آلوده از نوع تركدار جداسازي شده 10كه  ندعدد بود 60مرغ ها حدود 

 Power shotمدل  CANONبا استفاده از محفظه عكاسي با استفاده از دوربين تصاوير . هاي جمع آوري شده عكس گرفته شد

SX 110  گرفته شد و بر روي حافظه دوربين ذخيره شده و سپس در كامپيوتر شخصي با استفاده از برنامه نوشته شده بوسيله
 ).1شكل (سايي گرديد آناليز شدند و ترك تخم مرغ ها شنا 2008ورژن  Matlabتولبار پردازش تصوير نرم افزار 

 ترك شناسايي

نرم افزار به اين طريق كار . برنامه اي نوشته شد تا ترك هاي موجود در تخم مرغ را شناسايي كند Matlabبا استفاده از نرم افزار 
فيلتر شدند تا ترك ها مشخص تر گردد در كرد كه ابتدا تصاوير تخم مرغ گرفته شده در مرحله قبل به نرم افزار وارد شده و مي

اين كار از يك فيلتر تيز كننده استفاده شد سپس تصاوير تبديل به تصاوير خاكستري شدند تا از وجود ترك مطمئن شويم و در 
در هر عكس انجام شد و  60اين كار براي هر . ادامه با سياه و سفيد كردن تصاوير با مرز مشخص ترك ها كامال جدا سازي شدند

مشخص  3كدام كه تركي وجود داشت كامال مشخص شد نمونه اي از مراحل مختلف انجام برنامه بر روي تخم مرغ ها در شكل 
شود همانطور كه در شكل ديده مي. مشخص است 2جهت انجام اين پردازش ها آلگوريتمي طراحي شد كه در شكل . شده است

ي مختلف طراحي شده است فاصله دوربين تا تخم مرغ ها بايد ابتدا مشخص شود و با اين آلگوريتم كه بر اساس فاصله و نورها
نتايج خواسته  Excelشود و  در انتها با كليك كردن بر روي دكمه تعيين مي Thresholdسپس بر اساس كم و زياد بودن نور 

  شودشده در يك فايل اكسل چاپ مي
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  ، محفظه برداشت تصوير با قابليت برداشت تصاوير در فواصل مختلف 1شكل 

  

.    
  ، آلگوريتم طراحي شده جهت پردازش تصاوير و شناسايي ترك بر روي تخم مرغ ها2شكل 
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  نتايج
انتخاب شد و حد  cm 30مشخص شده است فاصله دوربين از تخم مرغ ها  2جهت پردازش تصاوير همانطور كه در شكل 

- حد آستانه بر اساس ميزان نور تابيده شده به تخم مرغ انتخاب مي. در نظر گرفته شد 3/0آستانه جهت باينري كردن تصاوير نيز 

بخشي از ترك با توجه به شكل مشخص است كه . شودديده مي 3شكل در و شناسايي ترك دستگاه  مراحل مختلف عملكرد. شود
اگر همه ترك . باشدرك هاي بزرگ تر ميهاي ريز مشخص نشده است كه دليل آن نور ضعيف خروجي از آن ترك ها نسبت به ت

اين نكته قابل ذكر . كردند براحتي قابل شناسايي بودندها از لحاظ اندازه به هم نزديك بودند چون نور تقريبا يكساني منتشر مي
انجام بخوبي  زارنيز با نرم افاست كه با اين نرم افزار فقط كافي است كه ترك شناسايي شود و اندازه ترك مهم نيست كه اين كار 

   .پذير است
شود تصوير ورودي مات است و ترك ها بخوبي مشخص نيستند كه در مرحله دوم با استفاده از ديده مي 3كه در شكل  همانطور

فيلتر ترك ها را روشن تر كرده و جداسازي ترك را راحت تر كرده و در مرحله سوم جهت مشخص تر شدن ترك ها رنگ 
 .گي به خاكستري تبديل كرده و در مرحله نهايي ترك ها با سياه و سفيد كردن تصاوير مشخص شده استتصوير را از حالت رن

. شودروش انجام شده در اين تحقيق حالت غير مستقيم دارد يعني ابتدا تصاوير بدست آمده و سپس بر روي كامپيوتر پردازش مي
توان با و ترك ها را بخوبي شناسايي كرده است البته اين كار را مي بينيد اين روش و تجهيزات بخوبي جواب دادههمانطور كه مي

انجام داد و براحتي وجود ترك تخم مرغ را بصورت  CCD Cameraاستفاده از دوربين هاي وب كن يا دوربين هاي دقيقتر 
ار داده و سريعا وجود ترك را مستقيم شناسايي نمود به اين طريق كه در مسير ريل عبور تخم مرغ ها يك اتاق برداشت تصاوير قر

  . شناسايي و تخم مرغ را از مسير حذف نمود
  
  

  
  )آ(

  
  )ب(
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  )ج(

  
  )د(

تصوير خاكستري شده، ) ج(تصوير فيلتر شده، ) ب(تصوير اصلي، ) آ(، مراحل مختلف شناسايي ترك بوسيله نرم افزار ، 3شكل 
  ترك موجود در تخم مرغ) د(

وجود آلودگي بر روي تخم مرغ بازار پسندي آنرا از لحاظ اقتصادي و بهداشتي تحت تاثير قرار داده  ،شدبيان  ي كهمباحث بر اساس
توان بخشي از اين مشكالت را حل كرد اما در حالت تخصصي تر وجود كه مشكالت خود را دارد و با اين روش هاي جديد مي

عوامل موثر بر ميزان . دهدرا تحت تاثير قرار ميجوجه كشي هاي قابل  درصد هچ تخم مرغ ها آلودگي و بد شكل بودن تخم مرغ
هچ عالوه بر وجود نطفه در درون تخم مرغ عواملي ديگر نظير آلودگي، وجود ترك، بد شكل و نافرم بودن تخم مرغ و از همه 

قابليت هچ تخم  در صورت عدم تشخيص مناسب. باشدي تخم مرغ مييهوا محفظهمهمتر بزرگ بودن يا كوچك بودن بيش از حد 
روز زمان طي شود تا به جوجه تبديل شود در صورتي كه قابل هچ نباشد عالوه بر اينكه خود تخم  30مرغ، بايد تخم مرغ حدود 

از همه مهمتر تخم مرغي كه  آيدمياشغال بوده و راندمان دستگاه نيز پايين رود فضاي دستگاه نيز در اين مدت  مرغ از بين مي
هچ درصد كند كه باعث آلودگي بقيه تخم مرغ ها و پايين آمدن در دستگاه خراب شده و محيط دستگاه را آلوده ميقابل هچ نباشد 

تخم مرغ و  ييتشخيص محفظه هوا با با بيان اين مسائل. نزول كند% 50مي شود كه حتي ممكن است تا  جوجه كشيدستگاه 
خم مرغ هايي كه ممكن است باعث آلودگي دستگاه شوند از مسير توان بهترين حالت را در نظر گرفت و تشكل تخم مرغ مي

شود با استفاده از تكنيك هاي ديده مي 4همانطور كه در شكل . رسيد راندمان براي دستگاه جوجه كشيو به بهترين  نمودخارج 
تواند ه در ادامه مياز كل تخم مرغ جداسازي شده است ك ييپردازش تصوير و روش استفاده شده در اين تحقيق محفظه هوا

   .دهدرا نشان ميي تخم مرغ يمحفظه هوا) ب(خود تخم مرغ و تصوير ) آ(تصوير  4در شكل . جهت بررسي استفاده گردد
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  )آ(

  
  )ب(

محفظه هوايي ) ب(عكس تخم مرغ، ) آ(، جداسازي محفظه هوايي تخم مرغ با استفاده از تكنيك هاي پردازش تصوير، 4شكل
  تخم مرغ
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