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  مقدمه و هدف -1

  

  مقدمه-1-1

بــا ســالمت مصــرف    یمآن بــه طورمســتق  یفیــتک. اســت  يمغــذ یارارزان امــا بســ  ییتخــم مــرغ غــذا  

ــاط اســـت  ــده در ارتبـ ــوان  .کننـ ــه عنـ ــرغ بـ ــم مـ ــکتخـ ــ یـ ــذامـ ــو ییاده غـ ــالم ومقـ ــوب يسـ ــع خـ از  یومنبـ

ــروتئ ــامینو ین،پ ــرور یت ــالح ض ــا وام ــروزه ن    يه ــت وام ــوده اس ــه ب ــورد توج ــوار م ــزهم ــا  ی ــه تنه ــه ب ــه  ییچ وچ

 ي، قنـــادییغــذا  یع، انــواع صـــنا یمــوارد خـــوراک  یـــهدر ته ياکـــاربرد گســترده  یگــر د ییدرکنــار مــواد غـــذا  

ــانوا ــت.دارد ییونـ ــادي آن  کیفیـ ــا ارزش اقتصـ ــرغ بـ ــم مـ ــ  تخـ ــد هـ ــازار و درصـ ــتق1جدر بـ ــه مسـ . دارد یمرابطـ

ارزش تخـــم مـــرغ چـــه بصـــورت تجـــاري و چـــه  یـــینموضـــوع در تعینمهمتـــر یزیکـــیظـــاهري و ف یفیـــتک

ــه ــ بـ ــه کشـ ــور جوجـ ــت یمنظـ ــکل، م . اسـ ــاخص شـ ــزانوزن، شـ ــودگ یـ ــارجیآلـ ــتو ک یخـ ــته و  یفیـ پوسـ

تخــم یفیــتک یــینعت ینــددر حــال حاضــر فرآ . تخــم مــرغ هســتند  یفیــتآن از عوامــل مــؤثر بــر ک   یرنظــا

ــ ــ رغم ــا در بس ــارم یاريه ــا از طراز ف ــقه ــابیارز ی ــان ی ــام یانس ــانج ــود یم ــل . ش ــاوت در س ــرو چ یقهتف ــیه ی  گ

هــاي کــارگري و عــدم اســتفاده ازابــزار     ینــههز یشتخــم مــرغ، افــزا   یــابیارزافــراد، فرصــت محــدود بــراي   

ضــوع بخصــوص  مو یــن هــا شــده و ا تخــمدر درجــه بنــدي  یســهم خطــاي انســان   یشموجــب افــزا  یــقدق

ــ ــرغدر تخ ــام م ــراي  ییه ــه ب ــه کشــ ک ــادي     یاســتفاده مــ  یجوج ــازده اقتص ــاهش ب ــث ک ــوند باع جوجــه ش

ــ ــ یکشـ ــود یمـ ــاران،  (شـ ــادي و همکـ ــگ و ؛2011لونـ ــاران، وانـ ــ .2)2009همکـ ــر مـ ــه نظـ ــراي  یبـ ــد بـ رسـ

ــواردي  ــا در مـ ــاهش خطـ ــان  کـ ــط انسـ ــادي توسـ ــفات اقتصـ ــوردبرداري از صـ ــه رکـ ــدو کـ ــدازه ن  و بـ ــزار انـ ابـ

کننــد،   یکــه بــه طــور خودکــار عمــل مــ     یگزینهــاي جــا اســتفاده از روششود، یانجــام مــ  یــقدق یــريگ

اســتفاده   ؛دقــت رکــوردبرداري   یشراه حــل مناســب بــراي افــزا    یــک . باشــد داشــتهمناســب تــري   ییکــارا

ــکاز تکن ــاي  یـ ــایی    هـ ــین بینـ ــویر و ماشـ ــردازش تصـ ــت پـ ــالگو(اسـ ــاران،  2013،  یـ ــدر و همکـ 2010اونـ

گســـترش یاربســـ یرمســـتقیمو غیمصـــورت مســـتق کامـــل بـــه يبســـته غـــذا یـــنغ امـــر اســـتفاده از تخـــم .3)

مــرغ  تخــم یفیــتمفهــوم ک. برخــوردار اســت  ییبــاال یــتآن از اهم یفیــتســبب ک یناســت بــه همــ   یافتــه

ــدهپ ــگ و ک   یچیـ ــرغ، رنـ ــم مـ ــدازه تخـ ــامل انـ ــت و شـ ــتاسـ ــم  یفیـ ــکل تخـ ــته و شـ ــرغ و ک و پوسـ ــتمـ  یفیـ

ــ :ماننـــد ینقائصـــ ینو همچنـــ یداخلــ  . باشـــد یدار بـــودن مـــ گوشـــت و تــرك و نطفـــه  يهـــا هلکــه خـــون، تکـ

در  يمــرغ و فــرآور  و ســاختار تخــم 4یــکخــواص ارگانولپت يبــرا یمهمــ یژگــیمــرغ و تخــم یدهســف یفیــتک

ــد ــه بعـ ــت يمرحلـ ــته روش. اسـ ــا درگذشـ ــدد يهـ ــرا يمتعـ ــابیارز يبـ ــتک یـ ــاي یفیـ ــاهر هـ ــ يظـ  یو داخلـ

  :کرد بنديیمتقس دستهها را به دو آن روش توان یشده است که ماستفاده

  مخرب روش)الف

  مخرب یرغ روش)ب

سـاختار  هـاي داخلـی آن بایـد    ن به نتایج کلی در مورد تخم مرغ و تشـخیص کیفیـت  در روش مخرب براي رسید

  باشدروش مخرب مییفیت داخلی آن برد که این روش یک مرغ پی به کا شکستن تخموب مرغ را از بین بردتخماصلی

                                                                                                                                                                
1- Haj  
2- Lonadi and  Vang et al
3- Goyal and Ondr et al
4- Organoleptic



  

تن و بـه هـم زدن سـاختار    مرغ نیـازي بـه شکسـ   کیفیت داخلی و بیرونی تخم صدر روش غیر مخرب براي تشخی

هاي جدید تکنولوژي و مکانیزه از جمله سیسـتم پـردازش تصـویر و ماشـین     مرغ نیست و با توجه به سیستماصلی  تخم

  .برد آنخارجی هاي اجرایی پی به کیفیت داخلی و بینایی میتوان بدون مخرب بودن روش

  :بیان مساله- 1-2

یـق  طور گسـترده تحق  به ییغذا یعو صنا يدر کشاورز یناییب ینسال است که درباره کاربرد ماش 20از  یشب      

 يها روش. محصول معطوف شده است یفیتدر نظارت و کنترل ک يفناور ینبر کاربرد ا یقاتتحق ینا یشترب. است شده

سـخت،   یحسـ  يها نوع کنترل ینموارد ا یشترو در ب دان عمدتا به حواس پنجگانه انسان وابسته یفیک یموسوم در بررس

) یـر متغ هـاي  ینههز(ها ینهکاهش هز ی،سادگ. ضمانت کرد توان یها را نم عالوه دقت آن به. فرسا هستند و طاقت یرگ وقت

 ایـاي از مز ییغذا یعو صنا يمخرب بودن، داشتن بازده باال، امکان استفاده گسترده در کشاورز یرسرعت و دقت باال و غ

 یفیـت و ک یشمرغ در افـزا  تخم يخواص ظاهر یصمرغ و تشخ تخم يبند درجه. است یناییب ینماش یهبر پا هاي یستمس

. دارد یـت هـا اهم  و کارخانـه  يدر صـنعت مرغـدار   يو باال بـردن بـازده اقتصـاد    یکش و راندمان باال در جوجه یبهداشت

دار و  آلـوده، لکـه   يهـا  مـرغ  تخم يو جداساز یصدرتشخ یزن ویکش و جوجه يبند بسته یزهمکان يها در سامانه ینهمچن

و  خـواص  یمعمـول  يهـا  در حالـت .کـاربرد دارد  از لحـاظ وزن  یـدي تول يهـا قالب بسـته  سازي یکساندر  یزدار و ن نطفه

از  یـادي ها با اشـتباهات ز  روش ینکه ا شوندیم يها جداسازو سپس نمونه یصتخم مرغ توسط کارگر تشخ هاي یژگیو

وقـت اسـت،    کـار تمـام   يناممکن بودن اجـرا  ی،چون خستگ یعوامل یجهمواجه است که معموال نت یصحاظ دقت تشخل

بـه همـراه خواهـد     یـز را ن یـد تول ینههز یشکارگر همانند افزا یروين یريکارگ از به ناشیمشکالت  یبطورکل ینکهضمن ا

از  یسـتم س یکیمکان يها از قبل آلوده کردن قسمت یدبا یفدار، و کث دار، نطفه دار و ترك لکه يها مرغ تخم ینچن. داشت

 یوهشـ  یـین در تع توانـد  یمـ  آنيمرغ قبـل از بسـته بنـد    حجم و وزن تخم ینتخم ینهمچن. حرکت خارج شوند یرمس

 يبنـد  در درجـه  یناییب ینهوشمند ماش هاي یستماستفاده از س يبرا یادشدهیل دال. باشد یرگذارمرغ تأث تخم يبند بسته

در  یقـات البته درحال حاضـر تحق . یابدیشافزا يور کنترل و بهره یفیتاست تا ک یها کاف آن یوبع یصرغ و تشخم تخم

  :شود که عبارتند از یم یمبخش تقس دومرغ به  تخم يبند درجه

  يظاهر یوبع یصتشخ -1

  یداخل یوبع یصتشخ -2

بـه  (Non Distractive Test)مخـرب  یـر غ یبازرسـ  یـا مـرغ تسـت    تخـم  يخـواص ظـاهر   یدر بررسـ         

 یرفتن آن نمونه موردبررس یناز ب ییریانمونه بدون تغ یکهايیژگیها و که در آن شود یاطالق م یاز بازرس ییها روش

متـداول   يهـا  روش ازجملـه . از منـابع هسـتند   یاريدر بس یعوس يکاربردها يمخرب دارا یرغ يها آزمون. گیرد یقرار م

آن محسـوب   يبـرا  یـک روش اتومات ینـایی ب ینکه ماش باشد یم(Visual Testing)یمچش یها بررس تست گونه ینا

چـون تـرك،    یعـوامل  یرو تـأث  يو کشـاورز  ییمحصوالت غذا يبنددر درجهيظاهر یفیتک یتبا توجه به اهم. شود یم

محصـوالت و   يومختلـف ر  یـوب مـرغ و ع  بودن در تخـم  داروزن و رنگ و نطفه یز،درجه و قالب و سا ی،و آلودگ یفیتک

. رسـد  یبه نظر مـ  یناییب ینتوسط ماش یینپا یلیخ هاي ینهبا هز ها یژگیو ینا یصتشخ ییتوانا ینو همچن ییمواد غذا

بـوده و   یقدق یاربس تواند یم یناییب ینماش يفناور. باشد یروش م ینمخرب بهتر یرغ يها روش یاندر م یناییب ینماش

 یوترکـامپ  ین،یـک دورب یـک کنتـرل خودکـار اساسـاً از     هاي یستمس یهکل. ائه دهدرا ار یثابت یجمخرب بودن نتا ینع در

 یـده نام ینـایی ب ینکـه ماشـ   یسـتمی س ینچنـ . شـوند  یمـ  یلو حسگر تشک  ینورده یستمس یکمجهز به بورد رابط و 

لحـاظ  از ینـایی ب ینماشـ . موفق عمـل کـرده اسـت    ییو مواد غذا يمحصوالت کشاورز یو بررس یريگ در اندازه شود یم

در  یـر اخ هـاي  یشـرفت پ که،يطورهاست؛ ب يآور فن ینکننده از اجز قسمت برتر استفاده ییدر قسمت مواد غذا ییکارا



3  مقدمه و هدف

کمـک   ییدر قسمت مواد غذا یستمس ینتر به توسعه ا لوازم ارزان یدو تول یشترافزار به لحاظ مطالعات ب افزار و نرم سخت

در عرصـه   يتکنولـوژ  یـن مهـم ا  یـل مخرب بودن از دال یرباال، دقت، غ رعتبودن، س یدائم ي،و صرفه اقتصاد ستکرده ا

  .شده است... و  ییغذا یعصنا

  

  : پژوهش هايسؤال- 1-3

مرغ استفاده نمود؟ در تخم لودگی روي پوستهتشخیص آ  يبرا یرپردازش تصو يبر مبنا یاز روش توان یم یاآ - 1

  ختالف وجود دارد؟ا یدست یسهو مقا یناییب ینروش ماش ینب یاصورت آ ینا

آیا می توان از روشی بر مبناي پردازش تصویر براي تشخیص بدشکل و یا نافرم بودن تخم مرغ استفاده نمود؟ - 2

  در این صورت آیا بین روش ماشین بینایی و مقایسه دستی اختالف وجود دارد؟

مرغ استفاده نمود؟ در  تخم ستهیص ترك پوو تشخ یسهمقا يبرا یرپردازش تصو يبر مبنا یاز روش توان یم یاآ - 3

  اختالف وجود دارد؟ یچشم یصو تشخ یناییب ینروش ماش ینب یاصورت آ ینا

  

  : پژوهش) اهداف(هدف - 1-4

  مرغ تخم روي پوستهظاهري لودگی و تشخیص آیینتع يبرا یراستفاده از روش پردازش تصو -1

  مرغ تخم )بدشکلی( ياهرظ یفیمشخصات ک یبرخ یینتع يبرا یراستفاده از روش پردازش تصو -2

  در دو یا سه کالس یرمخرب به کمک پردازش تصو یرمرغ بر اساس روش غ تخم يبند طبقه -3

  

1-5-پژوهش یتضرورت و اهم :  

-اي مـی ضرورت و اهمیت این موضوع در مورد تشخیص و تعیین کیفیت خارجی تخم مرغ  امري مهم و گسـترده 

  .غذایی و درصد تولید و بهره آن در صنعت جوجه کشی دارد باشدکه رابطه مستقیمی با اهمیت ارزش

خـم مـرغ از   هاي اجرایی سنتی بازدید چشمی و دستی در مـورد تشـخیص کیفیـت خـارجی ت    با توجه  به روش و

میزان در صد خطاي بیشـتر  و خسـتگی نیـروي     که این امر باعث لوده بودن پوستهدار بودن وآلحاظ نافرم بودن و ترك

  .باشدهمه این موردها از بکارگیري روش سنتی می ینه بیشترکارگر و هز

م که میـزان بهـره  بیشـترو    ویشها میارد بحث جدیدي در مورد این موضوعو لیکن براي مقابله با این مشکالت و

یر در صعنت مرغـداري  یري سیستم ماشین بینایی و پردازش تصوو هزینه کمتر میشود لذا با بکار گدرصد خطاي کمتر 

  لودگی و با کیفیت باال و عاري از هرگونه آوري  تخم مرغ و  اتاق گرید و بسته بندي میتوان محصولی ر قسمت جمع آد

  

تعیین کیفیت این مـواد  در  یز پردازش تصویر و  ماشین بیناییوبا بکار گیري مکان.ي تحویل مصرف کنده دادفاسد

  .ی خودمان داشته باشیمها را در برنامه غذایغذایی ارزشمند میتوانیم بهترین

  

  :مرغ متختاریخچه -1-5-1

مرغ در سابقه باستانی همیشـه  تخم.استشناخته شدهماقبل تاریخ به عنوان یک ماده غذایی باارزش  تخم مرغ از

هـا و  ست و هنوز هـم در تعـدادي از فرهنـگ   تصویري از نیایش و احترام مذهبی را در مذاهب مختلف به دنبال داشته ا

  .مرغ همیشه نمونه یا مظهري از باروري بوده استتخم. ف دنیا همین حالت وجود دارددر اطرامذاهب 

  

  :مرغرد تخمکارب-1-5-2



  

اي مرغ ذخیـره عالوه بر آن تخم .رشد و نمو جنین و محافظت از آن استطور طبیعی براي تولید مثل،مرغ بهتخم

مرغ عالوه براستفاده باره تغذیه انسان باید گفت تخمدر.همراه دارد از منابع غذایی را براي زندگی روزهاي اول جوجه به

 .شـود هـا اسـتفاده مـی   دهـی آن ها را بهبود بخشیده و در تزئین وشکلها و بستنیترکیب شیرینیدر بسیاري از غذاها،

هـا  به نـان شـیرینی  .کندمی ترها رامغذيمحتوي آن دهد ومزه می... ها و کیک ها،نان ها،نوشیدنی ها،به سوپ مرغتخم

  .شودآید و تخمیر میمییا سرخ شدن است وحتی به صورت ترشی در  دهد و خود به تنهایی قابل پختنجلوه می

  

  :مرغتخمانواع-1-5-3

  طبیعیمرغتخم

یت داخلی از لحاظ کیفرا  مرغ استاندارد اشد که تمام شرایط الزم  یک  تخمبمرغی میمرغ طبیعی تخمتخم) الف

در و صافی روي پوسته و تمیـزي پوسـته   و رنگ پوسته و ضخامت پوسته شکل باشدو حالت بیضیو  خارجی را دارا می

نمونه یـک   1-1شکل . دهندها نشان میزند و معیاري اصلی کیفیت را این آیتمارزیابی کیفیت خارجی حرف اول را می

  .دهدمرغ طبیعی و استاندارد را نشان میتخم

  
  مرغ سالم واستانداردنمونه یک تخم1-1شکل 

  یعیطب یرمرغ غتخم) ب

نیسـتند و   شوند که از لحاظ وضعیت ظاهري نرمـال وسـالم  ها گفته میمرغاي از تخمبه گونه ییعمرغ غیر طبتخم

هـاي غیـر   مرغنواع تخما. توان پی به این امر بردنها میباشند و از ظاهر آمرغ سالم را دارا نمیمعیارها و کیفیت یک تخم

  :طبیعی  عبارتند از

  :پوست يرو یارو ش یمرغ با برجستگتخم- 1

مـرغ و البتـه   تخـم  يدر دو انتهـا  یارو شـ  یمـرغ برجسـتگ  سطح تخم يرو یعیطبیرمرغ غنوع از انواع تخم ینا در

  .شودیم یدهمرغ دتخم یزنوك ت يدر انتها یشترب

اتفـاق   یشـتر حالـت ب  یناست ا یادير دارد و مرغ تحت استرس و فشار زمرغ در غده پوسته ساز قراکه تخم زمانی

بـا  . ینـد آیبه وجود مـ  یکیاول دوره تار یمهدر ن یاآخر دوره نور روزانه  يهاها معموال در ساعتمرغنوع تخم ینا.افتدیم

 9تـا   یهفتگـ  60ن درصد و در س 1حدود  یهفتگ 3که در سن  يشده به طور یشترگذار بسن گله مرغان تخم یشافزا

  .)2-1شکل(یابدیم یشدرصد افزا
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  پوست يرو یارو ش یمرغ با برجستگنمونه تخم2-1شکل 

  یمیکلس يهاغده یامرغ با جوش تخم- 2

تواند به یکه م یدآیپوسته تخم مرغ به وجود م يرو یمیاز مواد کلس ییهاغده یاها ها جوشمرغنوع تخم ینا در

دسته  ینگذار از امرغان تخم یداتدرصد از مجموع تول 1حدود .غ منجر شودمربه شکسته شدن تخم یسادگ

  .)3-1شکل (است

  
  یمیکلس يهاغده یامرغ با جوش تخمنمونه3-1شکل 

  یسوزن یزیار ییهامرغ با سوراختخم- 3

صـد از  در 5/0حالـت در کمتـر از    یـن ا. پوسته دارنـد  يکوچک رو یلیخ یایدسته سوراخ سوزن ینا يهامرغتخم

  .)4-1شکل (افتدیگذار اتفاق ممرغان تخم یداتمجموع تول

  

  
  

  یسوزن یزیار سوراخ هاییبامرغتخم4-1شکل 

  

  مرغراه راه شدن تخمیالکه  لکه-4

تواننـد  یهـا مـ  نوع پوسته ینا. شودیم یدهپوسته به شکل لکه لکه د يشفاف و رو یمهمرغ ناز پوسته تخم قسمتی

  ).5-1شکل (ندنازك و شکننده باش

  

  

  مرغراه راه شدن تخم یالکه  لکهنمونه 5- 1شکل

  

  دار لکه يهامرغتخم- 5

شـدن آغشـته . اسـت خـون    یـل ن از قبوها از مـواد گونـاگ  لکه ینا.دار استمرغ لکهاز پوسته تخم یقسمت یاهمه



  

  .)6-1عکس (کنندیم يگذارجوان زودتر تخم مرغهايآن است که  دلیلبهخونبهپوسته

  

  
  دارلکه يهامرغنمونه تخم 6-1شکل

  

  یبه شکل خطوط قفس یبا خطوط پوسته- 6

که بـه شـکل خطـوط     یفکث یاشفاف  یمهها خطوط نپوسته آن يشوند رویم يآورها جمعمرغنوع تخم ینا وقتی

مـرغ  تخـم  یـد مطلوب در مرحلـه تول  يهایریتمناسب است البته در مدنا یریتاز مد یهستند وجود دارد که ناش یقفس

  .)7-1شکل (درصد است 5یرمشکل ز ینا

  

  
  یبه شکل خطوط قفس یبا خطوط نمونه پوسته 7-1شکل 

  

  ياحالت کاغذ سمباده یاناصاف  پوسته- 7

بـه طـور    یصـاف نا یـن اغلـب ا . صـاف داشـته باشـند   و نا ياشود که پوسته کاغذ سمبادهیگفته م ییهامرغتخم به

اند بـه  یدهرس يگذارکه زود به تخم ییهادر مرغ یشترها بمرغنوع تخم ینا. شودیمرغ پخش مپوسته تخم يرو ينامساو

تخم بـدون پوسـته    یککه  يطوربه. شودیم یدهحالت هم د ینشود ایبا هم انجام م يگذارکه تخم یوقت یدآیوجود م

  .)8-1شکل (واد دارداز م یشتريب یرهذخ یگرياست و د

  
  ياحالت کاغذ سمباده ایناصاف  نمونه پوسته 8-1شکل 

  

  بزرگ يهاسوراخ وها با ترك پوسته- 8

هـا معمـوال منجـر بـه     هـا و سـوراخ  ترك ینا. بزرگ و سوراخ دار دارند يهاشود که تركیگفته م ییهامرغتخم به
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  .)9-1شکل (یابدیم یشگذار افزاسن مرغ تخم یشعارضه با افزا ینا. شوندین پرده پوسته مپاره شدیاشکسته 

  

  
  مرغتخم بزرگ يهاسوراخ یاضمخت  يهابا ترك نمونه پوسته 9-1شکل 

  

  یو قارچ یاهپوشش سبز س یاپوسته- 9

نقـص   یـن ا.ستا هاشود که متاثر از کپکیم یدهپودر مانند د یاهس یاپوشش سبز  یکها مرغتخم ینپوسته ا روي

  .)10-1شکل (شودیخوب کنترل م یریتبا مد

  

  
  مرغتخم یو قارچ یاهپوشش سبز س یاهنمونه پوست 10-1شکل 

  روي پوسته خون  يهامرغ با لکهتخم-10

 یدهخـون بـه داخـل سـف     يهـا لکـه  یزن یگاه گاه. شودیمشاهده م پوستهسطح  يخون رو يهادسته لکه ینا در

  .)11-1شکل (شودیممنتشر 

  

  

  
  خون يهامرغ با لکهنمونه تخم 11-1شکل 

  ترك دارمرغ تخم-11

-ي دیگر دچار تـرك مـی  هاي واردهها طی فرآیند تولید بر اثر کمبود مواد کلسیمی و یا آسیبمرغتعدادي از تخم

شـود  دچـار آلـودگی درونـی و دیگـر مشـکالت مـی      ها از گروه به مـرور  مرغشوند که در صورت عدم حذف این نوع تخم

  ).12-1تصویر (



  

  
  ترك دارمرغ نمونه تخم 12- 1شکل

  مرغ با پوسته کثیفتخم-12

غشـته بـه   آلـوده و آ خورد با فضوالت کف سالن و بسـتري  مرغ و برآیند چرخه تخممرغ در سالن و طی فرضی تخمبع

  .)13-1تصویر (مرغ براي انتشار کثیفی و ویروس از بقیه تخم مرغ ها باید جدا شوند شوند که این تخمضایعات می

  

  
  نمونه تخم مرغ با پوسته کثیف 13- 1شکل

  )نافرم(د شکل تخم مرغ با پوسته ب-13

تخم هاي که از نظر شکل ظاهري بد شکل هستن و حالت بیضی شکل و استاندار ندارند جز تخم مـرغ هـاي نـافرم    

  .)14-1تصویر(شند و از چرخه تولید خارج میشوند حساب میشوند واین تخم مرغ ها معیوب میبا

  

  
  )نافرم(تخم مرغ با پوسته بد شکل نمونه  14- 1شکل

  

  





  

  قیتحق نهیشیو پ یمبان-2

  

  :پیشینه تحقیق-2-1

یـه اول ياز کاربردهـا  تـوان  یم کهشده استمرغ استفاده گوناگون تخم خواص یصتشخ يبرا یمختلف يها از روش

با استفاده از نـور   ی،در پژوهش ینمحقق. خون بود نام برد يا لکه یصمرغ و تشخ تخم یبازرس يبرا ينور يها روشمانند 

و ٢چـو  (یقـی درتحق.دادنـد  یشفشـار هـوا افـزا    تحـت  هـاي  رغمـ  ترك را در تخم یترؤ یتقابل )nm 450-800(يعبور

مـرغ توسـعه    پوسته تخـم  یسطح يها ترك یبازرس يپوسته برا یتکپاسخ آکوس يرا برمبنا یستمیس) 2000،همکاران

مـرغ اسـتفاده    ن تخمدرو سنجییفیت ک يبرا یینبا وضوح پا NMRسنجی یفاز ط )2001و همکاران،  ٣شواگل( دادند

در . شـود  یم یکآن تحر یقرار گرفته و بخش داخل یکنواختیسیحوزه مغناط یکها را در مرغ ن روش تخمیکردند در ا

در آنهـا در هفتـه اول   یعرض یشقرار گرفته که آسا یو عرض یدر دو جهت طول سنجی یفها تحت ط مرغ روش تخم ینا

 یصفلـورنس را در تشـخ   سـنجی  یـف ط ییتوانا ینمحقق یبرخ دکر یداکاهش پ ییصورت نما در تمام دماها به يانباردار

 یدهدر سـف شدن يا منجر به واکنش قهوه یديکه فلورسنس تول یافتندروز نشان دادند و در 29مرغ تا  تخم یتازگ یعسر

  .شود  استفادهمرغ  تخم یتازگ ینتع يبرا يقو يعنوان ابزار به تواند یدرون زرده شده و م Aیتامینو ییراتو تغ

 یـوب مـرغ مع  تخـم  یصتشـخ  يبـرا  یرو پـردازش تصـو   یمصـنوع  یعصب يها و همکاران  با استفاده از شبکه پاتل

لکـه   یصدقـت تشـخ  . مرغ بـود  در داخل تخم یخون يها لکه یصتشخ  یقتحق یندر ا یتوجه اصل. انجام دادند یقیتحق

درصـد و در   8/87تـرك   يکـه دارا  ییهـا  مـرغ  در تخـم درصـد   100که فقط لکه خون داشته از  ییها مرغ خون در تخم

 یـزان م یصتشـخ  يو همکـاران بـرا   ینجنشـ . )1998و همکـاران،  ٤پاتـل ( درصـد بـوده اسـت    85یفکث يها مرغ تخم

مـرغ   کردند کـه تخـم   یطراح یناییب ینماش یستمس شودیک یم یوارده ناش يمرغ که از بارها پوسته تخم دیدگی یبآس

و  86مـرغ سـالم    تخم یصتشخ يبرا یستمس ینا یتموفق. کند یجدا م دیده یبمرغ آس از تخم یروسالم را با پردازش تص

  ).2001و همکاران،  ٥جنشین(درصد ذکرشده است 80دیده یبمرغ آس تخم يبرا

 يو زمـان الزم بـرا   5را بـه کاربردنـد کـه درصـد خطـا را       یروشـ  یچو و همکاران با استفاده از امـواج صـوت         

مرغ را بـر   تخم يبند درجه یستمس یرامیکو سر یندالج. اعالم کردند ثانیه یلیم 200مرغ را  هر تخم يترك رویصتشخ

  يها ترك ی،کردند که با پردازش بازتاب امواج صوت یمرغ طراح پوسته تخم رب یاساس انتشار و تمرکز امواج صوت

  

پوسـته را   یعیطب يها ا آن حد است که تركروش ت ینعلت ا. شود یداده م یصمرغ تشخ پوسته تخم يموجود رو

  .)2003و استریتهام،  ٦جیندال(دهد یم یصتشخ یزن
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قرمـز اسـتفاده    بـا اشـعه مـادون    يمـرغ از روش اسـپکترومتر   خون در تخم يها لکه یصتشخ يبرا ینمحقق یبرخ

مـرغ سـالم    شده با تخم هموج عبور داد طول یسهخون و مقا ینموج توسط هموگلوب جذب طول یتخاص یلاند و به دل کرده

  .٧)1990، انون(شده است  گزارش صددر 8/96یوبمرغ مع درصد تخم 100مرغ سالم  تخم یصدقت تشخ

ها ازنظـر انـدازه    آن يبند و دسته یوبمع يها مرغ تخم يجداساز يبرا یناییب ینماش ياز فناور  یگر،د یدر پژوهش

 ینماشـ  يو همکـاران، بـه کمـک فنـاور     یهدهرو یگرد یر پژوهشد. ٨)2010، همکارانآکاهی و (شده است  جرم استفاده

دهرویـه و همکـاران،   (پرداختنـد  یداخلـ  یـب آن بـر اسـاس ع   بندي و درجه یوبمع يها مرغ تخم يجداساز يبرا یناییب

2010(٩.  

وش ر یـن پرداختند کـه در ا  یامواج فراصوت یلهوس مرغ به تخم یتازگ سنجی یفیتک یابیو همکاران، به ارز ابونجمه

هفتـه   5بـه مـدت   ) 4تـا   c º5(یخچـال در  یگـر د یمیو ن) cº2 2تا  c º 25( یشگاهآزما یطیمح یطنمونه ها در شرا

حاصـل از   هـاي  یگنالس سازي یرهبا ثبت و ذخ یرمخربروزه بصورت غ 6يها آزمونها در نوبت. شدند یشو آزما ينگهدار

 یـانگر دانکـن ب  يا با کمـک آزمـون چنـد دامنـه     یانسوار یلحلت یجنتا. بصورت مخرب انجام گرفت یزو ن یامواج فراصوت

شـاخص زرده   يزمان نگهدار یشها است و گزارش شد که با افزا داده یانگینم یندرصد ب 5در سطح  ياختالف معنادار

  .١٠)2009و همکاران، ابونجمی(یابد یم یشافزا یزن ییعمق اتاقک هوا وکاهش 

داخلـى   یفیـت ک یـابى بـه منظـور ارز   ینماشـ  ینـایى و ب یفىطیکى،مکـان هـاى  هاى مختلفى از جمله روشاز روش

مـرغ از  تخـم نقـاط خـونى در داخـل    یصکه روى تشخ یقىدر تحقناکانو و همکاران. اندمرغ استفاده شدهخارجى تخمو

اراى هـاى سـالم ود  مـرغ روش، تخـم  یناستفاده کردند و توانستند با ایرمخربو آزمون بازرسى غ ینماش ینایىب یکتکن

 ی،صـوت با استفاده از روش پاسخ محـرك . ارانچو و همک .دهندیصدقت تشخ%9/96و  9/98با  یبلکه خونى را به ترت

نـرخ خطـا    یافتـه، توسـعه   یسـتم کردند و با اسـتفاده از س  یجادامرغهاي سطح پوسته تخمتركیصبراي تشخ یکیتکن

یصبـراي تشـخ  ن  و همکـارا  یـر کتالدی. گزارش نمودنـد %4و 6یبدار و سالم به ترتهاي تركمرغمتخ یصرابراي تشخ

هـا از ترك%90روش  یننشان داد که با ا یجکردند و نتااستفاده 3یصوت یدفرکانس تشد یلمرغ از تحلترك پوسته تخم

 ىینـای ب بـه کمـک فنـاورى   ن  و همکارا یهدهرو یگردرپژوهشى د. بود%5/0تر از داد و نرخ خطا کم یصتوان تشخیرا م

تـر  یشبهایقتحق یندر ا. داخلى پرداختند یبها براساس عآني و درجه بند یوبهاى معمرغ مبه جداسازى تخ ینماش

 NMR1ن اسـچواجل و همکـارا  . بندى استنامناسب براى درجه یارىمرغ توجه شده که معهاى ظاهرى تخمیژگىبه و

یـک هـا در  مـرغ روش تخـم  یـن در ا. غ استفاده کردنـد مردرون تخمسنجى یفاز طسنجى یفیتبراى ک یینبا وضوح پا

هـا در دو  سـنجى  یفط ینشد و هم چن یکها تحرمرغتخمدر یدروژنقرار گرفتند و هسته ه یکنواختیسىحوزه مغناط

کـاهش   یىانباردارى در تمام دماها بـه صـورت نمـا   عرضى در هفته اول یشطولى و عرضى صورت گرفت که آساجهت

قـرار   یـابی انبـارداري مـورد ارز   یمـرغ را در طـ  پوسـته تخـم  یفیـت ک یک،دي الکتر یکتکن یکاده از با استف. کرد یداپ

در  یافتـه یشافزا 98/0و  985/0در صحه گذاري ها تا همبستگى یبضر یرها نشان داد که مقادپژوهش آن یجنتا.دادند

مـرغ، ارتفـاع   شاخص زرده تخـم . شته استارتقاء دا921/0و  927/0همبستگى براى ارتفاع سلول هوا تا  یبضرکه یحال

 ینشـد و بهتـر   ینـی ب یشپـ  728/0و 526/0همبسـتگى در محـدوده    یبضـر  یربا مقاد یزهاو نو واحدیمضخ ینآلبوم

 یفیـت ک یابىامواج فراصوت به ارزبا استفادهابونجمى و همکاران . مگاهرتز بود 700تا از  10از ینیب یشفرکانس براي پ

یخچـال و گـروه دوم در  )C°25-22(هـا در دمـاى اتـاق    مرغگروه اول از تخم یقتحق ینختند؛در امرغ پرداسنجى تخم
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)C°5(هاى حاصل از امـواج  یگنالسسازى یرهبا ثبت و ذخ یرمخربشدند؛ آزمون غ یشو آزمادارىنگه ینىبه مدت مع

 یجنتـا . زرده انجـام گرفـت  شاخصو  یىعمق اتاقک هوا یظ،غل یدههاوسنجى، ارتفاع سففراصوتى و آزمون مخرب شامل

بـا   ینو هـم چنـ  هـا وجـود دارد  داده یـانگین م یندرصد بـ  5معنى دارى در سطح نشان داد که اختالف یانسوار یزآنال

 یـف از ط.یابـد مـى  یشافـزا  یـز ن یىهاو وشاخص زرده کاهش و عمق اتاقـک هـوا  مرغ، واحددارى تخمزمان نگه یشافزا

 یـک استفاده کردند که نرخ تفک)NIR(یهاى خونهاي داراي لکهمرغتخم یصظور تشخمادون قرمز به من یکسنجى نزد

بـود کـه بـا    %8/96یهـاىخون هـاي داراي لکـه  مـرغ بـراي تخـم  و%100هاي سالم مرغتخمروش براي ینها با ایشآزما

 Aیتـامین کـه و  یافتندردو همکاران ١١یىکارو. یدگزارش گرد%5/98یینها یکتفکدو مقدار نرخ یناز ا یريگ یانگینم

 یـف و توانسـتند بـا ط  یردمرغ مورد استفاده قرار گتازگى تخم یینبراى تع یارىمعموجود درون زرده مى تواند به عنوان

آزمـون  بـودن  روش مخـرب  یـن اما اشکال عمده ا. دهند یصروز تشخ 29مدت مرغ را بهسنجى فلورسانس، تازگى تخم

هـا رادر دمـاى   نـد و نمونـه  پرداختNIR-FTسـنجى   یـف تخم مرغ با کمک طازگىبه بررسى ت  جونکى و همکاران. بود

C°20  هاى توسعهمدل. کردند یرهروز ذخ 16به مدتPCA1 مطالعـه براسـاس روش   یـن در ا یافتـه یشگویىپ یىتوانا

و  789/0، 772/0همبسـتگى   یببـا ضـر   یـب هـارا بـه ترت  و واحـد  یظغلـ  یدهارتفاع سف یى،پارامترهاى عمق اتاقک هوا

کمـک گرفتنـد و    یرمـرغ از پـردازش تصـو   تخـم  یداخلـ ینقاط خـون  یصبراى تشخ  و همکاران یاریرس. داشتند676/0

نشـان داد   یشـات حاصل از انجام آزما یجنتاهاي ساکن انجام دهندمرغو روي تخمline-offکار را به صورت ینتوانستند ا

هاي مرغاز تخم%83داشته و توانسته %100یتي سـالم، موفقهامرغتخم یحصح یصشده، در تشخنوشته یتمکه الگور

هـاي موجـود   ترك یصاقدام به تشخ  پن و همکاران یگرد یدر پژوهش. دهد یصتشخ یدرستبه یزرا ن یداراى لکه خون

کـه   نـد یافتها درآن. پرداختندیهاي عصببا استفاده از شبکه یو پاسخ صوت ینماش ینایىبمرغ بر اساسدر پوسته تخم

اى در مرغ سـهم عمـده  تازگى تخم.باشدیم%92و %68یبترك به ترت یصدر تشخیو پاسخ صوت ینماش ینایىدقت ب

 یـن مـرغ بـراى ا  تازگى تخم یینتعبراى یرمخربتوسعه روشى مطمئن و غ ینبنابرا. مرغ داردتخمداخلى یفیتک یینتع

 یـین روشى بـه منظـور تع  توسعه یرمخرب،هاى غى در آزمونشده، هدف اصل یادمطالب با توجه به. است یاتىصنعت ح

هـاى  پـژوهش در. سـت ا هـا مـرغ رنگ براى همه تخـم ی صورت بمرغ سالم، بهتخمو زرده یدههاى وابسته به سفیژگىو

 یفهاي طدستگاه.سنجى استفاده شده است یفهاى طعمدتا از روشداخلى تخم مرغ یفیتک یینبه منظور تع یشینپ

طراحـى،  پـژوهش  ینلذا هدف از ا. دارند یازشدن ن یبرهبراي کال یارىبسهايبه داده بودن یمتوه بر گران قسنجى عال

در نظـر گرفتـه شـد کـه     یرمخـرب صـورت غ مرغ بهتخم تازگىیینبه منظور تع ینماش ینایىسامانه ب یابىساخت و ارز

  .باالترى داشته باشد یصعالوه بر ارزان بودن سرعت تشخ

  

  آن یابیارز یارهايمرغ ومعتخم یتیفک-2-2

فـراورده را توسـط    یکیرشپذ یزانتوان م یها مواسطه آنهاست که ب ییهامجموعه مشخصه یقتدر حق یفیتک

 یزیکـی بـه سـاختار ف   یفراوان یبستگ يثبات آن در مدت نگهدارمرغ وتخم یفیتک. نمود یابیآن، ارز ین احتمالیامشتر

بدانند کـه  اطالعات مهم توجه داشته و ینبه ا یدبا رندمرغ سروکارداکه با تخم یکسان ینابرابن.آن دارد یمیاییش یبوترک

ویزمـان یططبـق شـرا   ياطور حساب شدههنمود وب يورآفروينگهدار-یدتول یخاص يهابه روش یدمرغ را باچرا تخم

  .بطور روزانه به بازار ارسال کرد یمکان

  

  )بقال–رنگ–ساختار ( پوسته  کیفیت

وسـالم بـودن مـورد     یـزي تم یعنـی مطلـوب   یفیتاز نظر ک یژگی،همواره دو ومرغدن تخمبربکارو یدتول درجریان
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مصـرف  .ارسال شـوند  یبه بازار عمده فروش یدو نقص دارد نبا یبها عکه پوسته آن ییهامرغتخم. یردگ یقرار م یبازرس

موجـود   يهـا اگر تـرك  یحت. دهندینشان م یمنف کنشوا یعاُو ترك خورده سر یفکث يهامرغکنندگان نسبت به تخم

مـرغ  تخـم  یفیـت از نظر ک يعواقب جد) ییمو يهاترك(باشند  یصقا بل تشخ) ینگکاندل(یینورآزمابادر پوسته فقط

 انتـوان در همـ  یهـا را فقـط مـ   مرغتخم ینا. ها وجود داردهر لحظه احتما ل شکسته شدن آن یرازخواهند داشتدر بر

آن  یـرین شکسته شدن پوسته با پاره شـدن غشـاء ز   یوقت. به فروش رساند یمحل يدر بازارها یدبعد از تول یهاولاتساع

 یعاتی، فروش به صورت ضـا آن يتنها بازارموجود برا ینکند وبنا براینشت م یرونمرغ به بت تخمیاتواًم شده باشد محتو

آلـوده شـده باشـند  مصـرف      یبـا فضـوالت مرغـ    یـا ین مثا ل خـون ، به عنواشده باشند یفها کثمرغاگر تخم. باشدیم

 یفـی ک يهـا یژگـی و یـانگر ب وجهیچرنگ پوسته به ه کهینا با.دهندینشان م یمطلوبها واکنش ناکنندگان نسبت به آن

یـن ز ا، ابدهند یحآنرا ترج ياقهوه یاو یدست رنگ سفا بازارها ممکن یمصرف کنندگان در بعض یباشد، ولیمرغ نمتخم

  .بشوند يها قبالُ برحسب رنگ سورت  بندمرغشود تخمیم یهتوص رو

  

  یدزرده و سف کیفیت

 یها تعصب خاصـ یبعض. وکامالُ برجسته با رنگ زرد باشد سفت  -گرد ید، باخوب یفیتمرغ با کتخم یکدر  زرده

عنـوان مثـا ل در   ، بهوجود دارد ییهاء، استثناوصفینبا ا. پررنگ دارند یلیخ یاکمرنگ  یلیخ يهانسبت به رنگ زرده

 یدبا زرده.یدآیمرغ به حساب مفروش تخم يبه قرمز، نقطه قوت برا مایلی، زرده به رنگ نارنجیالیتاا ياز بازارها یبعض

 ی، بـا فقـط مقـدار انـدک    برجسـته  یظغلـ  یدهاز سـف  یاديداشته باشد وتوسط مقدارز ینديوطعم ومزه خوشا یممال يبو

هرچنـد کـه   . داشته باشـد ) روشن  یارسبز بس یازرد (یعیرنگ طب یدمرغ باتخم سفیده.محصور شده باشدیقرق یدهسف

تخـم   یدهزرده وسـف  یرعاديغ يهایتمصرف کنندگان نسبت به وضع عموم.شکل باشد يابر یست کما ظاهر آن ممکن

درجـه   -یعـی عوامـل طب :تنـداز شوند عبار یفیترفتن ک ینست موجب ازبا که ممکن یعوامل. هستند یارحساسمرغ بس

 یـک است که انـدازه آن از   یخون يها، به عنوان مثال لکهیعیازعوامل طب یکی.و رنگ نگهداري–زمان–رطوبت–حرارت 

 کمرنگ تا قرمز براق ممکـن  يها از خاکسترلکه ینرنگ ا. ست فرق داشته باشدن امربع ممک یمترسانت یکتا  یزنقطه ر

  .شوندیم یدامرغ پتخم یدهدر سف یادر زرده  یگاه هالکه ینا. باشد یرست متغا

  

  تیفـیکنترل کـ-2-3

، باال تربـردن سـطح   شود یساخته م یدیاتول یمراحل مختلف یهر کاال که در ط يبرا یفیتاز کنترل ک یاصل هدف

آن  یـد از تول یراحلـ تخم مرغ با م یابیسودمند بودن بازار. باشدیآن کاال م یشترفروش ب یتاًمصرف کنندگان ونها یترضا

محصـول جلـب    يبنـد نـوع بسـته  و یـت مرغوب معیارهـاي مصـرف کننـدگان بـه     یـل کـه تما  يطـور ه، بتام دارد یبستگ

مـرغ و  تخـم  یفیـت ک ینتوجه داشت کـه بـ   ید، باکننده یددر مؤسسه تول یها وامکانات فنییدارا یزاناز م صرفنظر.شود

–بنـدي بسـته –اسـتانداردکردن –بنـدي درجـه –انتقـال –آوريمـع ج–یددر امر تول يشماریب یات، جزئنحوه عرضه آن

مـرغ در  تخـم  يآمـاده سـاز   ياست که برا یاتی، عملهاآن بارزترینوجودداردکهمراکزفروشبهوارسالحمل–انبارکردن

 یفیـت مـرغ بـا ک  ، رسـاندن تخـم  یـابی هـدف در امـر بازار   مهمترین. یردگیجهت عرضه به بازار صورت م يواحد مرغدار

تخـم مـرغ از زمـان     یفیـت ک یـرا شود زیعمالً کمتر بطور کامل انجام م کارینبه دست مصرف کننده است که ا مناسب

  .است یافتنتا هنگام مصرف همواره رو به کاهش  یدتول



  

  مرغتخم یفیتک یريگ اندازه-2-4

  مرغتخم یظاهر خارج -2-4-1

ها اشاره مرغتخم یکنواختیپوسته و  یزگیو پاک افیصپوسته، رنگ، شکل، توان به اندازهیشاخصه م ینا درتعریف

 ین، بنـابرا تر دارنددرشت يهامرغنسبت به تخم يباالتر یفیتتر، ککوچک يهامرغتخم یداخل یاتازآنجا که محتو. کرد

پوسـته  . گرم وزن دارد 6/56مرغ استاندارد عدد تخمهر. ن در بازار استآ یمتق یینعامل در تع ینمرغ مهمتراندازه تخم

 یجـانب  يهایوارهتر از دیم، ضخیکبار يضخامت دارد که درانتها) متر یلیم 35/0( یکرونم 350مرغ متوسط تخم یک

 یلتشـک  يبـرا  یعـی بطـور طب  یمومصرف آن در ساخته شـدن کربنـات کلسـ    یمجذب کلس یزانکه م ازآنجا.دباشیآن م

 یـزان ، از ضـخامت وم شـود  یـد ترتولمـرغ درشـت  چـه تخـم  هر ینبرااست، بنـا  یمقدار ثابت یباًمرغ تقرعدد تخمپوسته هر

کـه درشـت تـر     ییهافروشند آنیم يادانهمرغ را به صورت که تخم ییهادرجا یجهدرنت. استحکام آن کاسته خواهد شد

هـا  هم دارند وچون احتمال شکسته شـدن آن  يکمتر يداشته و مشتر یشتريب یمت، قهستند) یشترگرم وب 70تا  65(

 یاضـاف  ینـه هزآن یـژه و يو نـوع  بسـته بنـد    یطراحـ  يکننده بـرا ید، تولاستتریادارسال به مناطق دوردست ز هنگام

در . اهـد بـود  مصرف کننده چندان با صرفه نخو يآن برا ید، پس خرشکسته به حد اقل برسد عدادتا ت یدنمایپرداخت م

کـه مشـتاق    یکسـان تا یرندگیدرنظرم یکونزد یمحل يبازارها يها راعمالً برامرغتخم یلقب ینکشور ها ارسال ا یبعض

کـج –شـکل وقالـب نـاقص     يهـا دارا کـه پوسـته آن   ییهـا مرغتخم.ها استفاده کننددرشت هستند از آن يمرغ هاتخم

 ییهـا مـرغ تخـم .شوندیبکار برده م یمصارف صنعت ي، برابوده يکردن قابل جداساز بازرسیضمنمعموًالوبدقوارهاست

ز انـد ا شـده  یـد خـورده تول  ینبـه صـورت چـ    یاشود ویها مشاهده مآن يرو) یشتک(صاف دارند و ذرات زبراکه پوسته ن

باشـد   یـاد ها زمرغتخم یلقب یناگر تعداد ا. شوندیکنار گذاشته م یزر یاگرد  يهامرغمجموعه جدا شده و همراه با تخم

 یکنـواختی اسـت کـه    یـن ا یارحائزاهمیتبسـ  ضـوع مو.بـه فـروش برسـانند    یعها را شکسته و بـه صـورت مـا   آن یستیبا

، نظـر  باشد یکنواختووزنرنگ–اندازه–مرغ هم اگر از لحاظ شکل تخم. کندی، به فروش بهتر آن کمک ممحصولدرهر

باشـد کـه داخـل     یدبا يمرغ درحدمخصوصاً قالب و اندازه تخم. رسدیتر به فروش م، آسانجلب کرده یشتررا ب يمشتر

هـا  مـرغ تخـم  یزبـا وزن و سـا   یدبا یمصرف يهامنظور، استحکام شانه ینا يبرا. شود گیريجا یبه خوب شانه يهايگود

باعـث   یفوقـان  يهـا شـانه  ینی، سـنگ شوندیم یدههم چ يمرغ روتخم يحاو يهاشانه یکه وقت يمتناسب باشد به نحو

مـرغ در  مرغ گشادتر باشد تخـم تخم یزانسبت به س هشان يها ياگر گود ینهمچننشود و یرینز يهامرغتخم یشکستگ

غشـاء   یريونفوذ پذ یفشود باعث تضعیحمل ونقل به آن وارد م یو مکرر که ط یدائم يهاتکانداخل آنها لق خورده و

 یو درشـت  یزر يهابه داخل زرده نشت کرده لکه یدهاز آب سف یکه قسمت ي، به نحوگرددیم یدهشدن سف یزرده و آبک

مخصوصـاً   یصـه نق ینا. شودیمرغ مفساد زود هنگام تخمو یفیتمنجر به کاهش ک یتاًکند که نهایم ادیجآن ا يرو ررا ب

خون اسـت کـه    یاوآلوده به مدفوع و یفکث يهامرغمربوط به تخم یگرد موضوع.کندیم یداپ يتردرفصل گرما شدت بارز

نـاخوش   یاربسـ  يبو یجادا ي، به زودکارتن یکيهامرغتخم یندرب یزعدد ازآنها ن یکینداشته و وجود حت یظاهرخوب

افتـد کـه   یاوقـات اتفـاق مـ    گـاهی .کننده محسـوب خواهـد شـد    یدتول يبرا ینقطه ضعف بزرگ ینکند که همیم یندآ

 يهـا مـرغ از تخـم  یادينوار نقاله موجب آلود کردن تعداد ز يمرغ در رودو عدد تخم یایکیاتوخروج محتو یشکستگ

 یعتروآلوده شـده باشـد سـر    ی، خونیفکه کث یلمرغ به هردلتخم.گرددیروند میم یشپ يه بندکه به طرف بست يعبور

  .شودیفاسد م

که دارد،بـه صـورت متخلخـل     یارریزيبس يهاروزنه یايواسطه مجارهمرغ باست که پوسته تخم یادآوريبه  الزم

یـن قطـر ا . اسـت  یگـر د يهـا از تمام قسـمت  یشترع بمتر مرب یلیها در متر آن تعداد روزنهپهن يدر انتها. درآمده است

ها تبـادل گـاز   روزنه یننقش ا. باشدیمرغ مهر تخمعدد در 8000به  یکها نزدوتعداد آن یکرونم 17ها در حدود روزنه

مراحل سـاخت   یندر آخر حالینابا. باشدیم مرغآب داخل تخم یرتبخ یزانو کنترل م یژنکربن و اکسیداکسيد يها

  شود تا درطول یپوسته ترشح م یوآهک یسطح خارج يبررو یکولبنام کوت یاز مواد آل یبی، ترکمرغه تخمپوست



  .     لغزنده به آن بدهدو یزکننده، حالت لراهتخم يبعد يهاقسمتمرغ ازتخم یرعبورمس

، تعـداد بـاز   شـت زمـان  بـا گذ  ی، کامالً بسته هستند ولمرغ تازهتخم یکموجود درپوسته  يهاروزنه یبترت ینا به

مـرغ را  مرغ شوند، بخصوص اگر تخـم منافذ وارد تخم ینتوانند ازایزا معفونت يهايوباکتر یافتهیششدن منافذ آن افزا

پوسـته را  ي، رطوبـت هـوا بـه شـکل شـبنم رو     باز قـرار دهنـد   رمحیطد ی، مدتیایخچالبعداز خارج کردن از سردخانه 

بـه   یتـا بـه آسـان    یابنـد یفرصت م یکروبیاست که اجرام م حالتیندرا. )مرغتخمپوسته  یعرق زدگ(یدنمایمرطوب م

عوامـل   یـابی ، امکـان راه  و مرطوب باشـد  یف، اگرپوسته کثهرحال به.یندنما یع، فساد آنرا تسرمرغ نفوذ کردهدرون تخم

) یدههـا و سـف  غشاء(یدفاع يهایسمرســد که برمکانیم يمرغ زودتر فراهم گشته وغالباً به حدعفونت زا به داخل تخم

 یکرمتـر م 10یباًکه تقر یکولکوت یزپوششو آلوده ن یفکث يهامرغبا شستن تخم. یندنمایمرغ را فاسد مغلبه کرده تخم

خود را ازدست داده ساختمان زبـر و   یبراق وصدف يمرغ جالپوسته تخمرود ویم ینضخامت دارد در آب حل شده واز ب

پوسـته   يهـا زند، بلکه با باز شـدن روزنـه  یمرغ لطمه متخم يحالت نه تنها به بازارپسند ینا. رددگیآن آشکار م یآهک

  .شودیمرغ ماد تخمفسو یکروبیاجرام م یعترموجب نفوذ سر

جوجـه   ي، معموالً براهم چنانچه شسته شده باشندمادر يهادار گلهنطفه يهامرغتخم ینکه، باتوجه به احالبااین

 يسـالم وکامـل رو   یکـول کوت یـک گـردد کـه وجـود    یمشخص م ین، بنابراشوندیمورد استفاده واقع م) یخفرت(يدرآور

پوشـش مسـلماً    یـن ، اوجود داشـته باشـد   یدمتوسط تا شد یزانبه م یکه آلودگ ییهایطدرمح یول یستن یپوسته الزام

تـوان  ی، مـ باشـد  یـاد ز یفکث يهامرغاد تخمتعد چنانچه.نمایدیها محافظت میکروارگانیسممرغ را درمقابل هجوم متخم

بـدون  (یترجنتد یایماده ضدعفون یکيحاو یقکه بطور رق) گراد  یدرجه سانت 38(گرم  یمدر آب ن یها را به آرامآن

 يهابازار هب ياهفته یباًیکمصرف تقر یختار یاها با عالمت مخصوص مرغتخم ینبهتراست ا. پاك نمود، شسته وباشد) بو

بـه   یخـانگ  یـر مصارف غ يدر فصل گرما برا یژهفرصت بو ینها رادراولالزم است آن ینصورتا یردر غ. ارسال شود یمحل

  . یدفروش رسان

  

  ییمرغ به روش نورآزماتخم یفیتک تشخیص-2-4-2

یفیتک یصتشخ يبرا ین، بنا برادهدیمواد داخل آن خبر نم یفیتازک یقمرغ بطوردقتخم یکه ظاهرخارج ازآنجا

 یـک را که در داخل آن  ياروش معموالً محفظه کامالً بسته یندرا. شودیاستفاده م١٢ییمرغ ازروش نورآزماتخم یاخلد

. برندیکار مهاند بنموده یهمرغ تعبچند روزنه به اندازه قالب تخم یکیاآن  قانیاند ودر سطح فودادهقرار ینوران يمنبع قو

مـرغ  از داخل تخـم ، با عبور نورآن بگذارند یروزنه نوران يمرغ را روتخمرداده وقرا یکمحل تار یکچنانچه محفظه را در

  .برد یمرغ پتخم یبمهم در ترک یاتاز جزئ یاريتوان به بسیپوسته م يشده رو یجادا يهاروشن یهومشاهده سا

 یـک مـام اتومات ت يهـا شـامل قسـمت   یصـنعت  یشرفتهپ يها، دستگاهیمیساده و قد یلهوس ینبا اقتباس ازا امروزه

-تخـم  یفیـت ک یینمورد نظردرتع يهاقسمت.ساخته شده است يبندبسته و بنديدرجه–ینگکاندل يهامجهز به واحد

  یگوشـت  یـا یخون يهااحتماالً لکهو جنین–نطفه–سفیده–زرده–هواییاتاقک–شامل پوسته یمرغ براساس نورسنج

دارنـد   ياهرگونه لکـه  یا، نامناسبشکل بد قواره و یاودارهستندركوتپرمنفذ–که پوسته نازك ییهامرغتخم.باشدیم

 یـان ها درجرکه پوسته آن یمعن ین، به ادارند یمخف يهاها تركمرغاز تخم یبعض. باشندیسهولت قابل جدا کردن م به

غـدد   یـت امـه فعال بـه علـت اد   یدارد ولـ یشکل برمـ  ياستاره يهاترك ی، بنا به عللشدن در داخل زهدان مرغ یلتشک

مـرغ  تخـم  يدر رو یاز ترك خوردگ ياثر يگذاربعد از تخم ظاهرأها، آن يبر رو یمواد آهک یپوسته ساز و رسوب اضاف

 یمخفـ  يهـا توان بـه وجـود تـرك   یم یبه راحت ینگها در دستگاه کاندلمرغتخم یلقب ینبا قرار دادن ا. شودینم یدهد

  .برد یها پشکل در آن ياستاره

                                                                                                                                                                
12 - Candling



  

  

  مرغدار بودن تخمكتر

 یـاترك به خارج نشـت کنـد و   یدهآن هم پاره شود وسف یرینباشد که غشاء ز يپوسته طور یترك خوردگ چنانچه

باعـث   ینصـورت ا یـر ، درغگذاشته شـوند حذف و کنار ید، به سرعت بامرغ باعث سوراخ شدن آن شده باشدداشتن تخمبر

نرم  ونـازك دوجـداره وجـود     یهال یک، مرغپوسته سخت تخم یرر زد بالفاصله.ها خواهند شدمرغتخم یرشدن سا یفکث

 یدهپاشـ  یـه ال یـن ا یجدار خـارج  يبررو یمکربنات کلس ی، ذرات آهکپوسته در زهدان مرغ یريدارد که هنگام شکل گ

م حجـ  غالبـاً .اسـت را فراگرفتـه   یدهاطراف سف یزن یهال ینا یجدار داخل. گردد یلتشک یشود تا پوسته سخت و صدفیم

 یـات حال هرچه از عمر تخم مرغ بگذرد و رطوبت محتو ینو درع یشتراستدر زمستان نسبت به تابستان ب ییاتاقک هوا

تـوان محـدوده اتاقـک    یمـ  ینگبااستفاده از روش کندل. گرددیبزرگترم یشترواتاقک ب ینا ي، فضاشود یرتبخ یشترآن ب

پوسـته   يرا با نوك مـداد بـر رو  است مشاهده نمود و محدوده آن متفاوت هایدآنتول یخکه تار ییهامرغتخمرا در ییهوا

 یـا یخچـال –اتـاق   یدرجـه حـرارت معمـول   (ينگهـدار  یطمحـ  يمرور زمـان ودمـا   یرتأث یبترت ینمشخص کرد و به ا

 یپـ  یـز ده نیشدن غشاء اطراف سـف  یفتوان به ضعیم یبررس ینبا ا. مرغ مورد سنجش قراردادتخم يرا بررو) سردخانه

بواسـطه   یدهشود که غشاء اطراف سفیمرغ حرکت کند معلوم مقسمت از تخمبه هر یبه راحت ییچنانچه اتاقک هوا .برد

اسـت   وغلیظثابت–، کامالً واضح یفیتمرغ تازه و با کتخم یکدر  سفیده.مکرر پاره شده است يهاتکان یاو یادز یکهنگ

، زرده شوندیواقع م ییها تحت نور آزمامرغنوع تخم ینکه ا یهنگامینرواز ا. تواند آزادانه در آن حرکت کندیو زرده نم

مرغ کهنه و تخم یکدر  یول. است تهدر مرکز تخم مرغ قرار گرف یباًتقر یراشود زیم یدهد یکم رنگ یهفقط به صورت سا

کنـد  یمـ  یداشـناورپ حرکت کرده و حالت  یشتريب ي، زرده با آزادتر شده یو ظاهراً آبک یقآن رق یدهکه سف یفیتک یب

تـازه   يهامرغتر از تخمبزرگ یوکم یاهآن س یه، ساشدن به پوسته یکترنزد یلو به دل یدآیبه طرف پوسته باال م یشتروب

سـت  ا ، ممکـن یرحم يتخمدان و افتادن در مجرا یکولوخارج شدن زرده از فول يتخمگ گذار هنگام.دگردمیمشاهده 

که در  یردزرده افتاده و بر سطح آن قرار گ يقطره خون بر رو یکپاره شود و  کولییدر غشاء فول یخون يهااز رگ یکی

 یشترسفیدهباشد که ب یادخون آنقدر ز رست مقداا ممکنبه ندرت. گرددیمشاهده م یاهلکه س یکبه صورت  یینور آزما

-مقـارن بـا تخمـک    چنانچـه .مودرا مشاهده ن یرنگ یتوان لکه بزرگ صورتیم ییکه در نور آزما يبطور یرددربرگرا هم

 یکولیفول يهااز رگ یزي، خونراندوجوان که تازه به تخم آمدهن يهااسترس وارد شود مخصوصاً به پولت ، به مرغيگذار

 Kيهـا یتـامین نسبت به کمبود و یکیازلحاظ ژنت ينژاد يهایهاز سو ی، بعضینعالوه برا. یدآیراه بوجود متخم يومجرا

 یشـتر هـا ب مـرغ در تخـم  یخـون  يهـا لکـه  گیرنـد یدر آستانه کمبود قرارم یکه وقت يطورهب ارندد یاديز یتحساس Aو

  .کندیم یداپ یدتشد یزدرغذا ن یواسطه سموم قارچهب یدهپد ینا. شودیمشاهده م

  

  مرغتخم ظاهريیبررس-2-5

 يبـرا . مصـرف کننـده برسـد    دسـت هب یهاول یفیتهمان ک باشده در مزرعه  یدتول يهامرغشود که تخم یسع باید

تخـم مـرغ را از    یفیـت ک. برخـوردار اسـت   یخاصـ  یـت و حمل و نقل آن از اهم ينگهدار یط، شرامرغتخم یفیتحفظ ک

) 2آن  يمرغ با توجه به وضـع ظـاهر  تخم یفیتک یینتع) 1: ها عبارتند ازروش ینا. توان مشخص کردیق مختلف میطر

  مرغ باز شدهتخم یاتبا توجه به خصوص) 3مرغ در مقابل نور و با قراردادن تخم

  :يمرغ از نظر وضع ظاهرتخم یفیتک یینتع–1

 یـار هـا در کارتـان بـه عنـوان مع    مـرغ تخـم  یکنواختیبودن و  یزروش اندازه، شکل، رنگ و بافت پوسته، تم ینا در

  .گرددیسنجش استفاده م

  :مرغاندازه تخم) الف

مرغ جور تخم ینماش یلهها به وسمرغتخم. دهندیم یتگان به آن اهماست که مصرف کنند یاز عوامل مهم یکی
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Abstract
Research Aim: Eggs, as a major food source in people diet, due to encompassing high amount of 

protein, vitamins and essential nutrients, have been produced in a significant amount in the country,. 
Therefore, it is essential to development methods for controlling and monitoring eggs quality in 
production lines. Accordingly, the purpose of this study was to investigate the factors affecting the 

identification of some apparent qualitative indices of eggs, by instrumental method.
Research Method: In this study, image processing technique was used to determine the appearance 

components of egg in order to evaluate its visual quality.
Findings: Based on the results of this study, it was found that 100% of deformed eggs could be 

detected from sound eggs, only by two predictive parameters of major diameter and convex area. While 
for detection of eggs with apparent contamination from healthy samples, the accuracy of discrimination 
was equal to 83% and 67% for double class (stained and non-stained eggs) and three class (high stained, 
low stained and without stain) respectively.

Conclusion: Based on the results of this research, it is possible to detect some apparent quality 
indices of egg, including deforming and surface contamination, by backlighting. However, further 
research should be done to develop instrumental methods, applicable in automated egg production 
plants. Nonetheless, in order to determine all visual quality indices of the egg, such as surface crack, 

further efforts are needed to develop discriminating algorithm and also new lighting techniques.
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