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تکنیک   از  در  استفاده  مدرن  دامیهای  منظور؛  محصوالت  و  به  انسان    رفاه 
تغذیه ی حیوانات  پایانیحیوانات، بخش   از تکنولوژی های روز در  آنها  ، استفاده  و کنترل    غذا دهی 

 محیط زندگی دام

در این   تیموفق  و  داتیتول  شیافزا  منظور  بهها    کردیرو  یو تمام  دیآ  یبه شمار م  یدامدار  یاصل  ی ها  بخش  از  یکی  واناتیح  هیتغذ

  فرآیند ازشیر گرفتن اتوماتیک بر مبنای میزان مواد جامد مصرفی متناسب با وزن گوساله یک    .کنند  یم   یهمکار  گری کدی  با  زمینه

و میزان گرسنگی گاو را کاهش می دهد. مدت زمان نشخوار کردن یک    شده اتوماتیک است که منجر به افزایش مصرف استارتر ها  

نشخوارکنندگان   برای سالمت  حیاتی  حیوانات  استشاخص  کنند،    بیمار،  می  نشخوار  نشخوار   دانستن  نیبنابراکمتر  زمان   مدت 

از  و تداخل سنجی لیزری    PHسنجش    1استفاده از میکروفون ها،  بلوس های    .دهد  یم  وانیسالمت ح  تیدر مورد وضع  یاطالعات

گردن استفاده می شود که با استفاده از    2SVMاز ماشین های    ، دقت   %86.1با    حرکات گوارشینشان دادن     برای.  موارد رایج هستند

- هزارالیی و زمان بین انقباضات هزارال-میزان انرژی حرکت شکمبه ،مشخص کننده نشخوار که در گردن گاو نصب می شود  بندهای 

  یو اقتصاد  قیدق  ی  هیبا روش تغذ  یدامدارسطح    در  3NIRشکمبه ای را مشخص می سازد. در گاو های شیری، می توان از تکنولوژی  

 ای از بیومارکر های مجموعه .کند  فراهم ،غذا نیپروتئ از استفاده  ریتاث نیشتریب و رییتغ نیکمتر با را  روزانه ی هیتغذ  تا کرد استفاده

نرم افزارهای کامپیوتری پیشرفته و استفاده از  .  ساخته شده استسالمت روده برای استفاده در خوک ها و طیور  قابل قبول برای  

ی پروری شایع است. یک در صنایع آبز ،به محدودیت های اساسی تغذیه ای آبزیان باتوجهسیستم های فرموالسیون تجاری غذاهای 

شده است.    ایجادبرای تغذیه ی گوساله ها به منظور بهبود تولید حیوانات    TMRو سیستم ذخیره سازی    میرنمونه اولیه برای تخ

 در دسترس است.  یدامدارو هدف   یده ریش یمرحله  وان،یبا نرم افزار در بازار متناسب با سن، وزن ح یوتریکامپ یها برنامه

گاوداری های  و    یمرغدار  رایهستند، ز  یبه همان اندازه کاربرد  واناتیح  دیتول  یواحدها  ازیخوراک مورد ن  هیته  یبرنامه ها برا  نیا

سیستم های غذادهی متمرکز الکترونیک، فیدر های گوساله که توسط کامپیوتر کنترل می   .شیری به این سیستم ها وابسته هستند

، چرا که این ابزار اطالعات کاملی از نتایج وضعیت استفاده زیادی دارند  های شیری  گاوداریدر    شوند و حسگر های فعالیت شکمبه

صفحه یک    ازکه این سیستم های اتوماتیک به سادگی    ر داشتنداظها    گنگورو  گنکو  تغذیه و سالمت حیوان در اختیار قرار می دهند.  

 .هستندگروه های مختلف حیوانات  تغذیهبرای  یسیستم مناسب تشکیل شده اند و مدیریت فرماندهی   ، مقیاس وکنترلی 

 استفاده از تکنولوژی های روز در کنترل محیط زندگی دام 

است چرا که کارایی حیوانات به وسیله ی محیطی که در آن زندگی می کنند بسیار    عوامل در دامداریمحیط یکی از مهم ترین  

تواند   استرس در محیط زندگی هر حیوانی می  تاثیر قرار می گیرد. وجود  تولیدات آن حیوان شود،   باعثتحت  کاهش جدی در 

 
1 pH boluses accelerometers 
2 Support Vector Machine 
3 Near infrared 
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  تواند در نرخ کشتار و ضرر های مالی آن واحد تولیدی تاثیر گذار باشد.   همچنین می
عوامل محیطی مهم    بسیار الزم است.  طیور و گاوداری  کنترل محیط در واحد های تولیدی حیوانات مثل

. بر اساس  استدما، رطوبت، فشار باد، شدت نور، آمونیاک و کربن دی اکسید  که بر تولیدات حیوانات تاثیر می گذارد شامل  

 گنکو  از حسگرهای کنترل کننده محیطی توسعه یافته اند. یک سری    ، حساسیت حیوانات نسبت به فاکتور های استرس گفته شده

تکنولوژی های نسل    ،استدرجه سانتی گراد    25تا    5-شناسایی کرده اند که محدوده دمایی خنثی برای گوساله ها بین    گنگور و

دمایی یک  حسگرهای    جدید به حفظ محدوده دمایی مناسب و کنترل تمامی فاکتور های استرس زای محیطی کمک می کنند.

تمامی    کنند.  سیستم کنترل اتوماتیک را برای حفظ دمای داخلی در یک واحد تولیدی به کمک پد ها و پنکه ها، سازمان دهی می 

به محیط بیرون منتقل و از محیط  ،  شده  مونیاک و کربن دی اکسید می توانند به وسیله ی حس گرها شناسایی آانواع گاز ها مثل  

حسگرهای نور و باد نیز فشار باد و روشنایی را به کمک پرده و سقف واحد    .استرس کمتری به آنها وارد شودزندگی دام پاک شوند تا  

این حسگر ها به طور مستقیم به سیستم های    های تولیدی متناسب با نیاز های حیوان برای دمای مناسب تولید، تنظیم می کنند.

 ی را متناسب با نیاز های آن کنترل می کنند. و احتیاجات واحد تولید شده تحلیلی اتوماتیک متصل 

 نتیجه گیری:

با بازار  خود راسریع جمعیت انسانی فشار غیر قابل اجتنابی بر واحد های تولیدی حیوانات اعمال می شود تا بتوانند  با توجه به رشد

حیوانی استفاده از تکنیک های مدرن در  . بهترین گزینه برای کاهش این فشار بر جمعیت  وفق دهند  عرضه و تقاضای مواد غذایی 

بزرگ در کشور های پیشرفته به طور کامل وابسته به این تکنیک های خالقانه  های    دامداری  واحد های تولیدی حیوانات می باشد.

و    داقتصا  تقویت  در دامداری ها،این تکنولوژی ها به منظور بهبود تولید    .برای به دست آوردن بیشترین دست آوردها، می باشند  

ترجیح می دهند تا خود   دامپرورانبهبود کار مورد استفاده قرار می گیرند. تمامی تکنولوژی های ذکر شده در بازار رایج نیستند اما  

استفاده از روش های نوین در بخش تولیدات حیوانات به منظور    بنابراین  وفق دهند.  دامداری هایشانرا با روش های خالقانه جدید در  

 .بود خواهد  اتکا قابل   ،کوتاه در مدت زمان ابی به سطح تولیدات مناسب دست ی
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