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حیوانات،    رفاه انسان و  به منظور؛  محصوالت دامیهای مدرن در  استفاده از تکنیک

 کاربرد تکنولوژی های روز در مشاهده و ارزیابی وضعیت سالمت دامی بخش دوم

وجود دارد  امروزه با توجه به سازگاری بخش دامی با تکنولوژی های نوین رابطه معکوس بین تعداد دام های هر گله و تعداد گله ها  

بین این تعداد و معضالت تولید گزارش شده است. تمامی این معضالت در بخش سالمت دام ازطریق    یدر حالی که رابطه مستقیم

  که   است  ییها   افتهی  از  استفاده  ی  جهینت  ها  یتکنولوژ  نیا  کهزیرا    ،استفاده از تکنولوژی های عصر جدید قابلیت برطرف شدن دارند 

از    1980  سال   در پس    کاهش  قیازطر  یی باال  یسودرسان  به  منجر(  تیریمد  و  سالمت  ،ی ردوشیش)  ها  یدامدار  تیک شدناتوماو 

بار کاری دامداران کاهش پیدا    ،وری ها در زمینه تکنولوژیآ. با پیشرفت نو  شد  متوسط  و   بزرگ  یها  یدامدار  در  یانسان   یخطاها

روشی  (  RFID)کرده و از طرفی تولید دام ها به شکل قابل مالحظه ای بهبودیافته است. شناسایی دام ها ازطریق امواج رادیویی  

و همچنین روشی برای ارزیابی جداول واکسیناسیون به   دخصوصا آنهایی که در میان گله گم شده ان   انوظهور برای ردیابی دام ه 

  یها  یماریب  ینیبال  -شیپ   مراحلدام های گله ازطریق تشخیص    ر  تغییرات پویایی را د  1. تصویر برداری دمایی می باشد  صورت مرتب

ایجاد کرده است. عالوه بر این ها تصویر برداری دمایی این قابلیت را به ما می دهد تا بتوانیم عارضه های مزمن را در گله ها   مختلف

سیب به خود و دام ها جلوگیری کنیم. تشخیص به موقع مراحل اولیه  آاز    داده وو همچنین حیات وحش ازفاصله ای امن تشخیص  

کند. تصویر برداری دمایی همچنین   التهاب ها و لنگش به ما در کاهش زیان های اقتصادی کمک می  بیماری هایی مانند ورم پستان، 

ید. صنعت دامپروری امروزه به یک صنعت سود ده  آنیز به کار می  در یافتن بره ها و گوساله های سرگردان در شرایط تاریکی مطلق

برای برطرف کردن معضالت سالمتی یک   .ی عمده در این صنعت استکنترل سالمت دام ها هنوز هم یک نگران تبدیل شده است اما

ادرار و وضعیت    PHسیستم کنترل سالمت بی سیم ابداع شده است که ازطریق آن فاکتور های حیاتی نشخوار کنندگان مانند دما،  

با استفاده از    گفته می شود که  ”2WBSNشبکه بی سیم حس گرهای بدن یا  "زخم ها قابل ارزیابی است. به این سیستم ارزیابی  

هر گونه تغییرات شدید را در پارامتر های   و  کار می کنند  آالرم های هشدار دهنده ای که به سنسور هایی بر روی بدن متصل اند

از طریق کنترل تغییر رنگ   RGB3حیاتی گاو گزارش می دهند. حسگر های اولیه زخم ها  را در طول مراحل  تا تغییرات  قادرند 

  FMDکنترل    و  تشخیص  در  ناسایی کنند. این درحالی است که این حسگر ها می توانند با کمک حسگر های حرارتی در سطح گلهش

راه دور به عنوان ابزاری برای تشخیص زود هنگام بیماری ها در گاو های گوشتی به  نیز کمک کننده باشند. ارزیابی دمای شکمبه از

رابطه ی مشخصی   ، مواجه شده  BRDو پاتوژن    BVDVهنگامی که با بیماری ویروسی اسهال گاوی    4 24  کار رفته است. نژاد انگوس

درجه سانتی گراد بین   0.13را بین تغییرات دمای رکتال و تغییرات دمای شکمبه نشان داده است. یافته ها به طور میانگین فقط  

تواند به عنوان منبع بالقوه ای برای تشخیص حاالت مضر برای    شکمبه می   ت. بنابراین محتویارا نشان می دهندتفاوت    این دو دما

تغییرات پروفایل این    ی بینمستقیم  ی  رابطهچرا که  اجتناب ناپذیر است    یسالمت گاو به کار رود. استفاده ازبیومارکر ها ضرروت
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بیماری زا   عواملهای سالمتی دام که نتیجه فعالیت    شاخصبیومارکر ها با تغییرات  

چنین.  دارد  وجوداست    ی ها   یتکنولوژ  راه  آغاز  تواند  ی م  ،ها  ومارکریب  ی  نهیزم  در  ینوآور  نیا  هم 

.  شناسایی کنندبدن    عات یما   ا ی درون بافت    یمولکول ها  در  را  ی خاص  ی ومارکرهایببا دقت باال  باشد که قادرند    5ی ژنوماپس

بدن و    یها  نیبدن، پروتئ  یها  تیمتابول  ییشناسا   تیقابلآن ها که    یاختصاص  انواع  تیها و تقو  ومارکری ب  نیا  ی  نهیدر زم  شرفتیپ 

مزمن کمک کننده باشد. روش    یها  یماریب  افتنیسالمت دام و    تیوضع  یابیدر ارز تواند  یمرا دارند،    یسلول  رونوشت  ازمواد حاصل  

در اختیار ما    از آن جایی که اطالعات بسیار اندکیرود    یسالمت دام ها به کار م  تیوضع  یابیارز  یکه امروزه در سطح گله برا  یی ها

یک پروتکل کنترل   . اخیرابسیار ناکافی اند  ، می دهند و نیازمند سرویس های دامپزشکی زیادی برای کنترل بیماری ها می باشند  قرار

در حال توسعه است.   وضعیت سالمتی دام ها،پیرامون    اطالعات  مرتبوری  آبررسی وضعیت سالمت حیوان و جمع    جهتاز راه دور  

 یماریگوشت بتوانند در کنترل ب  مصرف کنندگان گوشت در سراسر دنیا امروزه از عوامل پخش گوشت این انتظار را دارند تا با کنترل

.  شد  خواهد  به زودی اجباری  ها  یدامپرور  یاب یرد  نیبنابرا.  موثر باشند  ها  یماریب  ریسا  و   یگاو  جنون   ،   ،شاربنFMDمانند    یی ها

و    دما)یطیمح  یها  پارامتر  شاملسازماندهی کند که  را به صورت مرتب    یعیوس  یاز راه دور قادر است تا پارامتر ها  کنترل  ستمیس

است،    واناتیح  ی ابیکه شامل مکان و رد  GPSمانند    واناتیح  یحرکت   ی) دما و ضربان قلب( و پارامتر هایستیز  ی رطوبت( پارامتر ها
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