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 طیور و دام یحوزه در شده تجاری جدید تحقیقاتی دستاوردهای

 *9نوری امیر

 چکیده

شوند موارد به صورت سنتی اداره می از در برخی بوده وده در صنعت مواد غذایی ها از جمله مراکز بسیار سودمرغداری

باشند. سیستم مرکزی کنترل وضعیت مرغداری سیستمی است که در آن  و ممکن است مشکالتی را به همراه داشته

وسیله آن، ه یابد که بگیری شده و به سیستم مرکزی انتقال میاندازه آمونیاکگازو  پارامترهای محیطی مانند دما، رطوبت

ها را هال به شبکه اینترنت، دادتوان با اتصتواند مدیریت بهتری نسبت به سالن مرغداری داشته باشد. به عالوه میمرغدار می

در  انجام دهد. ورم پستان گبه کامپیوتر یا تلفن همراه هوشمند انتقال داد و فرد از این طریق نسبت به مرغداری مانیتورین

کنند که تشخیص ورم پستان تحت حاد و در مواردی می بندیدستهحاد و مزمن گاو را به ورم پستان تحت حاد، حاد، فوق

ای است که به کمک آن وسیله Milk Checkerا و باید در آزمایشگاه مشخص شود. امّ نیسته صورت بالینی ممکن مزمن ب

یکی از مشکالت اساسی در پرورش گاوهای شیری و گوشتی که با مواد غذایی . توان ورم پستان را در محل تشخیص دادمی

 ی. بنابراین برای کنترل آن باید از خوراک پر انرژی کمتراستشوند، بروز اسیدوز در دام ای و پر انرژی تغذیه میکنسانتره

ه ای استفادشود از وسیلهاستفاده کرد که در این صورت ممکن است نیازهای دام برطرف نشود. به همین جهت توصیه می

متری است که در شکمبه  PHیکی از این ابزارها ی شکمبه را سنجیده و آن را به دامدار ارائه دهد. اسیدیتهمرتباً کرد که 

 .استای در خارج از بدن دام های آن قابل انتقال به گیرندهگاو قرار گرفته و با استفاده از امواج آنالوگ داده

 Milk Checkerمتر شکمبه، pH سیستم مرکزی کنترل مرغداری، کنترل ورم پستان،  :کلیدی کلمات

 81-84: پیاپی( 17)شماره  0، شماره 02دوره دامستیک؛ 

https://domesticsj.ut.ac.ir/article_79160.html 

 مقاله مروری

 تبریز، آذربایجان شرقی، ایران دانشگاه دانشکده کشاورزی دامی علوم علوم دامی، گروه کارشناسی دانشجوی9
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 مقدمه

بی تردید یکی از اهداف پرورش دهندگان دام و طیور کسب 

درآمد است که امروزه با توجه به افزایش تعداد پرورش دهندگان، 

نیاز مبرم به مدیریت واحدهای پرورشی است تا بتوان با استفاده 

ها در واحدهای جدید و تجهیزات هوشمند و استفاده از آناز علوم 

تر کارآیی تولیدات دام و طیور را افزایش داده و سود حاصل بزرگ

ها را به حداکثر برسانید. یکی دیگر از مزایای استفاده از از آن

تجهیزات جدید و هوشمند این است که بتوان بهداشت جایگاه و 

کرد که با این کار عالوه بر عرضه تولیدات را در هر لحظه کنترل 

توان عمر اقتصادی دام را نیز افزایش داد تولیدات دامی سالم، می

که در نهایت باعث سودآوری بیشتر خواهد شد. با توجه به افزایش 

ی زمین نیاز اساسی برای تأمین غذای این روزانه جمعیت کره

-از اصلیحجم از جمعیت وجود دارد که دام، طیور و آبزیان یکی 

ش الخصوص بخترین منابع برای تأمین نیازهای غذایی افراد، علی

پروتئینی غذا است. برای استفاده از این منابع غذایی و نیز کفایت 

ی بشری، الزم است که در داشتن این منابع به نیازهای جامعه

واحد حجم یا سطح، میزان دام و طیور بیشتری پرورش یابند که 

ر الزم است تا از علم روز، تجهیزات جدید و برای تحقق این ام

هوشمند استفاده کرده و مدیریت بهتری نسبت به واحدهای 

پرورشی ارائه داد. با توجه به موارد فوق و نکاتی که ذکر گردید 

الزم است تا از دستاوردهای تحقیقاتی و تجهیزات به روز در 

ه ه سعی شدصنایع دام، طیور و آبزیان استفاده شود. در این مقال

است تا با معرفی مختصر این تجهیزات هوشمند، گامی هر چند 

  کوچک در این حوزه برداشته شود.

 

 الف( سیستم مرکزی کنترل وضعیت مرغداری

ده در صنعت مواد ها از جمله مراکز بسیار سودمرغداری

هستند اما تاکنون بسیار سنتی اداره شده و تلفات زیادی  غذایی

اند. چه بسا بعضی از مرغداران گوشتی به خاطر را به دنبال داشته

مکانیزه نبودن سیستم کنترل دما، رطوبت و گازهای آالینده، 

اند. با این وجود هنوز هم ضررهای هنگفتی را متحمل شده

ی های از رده خارج شدهشوند که با سیستممرغدارانی پیدا می

ریزی را انجام داده و ریسک کنترل دما و رطوبت عملیات جوجه

-پذیرند، البته همه مرغداران تاکنون دریافتهتغییر سیستم را نمی

تواند از میزان تلفات و اندازه مشکالت اند که سیستم مکانیزه می

ها برای آن آنان بکاهد، امّا درصد کاهش مشکالت و تلفات عمالً

ها خطور کرده بود. در آشکار نیست؛ چه بسا این ارقام به ذهن آن

 Lee). کند حال حاضر هیچ مرغداری با سیستم سنتی کار نمی

et al, 2015) 
 

 معرفی سیستم کنترل مرکزی هوشمند مرغداری

ها است تابلو برق هوشمند طراحی شده، مخصوص مرغداری

گیری کرده و ثبت اندازه تواند پارامترهای محیطی سالن راکه می

های دریافت شده توسط کند و در مواقع لزوم از طریق ارسال پیام

ها، هشدار داده و یا وضعیت سالن را گزارش دهد. گزارش گیرنده

تواند از طریق آژیر یا پیامک انجام گیرد. این وضعیت سالن می

ده، گیری شسیستم قادر است با توجه به مقادیر پارامترهای اندازه

تجهیزات نصب شده در سالن را کنترل کند. همچنین این 

تواند به مودم وصل شده و اطالعات را از طریق سیستم می

اینترنت بر روی موبایل یا کامپیوتر در اختیار مرغدار یا مدیر 

 (Lee et al, 2015).مجموعه قرار دهد 

 
 سیستم کنترل مرکزی هوشمند مرغداری -9شکل 
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پارامترهای محیطی که توسط سیستم کنترل هوشمند 

شامل دما و رطوبت بیرون شوند، گیری میها اندازهمرغداری

سالن، دمای چند نقطه از داخل سالن، رطوبت داخل سالن، دی 

  اکسید کربن، آمونیاک، فشار هوا و شدت روشنایی هستند.

 
 صفحه نمایش سیستم -2شکل 

گیری های این سیستم شامل دقت اندازهبرخی از ویژگی

سی، لمباالی سنسورها، صفحه نمایش هفت اینچی از نوع رنگی و 

ارسال پیام هشدار از طریق بلندگوهای این سیستم در محیط یا 

محوطه مرغداری در هنگام بروز مشکل در کارکرد تجهیزات 

 ،کنترلی، امکان اتصال به کامپیوتر و مانیتورینگ از طریق موبایل

رسم نمودارهای ، امکان دریافت اطالعات سالن از طریق پیامک

نمایش هرگونه تغییرات در  و دما، رطوبت و گازهای سالن

 .(Lee et al, 2015)ها است تنظیمات دستگاه

 مزایای استفاده از تابلو هوشمند مرغداری

توان کاهش با استفاده از تابلوهای هوشمند مرغداری می

مصرف انرژی، طراحی و ساخت کلیه تجهیزات نصب شده 

متناسب با استانداردهای صنعت مرغداری، حذف کلیه 

ها با عملکردهای مکانیکی و جایگزینی آن عملکردهای

 ها والکترونیکی هوشمند، کاهش تردد کارگران به داخل سالن

 داریجلوگیری از انتقال ویروس از انسان به طیور، ثبت و نگه

کلیه اطالعات در حافظه کامپیوتر وکارت حافظه روی دستگاه را 

  .(Lee et al, 2015)به ارمغان آورد 

 
 صفحه نمایش سیستم -3شکل 

 Milk Checkerب( 

 لتبه ع توجه بدون پستانی غده التهاب به پستان ورم واژه

 یشیمیای -فیزیکی تغییرات به وسیله که شودمی اطالق آن

 رد بیماری از حاصل تغییرات و همچنین شیر میکروبی ومعموالً

 شود. می مشخص پستانی غده بافت

 پستان ورم بیماری عالئم 

 کرده حمله پستان به که میکروب و شدت حدت برحسب

 وقف و (حاد) شدید التهاب است. متفاوت بیماری هاینشانی باشد،

 عمومی واکنش و با( سمی سپتی) خونی مسمومیت با که حاد

 مزمن و یا( حاد تحت) نامشخص التهاب به صورت یا است، همراه

 ظاهر شود،می و سفت فیبروزی پستان بافت به تدریج که

 ستا متفاوت عالئم میکروب نوع به بسته حاالت گردد. در اینمی

(Sellier et al, 2014.) 

 (حاد تحت)پنهان  پستان ورم

به  و عادی سالم شیر ظاهری وضع پستان ورم نوع این در

-نمی دیده بیماری عالئم هیچگونه ظاهر دام و در رسدمی نظر

شود. مانند: می دیده زیر تغییرات شیر ترکیبات در شود، امّا

های سلول یا پستان بافت هایسلول و سفید یگلبولها افزایش

 شیر، کاهش چربی (، کاهشSC: Somatic cellسوماتیک )

 کلرورها در شیر، افزایش سرم الکتوز، افزایش کازئین، کاهش

 شیر. تولید گلیکوژن شیر و کاهش افزایششیر، 

 به دامدار و عدم توجه تشخیص عدم به علت مرحله این در

 و سالم هایدام دوشیدن توأم و دوشی شیر اتاق در شیر بهداشت

 به طوری که شود،می گاوها سایر به بیماری اشاعه سبب بیمار

 مبتال پستان ورم نوع این به گله درصد ۰2 کوتاهی مدت ظرف

  شوند.می

 مزمن پستان ورم

 نامشخص حدودی تا دامدار نظر از نیز پستان ورم حالت این

 امانج کاپ استریپ پستان ورم آزمایش و شود دقت اگر امّا است،

 و بیماری است کننده مشخص شیر در هاییلخته وجود شود

 امّا ت،اس حاد تحت پستان ورم مانند نیز شیر ترکیبات تغییرات

 لرورهاک و یافته افزایش شیر سرم اینجا در تردر مرحلۀ پیشرفته

 وابج درمان به معموأل پستان ورم نوع این. دارند بیشتری افزایش

 اریبیم پیشرفت سبب گله در گاو نگهداری صورت و در دهدنمی
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 و به حذف آلوده دام بایستی و شودمی سایرین به سرایت و

 شود. اعزام کشتارگاه

 حاد پستان ورم

 بوده، اطراف تورم و التهاب دارای پستان حالت این در

 این حالت هنگام در. گرددمی دچار تب هم شده و دام گرم پستان

 کند.می ناراحتی و احساس کوبدمی زمین بر را پاها دام دوشش،

-رگه و رنگ سبز مایع شیر دارای یافته، تغییر شیر ظاهری شکل

 و ناراحت اشتهابی گردد. گاومی فراوان هایو لخته خون های

دی واح تک دوشی شیر با دستگاه بایستی را گاوها این. شودمی

 هس حداقل روزانه جداگانه به طور دوشیشیر پایان در و دوشیده

این  شود.ن پستانی ضایعه سبب پستان در عفونت تا دوشید مرتبه

 هشد دوشیده داد، شیر قرار دامپزشک مراقبت باید تحت را هادام

 دض را دستگاه بار پس از شیردوشی و هر ریخته فاضالب را به

 . کرد عفونی

 حاد فوق پستان ورم

 مشخص حاد پستان ورم مانند نیز گاو پستان ورم نوع این

 دهبو التهاب دارای بیمار است، پستانو  شده دچار تب بوده و دام

 دهد.نمی دوشی را شیر اجازه موارد اغلب شدید درد به علت و گاو

در این . شودمی لخته و خون هایرگه و دارای رنگ سبز شیر

اهی گ گیرد. قرار جداگانه مراقبت تحت گاو بایستی حالت سریعاً

پتی س خون به عفونت نفوذ اثر و نیز در توجهی کم به علت اوقات

 .(Sellier et al, 2014)گردد می تلف و دام سمی رخ داده

 

 پستان ورم از ناشی خسارات 

 تولید برخی خسارات ناشی از ورم پستان شامل کاهش

 هماند باقی حاوی شیر ریختن درمان، دور هایشیر، افزایش هزینه

 حذف یا و پستان قسمت چند یا یک رفتن بین از احتمال دارو،

دامپزشکی  و کارگری هایدرمان و افزایش هزینه دام حین

 )حدود شیر کاهش تولید طریق از خسارت ترینهستند. امّا مهم

 این اگر. است شیرواری دوره ماه هفت طول در درصد( 9۰-4

 خسارت باشد داشته وجود های گلهاز دام درصد 02 در بیماری

 ورم هزینه. ها خواهد بودهزینه سایر درصد 02 دامدار به وارده

 دور شیر درصد هشت میر، و مرگ درصد 98 شامل حاد پستان

پنهان  پستان ورم هزینه .است درمان درصد و هشت شده ریخته

تولید  کاهش و بودن ناشناخته ناشی از درصد 02 یا تحت حاد

با توجه به موارد ذکر شده و . است شیرواری دوره طول در شیر

ر گیصورت ظاهری و وقتعدم تشخیص ورم پستان تحت حاد به 

های آزمایشگاهی، وجود بر بودن استفاده از روشو هزینه

دستگاهی که بتواند بیماری ورم پستان را در محل و با وقت و 

هزینه کمتر تشخیص دهد، الزم و ضروری است. دستگاه ورم 

به همین منظور طراحی و معرفی  Milk checkerپستان یاب یا 

 شده است.

Milk Checker دقت با که است دیجیتالی ردیاب یک 

 سریع آزمایش یک با دهد.می تشخیص را گاو ورم پستان زیادی

 طور گاو به پستان چهار هر در است قادر Milk Checker ساده، و

 یبالین تحت بالینی و ورم پستان ثانیه چند عرض در زمان وهم

  .(Nogami et al., 2014)دهد  تشخیص را

 
 Milk Checkerنمایی از دستگاه  -4شکل

 Milk Checkerمزایای استفاده از 

برد تا ورم ، تنها چند ثانیه زمان میMilk Checkerبا وجود 

 Milk Checkerپستان تحت حاد در گاوها تشخیص داده شود. 

د و کنهای شیر چهار کارتیه پستان را تجزیه و تحلیل مینمونه

دهد. به عالوه، این روش نتایج را به صورت یکجا و آنی نشان می

ها قابل اعتمادتر است. برخالف آزمایش نسبت به سایر روش

پیچیده ورم پستان کالیفرنیا که نیاز به مخلوط کردن شیر با 

ج عددی را روی صفحه نتای Milk Checkerمحلول دارد، 

دهد؛ بنابراین باعث دیجیتالی، با دقت اعشاری نمایش می

 .(Nogami et al., 2014) شودجویی در زمان و هزینه میصرفه

 کنترل سالمت گله

Milk Checker  یک عامل مهم در مدیریت گله به شمار

به طور مرتب در طول دوره  Milk Checkerرود. با استفاده از می

توان به راحتی گاوهای آلوده را شناسایی کرده و شیردهی، می

 Milkتوان از ها را از سایر گاوهای گله جدا کرد. به عالوه میآن
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Checker  برای تعیین کارآیی درمان آنتی بیوتیکی نیز استفاده

توان گله را کنترل کرده، کیفیت شیر را کرد. به این ترتیب، می

بهبود داده و میزان سوددهی را افزایش داد. همه ساله شیوع ورم 

شود؛ میپستان منجر به خسارات قابل توجهی برای دامداران 

بنابراین، پیشگیری از این عارضه امری ضروری است. با استفاده 

توان در مرحله مقدماتی ، عفونت را میMilk Checkerاز دستگاه 

و زمانی که در ظاهر قابل تشخیص نیست، تشخیص داد. بنابراین، 

ا و هبیوتیکهای باالی درمان دامپزشکی، آنتیتوان از هزینهمی

ها جلوگیری حذف فیزیکی گاوها و سایر زیاندور ریختن شیر، 

 (Neethirajan et al., 2017).کرد 

 Milk Checkerروش کار 

Milk Checker   که است سبک و حمل قابل ایوسیله 

 هدایت در ناهنجاری هرگونه و بوده الکترود سنسور دارای

 رد التهاب یک که هنگامی. دهدمی تشخیص را شیر الکتریکی

 اجزای از برخی دهد،می رخ( ورم پستان) پستانی هایغده

 آزاد شده شیر داخل( کلر و سدیم هاییون مانند) خون پالسمای

 ناهنجاری این. شوندمی آن الکتریکی هدایت افزایش باعث و

 از قبل حتی که گرددمی گیریاندازه  Milk Checker توسط

 صتشخی ورم پستان مسلح، غیر چشم با هاآن عالئم شدن آشکار

 (.Glennon et al., 2016)  شودداده می

 

  شکمبه pHج( حسگر ارزیابی 

 به طور( IoT) اشیاء اینترنت ظهور اخیر، هایسال در

 به خصوص( WSN) سیمبی حسگر هایشبکه کاربرد چشمگیری

 هک معتقدیم ما اگرچه. است داده گسترش را تولید هایزمینه در

 ای بیماری تشخیص پیش هنگام زنده موجودات سیمبی نظارت

با این حال  بود، خواهد مهم بهداشتی هایمراقبت اهداف سایر

 به و سازگاری از اطمینان برای توجهی قابل تالش همچنان

 یا چهارپایان. است الزم حسگرها انرژی مصرف رساندن حداقل

-می شمار به اقتصادی مهم ارکان از کشوری هر در تقریباً هادام

 چهارپایان سایر و خوک گاو، پرورش از سال هزاران اگرچه. روند

 وجود هاآن مدیریت در زیادی هاینقص هم هنوز اما گذردمی

 گاو شکمبه pH واقعی تغییرات زمان بر نظارت میان، این در. دارد

 رهاییحسگ به نیاز و شکمبه داخل پیچیده محیط ماهیت دلیل به

. تموارد اس ترین سخت از یکی مدت طوالنی اطمینان قابلیت با

 است، افزایش حال در شکمبه بر نظارت به عالقه حال، این با

هضم کننده علوفه و تبدیل کنده  عضو نه تنها یک شکمبه چون

 حیوان نشخوار کننده میلیاردها برای آن به مواد غذایی قابل هضم

 انبیج هایفرآورده تولید باعث که است دلیل این به بلکه است،

 گاوها حقیقت، در. شودمی 2CO و متان مانند ایگلخانه گازهای

 هایفعالیت از را ایگلخانه گازهای انتشار کل از درصد 94 حدود

 یک شکمبه pH مقدار این، بر عالوه. دهندمی تشکیل انسانی

 عیتوض به توجه با ویژه به گاو، برای مهم فیزیولوژیکی پارامتر

 . است حیوان ایتغذیه

 دارمق الهضم، سریع کربوهیدرات زیادی مقدار تغذیه از پس

pH ۰/۰ زیر به ۰/0-۰/0 طبیعی محدوده از است ممکن شکمبه 

 اوگ که دهد نشان تواندمی بیافتد، اتفاق این اگر. یابد کاهش

 موقع به اگر که است( SARA) حاد شکمبه اسیدوز دارای

 اکخطرن بسیار دام مانی زنده برای تواندمی نشود، داده تشخیص

 تکربوهیدرا با گاو تغذیه ای،شکمبه اسیدوز اصلی علت. باشد

 کوتاه زمان مدت مشابه در غالت سایر و جو مانند الهضم سریع

 شود،می مرگ به منجر اغلب که شدید، شکمبه اسیدوز. است

 به که هاییدام و باشند خورده زیاد جو که گاوهایی در بیشتر

 . شودمی مشاهده اند کرده پیدا دسترسی اضافی خوراک

امروزه تولید گوشت دارای ماربیلینگ مطلوب واقع شده 

است که برای این امر و تولید گوشت مناسب الزم است که گوساله 

 اب را فقط دامدار گوساله یک اگر. تغذیه گرددانرژی با خوراک پر

( ۰/0-۰/0) پایدار دامنه یک در شکمبه pH کند، تغذیه علوفه

 وزن دارای یافته رشد کامالً گوساله نتیجه، در. شودمی حفظ

 را پایین یا متوسط کیفیت با گاو گوشت و خواهد بود متوسط

 خوبی به استراتژی یک در اگر دیگر، طرف از. خواهد نمود فراهم

 کنمم شود، تغذیه غلیظ علوفه با گوساله یا گاو شده مدیریت

 این با. دهد افزایش را خود وزن و کرده رشد سرعت به است

 باالی سطوح غلیظ، علوفه تغذیه ساعت چند از پس وجود،

 شکمبه تجریه شده و در سرعت به هضم قابل هایکربوهیدرات

مقدار  این. برسد ۰/۰ از ترپائین به pH مقدار تا شوندمی باعث

pH از پایین pH عدم صورت در و شده اسیدوز باعث شکمبه 

 ریضرو بنابراین،. شد خواهد حیوان مرگ باعث موقع به تشخیص

 و االب کیفیت با گاو گوشت آوردن دست به برای روشی که است

 . شود تهیه شکمبه اسیدوز خطر بدون
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 و شکمبه اسیدوز از جلوگیری منظور به حاضر، حال در

 تکنسین کند، را کنترل pH که ایتغذیه استراتژی یک ترسیم

 از استفاده با و دستی متر pH یک از استفاده با را شکمبه محلول

 است ممکن روش این حال هر به. کندمی گیریاندازه کانوال یک

 به و بوده گیر وقت شود،می مشغول تکنسین که این دلیل به

 راه فناوری و علم در اخیر تحوالت. گردد حیوان درد باعث عالوه

 نظر است. از کرده ارائه فوق مشکالت برای ایاولیه هایحل

 برای( FET) میدانی اثر ترانزیستورهای پیشرفته، هایتکنیک

 فادهاست بیولوژیکی مواد یا شیمیایی مایعات pH مقدار گیریاندازه

 تماس در هدف بیولوژیکی مواد یا مایعات که هنگامی. اندشده

 شیمیایی به حساس FET حسگر سنجشگر منطقه با مداوم

 غلظت یرتغی با متناسب طور به ترانزیستور طریق از جریان باشند،

 مورد در ابتدایی تحقیقات. خواهد کرد تغییر( H+ مانند) یون

 محققان برخی توسط نیز جامد حالت در pH حسگر الکترودهای

( MOSFET) ترانزیستور یک مطالعه، این در. است شده انجام

 مانز در نظارت برای و شد داده توسعه جامد نوع حسگر بر مبتنی

 . گرددمی ارزیابی شکمبه گاو pH از واقعی

 شکمبه pH گیری اندازه سیستم از شماتیکی نمای ۰-شکل

 سنسور این. دهدمی نشان را شکمبه در سنسور هدف موقعیت و

 -سیداک رساناینیمه میدانیِ اثرِ ترانزیستور یا فِتماسیک  دارای

 MOSFET: Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effectفلز )

Transistorتاس سنج الکترود عنوان به شونده جدا دریچه یک ( با 

 و بهینه ضبط تماس منطقه یک با ITO از استفاده با که

 هایپیشرفت. است شده ساخته محافظ میکرو ساختارهای

 از مدت طوالنی استفاده تا شودمی باعث کار این در موجود

به  و حساسیت انجام شده گونه آسیب به هیچ بدون حسگرها

دلیل مصرف بسیار پایین برق، عمر باتری حداکثر مقدار خود 

  (.Zhang et al, 2017رسد )می

 
 سنج در بدن گاوpHموقعیت  -5شکل 

 pHبندی سنسور ساخت و بسته

 سنسور گاوها، اختالل در رفاه رساندن حداقل به منظور به

pH با دبای داخلی اجزای بنابراین،. باشد کوچک امکان حد تا باید 

 . شوند مطلوب، انتخاب اندازه گرفتن نظر در

 و الکترودها بندی بسته برای تفلون ایاستوانه ظروف از

 سلن ایاستوانه پکیج. شده است استفاده انتقال مدار هایتخته

 متر میلی 92 پایین قطر و طول متر میلی 04 ابعاد دارای اول

 میلی 0۰ طول کمتری با ابعاد با دوم نسل ایاستوانه بسته. است

 دو این بین. شده است ساخته متر میلی 00 پایین قطر و متر

 در که آنجا از. است یافته کاهش حجم درصد ۰2 از بیش نسل،

 شود،می انتقال داده شکمبه به مری طریق از حسگر نهایت

 در آن ترکوچک در نظر گرفتن اندازه با دوم نسل سنسور

 آن از استفاده آینده، هایبرنامه سایر و میدانی هایگیریاندازه

 چهار مایع به ابعاد تبادل منفذ جهت چندین. بود خواهد ترآسان

 برای هاآن قطر و شد ساخته ایاستوانه محفظه روی متریمیلی

ای انتخاب شده به گونه شکمبه محلول آزاد مبادله از اطمینان

 و شوند محفظه وارد درشتی مواد دهدنمی اجازه است که

 زا اطمینان برای این، بر عالوه. کند دچار فرسایش را الکترودها

 یک و محدود حرکات آن در که شکمبه، کف به حسگر رسیدن

 به و گرم 90۰ به اول نسل بسته وزن دارد، وجود غلیظ مایع قوام

 از این چگالی .شودمی ساخته مترسانتی در گرم 9/0 چگالی

ا ر اطمینان و این است بیشتر نشخوارکنندگان محلول چگالی

 مدت طوالنی هایگیریاندازه برای pH حسگر ارزیابی دهد کهمی

 شکمبه pH حسگر ارزیابی 0-ماند. شکلمی باقی شکمبه در

 هاینسل در را سنجش سیستم اصلی اجزای و یافته توسعه

 صفحه شامل سنجش سیستم اجزای. دهدمی نشان مختلف

 .است سنجش الکترودهای و انتقال واحد اتصاالت، گیری،اندازه

×  90 از کمتر و حجم کم العادهفوق ابعاد از سیمبی انتقال ماژول

 سفرکان دارای سیمبی انتقال ماژول. بود برخوردار متر میلی 00

 تا توانمی را انرژی مصرف و است مگاهرتز 801 مرکزی کاری

 Zhang et کرد بهینه مگاوات 92 از به میزان کمتر ممکن حد

al., 2017)).  
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 تفاوت اندازه حسگرها در دو نسل متفاوت -6شکل 

 شکمبه سنج pHانرژی  مصرف

 انجام برای نیاز مورد سیستم اگر که شودتخمین زده می

 باتری شده زده تخمین عمر طول باشد، ساعت در آزمایش یک

 لیتیومی باتری برای و است بیشتر سال دو از CR2032 سلول

 بیشتر سال یا 92تواند  می (CR1 / 2) ساعتی آمپرمیلی 9222

 (.Zhang et al., 2017باشد )

 گیری کلینتیجه

توان نتیجه گرفت که یکی با توجه به مباحث ذکر شده می

افزایش کارایی واحدهای پرورشی به کار بردن تجهیزات های از راه

نوین است؛ چون عالوه بر تسهیل مدیریت واحد پرورشی، باعث 

کاهش هزینه و صرف زمان کمتر و در نتیجه افزایش سود 

 اقتصادی خواهد شد.

 سپاسگزاری

بدینوسیله از جناب آقای دکتر آرش جوانمرد، عضو هیئت 

ه تبریز و جناب آقای فرزاد غفوری، علمی گروه علوم دامی دانشگا

دانشجوی دکتری تخصصی گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و 

منابع طبیعی دانشگاه تهران که اینجانب را در انجام این تحقیق 

نمایم. همچنین از نظرات و یاری نمودند، صمیمانه تشکر می

پیشنهادات سازنده داوران محترم مقاله صمیمانه تشکر و قدردانی 
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Abstract  

Poultry farms are one of the most profitable centers in the food industry. In some cases, 

they are managed traditionally and may face with serious problems. Central Control System 

(CCS) of poultry house status is a system in which environmental parameters such as 

temperature, humidity, and ammonia gas are measured and monitored to farmer for having 

better management on the breeding houses. In addition, data can be sent to a computer or 

smart phone using internet, and the manager of the farm can monitor the statuse of the farm. 

Mastitis is one of the most prevalent disease in cattle which divides into subacute, acute, 

and chronic mastitis. Diagnosis of subacute and chronic cases of mastitis is not possible 

clinically and must be determined in the laboratory. But Milk Checker is a tool that can be 

used to diagnose mastitis quikly. Therefore, low-energy feed should be used to control it, in 

which case the needs of livestock may not be met. Therefore, a device that measures the 

acidity of the rumen and presents it to the farmer is needed. One of these devices is pH 

meter, which is located in the rumen of cattle and its data can be sent by analog waves to a 

receptor outside the animal body. 

Keyword(s): Poultry central control system, Mastitis control, Rumen pH meter, Milk 

checker 
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