
 

 

 لطفا گوش دهید!!!

 به صدای طیور بر مدیریت بهینه پرورش موثر است دقیق گوش دادن

 

عی سدهندگان اجازه می دهد آنچه که پرندگان در شرایط مواجهه با استرس به پرورش  یدجد یقاتتحقنتایج 

  دارند بگویند را بهتر درک کنند!

 هایاصد با وجود تالش های بسیار،ما،  یشترب یوجود دارد، اما برا یدنگوش دادن و شن میانتفاوت بزرگ  یک

طی  (GTRI) گرجستان یفناور یقاتموسسه تحق محققان .باقی مانده است نامفهوم یادیتا حد زپرندگان 

 مرتبط با آسایش و رفاه  یصداها چندین سال مطالعه بر روی الگوهای آوایی پرندگان موفق به شناسایی

 اند: شدهپرندگان 

شده و می توان بر آن اساس مراقبت های در شرایط مختلف آواهای پرندگان درک بهتر  باعثاین یافته ها 

تورینگ یمان یستمس" یک با استفاده ازدر این روش  ط مدیریتی را تنظیم نمود.الزم برای بهینه سازی شرای

تحت تنش  در سالن پرورش یطیمح شرایط نامطلوب یاو  یماریب یلپرندگان به دل زمان هایی که "رشد

 بهمراه یکداده  یجمع آورپایگاه  یکشامل  ،یادگیریبر  یمبتن  یستمساین . ، مشخص می شودهستند

 یداده ها لیو تحل یهتجز هب های تعریف شده یتمبا استفاده از الگور است که برای ثبت سیگنال ها یکروفنم

 می پردازد.  یصوت

 :گیرییاد یمنحن

درجه بیش از حد  01و در شرایط تنش)افزایش دما تا  یعادشرایط مختلف، داده ها تحت  همطالعچندین  در

 نشانرا بزرگ در الفاظ صوتی پرندگان در شرایط تنش فاوت ند، آنالیز داده ها یک تشد یجمع آورنرمال( 

 داد.

 یتگوتراکئو الرن یعفون یتبرونش بیماری های میان الفاظ صوتی خاصی را بارابطه  ،این محققین مطالعاتنتایج 

 شده است. شناسایی یماریب یشرفتمرتبط با پهای صدایتم الگور یش،. در هر دو آزماآشکار نمودرا نیز 

 یک-پرورش یافته بودندمختلف  برنامه های غذاییتحت که  یمادر گوشت یگله هاآواهای مربوط به همچنین

میزان و الگوی تولید صدا در روزهای که نشان داد -با تغذیه یک روز در میانیگری روزانه و د یهتغذبا گروه 

 بدون غذا متفاوت است.

 :ها از صدا یگنالس تفکیک

تفاده اس آسان سازیجهت  سیستمابزارهای جانبی این  دستگاه و یشپاال در حال یقاتیتحق یمتاعضای این 

بایستی توسط یک پردازشگر  کلیه الفاظ صوتی طیور، یدر حالت فعل .هستنددر مزارع پرورش طیور از آن 

 مهشید ابراهیم نژاد

 واحد تحقیق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسیان



 

 

ت. اما دشوار اس یاربسدر سالن ها و شرایط پرورشی مختلف استقرار چنین تجهیزاتی که البته  شود بررسی

 یمت توسطناهنجاری ها  رهیافت تشخیص  سخن گفتن با مرغ ها نیست!کس مجبور به  یچه !یدنگران نباش

بر  امکان تعیین شرایط پرندگان که اثبات کرده تا به امروز این گروه یقاتتحق .کاوش استدر حال  یقاتیتحق

چگونه به " این است کهمطرح می باشد در حال حاضر  ی کهسوال .های تولید شده وجود دارداساس صدا

با  همراه یداتتول یساز ینهدر به مزارع یرانمد ازکه را پیاده سازی نمود یستمیس می توانوجه  ینبهتر

در هنوز  آگاهی و درک کامل از آنچه پرندگان می گویندحال که  عین در "حمایت کند یواناتحآسایش 

 رانسان را د ،در آینده ای نه چندان دور، پیشرفت علماما می توان امیدوار بود که  است یراه طوالن یک ابتدای

 می گویند یاری رساند.به ما حیوانات و درک آنچه شنیدن 
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