
 

 

 

 مرغداری های هوشمند

 

های كل هزینه % 07 – 07حدود یك واحد مرغداری را خوراك تشكیل می دهد كه  در هزینه هاعمده بخش 

های خوراك دهی طیور موجب اتالف بخش قابل توجهی از سیستمدر حال حاضر د، شوشامل میتولید را 

را در زمان  مؤثر و سایر عوامل محیطی میزان مصرف خوراك، نمودارهای رشد پرندگانخوراك می شوند و 

موجب  ها طیور براساس نیاز واقعی خود غذا نمی خورند این موضوعكنند، در این روشمحاسبه نمی 1واقعی

ش و كاه میزان تلفاتافزایش از جمله عوارض آن می توان به د كه شوو درگیری در میان آنها می تنش افزایش

 .اشاره كردبهره وری و سود دهی اقتصادی 

 

كه پرورش  فناوری نوین در این حوزه محسوب می شود كشف شد یك 3702كه در سال  ربات متابولیک

و دارای  می سازد در زمان واقعی و نرخ استفاده از خوراك قدارم دقیق و دهندگان را قادر به تنظیم اتوماتیك

 ودبهب تاین ربا سازندگان اصلی هدفنژاد پرندگان است.  الگوریتم های نرم افزاری مختلفی براساس سن/

 درصد از منابع 20 بیش ازآسایش حیوانات است، از آنجا كه  سطح رفاه و افزایش همگام باتولید  فرآیند

ها در آینده این صنعت نقش مهمی خواهند  می شود این ربات تأمینتولیدات طیور طریق پروتئین جهان از 

 داشت.

 

موجب این فن آوری  د،رسمصرف می در بخش تغذیه دام و طیور به  گندم و ذرت جهانی  درصد از 50 حدود

  .دومی شمصرفی  غالت در درصد 5 صرفه جویی بیش از

ل رود و خطای انسانی بطور قابهای پرورش از بین مینیاز به وجود تكنسین در سالن ها استفاده از این رباتبا 

ر مصرف خوراك را در سالن های پرورش طیور تواند بطور خودكاتوجهی كاهش می یابد، این سیستم می

براساس ژنتیك، سن، نژاد و نیاز واقعی جوجه تنظیم كند كنترل صحیح متابولیسم، سالمت و رفتار اجتماعی 

 .درصدی سود دهی اقتصادی را بدنبال خواهد داشت 07-37افزایش پرندگان 

                                                           
1 Realtime 
 

 مهشید ابراهیم نژاد

 واحد تحقیق و توسعه شركت سپاهان دانه پارسیان



 

 

 

 عبارتند از:طیور در سالن های پرورش متابولیك  رباتبرخی نتایج مثبت استفاده از 

 می شود( كنونی ایجادروش های خوراك دهی اثر )كه در در طیوراختالالت ماهیچه ای  وقوع كاهش -

  كنترل مستقیم خطوط تولید -

 پرندگانكاهش استرس  -

 خوراكو اتالف كاهش هزینه  -

 ضریب تبدیل بودارزیابی سطح احتیاجات با توجه به ژنتیك، سن برای به -

 طیوربیشتر برای  آسایشتر برای جمعیت های انسانی و همچنین ایجاد ف غذای سالممصر


