
 

   
  ؟  چيستتنش حرارتي

 گاو  كه موجب مي گردد درجه سانتيگراد در شرايط رطوبتي مناسب است24 تا 4بين ، محدوده دمايي منطقه آسايش دام
، گاو را دچار استرس و ناراحتي مي  اندازه و پايين تر از اينباالتردماي . ليد را داشته باشدبهترين شرايط سالمتي و بازده تو

گاوها حتي در دماي زير % 80در رطوبت :يزان رطوبت هوا نيز تاثير بسزايي در اين مقوله دارد به عنوان مثال كه البته مكند
 درجه نيز در حيطه استرس حرارتي 24شرايط رطوبت كم دماي باالتر از  درجه نيز دچار استرس حرارتي هستند در حالي كه در 24

مقاوم شده اند و درجه سانتيگراد  -15  دماي تا) هلشتاين(وهاي نژاد سنگين  گا درجه،5در مورد دماهاي زير .قرار نمي گيرد 
مقاومت چنداني ندارند و دچار استرس گرمايي ، سانتيگراد  درجه 24   ولي در برابر دماي باالتر از،با مشكلي روبرو  نمي گردند

با ادامه روند باال رفتن دما،  .ي گرددمي شوند كه اين امر موجب كاهش ميزان توليد شير و بروز بيماريهاي مختلف م
 مصرف خوراك به شدت كاهش يافته و سالمت ،سانتيگراد   درجه5/35 مشكالت نيز افزايش مي يابند و در دماي باالتر از

 شرايط براي گاوها غير قابل تحمل شده و بعضأ منجر به مرگ ،سانتيگراد  درجه 38از در دماي باالتر . دام به خطر  مي افتد
  .آنها مي شود

          
 

   اثرات تنش حرارتي بر روي متابوليسم گاو                  كاهش توانايي گاو براي خنك كردن خود در دماي باال           
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  : عاليم و خسارات ناشي از استرس گرمايي 

  
  ).بيش از هفتاد بار در دقيقه(افزايش تعداد تنفس  -1
 . درصد مي شود10افزايش دماي بدن كه منجر به كاهش مصرف خوراك بيش از  -2

 .اي پرتوليد درصد براي گاوه30 درصد براي گاوهاي متوسط توليد و 20كاهش توليد شير تا سقف  -3

 . و پايين آمدن درصد گيرايي گلهيكاهش بروز عاليم فحل -4

 .افزايش درصد سخت زايي در گله -5

 .توليد گوساله هاي با وزن تولد كمتر و مشكالت متابوليكي بيشتر -6

 .واكنش معكوس نسبت به واكسيناسيون كه مي تواند موجب سقط جنين و مرگ شود -7

 .افزايش خستگي ناشي از گرما -8      

  
      

  راه حل چيست؟
مي گيرد كه از آن  هاي مختلفي براي كاهش اثرات استرس گرمايي در گاوداري هاي شيري مورد استفاده قرار شيوه

 يا خرپشته شيرواني، استفاده از فن، نازل و Ridgeجمله مي توان به ساخت سالن هايي با ارتفاع سقف زياد، ايجاد 
تمامي اين سيستم ها كاستي ايجاد مي كند، نبود يك سيستم كنترل هوشمند است پرده اشاره نمود، ولي آنچه كه در 

 كاربرد آن مي توان با ارزيابي دقيق دما و رطوبت و آناليز شرايط محيطي، تجهبزات الزم را در زمان مناسب به كار با كه  
وجه به شرايط محيطي سالن هاي  به عنوان مثال، اكثر گاوداري هاي شيري كشورمان در فصول گرم سال بدون ت.گرفت

دادن نگهداري در مقاطع زماني خاص، اقدام به استفاده روزمره از فن ها و نازل ها مي كنند كه اين شيوه عالوه بر هدر 
موجب مرطوب شدن بستر، بال رفتن بيش از حد رطوبت محيط ) به خصوص در مناطق خشك و نيمه خشك(انرژي و آب 

  .و كاهش كارايي سيستم تهويه مي گردد، همچنين بيماري هايي از قبيل ورم پستان و لنگش را در گله افزايش مي دهد
دامداري ها، شركت بازيارآريا اقدام به طراحي و ساخت با توجه به نقص سيستم هاي كنوني به كار گرفته شده در 

اين سيستم ابتدا با بهره گيري از سنسورهاي دقيق شروع به اندازه . هوشمند تنش حرارتي نموده است سيستم كنترل
 سپس با آناليز داده ها و استفاده از فرمول شاخص ،گيري دما و رطوبت محيطي سالن هاي نگهداري گاوها مي كند

Uncomfortable موقعيت استرس گاوها را شناسايي نموده و بعد از تشخيص اينكه گاوها در چه مرحله اي از 
و يا هر يك از آن ها را بر اساس شرايط پرده  ،استرس قرار دارند فرمان به كار افتادن تجهيزات تهويه از قبيل فن، نازل

 .دامي تجهيزات تهويه مذكور را دارا مي باشاين سيستم قابليت اتصال به تم. موجود در سالن صادرمي كند
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 اهروي خوراكررار گيري نازل ها در نحوه ق                           نحوه قرار گيري نازل ها در سالن انتضار          
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 ويه به وسيله فن هاهسيستم ت                  

 
 

  
  :فوايد استفاده از سيستم كنترل هوشمند تنش حرارتي

  
  افزايش كارايي و بهره وري سيستم هاي تهويه گاوداري -1
 عدم اتكا به نيروي كارگري  -2

 يص ميزان تنش استفاده از برآيند دما و رطوبت براي تشخ -3

 صرفه جويي در مصرف آب و برق  -4

 باال بردن طول عمر تجهيزات سيستم تهويه  -5

 كاهش مشكالت حاصل از باال رفتن رطوبت بستر و محيط  -6

 كاهش بيماري ها و مشكالت حاصل از تنش حرارتي  -7

 سالن هاي نگهداري  ساعت شبانه روز و آگاه ساختن دامدار از شرايط محيطي 24كنترل مداوم و دقيق شرايط  طي  -8

  عدم نياز به بازرسي و كاليبره كردن سنسورها در طول عمر كاري دستگاه-9
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  :مشخصات فني دستگاه 
  

   ولت220  ولتاز ورودي
  بسيار كم در حد صفر   ميزان مصرف 

  درجه سانتيگراد) -40(  دماي مناسب كاركردحداقل 
  درجه سانتيگراد+) 120(  حداكثر دماي مناسب كاركرد

   خروجي به صورت استاندارد2  تعداد خروجي 
  )ديگر با قابليت افزيش خروجي ها براي تجهيزات ( 

   آمپر10هر خروجي حداكثر   جريان خروجي
   درجه سانتيگراد1/0  حسگر دمادقت 

   درصد1   دقت حسگر رطوبت
  
 
 
 
 
 
  

  : مصارف ديگر
مي باشد كه از آن جمله  را بر اساس شرايط مورد نياز دارا قابليت كنترل هوشمند دما و رطوبت هر محيطي اين سيستم،

   . مي توان به محيط هاي گلخانه اي، سالن هاي پرورش قارچ و مرغداري ها اشاره كرد
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