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  دهيچک
  
 نهيهز کاهش و ديتول زانيم شيافزا به که دام رفاه شيافزا و يرغدارم طيشرا تيريمد نهيزم در کيربات نقش رياخ يهاسال در

 ميترس و يريگ اندازهمنظور  به کوچک يربات ساخت حاضر پژوهش از هدف است.  گرفته قرار توجه مورد اريبس شود،يم منجر
 بود. طيشرا يسازنهيبه يبرا الزم کنترل اعمال و يمرغدار سالن در ژنياکس و اکيآمون رطوبت، دما، يپارامترها عيتوز نمودار

 يهاموتور سرعت است، ربات يواقع يريگجهت و ميمستق ريمس در يريگجهت هيزاو اختالف که يريگجهت يخطا محاسبه با
 شده  نييتع شيپ از ريمس از زدن دور هنگام و ميمستق ريمس در ربات انحراف زانيم شد.يم ميتنظ خودکار صورت به ربات

 ۵/۴ و ۳۴/۱ترتيب  به زدن دور هنگام و ميمستق ريمس در يبررس مورد نقطه هفت در ربات يخطا نيانگيم و شد محاسبه
 ٧٠٠ از استفاده با يشيآزما ،يمرغدار سالن يطيمح يپارامترها ميتنظ در ربات عملکرد يابيارز يبرا آمد.دست   به متريسانت

 به توجه با قفس هر يمحل کنترلمنظور  به رفت.يپذ انجام روز ٢٠ مدت به و بعد به يروزگ ٢٠ سن از گذارتخم مرغ قطعه
 طيشرا يسازنهيبه يبرا يکنترل مدار ،يمرغدار هيتهو به يکينزد و يدور نيهمچن و هامرغ تيفعال فضوالت، زانيم ربودنيمتغ
 ،کننده سرد/گرم المان باال، دور فن عدد دو شامل و هشد گرفته نظر در بانيپشت صورت به مدار نيا که دش هيتعب قفس، هر
 مختلف نقاط ژنياکس و اکيآمون رطوبت، دما، يپارامترها عيتوز ينمودارها اساس بر بود. آب پمپ و آب سطح حسگر ،ساز مه
   گرفت. صورت آن خصوص در الزم اقدام و شده  نييتع خطر يدارا
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  مقدمه
 تا جهان تيجمع متحد ملل سازمان گزارش اساس بر

 ييغذا ازين رو اين از رسد،يم نفر ارديليم ۱۰ به ۲۰۵۰سال
 زين ما کشور در شد. خواهد قبل از شتريب اريبس هاانسان

 حال در دائم طور به يگوشت هايفرآورده مصرف زانيم
 کردن  وارد جهت ارز ادييز ريمقاد ساله هر و است شيافزا
 نهيهز ديسف گوشت جمله از يدام هايدهرفرآو انواع

 تن ٢٢٨٠٠٠٠ ديتول به قادر ١٣٩٧ سال در رانيا شود. يم
 در مرغ گوشت ديتول در را هشتم مقام که بود مرغ گوشت
 نيا سرانه زانيم نيهمچن .داد اختصاص خود به جهان
 کايآمر متحده االتيا با سهيمقا در لوگرم)يک ٢٥( مصرف

 دارد، ايند در را مصرف سرانه نيشتريب که لوگرم)يک ٥٥(
 ).Zaghari, 2018( است ريچشگ اريبس
 همان از هاجوجه رشد روند بر گذارتأثير عوامل جمله از

 که است يطيمح طيشرا مرغداري، به ورود هياول روزهاي
 فراهم هامرغ مطلوب رشدمنظور  به مرغداري تيريمد
 و شرفتهيپ و مناسب ساتيتاس جاديا نيبنابرا کند. يم

 طيشرا تيريمدمنظور  به ديجد يهايفناور از استفاده
 شيافزا به رجمن که هاجوجه رفاه شيافزا و يمرغدار

 و يضرور يامر ،شود ديتول نهيهز کاهش و ديتول زانيم
 ,.Mirmohammadi et al). است انمرغدار يبرا ياتيح

 نيا در کيربات يفناور نقش رياخ يهاسال در (2015
 يمتعدد يهاپژوهش و گرفته قرار توجه مورد اريبس نهيزم
  (Reina et al., 2016). است رفتهيپذ صورت راستا نيا در
 شيافزا شامل ياساس مشکل سه يمرغدار يهاسالن در
 ژنياکس کاهش ها،جوجه بازدم اثر در دکربنياکس دي گاز
 علت به فضوالت از حاصل توليدشده آمونياك نيهمچن و

 در استفاده مورد هايپروتئين در سورپالس نيتروژن وجود
 .(Pashmi & Moradi, 2010) دارد وجود هاجوجه تغذيه
 به يمرغدار ساتيتاس جاديا هنگام در است الزم ازاينرو
 درجه ،ينسب رطوبت ه،يتهو زانيم نظير ياديبن عوامل
 و اکي(آمون هوا در موجود يسم گازهاي زانيم و حرارت

 ,.Mirmohammadi et al). نمود توجه )اکسيدکربن دي

 کي در مداوم بطور عوامل نيا مناطق اکثر در (2015
 جهت مناسب هايطرح يستيبا و ستندين مطلوب تيوضع
 اجرا ديتول زانيم نيبهتر براي ازيموردن طيشرا نيتام
 ،گريد يپژوهش در (Mirmohammadi et al., 2015). دشو

 مشکل حل هدف اب يمرغدار يپاکساز ربات کي محققان
 يراب مطلوبنا يبو رفع و خطرناک تيوضع ،يجد

 از ربات نيا در کردند. يطراح يمرغدار يهاسالن کارگران
 و موانع از عبور ييتوانا که شد،  استفاده زکنندهيتم فن کي

 نيهمچن ).al et Na,. 2009( داشت را هازباله جارونمودن
 يبرا رطوبت و دما کنترل ينظارت ستميس کي يپژوهش در

 دش يطراح يگوشت يهاجوجه پرورش طيشرا بهبود
)Alimuddin et al., 2011.( هياول يهاداده پژوهش نيا در 

 توسط يريگ اندازه با اتاق) واريد و سقف کف، ي(دما
 نور و دما (رطوبت، هيثانو اطالعات و يکيالکترون ليوسا

  به BMG Bogor  توسط شده هيته گزارش از )يخارج
 در دما شيافزا روند شده يسازهيشب جينتا آمد.دست 

 نشان را کف) يزهايپر و واريد (سقف، اتاق يخروج ينواح
 انيجر از حاصل يگرما تجمع ليدل به امر نيا که داد

 سهيمقا با ياعتبارسنج بود. هايخروج سمت به يهمرفت
 انجام شده يسازهيشب و يواقع شده يريگاندازه يهاداده
ترتيب  به دما يبرا اريمع انحراف و )R2( نييتع بيضر شد.
 يبرا اريمع انحراف و )R2( نييتع بيضر و ٠٩١٦/٠ و %٩٢

 نيهمچن آمد.دست   به ٠٦٥/٠ و %٩١ترتيب به رطوبت
 و زمان شيافزا باعث PID و PD، PI پاسخ يهايژگيو

 استاندارد ريمقاد با که ندشديم ماندگار حالت يخطا
 et al. (2014) گريد يامطالعه در .شتدا مطابقت

Vroegindeweij از هامرغتخم يآورجمعمنظور  به يربات 
 تميالگور کي آنها پژوهش در نمودند. يطراح سالن کف
 پوشش با يتکرار يرهايمس مودنيپ يبرا ديجد

 اطالعات تميالگور نيا اساس بر شد. يمعرف کنواختيريغ
 سپس و آمددست   به مرغ تخم عيتوز ياحتمال يهامحل

 ميترس ١سالن در هامرغتخم محل نييتع يبرا نقشه کي
 يسينو برنامه روش با مرغتخم يآور جمع يبرا تاًينها .دش
 پوشش را سالن نيزم سطح که شد يطراح يريمس ٢ايپو
 به گناليس پردازش کمک با Usher et al. (2014) داد.يم

 رفتار بر وريط ينگهدار سالن در ربات حضورتأثير  يبررس
منظور  به نيدورب يدارا شده يطراح ربات پرداختند. وانيح

 نيانگيم سرعت ،٣ياجتناب فاصله نيانگيم يريگاندازه
 داد نشان ليتحل و هيتجز بود. يابيباز زمان متوسط و ياجتناب

 ياجتناب فاصله نيانگيم يريگاندازه در يآمار اختالف که
 و سرعت يهانيانگيم نيب يداريمعن تفاوت اما دارد وجود

 داديم نشان نيا ندارد. وجود يابيباز زمان يريگاندازه با اي
 طيمح در انسان کي حضور به نسبت ربات عملکرد که

                                                           
1-.Poultry house 
2- Dynamic programming approach 
3- Average avoidance distance 
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 گريد يپژوهش در .كند مي ايجاد يکمتر استرس مرغ يبرا
 با جوجه دسته کي يبرا دما يريگاندازه ستميس کي

 Shen et( افتي توسعه يحرارت يربرداريتصو از استفاده

al., 2016.( پردازش روش که شد مشخص جينتا اساس بر 
 يدما ليوتحل هيتجز و جوجه سر صيتشخ يبرا ريتصو

 ١٦٠ ارتفاع از يحرارات ريتصاو اخذ با جوجه هادسته
 دقت و بود زيآم تيموفق درجه ٣٠ افت هيزاو و يمتريسانت

   آمد.دست   به %٣/٩١ از شتريب ييشناسا
 توسعه ک،يربات نهيزم در رياخ يهاشرفتيپ وجود با

 با همواره هستند واناتيح با تعامل در که ييها ربات
 لذا ).(Ren et al., 2020 است همراه ياريبس يهاچالش
 کنترل منظور به ربات کي ساخت حاضر پژوهش از هدف

 و اکيآمون رطوبت، دما، يپارامترها ريمقاد خودکار
 نديفرآ يك اعمال اب پرندگان سالمت حفظ نينهمچ
 داخل ربات حرکت با منظور نيا به .است مناسب يکنترل
 نيا يريگ اندازه و مختلف يها زمان در يمرغدار سالن

 از هاآن تجاوز صورت در سالن، مختلف نقاط در پارامترها
 الزم راتييتغ ها،مرغ سالمت يبرا مناسب محدوده

 نيهمچن .شود مي اعمال سالن داخل در خودکار صورت به
 محلي صورت به يمرغدار طيشرا کنترل منظور هب ربات

 دستگاه و نموديم ارسال برخط صورت به فرماني سيگنال
 يکنترل هايتميالگور رييکارگ هب و اطالعات پردازش از پس

 زاتيتجه به يکنترل دستورات صدور به مناسب
 و کولر ه،يتهو هايدمنده ها،کن گرم جمله از شونده کنترل
   .پرداختيم سازرطوبت

  
  هاروش و مواد
  آن دهنده ليتشک اجزا و ربات
 ابعاد با الف) - ١ (شکل پژوهش نيا در شده ساخته ربات
 بخش دو يدار ،متريسانت ٢٥ در ٣٥ترتيب  به

 شامل افزاري سخت بخش كه بود يافزار نرم افزاري سخت
 و دما ،اکسيدکربن دي اک،ي(آمون هاحسگر از يامجموعه
 ياجزا شگر،ينما داده، رهيذخ و ارسال واحد ،رطوبت)

 دو هر است. )يشاس و ربکسيگ موتور (چرخ، يکيمکان
 منظور به رند.يگيم قرار يبررس مورد ادامه در بخش

 شد استفاده )١( همعادل از ازيموردن گشتاور و موتور انتخاب
)Zhang & Wei, 2017(.   
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 حرکت هيزاو ϴ حرکت، شتاب a بازده، e همعادل نيا در که
 R و محرک يهاموتور تعداد N ربات، جرم M افق، با چرخ
 درنظرگرفتن با اساس نيا بر .است چرخنده محور شعاع
 ١٠ چرخ قطر محرک، موتور چهار لوگرم،يک ٢٠ وزن
 هيثان مجذور بر متر ٢/٠ شتاب و ٦٥/٠ بازده ،متريسانت

 (مدل متروتنين ١٢/٠ گشتاور با يربکسيگ موتور
DIME34S36G، ب، -١ شکل .شد انتخاب ن)يچ کشور 

  دهد.يم نشان يمرغدار سالن در يبردارداده هنگام را ربات
  

  
 طيمح طيشرا شيپا يبرا شده ساخته ربات - الف - ۱ لشک

  يمرغدار
  

  
 هنگام يمرغدار سالن در ربات شکل -ب - ١ شکل

  يبردار داده
  

  داده ارسال و اخذ مدار
 هد.يم شينما را داده ارسال و اخذ مدار کيشمات ۲ شکل
 ،Wemos D1 (مدل ESP8266 ماژول کي سامانه نيا قلب

 را هاداده ارسال و اخذ فهيوظ که است ن)يچ کشور ساخت
 هسته يدارا ماژول نيا دارد. عهده بر يبردار داده مرکز به

WiFi ۴/۲ آنالوگ پورت ۱ و تاليجيد پورت ۱۱ گاهرتز،يگ 
 پورت بيشتري تعداد به ازين نکهيا به توجه با لذا است؛
 IC کي از بود ژن)ياکس و اکيآمون يهاحسگر ي(برا آنالوگ
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 IP کي هاداده ارسال منظور به .دش استفاده مدار در 4051
 داده ارسال و اخذ مدار ESP8266 ماژول توسط کياستات

 بر شده نصب يمحل کنترل مدار جهينت در .دوشيم جاديا

 توجه با رابط افزار نرم يدارا انهيرا نيهمچن و هاقفس يرو
 نيا به اتصال ييتوانا ها،آن يبرا عبور رمز شدن فيتعر به
IP قيطر از را WiFi دارند. هاداده افتيدر يبرا  

  

 
  داده ارسال و اخذ مدار کيشمات - ٢ شکل

  
 توسط دشدهيتول اکيآمون زانيم کنترل يدارمرغ سالن در

 حسگر است. برخوردار ييسزا به تياهم از جوجه فضوالت
 نوع از اکيآمون شيپا يبرا پژوهش نيا در شده انتخاب
 ساخت ،MQ137مدل اکيآمون گاز حسگر( ييايميالکتروش

HANWEI ELECTRONICS نيا بود. )نيچ کشور 
 با ٥٠٠ ppm غلظت تا را اكيآمون راتييتغ حسگر
 يهاپارامتر گريد از .كنديم يريگاندازه ييباال تيحساس
 کشور ،HTU21 (مدل رطوبت و دما يريگاندازه مورد مهم

 ن)يچ کشور ساخت ،ME2 (مدل ژنياکس زانيم و ن)يچ
 صورت به هاداده ضمن در بود. مرغداري سالن در موجود

 يهاداده نمودن حداقل يبرا حافظه کارت کي يرو يمحل
 شدند.يم رهيذخ رفته ازدست

 ربودنيمتغ به توجه با قفس هر يمحل کنترل منظور به
 و يدور نيهمچن و هاجوجه در تيفعال فضوالت، زانيم

 يسازنهيبه يبرا يکنترل مدار ،يمرغدار هيتهو به يکينزد
 که است ذکر انيشا ).٣ (شکل دش هيتعب قفس، هر طيشرا

 دو شامل و شد گرفته نظر در بانيپشت صورت به مدار نيا
-TEC1 (مدل کننده سرد/گرم المان باال، دور فن عدد

 ،ml۵۵۰ مدل ،Hanriver( سازمه ن)،يچ کشور ،12710
 کشور ،YwRoBOT (مدل آب سطح حسگر ،)نيچ کشور

   کشور ،CV1205 مدل waterproof( آب پمپ و ن)يچ

  بود. )ياندونز
 آب و رطوبت توليد براي موردنياز آب مخزن که صورتي در

 مربوطه LED برسد خود مقدار درصد ٢٠ به پرنده مصرفي
 خالي مخزن که حالتي در و فعال  کاربر به هشدار براي
 داد. مي انجام را کمکي مخزن از آب پمپاژ عمل سامانه باشد

 توليدشده آمونياک ميزان مرغداري سالن در که آنجايي از
 مشکالت سبب ٢٠ ppm غلظت در پرنده فضوالت توسط

 ppm٥٠ غلظت در همچنين و هاچشم قرمزي  تنفسي،
 & Baghani( است هاپرنده مير و مرگ براي عاملي

Aghkhani., 2018( و هامرغ رشد براي مناسب رطوبت و 
 مطلوب دماي و درصد ٥٠- ٦٥ بيماري کاهش همچنين

 ،)Weaver, 2002( است شده گزارش سلسيوس درجه ۲۱
 براي هاعملگر سازيفعالمنظور  به نظر مورد آستانه لذا

 ،%١٦ ،٣٠  ppmترتيب به رطوبت و دما اکسيژن، آمونياک،
oC٥٥ و ٢١%(Leeson and Summer., 2001; Pashmi & 

Moradi, 2010) از هاداده دريافت از بعد .شد انتخاب 
 نشان )۴ (شکل نمايشگر صفحه در اطالعات حسگرها،

 که قفس هر هايرله سازيفعال امکان عالوه به شد.مي داده
 محلي سرمايش گرمايش/ سيستم و فن ساز،مه پمپ، شامل
 .شتدا وجود کاربر توسط نيز دستي صورت به بودند
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  هاقفس يرو بر شده نصب يمحل کنترل مدار - ٣ شکل

 

  
  حسگرها از اخذشده اطالعات دهنده شينما صفحه - ۴ شکل

  
   هاچرخ در ربات يکنترل مدار

 وريدرا دو از متشکل ربات حرکت ريمس صيتشخ سامانه
 موتور دو يانداز راه يبرا ن)يچ کشور ،l298N( موتور

 کشور ساخت ،ZGA25RP113I مدل( ولت ١٢ ربکسيگ
 (مدل يفراصوت حسگر سه ربات، چپ و راست سمت ن)يچ

US-100، (مدل هال اثر حسگر دو نيهمچن و ن)يچ کشور 
ACS712ELCTR، زانيم صيتشخ جهت ن)يچ کشور 

 مورد يفراصوت حسگر عدد سه از بود. سمت هر در حرکت
 در ،ربات يريقرارگ هيزاو نييتع منظور به عدد دو استفاده
 زمان نييتع يبرا سوم حسگر و داشتند قرار آن چپ سمت

 در ربات کردن بکسوات صورت در زدن دور يبرا مناسب
 اختالف نييتع يبرا ،يکنترل مدار يورود شدند. گرفته نظر
 واريد به نسبت ربات يانتها و جلو قسمت فاصله انيم هيزاو

 و چپ يهاموتور سرعت رييتغ مدار يخروج و آن يکنار
 بود. ربات حرکت مطلوب يهيزاو جاديامنظور  به راست
 به تاليجيد صورت به هال اثر يهاحسگر يهاداده

 از را يارسال يهاپالس کرو،يم .شديم ارسال کروکنترلريم
 را موتورها شده نييتع شيپ از ريمس ،افتيدر هاحسگر
 فلوچارت ۵ شکل .کرديم ميتنظ را هاآن سرعت و کنترل
  دهد.يم نشان را ربات حرکت ريمس صيتشخ سامانه

 به ورودي ولتاژ ميزان نمودن کاليبره و ارزيابيمنظور  به
 کنترل سامانه عملکرد نحوه و ربات دورزدن هنگام موتورها
 در تصاويري شده تعيين مسير در ربات حرکت از ،حرکتي

 پيش از مسير از ربات انحراف ميزان و اخذ مشخص نقاط
 دورزدن هنگام و مستقيم مسير در حركت در شده تعيين

   د.ش محاسبه
 حرکت مسير ،ميکرو eeprom به مسير واردنمودن از قبل
 دقت با ديوار) تا مختلف هايپالس در آن (فاصله ربات
 تعداد اساس بر مسير گيري،اندازه از بعد. شد گيرياندازه
 ربات هايچرخ که صورت بدين شد. وارد ميکرو به هاپالس
 بار هر در لذا بود حفره ٥ داراي چرخ هر و مترسانتي ١٠

 ميکرو به پالس ٥ هال اثر حسگر ربات، چرخ کامل چرخش
 حرکت رمت سانتي ٣١ مسافت معادل که کردمي ارسال
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 با حسگرها، هايداده به توجه با ميکرو سپس بود. ربات
 در را نظر مورد مسير موتورها به مناسب هايسيگنال ارسال
 تعداد شمارش با ميکرو نتيجه در كرد. مي طي سالن
 حسگر توسط سالن ديوار تا فاصله همچنين و ها پالس

 طي نظر مورد مسير و كرده تعيين را حرکت ميزان فراصوتي
 شمارنده واحد از هاپالس خواندن براي .شدمي

 يا چپ به ربات دورزدن منظور به شد. استفاده ميکروکنترلر
 اين که دشمي زياد و کم موتورها حرکت سرعت راست،
-مي صورت هاموتور به ورودي ولتاژ تغيير طريق از مساله
 را ربات حرکت کنترلي  مدار شماتيک ٦لشک .گرفت
  دهد.مي نمايش

  
  

  ربات حرکت ريمس صيتشخ سامانه فلوچارت -۵ شکل

  
  ربات حرکت يکنترل مدار - ٦ شکل

  
 صدور کنترل، ستميس يخروج شد گفته که طور همان
 بود. جلو يهاچرخ سرعت نييتع جهت مناسب فرمان
 .است ۰/⁄  ۲ نهيشيب حالت در ربات مطلوب سرعت

 يريگجهت در حالت سه ربات ميمستق حرکت منظور به
(α) ۲( معادله( شد فيتعر(:(  

∝=      (    )                                                     (٢) 
 

راست به انحراف  α<0 
ميمستق ريمس  α=0                    

چپ به انحراف  α>0                   
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a: ديوار؛ از ربات انتهايي نوک فاصله :b ابتدايي نوک فاصله 
 است. ربات انتهاي از ابتدا نوک فاصله :σ ديوار؛ تا ربات

 يانحراف و گرفته قرار ميمستق ريمس در ربات ،اول حالت در
 حالت در ؛)فال -۷ (شکل ندارد شده نييتع شيپ از ريمس با

 يخطا با ميمستق ريمس از چپ به انحراف يدارا ربات ،دوم
 حالت و )؛ب - ٧ شکل( است مثبت )α>0( يريگ جهت
 حرکت ميمستق ريمس از راست به انحراف يدارا ربات ،آخر

 ).ج - ٧ شکل( است )α<0( يمنف يريگجهت يخطا با و
 ريمس يريگ جهت نيب ياهيزاو اختالف ،يريگجهت يخطا

 که است )زرد (فلش ربات يواقع يريگجهت و قرمز) (فلش
 خودکار صورت به هاموتور سرعت پارامتر نيا محاسبه با

  شد.يم ميتنظ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  (الف)  (ب) (ج)
 يخطا با ربات )ج کند. يم حرکت مثبت يريگ جهت يخطا با ربات )ب کند. يم حرکت يريگ جهت يخطا بدون ربات )الف - ۷ شکل

  کند.يم حرکت يمنف يريگ جهت
  

  يعمل هاي شيآزما
 محل در گذارتخم مرغ قطعه ٧٠٠ از استفاده با يشيآزما

 يعيطب منابع و يکشاورز علوم دانشگاه يدامپرور ستگاهيا
 انجام روز٢٠ مدت به بعد به يروزگ ٢٠ سن از خوزستان

 دوره کل در شدند.يم ينگهدار قفس داخل پرندگان شد.
 مطابق و يدست صورت به يدانخور و يآبخور پرورش

 رفت.يپذ صورت )١٩٩٤( NRC استاندارد ييغذا رهيج
 ٧٠ مساحت يدارا تحقيق اين در مطالعه مورد مرغداري

 ٩ شكل در هاساختمان اين از يكي طرح بود. مترمربع
  .است آمده
 ظرفيت به فن دستگاه دو توسط هاسالن از يك هر تهويه

٢٠٠٠٠CFM در سالن انتهاي يك در كه فت،گرمي صورت) 
 .بود  شده واقع است) شده داده نشان قرمز رنگ به ٨ لشک
 در بار هر و کباري ساعت ٦ هر يبردار داده پژوهش نيا در
  .شد انجام هاقفس اطراف مسافت کل

  

  
  ).اندشده داده نشان قرمز رنگ (با فن دستگاه دو ،مطالعه مورد يمرغدار يهاساختمان از کيشمات شکل -۸ شکل

σ 

b 

a 

b 

α 

a 

b 

α 

a 
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  بحث و جينتا
 در دورزدن هنگام و ميمستق ريمس از ربات يخطا نيانگيم

  به متريسانت ۵/۴ و ۳۴/۱ ترتيب به يبررس مورد نقطه هفت
 هنگام را ها يابيارز نيا از نمونه کي ٩ شکل آمد. دست

 از ريمس ،رنگ يآب ريمس است؛  داده نشان ربات چرخش
 کي که دهديم نشان ربات حرکت يبرا را شده نييتع شيپ

 رنگ يمشک ريمس و است انحراف بدون يليمستط ريمس
 که طور همان .است عمل در ربات توسط شده يط ريمس

 در واقعي مسير و شده ينيب شيپ ريمس بين شوديم مالحظه
 حيتصح مندازين و وجوددارد اختالف دورزدن و حرکت نيح

 در يفراصوت حسگر دو نکهيا به توجه با منظور نيبد .است
 در حرکت ريمس در ربات فاصله و قرارداشت ربات يانتها
 قسمت لذا ؛بود شده فيتعر ربات يبرا قبل از مختلف نقاط
 يکساني فاصله در ستيبا يم زين واريد تا ربات يانتها و جلو
 جلو قسمت فاصله ابتدا، حيتصح نيا يبرا .باشد هداشت قرار

 رييتغ با واريد تا ربات يکل فاصله آن از بعد و ربات يانتها و
 محل در ربات که ياگونه به افتييم رييتغ موتورها، دور
 در شده نييتع يقبل خط همان که خودش ياصل
 .گرفتيم قرار بود کروکنترلريم

 کوچک ربات کي et al. (2016)  Velasquez يپژوهش در
 کي و طيمح کاوش يبرا LiDAR حسگر دو به مجهز

 يبرا يفاز کنترل اساس بر يداخل يابيجهت ستميس
 کي ،ربات شيآزما منظور به نمودند. يطراح ذرت مزرعه

 يبرا شگاهيآزما کي در شده يساز هيشب انهيآش
 اساس بر شد. ساخته يکنترل يپارامترها کردن برهيکال
 هنگام به نسبت ميمستق ريمس در ربات يخطا ج،ينتا

 راستا کي در حاضر پژوهش جينتا با که بود کمتر چرخش
 است.

 

  
 آبي: رنگ حاضر. آزمايش در ربات حرکت مسير - ٩ شکل

  واقعي مسير مشکي: رنگ شده، بيني پيش مسير

 ريمس در هاموتور سرعت نمودن برهيکال و يابيارز از بعد
 عيتوز نقشه و راتييتغ نمودار چرخش، هنگام و ميمستق

 ربات حرکت هنگام دما و رطوبت اک،يآمون ژن،ياکس زانيم
 ۱۰ يهاشکل .دش رهيذخ و ثبت يمرغدار سالن داخل
 يفضا در را هاپارامتر نيا راتييتغ نمودار د) و ج ب، (الف،
   دهد.يم شينما يمرغدار سالن سراسر در يبعد سه

 سالن در موجود ژنياکس زانيم الف -١٠ شکل مطابق
 عنوان به است. مختلف نقاط در ينوسانات يدارا يمرغدار
 و سالن يورود درب به يکينزد ليدل به ١ نقطه در مثال
 از شتريب و %٢٤ باًيتقر ژنياکس زانيم مرغدار آمد و رفت

 ٥ (نقاط سالن ييانتها يهاقسمت در اما ،ودب نقاط گريد
 ژنياکس زانيم ها،مرغ فضوالت ينسب تجمع ليدل به )٨و
 در گريد طرف از .شد محاسبه درصد ١٣ تا ١٢ نيب

 زانيم )٦ و ٤ ،٣ يها(قسمت هيتهو به کينزد يها محل
 به توجه با شد. مشاهده درصد ٢٣ تا ٢١ نيب ژنياکس

 ,Leeson & Summer) وريط ينگهدار در موجود استاندارد

2001; Pashmi & Moradi, 2010) ۱۷% در ژنياکس زانيم 
 حفظ منظور به هيتهو جاديا به ازين و است يبحران حالت در

 يهاقسمت در موجود اکيآمون مقدار .دارد هامرغ سالمت
 توجه با است. شده داده نشان ب -١٠شکل در سالن مختلف

 هامرغ فضوالت وجود ليدل به ١ قسمت در نمودار نيا به
 شد؛ يريگاندازه ppm١٥ تا ٥ نيب اکيآمون ينسب مقدار
 تريه بودن روشن ليدل به ٢ قسمت در مقدار نيا  کهيدرحال

 شيافزا ppm٤٠  از شيب به فضوالت شتريب شدن جمع و
 دما شيافزا با Groot Koerkamp (1994) پژوهش در افت.ي
 شيافزا زين ١کاسيداوري ينسب شکست نرخ بستر، pH و
 مساله نيا شد. اکيآمون انتشار نرخ شيافزا باعث و افتي

 را ٢ شماره منطقه در اکيآمون يباال ينسب مقدار وجود
 هاقفس يرو بر شده يطراح سامانه البته .دينما يم هيتوج
 ،يکمک فن به آن مجهزبودن به توجه با يمحل صورت به

 و الزم راتييتغ اعمال يبرا کشاورز به را مناسب فرصت
 شد ذکر که طور همان دهد.يم يمرغدار يمحل نظافت
 .است %۶۵ تا ۵۰% نيب يمرغدار سالن مناسب رطوبت
 دما حسگر توسط شده افتيدر يهاداده به مربوط نمودار
 است. شده داده نشان ج -۱۰ شکل در ربات يرو شده نصب

 ۱ نقطه در و %۵۰ از کمتر رطوبت زانيم ۴ و ۲ نقاط در
 دهنده نشان كه بود استاندارد زانيم از کمتر و %۴۵ از کمتر

                                                           
1- C5H4O3N4  
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 شيآزما مورد يمرغدار سالن در مناسب رطوبت کمبود
 داده ننشا د- ١٠شکل در دما نمودار نيهمچن .ودب

 ٦ و ٥ ،٣ ،٢ نقاط در دما که آنست از حاكي و است شده
 درجه ٢٧ حدود ها، قسمت نيا در تريه نصب ليدل به

 درجه ٢١ يعني استاندارد حد از باالتر و وسيسلس
 .ودب وسيسلس

 پارامترهاي نايم دارمعني ارتباط وجود بررسير منظو به
 همبستگي آزمون آمونياک، و اکسيژن رطوبت، دما،

  ).١ (جدول پذيرفت انجام پيرسون
 آمونياک با دما پارامتر ميان )،١ (جدول آماري آناليز بقاطم
 و 0/51- و 0/79- همبستگي ضريب با ترتيب به رطوبت و

 همبستگي ضريب با اکسيژن با آمونياک ميان همچنين
 يدارمعني و منفي ارتباط درصد ١ احتمال سطح در -٦/٠

 دما افزايش با که است معني بدين اين .)p>٠١/٠( بود

 افزايش عالوه به يابد؛مي کاهش رطوبت و آمونياک ميزان
 مرغداري سالن در اکسيژن کاهش موجب آمونياک گاز
 در موجود رطوبت و آمونياک ميان ديگر سوي از شود.مي

 مستقيمي دارمعني ارتباط درصد ١ سطح در نيز سالن
 به احتماالً که سالن در رطوبت افزايش با لذا دارد. وجود
 گاز ميزان است مرغداري سالن در فضوالت وجود سبب

 رتباطا ولي داشت. چشمگيري افزايش نيز آمونياک
 رطوبت و اکسيژن دما، و اکسيژن هايداده بين داري معني

 بين که دش مشخص پژوهشي در ).p<٠٥/٠( نشد مشاهده
 داريمعني رابطه آمونياک انتشار نرخ با سالن رطوبت و دما

 است. راستا يک در حاضر تحقيق با مساله اين دارد. وجود
 ۶۳۲ مذکور مطالعه در آمونياک انتشار نرخ ميانگين عالوه به

 شد گزارش پرنده هر براي روز هر در آمونياک گرمميلي
(Lacey et al., 2003).   

  
  

  (ب)  (الف)

    
  (د)  (ج)

    دما نمودار -د    رطوبت نمودار -ج   )ppm( اکيآمون نمودار - ب  ژنياکس زانيم راتييتغ نمودار -الف - ١٠ شکل
 

   اکيآمون و ژنياکس ،ترطوب دما، يپارامترها نيب رسونيپ يهمبستگ ليتحل جينتا -١ جدول
    دما  رطوبت  ژنياکس  اکيآمون

  دما 1   
  رطوبت **0/791- 1   
 1 -0/076ns -0/012ns ژنياکس  
  اکيآمون **0/51- **0/71 **0/60- 1

  درصد ١ سطح در يدار يمعن**
:ns ندارد. وجود %٥ احتمال سطح در يدار يمعن اختالف   

  
    



 گذارهاي تخم مرغبهبود شرايط کمک ربات متحرک کوچک به منظور  هاي محيطي مرغداري بهکنترل پارامتر                                     ١١٠

   يريگ جهينت
 دورزدن هنگام و ميمستق ريمس در ربات يخطا نيانگيم

 با عالوه به .بود )متريسانت ۵/۴ و ۳۴/۱ ترتيب به( زيناچ
 وستهيپ صورت به و ربات توسط داده اخذ سامانه يبکارگر

 يهاپارامتر زانيم که شد مشخص ،سالن مختلف نقاط در
 محل در مرغ هر تيوضع به توجه با اکيآمون و يطيمح

 ربات عبور بود. ينوسانات يدارا و متفاوت شينگهدار
 امکان مختلف يهاپارامتر يريگاندازه و وستهيپ صورت به

 شبانه طول سراسر در مناسب يتيريمد ماتيتصم اعمال
 نييتع مورد در را اطالعاتي نينهمچ و كرد مهيا را روز

 اي و  داشته يشتريب تجمع هامرغ فضوالت که ييهامحل
 يکار روز صبح در نکرده عمل يخوب به شيگرما ستميس
 که شد مشخص عالوه به دهد.يمقرار سالن ريمد ارياخت در
 رفت و سالن يورود درب به کينزد نقاط در ژنياکس زانيم
 يها قسمت در اما ،ودب نقاط گريد از شتريب کشاورز آمد و

 زانيم ها،مرغ فضوالت يبنس تجمع ليدل به سالن ييانتها
 به کينزد يها محل در گريد طرف از .شديم کم ژنياکس
 مساله نيا .شد مشاهده يشتريب ژنياکس زانيم هيتهو

 با ربات ميتصم اخذ سامانه در خطا جاديا سبب تواند يم
 .شود هامحل نيا در فضوالت تجمع امکان به توجه
 دما، و اکيآمون دما، و رطوبت يهاداده انيم نيهمچن
 و اکيآمون  يها داده انيم نيهمچن و رطوبت و اکيآمون
 يداريمعن ارتباط درصد ١ احتمال سطح در ژنياکس
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