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 مقدمه

امروزه ضرورت شناسايي خودكار عناصر و جمع آوري داده مرتبط به آنان بدون نياز به دخالت انسان جهت ورود اطالعات در 

دي تاكنون فناوري هاي متعدبسياري از عرصه هاي صنعتي ، علمي ، خدماتي و اجتماعي احساس مي شود . در پاسخ به اين نياز 

براي شناسايي اشياء ، انسان و حيوانات توسط ماشين  آنان از كه ها فناوري  به مجموعه اي از .  طراحي و پياده سازي شده است

 افزايش ، خودكار شناسايي هاي سيستم اكثر هدف  . شود مي گفته   Auto ID استفاده مي گردد، شناسايي خودكار و يا به اختصار

ان براي انجام كارهاي مهمتر نظير سرويس دهي بهتر به مشتريان كاركن زمان سازي آزاد و  اطالعات ورود خطاء كاهش كارآيي،

 ايه كارت اي، ميله كدهاي  تاكنون فناوري هاي مختلفي به منظور شناسايي خودكار طراحي و پياده سازي شده است. است.

 radio(  RFID و) OCR )optical character recognition متريك،بيو هاي فناوري برخي صدا، تشخيص هوشمند،

frequency identification (باشند مي زمينه اين در هايي نمونه.  

تبادل داده در آن به معني شناسايي از طريق امواج راديويي است كه  Radio Frequency Identification يا RFID كلمه

برچسب، ( Tag بازخوان يا تگخوان) و يكقرائتگر، ( Reader بين يكبه شكل بي سيم و بدون تماس وسيله برقراري اطالعات به

نوين شناسايي خودكار  نسبتا هاييكي از روش RFID فناوري باشد.مي ،استمتصل  …شناسه يا تگ) كه به كاال، شي، كارت و

ا هافزاري قادر به خواندن و تشخيص دادهافزاري يا نرمهاست كه طي آن تجهيزات خواه سختآوري الكترونيكي دادهو جمع

  .استافزار نرمو  آنتن، تگخوان، تگ يا شناسهشامل   RFID. يك راه حل بدون دخالت نيروي انساني هستند

RFID ن يك فناوري مطمئن و كارآمد براي رديابي دارايي در صنايع شناخته مي شود. از اين رو، به طور گسترده اي به عنوا

داراي  RFIDاكنون براي مديريت واحدهاي دامي استفاده مي شود. در واحدهاي دامداري ، برچسب هاي  RFIDبرچسب هاي 

 جزئيات مربوط به تغذيه، وزن و ساير مواردو  محل قرارگيري حيواناتمزاياي مختلفي از جمله ثبت دقيق تعداد حيوانات ، 

هستند. در نتيجه ، دولت ها در سراسر جهان برنامه هاي مختلف مديريت دام را معرفي كرده اند. به عنوان مثال ، در ژوئيه 

 ا موظف) در اياالت متحده ، به همراه دفتر دامپزشك ايالتي كنتاكي، صاحبان دام ها رKDA، وزارت كشاورزي كنتاكي ( ٢٠١٩

براي گاوها و ساير حيوانات كردند. بنابراين ، دستورات دولت در استفاده از برچسب هاي  RFIDبه استفاده از برچسب هاي 

RFID .براي مديريت دام باعث تسريع رشد بازار در دوره پيش بيني شده، مي شود  
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اوها دهد. گكه به محيط زيست آزاد مي شود به خود اختصاص مياي را بعالوه ، گاوداري سهم بزرگي از توليد گازهاي گلخانه

درصد كاهش  ٣٠در انتشار جهاني متان دارند. با اين حال، دامداري مي تواند انتشار متان از گاوها را تا  ٪٤٥- ٪٤٠تقريباً سهم 

  دهد. 

 green) و تغذيه سبز (precision feeding) دام و تغذيه دقيق (real timeتشكيل متان را مي توان با مديريت زمان واقعي (

feeding از بين برد. ميزان متان ساطع شده توسط يك حيوان را مي توان توسط قرائتگرهاي (RFID  و ساير تجهيزات اندازه

شود. بنابراين انتظار روي حيوان باعث كاهش زيادوري يا كم خوراكي حيوان مي RFIDگيري كرد. همچنين نصب برچسب هاي 

  چشم انداز مثبتي را در طول دوره پيش بيني نشان دهد. RFIDد كه چنين مزايايي از مي رو

  

  معرفي محصول

  

هستند كه در شكل فوق نيز شناخته مي شود. داراي سايزهاي مختلف  Animal RFIDكه باعنوان  RFIDميكروچيپ تزريقي 

  نشان داده شده است.
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تاكنون هويت گذاري بطور عمده بوسيله پالكهاي گوش يا گردن آويز انجام مي گرفت. عيب آنها امكان خدشه دار شدن، ناخوانا 

شدن و كنده شدن و جدا شدن  از بدن دام است. همچنين نصب اين پالكها از نظر زيبايي براي بعضي از صاحبان دام از نظر 

است كه در پالك گوش و گردن آويزها امكان جدا كردن و جابجايي پالك از حيوان  زيبايي قابل قبول نيست. نكته ديگر آن

منشا سواستفاده هاي مختلف مانند گرفتن خسارت از بيمه، گرفتن نهاده بيشتر، فروش قاچاقي دام، خودداري از انجام بعضي از 

كهاي گوش هيچ ارزش افزوده اي در راستاي الزامات قانوني، جازدن گونه تقلبي به جاي مولد و.... است. از طرف ديگر پال

  اتوماسيون دامي ايجاد نمي كنند.

ب، حيوانات هايي مانند اسگردد. براي دامها منتفي ميهاي تزريقي امكان تقلب، سوء استفاده و گم شدن پالكبا استفاده از تراشه

باشد، قابل استفاده است. امكان جابجايي مي خانگي و نژادهاي مرغوب دامي كه حفظ زيبايي در آنها مسئله حائز اهميتي

ميكروچيپهاي تزريقي  وجود ندارد و دامدار هنگام درخواست خسارت، نمي تواند با جابجا كردن چيپ براي دام ديگري خسارت 

 تبگيرد. اين امر باعث كاهش هزينه هاي شركت بيمه به دليل كاهش تقلب و افزايش درآمد بواسطه ناگزيري مالك در هوي

شود. با اين روش رديابي دام براي قاچاق و خروج از مرز با تجهيزاتي كه توسط شركت رسا گذاري تمام دامهاي ارزشمند مي

  ارائه شده است امكان پذير است و جلوي قاچاق دام را تا حد زيادي مي گيرد.

مي بوجود خواهد آمد. به اين ترتيب كنترل با ميكروچيپهاي تزريقي، امكان اتصال دام به سامانه نرم افزاري و اتوماسيون دا

Online  مصرف نهاده، پرونده پزشكي دام و نظارتهاي پزشكي، سنجش مكان دام، تشخيص وزن، دماي بدن، پايش ظهور

گردد. اين موارد پايه هاي پياده سازي بعضي از بيماريها، زمان جفت گيري، زمان زايمان و.... به صورت اتوماتيك فراهم مي

  كاهش مي دهد.   %٥٠هزينه پرورش دام را تا  Precision feedingرا فراهم مي كند.  precision feedingبحث 

  مشخصات فني محصول
  ساير مشخصات آن عبارت است از:كيلوهرتز است.  ١٢٥محصول مورد نظر ميكروچيپهاي تزريقي دامي با فركانس 

  :ابعادФ3x15mm 

  ،سانتيگراددرجه  ٦٠حداكثر دما قابل تحمل 
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