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 FARESINهشخصبت فٌی خَدکششی 

 
 

 ٍاگي

 تخلیِ شبسی

 گیربکس سیستن تَزیي الکترًٍیکی

 اٍگر

NIR )آًبلیسٍر خَراک( 
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 ًَػبًبت هبثیي چبلؾ ایي. اػت ؿذُ تجذیل وٌٌذگبى تَلیذ ثشای چبلـی ثِ ای فضایٌذُ طَس ثِ خَسان تَلیذ

 تحت دام خَسان وٌٌذگبى تَلیذ. ؿَد هی ایجبد غزایی هَاد الوللی ثیي لیوت ًَػبًبت ٍ ؿیش لیوت غالت، ثبصاس

 ّب ّضیٌِ وبّؾ حبل ػیي دس ٍ ثبال ویفیت ثب خَسان هذاٍم تَلیذ ثِ ًیبص هذیشیتی ٍ التلبدی فـبس افضایؾ

 غیش وبسثشدی ّبی ثشًبهِ گؼتشؽ دلیل ثِ اخیش ّبی ػبل دس تَجْی لبثل طَس ثِ هثبل، ثشای رست، لیوت. داسًذ

 ؿشایط ثب دٌّذُ تـىیل هَاد لیوت افضایؾ ؿذى ّوشاُ. اػت یبفتِ افضایؾ اتبًَل، تَلیذ هبًٌذ ای، تغزیِ

 ًوَدُ ػَدآٍسی جْت هوىي جبی ّش دس ّضیٌِ وبّؾ ثِ هلضم سا خَسان وٌٌذگبى تَلیذ ،الوللی ثیي التلبدی

 .اػت

 ٍیظُ ،ثِ ، جْبى جوؼیت افضایؾ ثب دیگش ػَی اص. اػت افضایؾ حبل دس ّوچٌبى دام خَسان ثشای ولی تمبهبی

 ػبصهبى گفتِ ثِ. اػت یبفتِ چـوگیشی افضایؾ ًیض غزایی هحلَالت ثشای تمبهب تَػؼِ، حبل دس وـَسّبی دس

 هَاد صهشُ دس داهی هحلَالت تَػؼِ، حبل دس وـَسّبی دس هشدم غبلت اوثشیت ثشای ،(WHO) جْبًی ثْذاؿت

  .داسًذ لشاس آى طؼن ٍ ثبال غزایی اسصؽ ػلت ثِ هلشف پش غزایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در یک ًگبُ هسایبی آًبلیسٍر خَراک

 ثبالًغ دلیك جیشُ اطالع دلیك اص تشویجبت جیشُ 

 TMRسػیذى ثِ ثبالتشیي ویفیت  اطالع دلیك اص ویفیت هَاد اٍلیِ

حزف ّضیٌِ ّبی ًوًَِ گیشی ٍ 

 آصهبیـگبُ

 ثذٍ اتالف ٍلت

 (NIRآًبلیسٍر خَراک )
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 اص وِ رست. اػت ؿذُ ّوشاُ دام خَسان ثشای تمبهب افضایؾ ثب داهی هحلَالت ثشای تمبهب افضایؾ دیگش ػَی اص

 ول تَلیذ اص دسكذ 90 ثبالی هیضاى هتحذُ ایبالت هبًٌذ وـَسی دس ٍ اػت خَسان دٌّذُ تـىیل اكلی اجضای

 یبفتِ افضایؾ ًیض رست لیوت اهب اػت، یبفتِ افضایؾ رست تَلیذ ًتیجِ دس. ؿَد هی ؿبهل سا وـَس ایي غالت

 لیوت افضایؾ ثِ لبدس ّویـِ وِ خَسان وٌٌذگبى تَلیذ ثِ ّضیٌِ فـبس وشدى اهبفِ ثبػث وِ اػت، داؿتِ

  .اػت ؿذُ ًیؼتٌذ خَد هحلَالت فشٍؽ

 خَساوی جیشُ ؿذیذ وٌتشل ،خَسان ولی ّضیٌِ آٍسدى پبییي جْت خَسان وٌٌذگبى تَلیذ ّبی حل ساُ اص یىی

 ٍ تجضیِ ثب هشتجط ّبی ّضیٌِ ٍ صهبى وبّؾ ثب. ثبؿذ هی خَسان تحلیل ٍ تجضیِ ّبی آٍسی في  اص اػتفبدُ ثب

 .گیشًذ هی لشاس ػَدآٍسی ًْبیت، دس ٍ ٍسی ثْشُ افضایؾ ثشای ثْتشی هَلؼیت دس وٌٌذگبى تَلیذ خَسان، تحلیل

 آصهبیـگبُ ثِ سا خَد خَسان ًوًَِ وَچه، ٍ هتَػط وٌٌذگبى تَلیذ ٍیظُ ثِ وٌٌذگبى، تَلیذ اص ثؼیبسی اهشٍصُ،

 كشف ػبل ّش دس وِ ّبیی ّضیٌِ ثش ػالٍُ. وٌٌذ هی اسػبل خَسان هحتَای ثشسػی هٌظَس ثِ خَسان ّبی

 ًتبیج دسیبفت ثشای سٍصُ چٌذ صهبًی ثبصُ یه دس داهپشٍس ؿَد، هی تحلیل ٍ تجضیِ ٍ آصهبیـگبُ ثِ ًوًَِ اسػبل

 ؿذُ اسػبل آصهبیـبت اًجبم ثشای لجل سٍص چٌذ وِ غزایی ًوًَِ آصهَى ًتبیج هَسد، ایي دس. ثَد خَاٌّذ سٍ سٍثِ

 .ًیؼت هفیذ حبل صهبى دس تَلیذ ویفیت وٌتشل ٍ ٍالؼی ًظبست ثشای اػت،

 داهپشٍس-خشیذاس تَػط آًْب آصهبیؾ جیشُ ٍ خَساوی هَاد دٌّذُ تـىیل اجضای وٌتشل جْت حل ساُ ثْتشیي

 ایي ایجبد. ثَد خَاّذ غیشػولی ثبال ّبی ّضیٌِ ػلت ثِ خَسان تحلیل ٍ تجضیِ ّبی آصهبیـگبُ ایجبد. اػت

. وٌذ هی ایجبد ًیض سا هتخلق ًیشٍی ثىبسگیشی ثِ ًیبص ،تجْیضات ّضیٌِ تحویل ثش ػالٍُ ّب آصهبیـگبُ

 لبثل دػتگبّْبی دس هجْض آصهبیـگبُ یه اهىبًبت اص ٍسی ثْشُ اهىبى تىٌَلَطی پیـشفت ثب اهشٍص خَؿجختبًِ

 هبؿیي دس جذیذ تىٌَلَطی ایي اص ثبس اٍلیي ثشای ٍ اختلبكی كَست ثِ ًیض فشصیي ؿشوت. اػت ؿذُ هیؼش حول

   .اػت ًوَدُ اػتفبدُ خَد فیذس ّبی

 قرهس هبدٍى سٌجی طیف

 لشهض هبدٍى ػٌجی طیف سٍؽ خَسان ػٌتی آصهبیـگبّی ّبی سٍؽ جبیگضیي ّبی سٍؽ تشیي دلیك اص یىی

 هحلَالت ٍ غالت  ویفیت تؼییي ثشای وـبٍسصی ثخؾ دس ای گؼتشدُ طَس ثِ لشهض هبدٍى ػٌجی طیف .اػت

 ٍ ّب چشثی ّب، ًَؿبثِ ًیـىش، ػجضیجبت، ّب، هیَُ جبت، تشؿی جبت ادٍیِ چبی، لَُْ، سٍغٌی، ّبی داًِ غالت،

  تؼییي ثشای ػیؼتن ایي .ؿَد هی اػتفبدُ وـبٍسصی هحلَالت ػبیش ٍ گَؿت هشؽ، تخن لجٌیبت، ّب، سٍغي
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 طَس ثِ اسصاى ٍ هخشة غیش ػشیغ، اػتوبد، لبثل دلیك، هؼیبسّبی دلیل ثِ وـبٍسصی هحلَالت تشویت وویت

 تَاى هی ًیض خبن ٍ گیبّبى اص دٍس ساُ اص تحمیمبت ثِ سٍؽ ایي دیگش یوبسثشدّب اص. ؿَد هی اػتفبدُ ای گؼتشدُ

 ٍ صهیي پَؿؾ اسصیبثی ثشای هبَّاسُ یب ٍ َّاپیوب دس تَاًذ هی لشهض هبدٍى ثِ ًضدیه ػٌجی طیف. وشد اؿبسُ

 .ؿَد ثشدُ وبس ثِ ًیض ؿذُ آٍسی جوغ خبن ؿیوی

PoliSPECNIR  اتلبل ٍ ثبتشی ثب ؿبسط لبثل ػیؼتن یه Wi-Fi هبدٍى ػٌجی طیف سٍؽ اػبع ثش وِ اػت  

 

 

 ساُ ػیؼتن ایي. ؿَد هی ًلت فشصیي ؿشوت فیذسّبی سٍی ثش هٌحلش ٍ اختلبكی طَس ثِ ٍ ؿذُ ػبختِ لشهض

 تجضیِ ثِ لبدس ػیؼتن ایي. ثبؿٌذ هی فؼبلیت حبل دس تخللی كَست ثِ وِ اػت داهپشٍساًی ثشای یآل ایذُ حل

 چشثی، هیضاى گیشی اًذاصُ ثِ لبدس ػیؼتن ایي. اػت ثبسگیشی ٍ هیىغ حبل دس خَسان هؼتمین  تحلیل ٍ

 اپشاتَس تَػط ای لحظِ كَست ثِ ػیؼتن ایي آصهبیـبت ًتیجِ. ثبؿذ هی چشثی ٍ خبوؼتش خـه، هبدُ پشٍتئیي،

 وبهل وٌتشل لبثلیت ،ػیؼتن ایي ثبالی سػبًی اطالع دلت ٍ الؼبدُ فَق پزیشی تطجیك. اػت هـبّذُ لبثل فیذس

 ًوًَِ ثِ ًیبص ،ػیؼتن ایي ٍجَد ثب  .دّذ هی لشاس وبسثش اختیبس دس سا ّوگي TMR ثِ دػتشػی جْت اٍلیِ هَاد

 داهپشٍس ٍ ؿَد هی حزف وبهل طَس ثِ غزایی اسصؽ وشدى هـخق جْت (TMR) ؿذُ هیىغ خَسان اص گیشی
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 لبثل ثبسگیشی صهبى دس جیشُ ییغزا اسصؽ ّوچٌیي. وٌذ هی پیذا دام دػتشع دس خَان اص وبهلی ٍ دلیك اطالع

 .ًوَد الذام ًیبص كَست دس ثبسگیشی صهبى دس اٍلیِ هَاد تغییش ثِ ًؼجت تَاى هی ٍ ثَدُ هـبّذُ

 

هبدُ خشک  
DM 

 خبکستر
ASH 

پرٍتئیي 

  CP خبم

 عصبرُ اتر
EE 

الیبف ًبهحلَل 

شَیٌذُ در 

 NDFخٌثی

الیبف ًبهحلَل 

در شَیٌذُ 

 ADFاسیذی

فیبر 

خبم 
RW 

اسیذی/  قٌذ ًشبستِ

 قلیبیی

                   سیلَی ررت
                   سیلَی علَفِ

                   ررت آسیبة شذُ
                  گبٍ شیری TMRخَراک 
                  گبٍ گَشتی TMRخَراک 

                   ررت خرد شذُ
                سَیبی بذٍى چربی

                خَراک ررت
                 خَراک
              سَیب

  

 کبلیبراسیَى خَراک در صٌعت داهپرٍری 83بیش از 

 اطالػبت ثجت لبثلیت ثِ تَاى هی دػتگبُ ایي هضایبی دیگش جولِ اص

 غزایی اسصؽ ای لحظِ گیشی اًذاصُ. وشد اؿبسُ خَسان ٍػذُ ّش دس

 وبسؿٌبػبى تَػط ؿذُ تؼییي غزایی اسصؽ ثب آى همبیؼِ ٍ خَسان

 فشاّن سا خَسان غزایی ثبالًغ تش دلیك ّشچِ ثشسػی اهىبى تغزیِ

 تَلیذ هیضاى ثش جیشُ اٍلیِ هَاد تغییشات تبثیش ػالٍُ ثِ. ًوبیذ هی

 هتبثَلیىی، ّبی ثیوبسی ٍ ؿیش تَلیذ ثش TMR ویفیت ثشسػی ؿیش،

 ایي ٍػیلِ ثِ دیگش تبثیشگزاس ػَاهل اص ثؼیبسی ٍ هیىغ صهبى ثشسػی

 اػت ثْجَد ٍ وٌتشل لبثل ػیؼتن

 ػٌبكش لبثل آصهبیؾ لحظِ ای تَػط فیذس
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 هشخصبت عوَهی

(ٍصى خبلق )ویلَگشم  15500 

 7700 حذاوثش ظشفیت )ویلَگشم(

(A) )10030 طَل )هیلیوتش 

(C ) )2440 ػشم )هیلیوتش 

(B) )2900 استفبع )هیلیوتش 

اػت ثخبس 210ویلٍَات/  150 (KW/HPلذست )  

(D ))طَل تیغِ ػیلَوبتش )هیلیوتش  2000 

(E)4900 ( ثیـتشیي استفبع ػیلَوبتش )هیلیوتش 

(F)750 ( استفبع تخلیِ )هیلیوتش 

(G)2340 ( چشخ خبسجی )هیلیوتش 

هیلیوتش 3100 ؿؼبع گشدؽ  

ثب ٍاگي پشػشػت حشوت  ویلَهتش 8-0   

ویلَهتش 0-30 ػشػت حشوت ثب ٍاگي خبلی  

 S355 اػتیل اػتٌلغ جٌغ فیذس

 S355 اػتیل اػتٌلغ جٌغ تیغِ وبتش
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 هیکس

 S355اػتٌلغ اػتیل  جٌغ  اٍگش

هیلیوتش 8 هخبهت ثذًِ  

هیلیوتش 25 هخبهت وف  

 ّیذسٍلیه ػیؼتن تیغِ ّبی جبًجی

تَصیيػیؼتن   اتَهبتیه 

 4 تؼذاد لَدػل

دس دلیمِ سدٍ 40-0ٍ  20-0 ػشػت هیىغ  

 لبثل ثشًبهِ سیضی صهبى هیىغ
 

 

 سیلَ کبتر
هتش 2 ػشم وبتش  

CV(Constant Velocity) 130 

 ّیذسٍلیه هحبفظ

ػیلَ وبتشوبًبل  ػبًتی هتش 80   

ػبًتی هتش 60  سٍلش  

 

 IVECO Stage IIIBهَتَر 

اػت ثخبس 210ویلٍَات/  151 لذست  

CV(Constant Velocity) 140 

 ّیذسٍلیه+ّیذسٍاػتبتیه ػیؼتن ّیذسٍلیه
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 ؿبػی دػتگبُ اص جٌغ اػتٌلغ اػ ( تیلS355)  

  داسای چْبس لَدػل ثشای تَصیي 

  بى ثبصسػی ًشدثداسای 

  هیلیوتش 8هیلیوتش ٍ هخبهت ثذًِ ٍاگي  25وف هخبهت 

 

 

 

  توبهی اٍگش ّب اص جٌغ اػتٌلغ اػتیلS355  

  هیلیوتش ٍ هجْض ثِ آٌّشثب 15اٍگشّب داسای هخبهت 

  ػذد 4لبثلیت ًلت تیغِ ّبی ّیذسٍلیىی جبًجی تب 

 ّب ثشای توویي هیىغ ػشیغ ٍ ثْیٌِطشاحی خبف اٍگش 

  پبییي اٍگش جْت تخلیِ وبهل هَاد ٍ پبوؼبصی ٍاگيداسای تیغِ دس  

 ػبپَست تؼجیِ ؿذُ دس صیش تیغِ جْت پبیذاسی ثیـتش  

  دٍس دلیمِ 0-40ٍ  0-20هذل ّبی اػتبًذاسد لیذس ثب دٍ ػشػت هیىغ 

 

 

ثشای اػتفبدُ دس هىبى ّبی تخلیِ هتفبٍت، ایي ٍاگي ّب سا هٌبػت 

ّش ًَع فبسم ثب طشاحی آخَسّبی هتفبٍت وشدُ اػت. هحل ّبی 

تخلیِ هتؼذدی ثِ هٌظَس گؼتشؽ وبًَایش دس ًظش گشفتِ ؿذُ اًذ 

وِ ّوگی ثِ كَست ّیذسٍلیه لبثل وٌتشل ؿذى دس وبثیي ساًٌذُ 

 220ّؼتٌذ. ّوچٌیي وبًَایشی دس ًظش گشفتِ ؿذُ وِ لبثلیت 

 د.هیلیوتش جبثجبیی داس

 

 

 اٍگرّب

 شبسی ٍ سیستن تَزیي

 تخلیِ
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 َهتش ثب ظشفیت وبس ثبال 2وبتش ػشم تیغِ ػیل 

  هیلیوتش 800ػشم وبًبل ػیلَوبتش 

  اػت ثخبس )لَیتشیي دس ثیي سلجب( 150لذست ػیلَ وبتش 

  هتش 4.9استفبع لبثل دػتشػی ػیلَ وبتش 

  حبلت 2لبثلیت تٌظین هحل لشاسگیشی تیغِ ّب دس 

  یب خنلبثلیت ػفبسؽ تیغِ ّبی كبف ٍ 

 سٍغي وبسی هشوضی تؼجیِ ؿذُ ثش سٍی وبًبل ػیلَوبتش جْت تؼویش ٍ ًگْذاس آػبى ٍ سٍاى 

 ثشؽ ثیـتش فیجشّبی ثلٌذ( وبتشدس صیش هحفظِ ػیلَ لبثلیت ًلت تیغِ ّیذسٍلیه( 

 طشاحی خبف تیغِ ّب جْت ثبسگیشی اص ًضدیه ػطح صهیي 

  دس صهبى ثبسگیشی()پبوؼبصی وبهل هحل ثبسگیشی ٍ حذالل ّذس سفتي خَسان 

 

 

 لشاسگیشی هَتَس دس ػمت 

 ُاًتمبل كذا ٍ لشصؽ ووتش ثِ وبثیي ساًٌذ 

 ایوٌی ثیـتش 

 ػذم افضایؾ دهبی وبثیي 

 لشاسگیشی اسگًََهیه توبهی ادٍات وٌتشل 

 

  

 

 

 

 

 سیلَکبتر

 هَتَر
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  اوؼل 2داسای 

  ِ4اًتمبل ًیشٍ ث ( 4چشخWD) 

 لبثلیت چشخؾ دس فوبی وَچه 

 استفبع هٌبػت اص ػطح صهیي 

 داسای دٍ ػشػت حشوت: 

 ویلَهتش ثش ػبػت 0-8دس صهبى وبس 

 ویلَهتش ثش ػبػت 0-30دس صهبى سفت ٍ آهذ 

  سٍ ثِ جلَ، دٍ هحَس،  حبلت هختلف 3لبثلیت فشهبى پزیشی دس(

 خشچٌگی(

 ػذم توبع ثب ػیلَ )پبویضُ  لشاسگیشی سادیبتَس دس لؼوت ػمت ٍ

 ثَدى سادیبتَس(

 تؼَین سٍغي، دػتشػی آػبى ثِ هَتَس جْت ػشٍیغ دٍسُ ای(

 فیلتش ٍ..(

 

 

 

 

 

 

 

 

 سبیر هشخصبت
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 تَاصى هتؼبدل ًیشٍی ٍاسدُ ثش سٍی اوؼل ّب 

 ّب ثش سٍی اوؼل تؼبدل ثبالی فیذس ثِ ػلت تمؼین هتَاصى ٍصى فیذس 

 لشاسگیشی ثبن ثٌضیي دس ػمت ٍ افضایؾ دیذ جبًجی 

 هحل تخلیِ دس ػوت جلَ ٍ چپ ثب لبثلیت دیذ وبهل اص وبثیي 

 )ًشدثبى ثبصثیٌی دس وٌبس وبثیي ٍ دٍس اص ػیلَ وبتش )اهٌیت ثبال 

 ًُـبًگش هـخلبت هَتَس ٍ دػتگب 

 6 داساسی LED دس حیي وبس 

  افضایؾ ظشفیتلبثلیت ًلت لجِ پالػتىی ثش سٍی ٍاگي جْت 
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