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 در آن ها  اصطبل های با امکان راه رفتن آزاد گاو و بستر سازی 

نشان دادند که جایگاه    2007در سال    2و باربرگ   1اندرسنگاشته شده است .    FWمقاالت متعددی در مورد نکات مثبت و منفی  

هایی که از سیستم کمپوست برای بستر استفاده می کنند و از نوع جایگاه هایی هستند که گاو در آن ها آزدانه حرکت می کند  

(free walkمی توانند یک سیستم پرورشی مناسب و کافی برای آسایش دام باشند. این نتایج با استفاده از مطالعات بر رو )  12ی  

  - دامداری در مینه سوتا انجام شد که در آن رفتارهای اجتماعی، رفتار و نحوه ی طبیعی خوابیدن بررسی شد. نتایج پروژه ی بالنکو

نشان داد که در این نوع جایگاه ها، مدت زمان این که   Free walkدر مورد سیستم های پرورش    2020در سال  و همکاران    3پندو 

شود یا بخوابد کمتر است )دام راحت تر و سریع تر عمل بلند شدن و دراز کشیدن را انجام می دهد( و جراحات دام از جای خود بلند  

و هم چنین لسو و    2017بلی و همکاران در سال    فری استال کمتر است. نیز در این سیستم ها نسبت به جراحات در سیستم های  

مزایایی از جمله لنگش و جراحات مفصل خرگوشی کمتر و هم چنین رفتار های طبیعی تری در سیستم    2020همکاران در سال  

نسبت به فری استال یا تای استال گزارش کردند. در عین حال برای این  (  free walk bedded pack barnsبهاربندی )های  

 نیز عنوان شده است. مشکالتی مانند میزان زیاد بستر مورد نیاز و دشواری مدیریت درست بستر سیستم ها 

 24در هلند سااخته شاده اند که  (free walk bedded pack barnsگاوداری با سایساتم بهاربندی ) 55تقریبا   2009از ساال 

این دامداری ها در طراحی دامداری، نوع مشاارکت داشاته اند.   Free walkمورد از آن ها در پروژه ی بررسای دامداری ها با سایساتم 

اکثر این دامداری ها از تراشاه های چو  به عنوان بساتر اساتفاده می کردند و این ماده را  بساتر و مدیریت با یکدیگر تفاوت داشاتند. 

در این حالت گرمای ناشاای از پروسااه ی کمپوساات کردن باعر تبخیر  کمپوساات کرده و با ادرار و مدفوع گاوها مخلوم می کردند.  

تفاده از هوادهی )سیستمی که بتواند هوا را به بستر بدمد یا  را با اسفرآیند کمپوست اکثر دامدارها  بستر می شود.  رطوبت موجود در

در قدیم بعضای دامداران ااایعات قابل بازیافت کارخانه های  مدیریت می کنند.   با فشاار منفی خار  کند و جریان هوا ایجاد شاود(

)سیستم های    CBر هردو نوع سیستم  استفاده از این نوع کمپوست د 2015از ژانویه  را به عنوان بستر استفاده می کردند.    کمپوست

)سایساتم هایی که گاو می تواند آزادانه در هر جا حرکت کند و یا بخوابد، شابیه سایساتم بهاربندهای بدون  FWشابیه فری اساتال( و  

ایش علت این امر افزاساتال در ایران(، به وسایله ی شارکت های فرآوری شایر در هلند، آلمان و کشاورهای مشاابه ممنوع اعالم شاد.  

و   باکتری های هوادوسات و گرمادوسات که تولید اساپور می کردند، در شایر گاوهایی بود که در این بساترها پرورش داده می شادند

   فرآیند استریلیزه کردن شیر اشکال به وجود می آورد. کیفیت وجود این نوع باکتری ها در 

 
1 Endres 
2 Barberg 
3 Blanco-Penedo 
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در این تصاویر ارتبام بین فاکتورهای محی  زیسات، آساایش، اقتصااد و چشام انداز محل نگهداری و فضاا به ازای هر گاو    تصاویر یک 

 نشان داده شده است. 

به نظر می رساد که به علت افزایش فضاا   هساتند. غالب  به همراه بساتر کود خشاک  FWدر مناظقی هم چون اساراییل سایساتم های  

  2019در عین حال یک تحقیق که توسا  دورن و همکاران در ساال    آمونیوم آزاد شاده از این سایساتم ها باال باشاد  به ازای هر گاو،

کمتر    (،CBمنتشار شاده اسات نشاان داده که انتشاار آمونیوم تام در این سایساتم ها در مقایساه با سایساتم هایی شابیه فری اساتال )

 است. 

آ  اسااتفاده شااده در ،  کنترل آ  و رطوبت در بسااتر اساات. در آ  و هوای خشااکیکی دیگر از زمینه های که نیاز به کار دارد  

در پروساه ی کمپوسات و هوادهی آ  موجود در بساتر تبخیر می شاود، در  شایردوشای می تواند می تواند در بساتر اساتفاده شاود. 

ین نوع بساتر نگه داشاته می شاوند. در نتیجه آ  مصاره شاده در شایردوشای به سایساتم زهکشای حالی که مواد معدنی آ ، در ا

دامداری وارد نشاده و عالوه بر کاهش هزینه های دامداری با کاهش مصاره آ ، مقدار فاااال  کمتری به سایساتم فاااال  عمومی 

 وارد می شود. 

یا   اربند ها را به دو قساامت برای راه رفتن و اسااتراحت گاو ودر مناطقی که آ  و هوای خشااک دارد می توان بخش ساااختمان به

در چنین بهاربندهایی راهرویی برای خوراک و عبور و مرور تراکتوها وجود نداشاته و زیرپای دام در نزدیکی  اختصاا  داد.  تلیساه ها  

. در این سایساتم ها، خوراک دهی به وسایله ی آخورهای  حتی کف بتنی خا  اساتفاده نکرده اندیا    Slatted floorسارآخورها از  

ارند انجام می شااود. هم چنین این آخورها هر روز جا به جا می شااوند تا  متحرک و قابل انتقال که در محی  اسااتراحت دام قرار د

هیچ گونه مدفوع و ادرار دام وارد بساتر می شاود، بنابراین در چنین شارایطی   محل تجمع دام در آن نقطه بیش از اندازه کثیف نشاود.

  %40ی اصالی برای سااخت چنین بهاربندهایی   دیده نمی شاود. سارمایه بر روی محل های رفت و آمد داممخلوطی از مدفوع و ادرار  

 کمتر از بهاربندهای سنتی و معمولی است که دام در آن ها آزادانه راه می رود. در ایتالیا نیز دامداران سیستم هایی مشابه آن چه 



 

 herdhealther@gmail.com  گروه تحقیق و ترویج سالمت گله های شیری )دام آسا( 

                                09918760698   

 

 

 

ر آخور در محل که توایح داده شد، ساخته اند )سیستم نگهداری بدون راهروی خوراک یا راهروی مخصو  ایستادن دام در جلو س

 راهروی خوراک( تا بتوانند حجم مخلوم مدفوع و ادرار در بهاربند را کاهش دهند.  

و تمام فضاای بهاربند به  در چنین بهاربندهایی که در آ  و هوای خشاک سااخته می شاوند، آ  دورریز بر روی بساتر پخش می شاود

شاک نگه داشاتن بساتر در بخش هایی که رطوبت باالسات، باید به برای خدام اساتفاده می شاود.    نعنوان محی  اساتراحت و راه رفت

و بساتر دارای ماده ی خشاک کافی    نکات زیر توجه داشات  مسااحت کافی به ازای هر گاو در نظر گرفته شاود، ارتفاع بساتر کافی باشاد

باشاد. هم چنین یک سایساتم هوادهی مناساب می تواند محرک فرآیند کمپوسات باشاد و به این وسایله رطوبت از داخل بساتر تبخیر  

 شود. 

اساتفاده می شاود در کشاورهای مختلف بر اسااس قیمت و میزان دردساترس بودن ماده ی مورد  FWنوع بساتری که در سایساتم های  

، خرده های چو  در اندازه های متفاوت، چمن فیلی،  می توان به خاک اره داز جمله موادی که اساتفاده می شاونمتفاوت اسات. نظر 

 اشاره کرد.  ساقه برنج، کلش سویا، کاه، پوسته ی بادام زمینی و پوسته ی قهوه 

کرده اند که نتایج امیدوارکننده  FWاخیرا تولیدکنندگان در اروپا تالش هایی برای اساتفاده از ماساه به عنوان بساتر در سایساتم های  

ماساه یک بساتر غیرارگانیک اسات و می تواند زهکشای و جن  مناسابی از ادرار داشاته باشاد. هم چنین این بساتر  ای داشاته اسات. 

ی که با ماساه مخلوم شاده باشاد چالش هایی دارد. در سایساتم  ولیکن اساتفاده از کودیش دام دارد. اثرات مثبتی بر ساالمت و آساا

، در این حالت کودی که با ماساه مخلوم اسات به زمین در محلی که بساتر روی آن قرار می گیرد می تواند شایبدار باشاد FWهای  

با اساتفاده از    تواند با اساکریپر یا سایساتم فالش، جمع شاود.سامت شایب )به سامت محل سارآخور( حرکت کرده و در نهایت می  

سایساتم بازیافت ماساه در دامداری، این ماساه می تواند بازیافت شاده و دوباره اساتفاده شاود. این امر باعر کاهش هزینه ی بساتر در 

یک و بارمیکروبی بساتر شاده،  هرچند اساتفاده از ماساه ی بازیافت شاده، باعر باالرفتن میزان مواد ارگانمی شاود.   FWسایساتم  

بنابراین به صاورت بالقوه امکان افزایش خطر ورم پساتان وجود دارد. به علت این که تجربه ی اساتفاده از ماساه در بساتر سایساتم های  

FW  .محدود است، تحقیقات بیشتری برای تضمین مزایای استفاده از این بستر در این سیستم های نگهداری مورد نیاز است 

 

 

 


