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 (1) شویم آشنا  شیری گاو صنعت  در استفاده  مورد ای  تهویه های سیستم انواع با

 

 

 :مقدمه

 مناسرر  هیتهومضررر، یها گاز تجمع   طوبت هوا  شیافزا ،دما شیافزا  از یریجلوگ  یبرا ها اقدام نیمهمتر   نیتر  یضررر   از یکی

هزینه های آن به مرات  کمتر از یک تهویه نامناس    عوا ض ناشی از . با آنکه برقرا ی تهویه مناس  هزینه قابل توجهی دا د، است

   آن مانند مانند مشکالت تنفسی    خداد استرس گرمایی است.

 شود. ی ا د م یدامدا  یبه  احد ها یادیز منجر به زیان های اقتصادیساالنه  ییگرما استرس

 هی تهو جادیا  یبرا شرده یطراح یها  سرتمیسر  نی همچن گله بر آن راتیتاث   می،عالییگرما  اسرترس ی د با ه یمباحث مقاله نیا د 

 .است شده عنوان مناس 

 :ییگرما استرس راتیتاث

 .ستین ییتنها مشکل به  جود آمده توسط استرس گرما ریش دیآن کاهش تول ی جهیدام   د  نت توسط رهیج مصرف کاهش

 رهیج مقدا   شر  طول د   جبران یبرا   شرود یم کوتاه کندیم رهیج  خو دن صررف دام که یزمان مدت طیمح یباال یدما لیدل به

   سرم نا یلم ینواح التهاب  احتمال آن ی جهینت د    مکیند ادیز  ا  شرکمبه د زیاسر  بر ز  احتمال که کند یم مصررف  ا  یشرتریب ی

 .کند یم دایپ  کاهش رهیج یمغد مواد جذب نیهمچن شود یم ادیز لنگش بر ز

به این شرکل که د صرد د  ه گرما شرود،  انیاز پا عدب ماه نیچند تا مثل دیتول سرتمیسر  یکا آمد نا باعث تواند یم ییگرما  اسرترس

آبستنی د  گله کاهش یافته   آن دسته از گا هایی که آبستن می شوند نیز گوساله هایی با  زن پایین تر از میانگین گله به دنیا می  

 همانطو  که د  ابتدا گفته شرردبا کاهش جیره دوشرر  ینم گله مثل دیتول به محد د تنهابر اقتصرراد  ییاسررترس گرما راتیتاث آ  ند.

 کند. یم دایکاهش پ  رهمیش دیتول یافتید 

 :عوامل تاثیر گذار بر رخداد استرس گرمایی

  هیتهو_4هوا  انیسرعت جر _3 طوبت هوا  _2هوا  یدما _1  خ می دهد ریچها  متغ ریتاث تحتاسترس گرمایی 

اسرت  ازی طوبت ن یمقدا  کمتر د  دماهای باالطو  مثال  به، موثرند ییاسرترس گرما جادیا  ابسرته به یکدیگر بر عوامل نیا ی همه

  دیباهمان سرط  از اسرترس  جادیا یبرا یشرتریکند  طوبت ب یم دایدما کاهش پ  یمقابل  قت د شرود  جادیاسرترس زا ا طیتا شررا

 .باشد داشته  جود
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 ییگرما استرس میعال

  ییگرما  اسرترس  صیتشر   یبرا ینیقوانشرد  انجام یالدیم  1990د  سرال دایفلو د  دانشرگاه  یقاتیتحق جهینت د 

 .است ریز شرح به که شد  ضع

 گا ی که بطو  تصادفی از بها بند/گله انت اب شده اند اگر: 10د  

 گا  بیشتر باشد. 7با  د  حداقل  80تعداد تنفس د  دقیقه از  _1

  برسد. 39.1گا  به باالی   7دمای  کتوم د  حداقل  _2

   کاهش یابد. 10گا  به میزان % 7میزان د یافت خو اک د  حداقل  _3

 کاهش یابد. %10گا  به میزان  7تولید شیر د  حداقل  _4

 

 ؟شود یم خنک گا  چگونه

 د کره هوا  هیر تهو _3 یدامردا  یهوا ییجرابره جرا _2هوا  انیر جر تیر هردا _1کره سررره   ش ا ل  خنرک کرا ی  جود دا د  ش  چهرا 

 طیقاد  به خنک کردن مح ییبه تنها    شسره   نید  فصرل تابسرتان ا ،باشرد کا برد دا دن ادیز یلیخ نطقهم یهوا یدما که یمواقع

 از قسرمت د  با مرطوب کردن   ش نیا د  مو د اسرتفاده قرا  میگیرد.  یریتب  شیاسرتفاده از سررما _4   ش   سرتندین ها گا   

، به خنک شردن ا  کمک سرط  بدن گا  بر یگرید   ینیب یمجرا یابتدا یحد د  تا ینیب مثل تنفس دسرتگاه ییباال تمقسر   ،گا 

 می کند.

خنک کا ی  جادیا یشرده برا جادیا یها سرتمیهدف سر  نیبنابرا  شرود یم شرتریب بدن سرط  از گرما  خر ج  مقدا   د یم باال دما ی قت

 .است بدن سط  از گرما خر ج بر تمرکز

 :یساز خنک   شیآسا جادیا د  هوا یدما تی ضع ریتاث

 .است یدامدا   ییایجغراف تیموقع یساز خنک متد انت اب د  کننده نییتع   مهم یفاکتو ها از یکی

با    یریتب  شیسررما یها سرتمیتوان با سر  ینبود  طوبت د  هوا م لیگرم   خشرک به دل یطو  مثال د فصرل تابسرتان د  نواح به

د جه  7اسررتفاده کرده اند تا  ی ا به خوب  سررتمیسرر  نیکه ا ییها ی  گا  ها  ا خنک کرد. طبق گزا شررات د  دامدا  طیمح تیموفق

 .است داده  خ دما کاهش

 نیکند به هم ی ا سر ت م  طی طوبت شررا  جود،   د ینم شیپ  خشرک   گرم مناطق یخوب به طیشررا اما مرطوب   گرم ینواح د 

 گا   ا خنک کنند. میبه صو ت مستق تا کنند یم استفاده فن ا به همراه  یریتب  شیسرما ستمیس لیدل

 طبیعی  سیستم های تهویه. 1 
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سرررعت   جهت باد   اختالف دمای بیر ن د  حالت طبیعی به د  گا  دا ی ها تهویه 

   دی بها بند بسته به جهت  زش باد     داخل بها بند )جهت ایجاد فشا  مثبت یا منفی ( بستگی دا د.

سریسرتم تهویه طبیعی  ایت ترین سریسرتم د  .   فشرا  ایجاد شرده د  دهانه می تواند به شرکل    به داخل   به خا ج باشرد

 :. این سیستم به د  فاکتو  مهم جهت ایجاد تهویه بستگی دا داستد  مزا ع کوچک تا متوسط 

از اطراف حیوان شررر ع شررده   باال می آید   به  که باشررد می  حیوان دمای بدن  توسررط شررده ایجاد شررنا   گرمای  یکی از آنها 

 تریناصرلی  یتهویه  سریسرتم این. آیدمی پایین به  سرردتر هوای     فته باال به تر گرم هوای ادامه د . شرود می گفته اثرد دکش  آن

موج  ایجاد فشرا  مثبت د  با ایجاد هوای خوشرایند  سرالن داخل به    دی باد نیر ی. باشرد می سرال سررد فصرول د   تهویه عامل

ا  د  فصرول گرم تر سرال باز بودن دیوا ه های جانبی موج     د هوای بیشرتر به داخل سرالن می شرود. ب. شرود داخل سراختمان می

 تهویه د  د  مهمی بسریا  نقش باد    د  جهت  سریع های دهانه اما دهدمی   خ نیز سرال ترگرم فصرول د  د دکش  اثر   جود اینکه

 .ال  تابستانی قرا  بگیردغ . به همین دلیل بها بند هایی با تهویه طبیعی باید عمود بر بادهای دا د فصول این

 کو  نقاط د   گیری قرا  عدم ، سقف کافی  شی  ، باز آمدی پیش  لبه  باز،  الراس خط تهویه طبیعی یژگی های مهم بها بند هایی با 

  مانع هر یا ساختمان یک  جود علت به باد  آشفته  زش با مناطقی بهنقاط کو   زش باد .   است غربی شرقی گیری  جهت   باد  زش

  بها بند د  باد زش کمتر   موج که  باشرد می مجا   های بها بند باد   زش کو  نقاط ایجاد عامل ترین اصرلی. گفته می شرود  دیگر

متر باشد که  30. به طو  عمده به منظو  جلوگیری از ایجاد نقاط کو   زش باید حداقل فاصله بین د  بها بند شروند می دسرت پایین

 .کمتر از آن است البته د  بسیا ی از موا د به علت لز م جابجایی بین بها بند ها فاصله بین بها بند

 

 

 . سیستم تهویه مکانیکی2

 اسرتفاده با منفی فشرا  تهویه  .کند می اسرتفاده تازه فشرا  منفی   یا ترکی  آنها جهت ایجاد هوای، تهویه مکانیکی از فشرا  مثبت 

د  سیستم  .میشود  داخل به تازه  هوای    د به منجر منفی فشرا  ایجاد با   کرده خا ج  ا بها بند داخل هوای دا  اگز ز های فن  از

های پیشرفته یک سیستم فشا  مثبت به همراه  مدلبرخی از  .د  ی به داخل بها بند  ا د میشودفن هایفشا  مثبت هوا با استفاده از  

 که به اصطالح به آنها فشا  خنثی می گویند.   احداث می شوندیک سیستم فشا  منفی 
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 د   قدم ا لین باشررد شررده تامین مناسرر   تهویه   کافی شرررب آب که این بر فرض با

تحقیقات نیز مشر ص شرده  طی .د  .  اسرت خاص  های محل د  ها فن دادن قرا  گا  بدن دمای کاهش

 دهد می ترجی   ا باد سریع جریان معرض گرمایی ایستادن د  استرس است که گا  ها حین

 نفوذ توانایی هوا جریان   آمده ملع  به  جلوگیری مرده فضراهای ایجاد از یکدیگر از پایی چند فاصرله با ها فن اندازی  اه   نصر  با 

  ها فن  گیری قرا  برای محد دیت  جود  صرو ت د . کند می فراهم   ا آنها برای کنندگی خنک سرط  افزایش   گا ها بین حداکثری

 اگرچه  .  دقرا دا  جانبی دیوا های د  باد   اسرتای د  طولی شرکل به هوا جریان ایجاد منظو  به   ا ها فن  توان می عرضری شرکل به

 نقش دا ای نگهدا ی محل د  تهویه ایجاد د  اما دا ند کمتری کا ایی  گا  بدن از  کمتری سررط  به هوا  دمیدن  علت به ها فن این

  اهر های   ی بر هوا جریان گیری قرا  ا لویت ها، فن احداث  برای محد د سررمایه  صرو ت د  شریری گا های جایگاه د . باشرد می

  است. ها استال خر جی      دی یها  دیف سپس آخو  یا غذاخو ی

 

 

 : می شوند که عبا تند از تعریف سالن یک ای تهویه سیستم گیری اندازه د   شاخص سه

 هوای مبادله شده د  ساعت -

 سرعت هوای موجود د  هر مقطع سالن  -

 جریان هوا بر حس  هر  احد حیوانی -

هر یک از این سره شراخص به جنبه های م تلفی از طراحی سریسرتم تهویه یک سرالن  ا اشرا ه می کنند   د  ا زیابی یک سریسرتم 

 .قرا  بگیردباید همه این سه مو د مو د توجه 
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ایجاد هوای تازه د  داخل بها بند به فن های  سرریسررتم تهویه ی مکانیکی به منظو  

   دی یا هر د ی آنها متکی اسرت. یکی از مزیت های این سریسرتم نسربت به حالت  دا  ،فن هایاگز ز 

 الزامی به   ا به اندازه سرازه های اطراف محد د نمی شرودبها بند هتهویه طبیعی این اسرت که جهت گیری   چیدمان 

یکی از معای  این سریسرتم   .  ا می دهد یمتر 18فاصرله حد د حتی د   ها بها بند  قرا گیری امکان   نیسرت  بلند های سرقف  جود

 به.  الزم اسرت  پشرتیبان مولد یک  حضرو  تهویه مکانیکی  د  صرو ت  قوع اشرکال د  بنابراینها عدم  جود تهویه طبیعی می باشرد 

 .  سریسرتم تهویه متقابل می باشرد  تونل  سریسرتم شرامل که دا د  جود  شریری گا   صرنعت د  مکانیکی تهویه  سریسرتم د  کلی  طو 

  تهویه متقابل زمانی اسررت که جریان هوا عمود بر بوده تهویه تونل زمانی اسررت که جریان هوا موازی با آخو  ها یا  اه    های غذا 

 .می باشد آن

 تهویه تونلی(  2.1

اع سررقف ها   تغییر د  د  دیوا های جانبی می  د  تغییر عمده د  این بها  بندها نسرربت بها  بندهایی با تهویه طبیعی کاهش ا تف 

اسرتفاده از سرقف های کاذب  ی موا دد  بها بند های طبیعی می باشرد. سرقف  باشرد به طو  کلی ا تفاع سرقف حد د نصرف تا یک سروم 

ا ه های جانبی  اه دیو قرا گیری محل به بسرته. میشروند هوا جریان سررعت افزایش   هوا جریان سرط  کاهش با ا تفاع کم منجر به

د  تهویه طولی بیشرترین  .سراخته شرود فوت پایین تر نسربت به بها بندهایی با تهویه ی طبیعیچند های خو اک ممکن اسرت    

فن د  این سریسرتم اگر تنها از سررعت باد بر   ی  اهر های خو اک سرپس  اهر های گردن گیر   د  نهایت بر   ی اسرتال می باشرد.

 جود   که علت آن.اسرتهای اسرتال ها دشروا    یزمحیط د  دسرت یابی به سررعت مناسر  جریان هواتفاده شرود اسر های اگز ز دا  

 .استها ل جریان هوا به سمت استا موجود بر سر  اهاجزای م تلف   ساختا  های متنوع 

 (cross) بهاربندهایی با تهویه متقابل(    2.2

به خصروص  ها بلند تر بوده،بها بند هایی با این سریسرتم های تهویه کمترین ا تفاع سرقف  ا دا ا می باشرد  لی دیوا های جانبی آن   

د  یکی از دیوا هرای جرانبی فن هرا قرا  گرفتره   د  طرف د  این سررریسرررتم قرا  دا د.  د طرفد   خو اکهرای     زمرانی کره  اه

ویره هزینره ته نوع این احرداث اصرررلی هردف .گیرد می قرا  هوا    دی عنوان بره  مرطوب هرای پرد ایر  تنظیم قرابرل هرای پنجره  مقرابرل

احداث  اند زیرااز نظر اقتصادی بسیا  به صرفه  ها د  بها بند می باشد. این بها  بند یین تر   کمتر بودن فضای هر استال مو د نیازپا

   این از  توان می  .بها  بندها د  مجا  ت هم موج  صررفه جویی د  فضرای کلی دامدا ی   همچنین مصرال  سراختمانی می شرود

د  این سریسرتم ها   .شرود می آن کیفیت کاهش به منجر  دیف تعداد این از  بیشرتر اما کرد اسرتفاده   دیف اسرتال 12تا  8 د   تهویه

جریان هوا توسرط گا  ها مسرد د نمی شرود زیرا جریان هوا به طو  عمود ، به گونه ای اسرت که اسرتراحت گا  د  حالت زمان تغذیه   

بنابراین د  بها  بندهایی   عبو  می کند؛مسریر دا ای کمترین مقا مت   جریان هوا ازبه طو  کلی   زیده میشرود.  بر  اه   های خو اک

 به  مسریری د  هوا  ...  بتنی دیوا های  سرایر گا ها،  خو ، حلقه های اسرتال ها ، آبشر و  ها،آالی نظیر دیوا های با حضرو  موانع احتم

مانند سررعت جریان هوا د  هر ذکر شرده  شراخص های  ده ازاسرتفا با بنابراین د  حال حرکت اسرت  ها گا   اسرتراحت  مسریر از غیر

 .توان از کا ایی صحی  سیستم تهویه ای اطمینان حاصل کردیم(ACH) ساعت هرمقطع بها بند   یا میزان تبادل هوا د  
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  که شود  به طو  کلی سیستم تهویه باید به گونه ای طراحی

 های هر استال تامین کندحرکت هوا با سرعت مناس   ا د   یز محیط -

 د  بها بند فراهم کندتبادل کافی هوا به منظو  کاهش دما از بین بردن گاز های مضر    طوبت  ا  -

 شود حاصل اطمینان سال فصول تمام د  آن  از کا کرد صحی  -

 منابع:

- APPLICATION AND MANAGEMENT OF DAIRY CATTLE HEAT STRESS 
RELIEFSYSTEMS, C. Gooch, PRO-DAIRY - Dairy Environmental Systems 
Program, Cornell University 

- Ventilation Systems for Adult Dairy Cattle, Mario R. Mondaca, PhD 
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