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 ساختمان های چند منظوره)بخش پایانی(  مطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری، 

تواند   یم FWبه عنوان مثال ،  کنند. بیرا با هم ترک CBو  FWسیستم های پرورش  ی ژگیو باید ندهیآ یطرح هابه نظر می رسد 

ی به سطوح نرم و فضای شتریبنیاز  که    زا  تازه  یو گاوهادارند    ژهی و  یازهاین  یی کهخشک، گاوها   ی، گاوهانگهداری گاوهای جوان  یبرا

  را یخشک راحت تر است، ز  یو گاوها   ی نگهداری گاوهای جوانبرا  FW  سیستم های  در  بستر  تیریمد بزرگ دارند استفاده شوند.  

  د یبا تول  یریش  ی، گاوهایستمیس  نیدر چن  کمتر است.  اریبس  پرتولید  ی نسبت به گاوها  واناتیح  نیا  در بهاربندهای   رطوبت  زانیم

پوش های با انتشار  دارای کفو    قیمناسب  مانند شن و ماسه عم  یبسترها  یمناسب و دارا  یبا طراح  استال هایی توانند در    ی باال م

  رفاه   مناسب برای  و  ستیز  طی منطقه دوستدار مح  کیتواند به عنوان    یم   FW  سیستم نگهداری،  گریاز طرف د  شوند.  ینگهدار1کم 

در بهاربندهایی    مشکل دار  ی، گاوها   ن یدورب  ا یپا(    ا یدر مجاورت ساختمان اجرا شود. براساس اطالعات سنسورها )گوش، گردن  دام  

در   یشتریب  یتا فضا  در دامداری برده می شوند  FWجدا شده و به بخش    یانتخاب  ی ها  تیبا استفاده از گ  که دارای استال هستند،

 اختیار آن ها قرار گیرد.

است.    در تابستان  گرید   یها  تی فعال  یبرا  دامداری  استفاده از ساختمان  ،ها  نهیاز گز  یکیساختمان،    کی  هیراندمان سرما  شیافزا  یبرا

 ریمناسب باشد، ش ساختمان دامداریاگر . در فصل تابستان به چراگاه می روند گاوها این ایده می تواند برای مناطقی مفید باشد که  

  2  تصویرو    )در هلند(   ی باغبان   یاستفاده از ساختمان را برا  1  تصویر  . در این زمان نیز در سالن شیردوشی انجام می گیرد  یدوش

   دهد.  ی( را نشان می)در اسلوون یپروار یخوک ها یاستفاده از ساختمان برا

 
 برای گیاهکاری در فصل چرا در هلنداستفاده از بستر کمپوست شده : 1تصویر 

 

 
1 low-emission floors 
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برای پروارکردن خوک ها در    FW: استفاده از محیط یک دامداری با سیستم  2تصویر  

 فصل چرا در اسلوونی

  ی مانند اهانی رشد گ  باشد و   ی نور کافدر صورتی که محیط گاوداری برای کاشت گیاهان استفاده می شود باید دارای  

صورتی که این محیط برای پرورش  در    الزم است.  در روی بستر  یخاک کاف وجود  ها،    وهیمو    جاتیسبز  ریسا  ای  ی، گوجه فرنگ  کایپاپر

در بستر بررسی موجود    یها  یتوسط باکتر  ها   خوک  ایجاد عفونت و بیماری برایهرگونه خطر  خوک مورد استفاده قرار گیرد باید

.  نشان نداده است  یماریبر بروز ب  ی مبنیعوارض  ریاخ  ی( در سالهایک )الگاتک ، اسلوونالگات  یآموزش   قاتیتجربه مرکز تحق  .شود

کشاورزان درآمد   رای( و امکانات موجود، بیکار )خانوادگ  یرویضمن استفاده از ن  نگهداری  های  ستمیس  ایناستفاده چند منظوره از  

 به همراه دارد. یشتریب

 و جامعه   2مدورمزرعه شناور ، اقتصاد 

ب از زمین خود برای زراعت استفاده می کنند.    داری،دام کشورها،    شتریدر  از بخشی  سرمایه گذاری بر روی زمین است. دامداران 

به این صورت که دامدار از محصول خود در کشاورزی    می شود  خرید خوراک و فروش کودسیستم های بر پایه ی زمین باعث کاهش  

شهرها  از کشورها،    یاریبس  در عین حال باید در نظر داشت که در  .برای دامداری و از کود دامداری برای کشاورزی استفاده می کند 

کند که   یم  جادیسؤال را ا  نیروند ا  نیا  هستند.  یبه مناطق شهر ییاز مناطق روستا   یی جاه  و مردم در حال جاب  در حال توسعه بوده

 شود.  یم   دامی مصرفمحصوالت جایی که   ایشوند  یخوراک نگهدار دیمحل تول  یک یدر نزد دی با واناتیح ایآ

  باشد. نیگزی تواند جا ی مستقر در شهر م یکشاورز ستمیاستفاده شود، س واناتیبعنوان خوراک ح ع یشهرها و صنا ی اگر از پسماندها

 (.3 تصویربنا شده است ) ده یا نیشناور در جهان است که براساس ا یمزرعه لبن نیمزرعه شناور در بندر روتردام اول

 
 مزرعه شناور روتردام، هلند. :3تصویر 

 

  ن یدهد. ا  یمصرف کنندگان در شهر را نشان م  یک ینزد  در  ییمواد غذا  دیتول  یبرا  مفهوم اقتصاد مدورنوآورانه است که    ده یا  کی  نیا 

  کرد.   یشناور کار م  ی)شرکت بالدون ، روتردام ، هلند( ساخته شده است، که قبالً در ساخت و سازها  نجردنیون و  تریکار توسط پ 

)منطقه دلتا    طقه ی جغرافیایی است که در منمناسب    یی شهرها  یبرا  سیستم نگهداری گاوهای شیری  نوع   ن یاظهار داشت که ا  یو

 
2 Circular economy 
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واقع شده اند،    ه می باشد(دلتایی به معنی منطقه ورود رود به دریا، اقیانوس یا دریاچ

موجود در   باقی مانده های  دهد و از یکاهش م  را  مصرف کنندگان  برایحمل و نقل   ی ها  نهیهز  نیبنابرا

مزارع   یبرا  یاصل اساس  کی  ی مصرف  وجود یک چرخه  برد. یبهره م  ینیزم  بیس  یآورو فر  ابیآبجو، آس  یکارخانه ها

 . است ندهیشناور و مزارع آ

از   فرآوری ضایعات و خوراک دهی همه بخشی  انرژی،  تولید  بسته"آبرسانی و زهکشی،  بود.    "سیستم های  مزارع شناور خواهند 

استفاده از انرژی خورشیدی، جمع اوری ادرار و مدفوع و بازیافت آن به عنوان کامپوست، تصفیه و استفاده مجدد از آب باران و تهیه 

و  نیروگاه های آبی، همه بخشی از قطعات یکپارچه این سیستم های گاوداری نوین خواهند    LEDرهای  علوفه دامی با استفاده از نو

استفاده از توجهات زیادی را به خود جلب کرده و پروژه های زیادی در ارتباط با آن مثل    3بود. تهیه خوراک به روش هیدروپونیک 

به عنوان من بز، خوک و طیور، در حال اجرا ع پروتئین در  بخزه و جلبک دریایی  خوراک حیوانات مثل گاوهای شیری، گوسفند، 

 هستند.

 بحث و نتیجه گیری  

توسعه سیستم های نگهداری گاوهای شیری از گذشته تا به امروز و در آینده، نتیجه استفاده از خالقیت ها و نوآوری های تکنیکی  

لنگش و جراحات کمتر  کاهش  ابداع شده اند. معضالت آسایش دام، خصوصا  ، به روشی هوشمندانه،  رهستند که در جهت تغییر افکا

خرگوشی، بروز هرچه بیشتر رفتارهای طبیعی، انتشار کمتر آمونیاک و گازهای گلخانه ای، بازیافت ضایعات، کنترل آب و هوا،  مفصل  

اصلی در سیستم های پرورش آینده هستند.    زیبایی بناها در مناطق، افزایش بهره وری از سرمایه و بهبود کیفیت کود، محرک های

، میزان آگاهی از وجود تداخالت بین این اهداف اهمیت زیادی دارد. بطور مثال ایجاد فضای بیشتر به ازای هر گاو هزینه ساخت و ساز  

تراشه ی  از خاک اره و با استفاده  FWتم های س زمین مورد نیاز و انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش می دهد. تحقیقات برروی سی

نشان داده است که فضای بیشتر به ازای هرگاو، با وجود افزایش سطح ساطع کننده گازهای گلخانه ای به ازای هر راس، میزان   چوب

  FWسیستم های  در انتشار این گازها را در بهاربند را کاهش می دهد. یکی از نکات قابل توجه میزان دسترسی به انواع بستر است،

باالیی در کاهش انتشار آمونیاک و گازهای گلخانه    لکه مدفوع از ادرار جدا شده و بالفاصله از بهاربند خارج می شود، پتانسی  CBو  

نظر می رسد جداسازی عمودی مدفوع و ادرار به وسیله قراردادن سینی ه  ای و بهبود باوری علوفه و زمین های کشت را دارند. ب

آسایش دام امیدوار کننده هستند چرا که کف خشک شده و لیزی کمتری نسب از منظر    بدون شیاریا    Slattedدر کف های    4یی اه

 در آینده بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.   باید  5ستر یک پارچهب  با  پتانسیل استفاده از ماسه در بهاربندهای به کف های مرسوم دارند.  

گواهی نامه های تاییدیه جایگاه با توانایی افزایش قیمت  تواند  با ایجاد   این طرح های توسعه ای، می   تشویق بیشتر دامداران به انجام

 شود.اجرا  وجود دارد، مانند آنچه توسط زنجیره گله های شیری هلند یا روش های دیگر شیر،

بهاربندها با  این پیشنهاد می تواند مورد توجه قرارگیرد که  برای آنکه جایگاه های نگهداری در آینده بیشتر مورد پسند جامعه باشند،  

دلیل نیاز به  ه  ب  . را کاهش دهندساز    و   و در نتیجه ردپای محیط زیستی ساخت شده  ساختمانی ساختهاستفاده دوباره و بازیافت مواد  

، نگهداری گوساله ها در کنار مادرانشان را تسهیل کرده است. برای کشورهایی  FWزای هر راس گاو، سیستم های  فضای بیشتر به ا

باشد. ساخت    CBیا    FWدر سیستم های نگهداری    6که با استرس گرمایی مواجه اند، یکی از نوآوری ها می تواند ساخت ریزآب و هوا
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با    و  تم های پیشرفته در مراحل توسعهنیازمند سیس  7بناهایی با چند نوع آب و هوا

 هدف احتباس و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.  

برای کاهش هزینه های حمل و نقل خوراک و بازیافت زباله های ناشی از صنایع و انسان ها در شهرهای بزرگ، ساخت مزارع 

امکان ساخت سیستم های مزارع شهری    باشد.  رای مناطق دلتاییبتواند یک امکان جذاب    م های شناور، میستدر شهرها مانند سی

دارد.  امکان استفاده سیستم زباله شهر یا امکان کشت مواد خشبی برروی آب برای خوراک حیوانات و افزایش کیفیت کود،  ستگی به  ب

یونجه و ذرت به عنوان علوفه است. درنتیجه مزارع شناور   حال معمول ترین انتخاب، سیستم های زمینی با استفاده از علف،  با این

کنند باید مورد    برای پروش دیگر حیوانات مثل خوک ها و طیور که علوفه زمینی کمتر و خوراک کارخانه ای بیشتر استفاده می 

 بررسی قرار گیرد. 

جایگاه های نگهداری بزرگ تر شده اند، در بخشی از   دلیل افزایش فضا به ازای هر راس گاو و افزایش تعداد گاوها،ه  جایی که ب  از آن

مناطق دنیا چِرا ترجیح داده شده و از ساختمان ها در تابستان ها برای باغبانی یا نگهداری حیوانات دیگر مثل خوک یا مرغ استفاده  

 هم از نظر اقتصادی به صرفه است و هم بهره وری سرمایه را باال می برد. می شود که  

و تکنیک های جدید باشند. بخش جوان گله،    CBو  FWنگهداری در آینده می توانند ادغامی از مزیت های سیستم های    جایگاه های

( بهره بیشتری  Free walkتم های حرکت آزادانه )س گاوهای خشک، گاوهای نیازمند توجه خاص و احتماال گاوهای تازه زا از سی

با انتشار کم گازهای    یاستال های با طراحی درست همراه با بستر مناسب و کف هایتوانند در    می برند و گاوهای پرتولید هم می

مکمل های    از  باشند. جداسازی مدفوع و ادرار  رتوانند در راهنمایی محل نگهداری گاو موث  گلخانه ای نگهداری شوند. سنسورها می 

نیز احتماال بخشی از این سیستم ها     CowToiletهستند درحالی که ابزارها و تکنیک هایی مثل  سیستم های نگهداری آینده  

 خواهند بود.

 

 

 
7 Multi-climate biuldings 


