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)بخش   FWهای صنعتی در بهاربند های    پوشکفمطالعه مروری: آینده ی سیستم های نگهداری گاوهای شیری :  

 چهارم( 

های ن وذپذیر صدنعیی اتد  که از هیه های    پوشمعرفی شدد  اتد ک ک  FWیکی از روش های جدیدی که برای کف بهاربندهای  

مخیل ی تشکیل شد  اند. هیه ی تطحی به گونه ای طراحی شد  ات  که اجاز  می دهدک ادرار وارد آن شد  ولی مواد جامد مدفوع  

برای یرار گرفین برای را  رفین گاوک به صدور  نر  طراحی شدد  اتد  اما   که زیر آن یرار دارد  1بر روی تدط  آن بایی بااند. تشدکی 

و جاع آوری مدفوع نیز به انداز  ی کافی اتدیحکا  دارد. در زیر این کف ها مح هه هایی طراحی شدد  اتد  که   2دتدیاا  اتدکریپر

ادرار را جاع آوری کرد  و آن را منیقل می کند. در بهاربند های اولین دامداری که از این تدیتدیب برای کف اتدی اد  کردک کاشد   

این که در این هب به ثل   اتدی اد  از درخ  به این منهور بود که هب باث  جذابی  محی  زندگی گاو می شدد و  شدد.   درخ  انجا 

ک کاشد  این درخیان تدایه را برای گاو فرآهب می کرد بهاربند از تدقف های شد اک که نور را از خود ثرور می دهند اتدی اد  شدد  بود

 یا باغ گاو نامید  شد.    Cow gardenاین نوع روش به خصوص ناهداری از دا  (. 1)تصویر

 

در هلند که کف آن از تشدده های ن وذپذیر برای جداتددازی ادرار و مدفوع اتددی اد  شددد  و اتددی اد  از    Cow garden: 1تصددویر

 درخ  در داخلک  ناایی طریعی به آن داد  ات . 

 
1 Mattress  
2  Scraper  
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وت  لتو و هاکاران انجا  شدک تغییرا  دما در تاخیاان های گلخانه ای با تایه بان طریعی  ت 2017در پژوهشی که اخیرا در تال 

)برای مثال درخ ( در مقابل بهاربندهای تدنیی و معاول بررتدی شد. نیاین نشان داد که اتی اد  از تایه بان طریعی )مثل گیاهان(  

که هوا بتدیار گر  اتد ک یه بهاربند که شدریه تدیتدیب های    در شدرایطیدمای داخل تداخیاان را به طور مورری کاه  می دهد.  

بند های  رگلخانه ای دارای تدقف شد اک اتد  و در آن از تدایه بان طریعی مانند درخ  اتدی اد  شدد  اتد ک دمای داخلی معادل بها

 معاول که در تقف خود از ثایق اتی اد  کرد  اندک دارد.  

در این تدیتدیب ها  با ک پوش های صدنعیی اتد .  FWوعک کامل کنند  ی بهاربند های  مدفاتدی اد  از تدیتدیب رباتیه در جاع آوری 

در این مدفوع از هیه ی باهیی ک پوش جاع آوری شددد  و به داخل یه زهکشددی فابدده  برد  می شددود. تددیتددیب رباتیکی که 

معاول که مدفوع را به بهاربندها اتدی اد  می شدود با تدیتدیب های معاول مکشدی )مانند هانی و ( یا تدیتدیب های جاع آوری  

ی مدفوع در این بهاربند ها طوری طراحی شدد   ل می دهند می او  اتد . تدیتدیب رباتیه جاع کنند   تدا  تدیتدیب فابده  هُ

ک بهاربند را تایز  میر مربع در نهر گرفیه شدد  اتد (  16تا   10احیی که به ازای هر گاو بین )بتدیه به متدبار در روز    6تا   3اتد  که  

)با احیتدا  دامداری های تحقیقاتی(   با این نوع تدیتدیب ناهداری دامداری 10می کند. در کشدورهای هلندک اتدلوونی و آلاان حدود  

این تدیتدیب ها نشدان می دهد که برای تایز  یقاتی در زمینه ی تحقمشداهدا   به بهر  بردای رتدید  اند یا در حال تداخ  هتدیند.  

ک و ظرفی  باتری آن  تنهیاا  ربا  جاع کنند  ی مدفوعناه داشددین گاو و زمین موارد زیر از اهای  ویژ  ای برخوردار هتددیند: 

جداتدازی مدفوع و ادرار در به ثل  متدالل مربو  به رفا  و آتدای  دا  و .  در تدط  زمین  تهویه ی طریعی کافیتداخیار ک پوش و  

ک نییروژنک فتد ر و پیاتدیبک دامداران برای تدرمایه گذاری هناا  اتدی اد  از این ک پوش ها و بهینه تدازی اتدی اد  از مواد ارگانیه

 روی این نوع ک پوش ها تاایل نشان داد  اند.  

)که در مقاه  یرلی توبدددی  داد  شدددد  اتددد (ک رفیار گاو در بهاربندهای با   Free walkدر یه مطالعه ی موردی در پروژ  ی 

ک پوش صدنعیی با رفیار گاوها در تدیتدیب بتدیر کاپوتد  شدد  )که در بتدیر از خرد  فو  اتدی اد  شدد  بود( و رفیار گاو ها در 

راس گاو داشدیند و از شدیردوشدی  100تا   90بین با هب مقایتده شدد. هر تده دامداری مورد مطالعه     CBتدیتدیب های ناهداری  

رفیار در این مطالعه مشدخ  شدد که در فصدل فراک دا  ها به مرتع دتدیرتدی داشدیند. رباتیه اتدی اد  می کردند. در هر تده دامداری 

وع بر کنند  ی مدف عارری که ربا  جا  فضدددایی که برای خوابیدن در اخییار دارد و مدیری  جایاا  )برای مثال  تح  تاریر  یویا  گاو

فضدای  اتد . روی ک پوش صدنعیی می گذاردک مدیری  بتدیر کاپوتد  و موانعی که نرد  های اتدیال برای حرک  ایجاد می کنند(

میر مربع و در بهاربند   13.3با بتدیر کاپوتد  شدد    FWبهاربند  میر مربعک در    3.4درنهر گرفیه شدد  برای خوابیدن گاو در اتدیال 

FW   میر مربع اتدد . انداز  گیری های این مطالعه برای بررتددی رفیار گاو با اتددی اد  از تددنتددور های   15.5با ک پوش صددنعیی

IceQube ( IceRobotics,South Queensferry  UK,)   مد  راس دا  در هر گله وصدل شدد  بودک انجا  گرف . در   20که به

ما  تقریرا نصدف تدنتدورها به گاوهای دیاری میصدل می شددند. نیاین اولیه ی این مطالعه نشدان داد که   2یه تداله ی مطالعه در هر 

ناهداری می شددند فعالی  بیشدیری از خود نشدان  FWدر مد  زمانی که این دا  ها به فرا نای رفیندک دا  هایی که در دو جایاا   

 CB  44بار و برای تدیتدیب  50بارک برای تدیتدیب بتدیر کاپوتد   85د گا  در تداث  برای تدیتدیب ک پوش دار داد  اند. در وایع تعدا

با   FWبود برای مثال در تدیتدیب   CBکایر از   FWتعداد دفعا  خوابیدن و ایتدیادن در تدیتدیب های  بار در تداث  گزارش شدد.  

 بار و برای  7.9ادند ولی این ثدد برای تیتیب بتیر کاپوت  بار ثال خوابیدن و ایتیادن را انجا  می د  8.3ک پوش دا  ها  
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الریه باید    مطالعه شدد  در این تحقیق بین تده گرو  از نهر آماری می او  اثه  شدد.تاا  ویژگی های    بار رر  شدد. CB  9تدیتدیب 

بنابراین مطالعه ی کنیرل شدد  ی دیاری در این نوع مطالعه به ارر مخدوش کنند  ای که دامدار می تواند ایجاد کند نیز توجه کرد. 

تایز ناه هارا  با ک پوش صنعیی  FWباید توجه داش  که در تیتیب  در حال انجا  ات .  Dairy Campusدر هلند و در مرکز  

ی مهب دیاری ات  که بتیار به ثالکرد ربا  جاع کنند  ی مدفوع و کی ی  هیه ی تطحی ک پوش بتیای داشین تط  متئله  

 دارد. 

 منبع: 

Symposium review: Future of housing for dairy cattle*, Journal of Dairy Science Vol. 103 No. 6, 2020, Galama 

et al. 

 


