
کشاورزی برای تاب آوری اقتصادی و عملکرد زیست محیطی: 

 2013-2010مزارع آینده در امروز 

Alison Dewes, Jesse Bolt, Rachel Mudge, Alanah Bunyard, :نویسندگان 

Brenna Barber and Joe Edlin; Headlands, Te Awamutu 

 : جعفر مسجدی، دانش آموخته دانشگاههای ایالتی نوادا و کالیفرنیاترجمه و تدوین

)برای تولید لبنیات( به دلیل تأثیر آن روی کیفیت آب، برگرفته از تمرکز و توسعه ای که در دو دهه اخیر رخ داده  دامداری

است، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. این صنعت به نگرانیهای جامعه با تعدادی از اقدامات از قبیل پیمان 

ش سالمتی اکو سیستم)به طور مثال در وایکاتو(، این پیمانها به نظر پاکیزگی نهرها پاسخ داده است. هر چند در حالت کاه

می رسد نخواهد توانست جلوی سقوط بیشتر را بگیرد.  بازنگری سیستم مزرعه )دامداریها(  در آینده برای کاهش مواد 

د بدون اختالل در کاهش مواد مغذی خنثی، رسوب ته نشین شده و ضایعات بیماری زا الزم خواهد بود. این تغییرات بای

تاب آوری اقتصادی و سوددهی رخ دهد. تا به امروز بیشتر مطالعات کاهش خطرات تکی و هزینه های تغییر را بررسی 

نموده اند. یک نگرش در حال ظهور مبنی بر اینکه اگر کاهش چشمگیر در از دست دادن نیتروژن خاص تحقق پیدا نماید، 

 زنگری مجدد سیستم دامداری باید رخ دهد.می تواند به این مفهوم باشد که با

برخی کشاورزان از قبل در حال اجرای کسب و کار تاب آور و سود ده بوده و همزمان ریسک چشمگیر کمتر محیط 

دامداری دارای بارش و نوع خاک مشابه نشان می دهد چگونه فاکتورهای  25زیست به نسبت دیگران دارند. این مطالعه 

ه از یک روش کارت امتیاز دهی به ریسک زیست محیطی منجر می شود و تطبیق این کسب و کارهایی مدیریتی با استفاد

که در محدوده قیمت های شیر بیشتر سود ده هستند )بازگشت سرمایه(. تاب آورترین کسب و کار )از جهت اقتصادی( 

به ازای هر گاو و میزان مناسب پوشش  با کمترین ریسک برای محیط زیست بیانگر کنترل عالی هزینه، تولید باالی شیر

  برای ریسکهای جغرافیایی به ویژه مناطق زیر حوضه آبریز.

  رود وایکاتو و حوضه آبریز

در نیوزیلند مونیتورینگ کیفیت آب رودها شامل مواد مغذی )جمع کل و محلول نیتروژن و فسفات، غلظت شامل نیترات، 

 واکنشی محلول(، باکتری، شفافیت عینی، دمای آب، اکسیژن محلول و موجودات ریز است.  آمونیاکال و فسفر

سال اخیر عمدتأ به دلیل خسارتهای ناشی از کشاورزی )افزایش استفاده دام از  20رویهمرفته کیفیت آب رودخانه ها در 

 آمده، رو به زوال گذاشته است.مراتع( و علیرغم پیشرفتهای زیست محیطی که در قالب کاهش نقطه آلودگی بدست 

برای کنسول محلی وایکاتو مشخص شد این روند در حال بدتر شدن  Vant, 2013)در یک مطالعه اخیر توسط ونت )

کاهش یافته است. بخشی از این می تواند به دلیل  2013الی  1995در دوره بین  %16است. به طور مثال شفافیت آب 



هکتار جنگل  29000می باشد. بیش از  2000چراگاه در حوضه آبریز باالی رود از سال تغییر کاربری جنگلهای کاج به 

هزار هکتار تغییر کاربری بیشتر  10الی  8، 2008به چراگاه تغییر کاربری یافت. از سال  2008الی  2002کاج در دوره بین 

نشان می دهد که  "ونت"( توسط 2013-1992رخ داده است. یک آنالیز داده های روند کیفیت رود در طی دو دهه )

تیرگی، شفافیت و سطح نیتروژن بدتر شده، در حالیکه فسفر و کلروفیل یا ثابت یا اندکی بهبود یافته است. آبهای زیر 

 زمینی یک روند افزایش سطح نیترات را نشان می دهد.  

 

 



 

رود وایکاتو زیر   کیلو متر مربعی می باشد. 4400شامل یک منطقه  "تاوپو"و  "کاراپایرو"حوضه آبریز باالی وایکاتو بین 

کیلومتر تغذیه  17000کیلومتر جریان دارد و توسط شاخه های نهرهایی به طول باالی  336در یک کانال به طول  "تاوپو"

ز زیر، توسط کیلومتر مربع را تخلیه می نماید. این حوضه آب ری 11013می شود و آبهای حوضه آب ریز به وسعت 

خاکهای سنگ خارا که دارای سنگهای خارا حساس به فرسودگی و هیدرولوژیکه است مشخص می باشد. در داخل 

، گیاهان محلی، بوته زار یا زمینهای غیر قابل exotic)پوشش زمین جنگلهای خوش رنگ ) %52حوضوه آبریز باالیی، 

درصد  24کیلومتر مربع بیشتر ) 567زی با پتانسیل تغییر کاربری % برای مصارف کشاور 45.7مدیریت می باشد. در حالیکه 

 %42زمین جنگلی موجود( برای چرا دام. حوضه آب ریز باال شامل مخلوطی از شیب تند تا زمین با شیب مالیم می باشد )

 200حدود از کل زمینها( با پوشش زمین به طور یکسان پخش شده بین زمینهای چراگاه و جنگلهای کاشته شده. در 

 دامداری نیز در باالی حوضه آب ریز فعالیت می نمایند. 700دامداری در منطقه مورد مطالعه وجود دارد و 

 بیست و پنج مزرعه مورد مطالعه برای این مطالعه بر اساس معیارهای ذیل انتخاب شدند:

 مهیا بودن اطالعات دقیق یک سال مربوط به مزرعه و اطالعات الی آن .1

 حث در خصوص مسائل مالی و عملکرد فیزیکی مزرعه، مشارکت در گروه و در میان گذاشتن اطالعاتتمایل به ب .2

 مالکیت یا فعال بودن مزرعه در حوضه آب ریز مورد مطالعه .3

نشان دادن انگیزه برای یاد گیری و بهبود عملکرد زیست محیطی و اقتصادی. مشخصات مزرعه در جدول شماره  .4

 یک نشان داده شده اند.

 مع آوری اطالعات و توسعه کارت امتیاز دهیج

در یک دامداری اخذ و بررسی شد. با استفاده از سوابق خرید های  2011-12و  2010-2011اطالعات مربوط به سال 

 انجام شده، رانندگی دور مزرعه و مصاحبه با دامدار شامل رایزنی در مورد جلوه های بیو فیزیکی، اخذ اطالعات حسابهای

مالی، سوابق کود و تغذیه و هر گونه جزئیات برای به روز رسانی مدل ناظر بر دامداریها اخذ گردید. داده ها با مشاهده 

در آن زمان توسط  "بهترین مدیریت کدهای عملکرد"عملکرد زیست محیطی اخذ گردید.  گروههای شاخص با آخرین 

 ارزیابی شدند.  "ود یافته، یا بهترین عملکرد ممکن هستندبهب"صنعت لبنیات مقایسه و بر اساس اینکه آیا آنها 

کل نقاط "( از بهترین عملکرد تا عملکرد ضعیف دسته بندی شدند. overseerعملکردهای مدیریت و خروجی ناظر )

ن باالتر در زمانی که فعالیتهای ریسکی انجام شده، داده شد. به طور مثال مناطق وسیع کشت، زمان کامل زمستا "ریسک

 برای علوفه، یا استخر پساب بدون پوشش، که منجر به جمع کلی نقاط باالتر ریسک برای تمامی قسمتها باشد.   

 



 

 

 



 

 نتایج بهره وری سازگار با محیط زیست

برابر با هر  CO2کیلوگرم  19تا  6.3به ازای یک کیلو گرم شیر جامد تولید شده در محدوده از  GHGمحدوده ضایعات 

می باشد. تولید وسیع در یک مزرعه بیانگر زیان باال می باشد که به احتمال زیاد نتیجه بزرگی منطقه زراعت  MS کیلو گرم

هکتار( وقتی موازی تولید مقید شیر  60مزارع به شیوه مرسوم کشت می شدند. منطقه وسیع ) %10در زمستان می باشد. 

زیست تأکید می نماید. به طور متوسط، ریسک عملیاتی پایین )بازده جامد از مزرعه قرار گرفت، بر بازده سازگار با محیط 

وجود دارد. بهره وری جایگزینی نیتروژن در محدوده  GHGباال سازگار با محیط زیست( در اکثر مزارع برای ضایعات 

چند یک ابزار مفید  که بود. باالترین بهره وری جایگزینی نیتروژن الزامأ مرتبط با پایینترین تصفیه نبود. هر  %53تا  20%

چه مقدار نیتروژن تبدیل به محصول شده است، ولی به نظر نمی رسد کامأل ارتباطی بین ریسک کمتر زیان نیتروژن به 

 محیط دریافتی باشد.

دامداری )کودهای شیمیایی،  N "خارجی"دامداری، به عنوان تفاوت بین نهاده های  Nدر این مطالعه، خروجی مازاد 

دامداری )شیر،  N تثبیت شده، تغذیه های مکمل و کودهای حیوانی وارد شده( و محصوالت خروجی  N2سبزی های 

درب دامداری می تواند به تولیدات  Nگوشت، فیبر، علف تازه/خشک شده خارج شده از مزرعه( تعیین شده است. مازاد 

شته باشد. هر چند این اواخر صنعت دامداری بهره وری سازگار با محیط زیست ارتباط دا Nدامداری بر اساس یک معیار 

را استفاده نموده تا توصیف کند چه مقدار کیلو گرم شیر جامد  "بهره وری فنی یا بهره وری استفاده از مواد مغذی"مقیاس 

ا مقایسه به ازای هر هکتار می تواند برای هر کیلوگرم نیتروژن تصفیه شده تولید کرد. ضرورتأ این تولید مرتبط با آلودگی ر

کیلوگرم شیر جامد تولید شده  39می کند، مزارع مورد مطالعه تولید کنندگان با بهره وری باالتر بوده و به طور متوسط با 

تصفیه شده بین کل شرکت کنندگان  Nبه ازای کیلوگرم  MSکیلوگرم  18-60به ازای کیلوگرم تصفیه شده، و یک محدوده 

تصفیه  Nکیلوگرم شیر جامد به ازای کیلوگرم  29باال )داده های هدلندز( به طور متوسط  در مطالعه، در مقایسه با وایکاتو

 شده می باشد. 



تصفیه شده و یک  Nکیلوگرم /MSکیلوگرم  34( به یک متوسط در مطالعه خود مبنی بر 2013آناستاسیادیس و کر )

متغیر مدل ناظر در  %48تصفیه شده اشاره می کند. این مشخص شد که فقط  Nکیلوگرم /MSکیلوگرم  10-105محدوده 

بهره وری استفاده نیتروژن در دامداریهای نیوزیلند بر اساس فاکتورهای ژئوفیزیک بوده است. لذا اعالم می کند پتانسیل 

فاکتور مدیریت و تخصص دامدار نقش بزرگی در بهره وری و زیان دارد. 

 



 

( ناظر، عیان شد که ریسک ضایعات فسفات به طرز چشمگیری از نسخه های قبلی آن در خروجی 2013) 6.1در نسخه 

P  باالتر بود.2011سال ، 

 تفاوت ها و ارتقاء ناظر و پیوند نامه )پروتکل( در زمان اجرای مطالعه

اصالح را در زمان مطالعه تجربه نمود که در نتیجه آن، خروجی داده ها برای کارتهای نمره دهی چندین بار  5نسخه ناظر، 

نیاز به تغییر پیدا کردند. ارتقا هایی در مورد کد های عملیاتی برای مدیریت پساب انجام شد که روی نمرات نیز تأثیر 

کنسول محلی وایکاتو فعالیت برای تخلیه پساب به روی زمین  30505شماره گذاشت. هر چند باید شفاف بود که قانون 

را مجاز شمرده، این بدین معنی است که تمامی استخرهای ذخیره پساب اندود شده اند تا از ارتباط با آبهای زیر زمینی 

را به هر دو صنعت دامداری جلوگیری شود. این قانون به خصوص در حوضه آبریز باال اجرا نمی شود، لذا پیامهای مبهمی 

قادر به ارائه شواهد مبنی بر  2012استخرهای گروه مطالعه در سال اخذ داده ها در سال  %80و کشاورزان می فرستد. 

 اندود بودن نشدند. این برای منطقه جنوبی وایکاتو غیر معمول نخواهد بود.

که برای مزارع آبی بدست آمد به صورت  Nند، نتایج ضایعات به دلیل اینکه پروتکلها و نسخه ها در زمان مطالعه تغییر کرد

 ماه انجام مطالعه تغییر کرد.  12در  %100چشمگیری متفاوت بودند. نمودار زیان یک مزرعه آبی به مقیاس 

( که تمامی سیستمهای آبیاری پساب، DNZناظر بر این فرض دارد )با استفاده از محیط پیش فرض پروتکل تعیین شده  

این اساس که فعاالنه مدیریت می شوند، به ناظر اطالع داده می شوند )اینکه استفاده از پساب فقط تحت شرایط با بر 

ریسک کم رخ می دهد(. ناظر همینطور فرض می نماید که تمامی استخرها اندود شده اند و به آبهای زیر زمینی وصل 

ودند و بهترین عملکرد مدیریتی اجرا نمی شد، در نتیجه خروجی نمی شوند. در این مطالعه، بیشتر استخرها اندود نشده ب



یا بیشتر کاهش می یابد. نسخه ناظر در زمان انجام مطالعه از  %10به میزان  Nناظر را می توان تقلیل داد: نمودار زیان 

ت )به خصوص تغییر یافت و این یک قسمت از تغییر مستمر طوالنی مدت است. برخی تغییرا 6.1تا نسخه  5.4نسخه 

مزارع منتهی شده است. پروتکل ورودی استفاده  Nدر مزارع آبی( به تغییرات چشمگیری در مدلها و خروجی ضایعات 

 %30برخی مزارع مورد مطالعه بین نسخه های اصالح شده از   Nشده برای طرح بین نسخه ها ثابت باقی ماند. ضایعات 

 تم دامداری و ورودی ها وجود داشته است.تغیی یافته، لیکن تغییر کمی در سیس %50تا 

 فهم بهتر تاب آوری اقتصادی و عملکرد زیست محیطی

نشان  6صفحه  2دامداری با حداقل تفاوت جغرافیایی و تشابه مشخصاتی شرکت داشتند. شکل  25در این طرح مطالعاتی، 

وجود دارد، لذا تقویت کردن فاکتورهای مدیریتی تأثیر زیادی  در بین دامداریها Nمی دهد که تفاوت زیادی در ضایعات 

 دارد. Nدر ضایعات 

در این طرح مطالعاتی با اثرکم، دامداریهای سود ده نه تنها برای نیوزیلند بلکه برای وایکاتو مهم هستند. این موارد به 

هستند زیرا آنها در حال اجرای تغییر  نیز مربوط "خلیج هاوکس"و "هورایزون"، "اوستاگو"، "کانتربوری"مناطقی مثل 

دامداری  25برنامه ها در سیساستهای مربوط به زمین و آب هستند. با بررسی داده های واقعی دامداران در مورد سیستم 

در وایکاتو باال، این مطالعه بر اساس مطالعات قبلی انجام می شود. در این طرح مطالعاتی، گستردگی اقدامات ریسک 

دامداریها در یک طریقه شفاف و با استفاده از جدول امتیازدهی )نه بر اساس برداشت ذهنی از تمامی نمونه ها مدیریتی 

 توسط ناظر( با لحاظ عملکرد کامل دامداری و بررسی اقتصادی درج و گزارش شده است.

ر متوسط منطقه در خصوص ضایعات شواهد عینی از عملکرد دامداریها بیانگر این است برخی دامداریها در وایکاتو باال، زی

N  که  "بهره وری استفاده از مواد مغذی"قرار داشتند، حال آنکه آنان دارای تاب آوری عملکرد اقتصادی و سطح باالی

کیلوگرم شیر جامد/کیلوگرم نیتروژن  25-30کیلوگرم شیر جامد به کیلوگرم نیتروژن تصفیه شده )متوسط  60منجر به تولید 

ست. این یافته به طرح مطالعاتی گواهی داد تا ثابت کند که مشخصه های مدیریت به سود دهی باالتر، زیان تصفیه شده( ا

منتشره پایینتر و تاب آوری باالتر در مواجه با تغییرات قیمتی کاال، تغییرات آب و هوا و سیاستهای متخذه روی انتشار 

 محدودیت مواد مغذی دست یابد.

اقدامات کاهش دهنده سود دامداریها که به دامداریها اجازه سود دهی را به دامداریها، برای اینکه  بیشتر عموم از نیازی که

اولسن خاک را بهینه کنند، مشاهده  Pآگاه هستند. به طور مثال مدیریتهایی که قادر بودند سطح  این صنعت مهم ادامه یابد

یک هزینه کم برای کسب و کار دامداری عمومأ مواد مغذی و ها با  BMPبرد شده اند. دیگر -شد که منتهی به نتیجه برد

مشاهده  "کنسول محلی افق"و  "لبنیات نیوزیلند"ضایعات باکتری های مدفوع را کاهش دادند. این اواخر، موسسات 

ی نمودند که یک محدوده اقدامات تکنولوژیک و تغییر در سیستم دامداری می تواند کاهش چشمگیر در ضایعات مواد مغذ

 دامداریها، درحالیکه سوددهی ادامه دارد، را به همراه داشته باشد.



این نظریه وجود دارد که بی ثباتی قیمت شیر چالش عمده برای کسب و کار دامداریها در ادامه راه خواهد بود. چرخه 

و هزینه تغذیه به طور دالر می باشد، ولی اگر تغییرات آب و هوایی، قیمت شیر  6.50قیمت شیر در حال حاضر با متوسط 

این به طور قابل توجهی می تواند روی عملکرد اقتصادی و تاب آوری تأثیر  %20فزاینده متغیر باشند، با نوسان در حد 

دالر سال  7.5دامداری، قیمت دو سال شیر را پوشش می دهد. قیمت  25بگذارد. این داده های مطالعه انجام شده روی 

نوسان در نتیجه  %20دالر بود. این  6.80. متوسط قیمت برای دو فصل داده ها 2011-12دالر سال  6.08و  11-2010

 تاب آوری به نحو فزاینده ای مهم می شود.

پیش نیاز برای نیل به پایداری در محیط پر تالتم می باشد. تاب آوری یک  2013در سال  "شدبولت"تاب آوری به گفته 

یستم)باتوان حائل(، یا در بین سیستمها)با تطبیق دادن و تبدیل شدن(. این منعکس توان برای سازگاری، یا در داخل یک س

 کننده انعطاف در یک کسب و کار دامداری می بایست از شوکها، هردو منفی و مثبت پاسخ داده و یاد بگیرد.

 نتیجه گیری

 با تاثیر کم و سود دهی آنان یدامداریها

ارتباط  یک محدوده بزرگی از فاکتورهای مدیریتی مورد ارزیابی قرار گرفت تا ببیند آیا تاثیری روی سوددهی داشت.

مستقیمی بین نرخ نگهداری، مرتع کشت شده، تولید شیر جامد، استفاده نیتروژن به ازای هکتار وقتی با سوددهی مقایسه 

نشان دهنده  از قرار اینکه هزینه تولید ،ن ارتباط برای بهبود سوددهیقویتری (.ROC  شود) هزینه های عملیاتی، یا درصد

کشف شد. زمانی که سود عملیات آزمایش شد در مقابل هزینه تولید و شیر جامد هزینه تولید به ازای کیلوگرم شیر جامد، 

حفظ کرد، در عین حال که خروجی  ای پایین تولید راه به ازای هکتار، رابطه قوی بود که بیانگر این بود که اگر بشود هزینه

شیر جامد قوی بماند، سپس احتمال باالیی وجود دارد که کسب و کار سودده است. این اطالعات همینطور برای کمک 

به شناسایی تاب آورترین کسب و کار موضوع مطالعه استفاده شد. سه فقره از دامداریهای دارای عملکرد بهتر خود را به 

این مطالعه سعی کرد بیابد که آیا مشخصه  معرفی نمودند. 2011-12و  2010-11ن قوی در هردو فصل عنوان ایفا کنندگا

های مشترک در سیستم دامداریها وجوددارد که به کمک یک عملکرد قوی منتهی شده است. نتیجه ای که مشترک بود بین 

 بهترین عملکرد های کسب و کار عبارت بودند از:

آنها هزینه های خود را بسیار  سب درجه باالتر از متوسط تولید  به ازاء گاو و به ازاء هکتار بودند،الف( زمانیکه در حال ک

 خوب مدیریت کردند.

ب( مزارع در ارتباط با سابقه برداشت مرتع شوکه نشدند، لذا قادر بودند که گاوها را با استفاده از کشت داخلی علوفه به 

 خوبی تغذیه کنند.

علوفه کشت شده داخلی توسط هر گاو استفاده شده، که بهترین TDM 3.8-4.4د با گرفتن ث(قویترین عملکر

را حائز شد و عملکرد شیر جامد باالتر  علوفه کشت شده داخل خورده شده توسط هر گاو DM 4.44عملکرد)پارن ول( 



برای مزرعه بود  "جودینرخ مناسب مو"بود. این منعکس کننده اهمیت  %77وزن گاو در مقایسه با متوسط  %90از 

بطوریکه گاوها خوب تغذیه شدند و تولید باال از هزینه های کم تغذیه )کاشت داخلی علوفه( به دست آمد و علیرغم 

 نرخ موجودی، علوفه برداشت شده از مرتع نیز زیاد بود. "کمتر از حد متوسط"

( و هر هکتار را نشان داده اند، که %90گاو )باالی  هرت(: گاوهها در دامداریهای با بهترین عملکرد، تولید باال به ازای 

 منعکس کننده نژادهای برتر در بین گله بودند.

( نگهداری و پخش کنند و واردات %40ج( دامداریها قادر بودند که پساب را در دفعات مناسب در بیشتر مزرعه )باالی 

لول به ازای هکتار در بین دو عدد از بهترین عملکرد ها کودهای قابل حل شدن را به حداقل برسانند. استفاده نیترون مح

 بود و فقط یک سوم منطقه بدون هیچگونه ضایعات در تولید بود.

د( دامداری های با عملکرد بهتر همگی نشان دادند که قادرند به طور مستمر منابع تغذیه را با قیمت خوب یافته، سریع 

 زی نمایند.تصمیم بگیرند و به خوبی از قبل برنامه ری

 را به نمایش گذاشتند. "تفکر سیستم مزرعه"ن( آنها 

 و( آنها روی سادگی، بهره وری و استفاده از وسیع از زیر ساخت تمرکز نمودند.

این سالهای خوب نیستند که شما را می "اتخاذ ریسک هستند و به یاد داشته باشید که عالی ( مدیران آنها با توانایی ی

 "سخت است که شما را قوی می کنند. سازند، ولی سالهای

متأسفانه در نیوزیلند بیشتر دامداریها به طور مستمر در مورد تاریخچه متوسط استفاده از مرتع و در نتیجه آن بر اساس 

غریزه و با توجه به نرخ موجودی کار می کند، بررسی و مانیتور نمی شوند. ضمنأ این باور نیز وجود دارد که افزایش نرخ 

ودی و سود را نشان دهد. نرخ طالعه موفق نشد رابطه بین نرخ موجاین م ودی با افزایش سود مرتبط می باشد.موج

موجودی در یک مزرعه می تواند کل تاب آوری سیستم مزرعه در ارتباط با فصل ها و قیمت های شیر مختلف را پی 

رد نیاز افت محیط زیست تأثیر بگذارد. یک نرخ ریزی نماید و می تواند به طور چشمگیری روی درجه و هزینه های مو

بسیاری از دامداریها خیلی کمتر از حد  مطلوب موجودی نیازمند آگاهی از اینکه، ارزیابی تاریخچه چه می باشد، است.

از یک نیاز برای کاشت سالیانه، استفاده واکنشی  "مناسب"مورد انتظار از مرتع برداشت می کنند، لذا نرخ باالی موجودی 

عادی است( و در نتیجه  %20نیتروژن، صدمه به خاک و وابستگی باال به خرید خوراک دام )در حال حاضر نرخ باالی 

 کاهش درصد سود از سیستم را ایجاد کرده است.

یک راه حل متفاوت برای هر مزرعه وجود دارد، و مناسب ترین راه حل توسط ترجیحا ت ریسک و ارزشهای مدیران 

ه صورت عمده ای اعمال خواهد شد. در حال ایده آل بهتر است سیستمهای دامداریها با استفاده از آنالیز کسب و کار ب

عملکرد تاریخی دامداری، به همراه ناظر و روش کارت امتیاز دهی برای شناسایی ریسک به غیر از فقط ضایعات نیتروژن 

د تا با انطباق خود، در برابر ت پیکر بندی مجدد قرار گیرنسیستمهای دامداریها در نیوزیلند نیاز است تح ارزیابی شود.



. در حال حاضر نیز الزام دارند خود را با محدودیتهای زیست محیطی، سانات اقتصادی و آب و هوایی مقاومت نمایندنو

 سیاست گذاری دولتی و موضوع نیروی کار متخصص را وفق دهند. 

 

 

 

 

 



 

 خالصه

و سود را کسب نموده و در  متوسط تولیدحد این مطالعه نشان داده که کشاورزی با بیشترین بهره وری، از قبل دو برابر 

 عین حال دارای ریسک کمتر چشمگیر به محیط زیست در مقایسه با دیگران می باشند. فهم بهتر در مورد اینکه چه چیزی

روند هماهنگ گسترش اینکه  دا می کند، ضروری می باشد. به دنبال آنرا در سیستمهای دامداری از دیگران ج "بهترین"

  دارند تا روند اتخاذ و انطباق را طی کنند. "عموم دامداران"برای این ها چه مفهومی 

 


