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 خالصٍ

إٞیت سٚص افضٖٚ ٔحلٛالت اسٌب٘یه اص ٘ظش ٔلشف وٙٙذٌبٖ دس ػٌح جٟب٘ی ٔٛجت افضایؾ تٛجٝ 

ثٝ ػیؼتٓ ٞبی پشٚسؽ اسٌب٘یه ؿذٜ اػت. دس وـٛس ایشاٖ ٘یض ثب تٛجٝ ثٝ ػٌح آٌبٞی تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٚ 

شٚع ٞش ٞبی ػٙتی پشٚسؽ هشٚسی اػت. لجُ اص ؿؼتٓحلٛالت اسٌب٘یه ِضْٚ تغییش ػیٔلشف وٙٙذٌبٖ ٔ

ٞبی پشٚسؽ داْ ثٝ كٛست اسٌب٘یه ثبیذ ٌٔبِؼبت جبٔغ ثٝ ٔٙظٛس آٌبٞی ٕٞٝ  ثش٘بٔٝ ای دس صٔیٙٝ ػیؼتٓ

كالح ٘ظاد، ثٟذاؿت، سفبٜ ٚ ػٛأُ ٔذیشیتی اكّی جب٘جٝ اص ٔؼبئُ ػّٕی دس ایٗ صٔیٙٝ كٛست ٌیشد. تغزیٝ، ا

ثبیذ  ػؼی ثش افضایؾ تٙٛع صیؼتی ثبؿذ.ثبیذ دس دأپشٚسی اسٌب٘یه  ٝ ٔی ثبؿٙذ.تشیٗ ٔؼبئُ دس ایٗ صٔیٙ

دس ایٗ ٘ٛؿتبس اكَٛ الصْ دس ٞشیه ٕٞٛاسٜ ػؼی ؿٛد پیؾ ٌیشی ثٝ ػٙٛاٖ یه اكُ اػبػی دس ٘ظش ٌشفت. 

 ٝ ؿذٜ اػت.ئاص ٔٛاسد ثشای ؿشٚع یه دأپشٚسی اسٌب٘یه ٔٛفك اسا
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 مقدمٍ

ٞبی جذیذ ٚ ثب اتىب ثٝ ٔٙبثغ ًجیؼی اسصاٖ  دٞذ وٝ ثؼذ اص ا٘مالة ػجض ثب اػتفبدٜ اص فٙبٚسی وـبٚسصی ٘ـبٖ ٔی سٚ٘ذ تىبّٔی تٛػؼٝ

ب ٞضیٙٝ ٞبی ؿٍشفی دػت یبفتٝ اػت. ٔتبػفب٘ٝ ایٗ دػتبٚسدٞب دس ثشخی ٔٛاسد ث دس صٔیٙٝ تأٔیٗ ٔٛاد غزایی ثٝ پیـشفتثـش لیٕت، 

ٞب  ٞبیی سا دس ػٌح جٟب٘ی دس پی داؿتٝ اػت. ایٗ ٍ٘شا٘ی ٌضافی اص ٘ظش ٔـىالت صیؼت ٔحیٌی ٕٞشاٜ ثٛدٜ اػت، دس ٘تیجٝ، ٍ٘شا٘ی

ٞبیی سا ثشای ٔمبثّٝ ثب  حُ ٞبی وـبٚسصی ثٍٙش٘ذ ٚ ساٜ تش ثٝ فؼبِیت ثؼیبسی اص ٔحممیٗ سا ثش آٖ داؿتٝ اػت تب ثب ٍ٘بٞی ػٕیك

ثشداسی ٔٙبػت ٚ پبیذاس اص  ٞبی جذیذ دس استجبى ثب ثٟشٜ بصی وـبٚسصی ػشهٝ وٙٙذ دس ٘تیجٝ ثبػث ایجبد ٍ٘شؽػ ٔـىالت ٚ ػبِٓ

ٞب، ٔٛاد  وؾ ٔٙبثغ ًجیؼی ؿذٜ اػت. ایشاٖ ٘یض اص ٔؼبئُ صیؼت ٔحیٌی ٚ اثشات آٖ ٔؼتثٙی ٘جٛدٜ ثٝ ًٛسی وٝ ٔلشف آفت

ثب ؿشٚع ثحث  دس ثخؾ وـبٚسصی ٚ دأپشٚسی سؿذ چـٍٕیشی داؿتٝ اػت.ٞب ٚ ػبیش ٔٛاد ؿیٕیبیی  ثیٛتیه هذػفٛ٘ی وٙٙذٜ، آ٘تی

ا٘ذ ٚ ٘تبیج ثذػت آٔذٜ، ثؼیبس  ٞبی اخیش، دا٘ـٕٙذاٖ صیبدی دسكذد یه سطیٓ غزایی ٔٙبػت ثشای ا٘ؼبٖ ثٛدٜ ػالٔت ا٘ؼبٖ دس ػبَ
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ٞب ٚ  د ٔٛاد افضٚد٘ی، ثمبیبی آفت وؾوٙٙذٌبٖ دس ٔٛسد خٌشات احتٕبِی حبكُ اص ٚجٛ ثٝ ػالٜٚ، ٍ٘شا٘ی ٔلشف ثبؿذ. ٔتٙبلن ٔی

ٞبی اخیش، ٔؼئّٝ سفبٜ حیٛا٘بت ثؼیبس ٔٛسد تٛجٝ  اص ًشف دیٍش، دس ػبَ .ؿٛد ٞب دس ٔٛادغزایی، سٚص ثٝ سٚص ثیـتش ٔی ثیٛتیه آ٘تی

حیٛا٘ی  ٚ راتی ٞب ٚ ًیٛس وٝ ٔغبیش ثب ٘یبصٞبی ًجیؼی ٞبی غیشا٘ؼب٘ی ٍٟ٘ذاسی ٚ پشٚسؽ داْ ثٛدٜ اػت ٚ اوثش ٔشدْ، ٔخبِف سٚؽ

، تبویذ صیبدی ثش دیٍش ٞب، ٚ ٘یض ثشخی دالیُ فیضیِٛٛطیىی ٞبی ٚاسدٜ ثش داْ ٞبی اسٌب٘یه ثٝ ٔٙظٛس وبٞؾ تٙؾ ا٘ذ. سٚؽ اػت، ثٛدٜ

ص داسٚ ٞبی ًجیؼی خٛد ثپشداص٘ذ؛ ٚ اص ایٗ ًشیك، ثذٖٚ اػتفبدٜ ا ٞب داسد، تب ثتٛا٘ٙذ آصادا٘ٝ ثٝ فؼبِیت سفغ ٘یبصٞبی سفتبسی ٚ ٘ظادی داْ

 ٞب ثبؿٙذ. )ٍٔش دس ٔٛاسد اهٌشاسی( لبدس ثٝ ٔجبسصٜ ثب ثیٕبسی

 

 بحث

 ارگاویکتغذیٍ دام در دامپزيری 

ٞبیی اػتفبدٜ ؿٛد وٝ اص ٔضاسع  دس دأپشٚسی اسٌب٘یه، تغزیٝ داسای إٞیت صیبدی اػت. دس دأپشٚسی اسٌب٘یه ثبیذ اص خٛسان

اص ٔٙبثغ خٛساوی وٝ دس ٔضاسع ػبدی تِٛیذ  دسكذ 20تب  5تٛاٖ غزای حیٛا٘بت سا  یاسٌب٘یه تِٛیذ ؿذٜ ثبؿٙذ.  اِجتٝ دس ؿشایٌی ٔ

ٞبی سایج دأپشٚسی ثٝ ػّت تِٛیذ ثبال ٘یبص ثٝ وٙؼب٘تشٜ دس جیشٜ صیبد اػت ٚ ایٗ خٛد ثبػث ثشٚص  (. دس ػیؼت2ٓ) تبٔیٗ وشدا٘ذ  ؿذٜ

ؿٛد. ِٚی دس دأپشٚسی  وبٞؾ ػٕش التلبدی حیٛاٖ ٔی ٔـىالتی ٘ظیش اػیذٚص، ٍِٙؾ، جب ثٝ جبیی ؿیشداٖ، پشٚالپغ سحٓ ٚ

إِّی  دس اكالحیٝ جذیذ لٛا٘یٗ جٙجؾ ثیٗ 2005اِجتٝ دس ػبَ  ؛ثبؿذ 40ثٝ  60اسٌب٘یه ٕٞٛاسٜ ٘ؼجت ػّٛفٝ ثٝ وٙؼب٘تشٜ ثبیذ 

. ثبیذ تٛجٝ داؿت (2ثبؿذ ) 50ثٝ  50تٛاٖ دس ػٝ ٔبٜ اَٚ صایؾ ٘ؼجت ػّٛفٝ ثٝ وٙؼب٘تشٜ  وـبٚسصی اسٌب٘یه ثیبٖ ؿذ وٝ ٔی

وؾ ٚ وٛدٞبی  ٌیش٘ذ ثبیذ حذالُ ػٝ ػبَ لجُ ٔلشف آفت ٔضاسػی وٝ جٟت تبٔیٗ خٛسان داْ اسٌب٘یه ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٔی

تٛاٖ ٔمذاسی  (. دس تغزیٝ داْ اسٌب٘یه ٔی5ٞبی ٌٛاٞی دٞٙذٜ ٌٛاٞی ؿذٜ ثبؿذ ) ؿیٕیبیی دس آٖ لٌغ ؿذٜ ثبؿذ ٚ تٛػي ػبصٔبٖ

ٞب دس دٚسٜ ای وٝ تٛػي ػبصٔبٖ ٌٛاٞی دٞٙذٜ اجبصٜ  ثیٛتیه ٚ پشٚثیٛتیه ٞب، ٔٛاد ٔؼذ٘ی، پشی ٔثُ ٚیتبٔیٗ ٞبی غزایی  افضٚد٘ی

٘ىتٝ  (. 9ؿٛد ) ٞبی غزا دس اػتب٘ذاسٞبی دأپشٚسی اسٌب٘یه ٞش ػبِٝ ٔٙتـش ٔی لٛا٘یٗ ٔشثٛى ثٝ افضٚد٘ی .دادٜ ؿٛد، اػتفبدٜ وشد

ٔبٜ لجُ اص  12ٞب اػتفبدٜ وشد ٚ ثشای تِٛیذ ؿیش اسٌب٘یه  ٞیچ ٚجٝ ٘جبیذ اص آ٘تی ثیٛتیه ثٝاسٌب٘یه  لبثُ تٛجٝ ایٙىٝ دس دأپشٚسی

دس ( 2009ٚ ٕٞىبساٖ ) ػب٘ذثشياسٌب٘یه اػتفبدٜ وٙٙذ. دس ٌٔبِؼٝ ای وٝ  دسكذ 100ٞبی  تِٛیذ ؿیش ثبیذ حیٛا٘بت اص خٛسان

وٝ دس ٌبٚداسی اسٌب٘یه ا٘جبْ ؿذ ٚ تبثیش آٖ  Eؿذٜ ثب ٚیتبٔیٗ اثش جبیٍضیٙی ػیّٛی رست جیشٜ ثب ػیّٛی ؿجذس لشٔض فشاٚسی  ٔٛسد

وٝ اػتفبدٜ اص ػیّٛی ؿجذس لشٔض ثبػث افضایؾ چشثی  دادثش ٔب٘ذٌبسی ٚ ویفیت ؿیشاسٌب٘یه تِٛیذی ٌٔبِؼٝ ٚ ثشسػی ؿذ ٘ـبٖ 

ػبػت ثؼذاص دٚؿؾ دس دٔبی  96ٚ 24،  0ٞبی غیش اؿجبع ثّٙذ ص٘جیش دس ؿیش ؿذٜ ٚ ٞٓ چٙیٗ ٔب٘ذٌبسی ؿیش تِٛیذی دس صٔبٟ٘بی 
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 ارگاویکبُداشت دام در دامپزيری 

ثبؿذ. ِٚی  ؿیٜٛ وـبٚسصی ثی ٘یبص اص وبسثشد ٔٛاد ؿیٕیبیی ٔیایٗ یىی اص تلٛسات اؿتجبٜ دس ٔٛسد وـبٚسصی اسٌب٘یه ایٗ اػت وٝ 

ویجبت ؿیٕیبیی تـىیُ ؿذٜ اػت، آٖ دػتٝ اص تشویجبت غیش ص٘ذٜ اص تش ثبیذ تٛجٝ داؿت وٝ ػبختٕبٖ تٕبْ ٔٛجٛدات ص٘ذٜ ٚ

ٔی تٛاٖ  دس وـبٚسصی اسٌب٘یه ٔٛسد سا  اثشات ٔخشة ٚ هذ حیبت ٘ذاس٘ذ، ٚ ؿیٕیبیی وٝ ثٝ كٛست ًجیؼی ثٝ دػت آٔذٜ ا٘ذ

 شْ لبثُ حُ دس. دس وـبٚسصی اسٌب٘یه وبسثشد ٔؼتمیٓ ٚ ٕٞیـٍی آٖ دػتٝ اص ٔٛاد ؿیٕیبیی وٝ ثٝ ساحتی ثٝ فداداػتفبدٜ لشاس 

تشویجبت  اػت. دس جبیی وٝ اػتفبدٜ اص ایٗ ٕٔٙٛعآیٙذ ٚ ٞٓ چٙیٗ ٞشٌٛ٘ٝ ٔٛاد هذ حیبت حتی اٌش ٔٙـب ًجیؼی داؿتٝ ثبؿذ، ٔی

 دس دأپشٚسی ثضسي ػیؼتٓ ثٝ جبی ثٍزاسد. ی ثٝ وبس ثشدٜ ؿٛد وٝ وٕتشیٗ تبثیش ػٛ سا دس ػٌٛح وٛچه ٚیاِضأی ثبؿذ، ثبیذ آٟ٘ب

ثٝ ٌٛ٘ٝ ای  ثبؿذ.ٔجبص ٔی ٞب دس ؿشایي اهٌشاسی ٚ ثب سػبیت اػتب٘ذاسد ٞبی ػبصٔبٖ ٌٛاٞی وٙٙذٜبدٜ اص آ٘تی ثیٛتیهاػتف اسٌب٘یه

سٚص حك اػتفبدٜ  اص تِٛیذات حیٛاٖ سا ٘ذاسیٓ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه اػتب٘ذاسد وّی دٚ ثشاثش صٔبٖ  30اص اػتفبدٜ اص آ٘تی ثیٛتیه تب  ثؼذوٝ 

 ٞب اجتٙبة وشدٖآفشٚؽ ٔحلٛالت  ٘تی ثیٛتیه دسیبفت وشدٜ ا٘ذ، ثبیذ اصآشف ٔحلٛالت حیٛا٘بتی وٝ تٛكیٝ ؿذٜ ثشای اجتٙبة ٔل
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دس دأپشٚسی اسٌب٘یه ثبیذ   (.4) (ٔی ؿٛد)صٔبٖ تٛكیٝ ؿذٜ اجتٙبة ٔحلٛالت ثشسٚی ثشچؼت ٞبی ا٘ٛاع آ٘تی ثیٛتیه ٞب ٘ٛؿتٝ 

ص٘ذ. دأپشٚسی اسٌب٘یه حشف اَٚ سا ٔی أٙیت صیؼتی دسٌشفت. ٕٞٛاسٜ ػؼی ؿٛد پیؾ ٌیشی ثٝ ػٙٛاٖ یه اكُ اػبػی دس ٘ظش 

ای سا ٞبی ٌٔٙمٝاسٌب٘یه ثبیذ ٕٞٛاسٜ ثیٕبسی ٞب ثبیذ ثش٘بٔٝ ثؼیبس ٔٙظٕی تٟیٝ ؿٛد. دس دأپشٚسیجٟت پیؾ ٌیشی اص ثشٚص ثیٕبسی

ٞب وٕتش اػت ِٚی دس ٞش كٛست ایٗ ثیٕبسیاِجتٝ اٌش اص ٘ظادٞبی ثٛٔی ٞش ٌٔٙمٝ اػتفبدٜ وٙیٓ حؼبػیت ٘ؼجت ثٝ  لشاس دادٔذ ٘ظش 

 (.8) ثبیذ جٟت پیؾ ٌیشی ثٝ ٔٛلغ ایٗ ثیٕبسیٟب الذاْ وشد

تٛاٖ ثٝ تـخیق ثیٕبسی ثش پبیٝ ٞب ػٛد جؼت اص جّٕٝ ٔیتٛاٖ دس وٙتشَ ٚ پیؾ ٌیشی ثیٕبسیاص ثیٛتىِٙٛٛطی ٞٓ ٔی

( ا٘جبْ داد٘ذ دس ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه 2009ٛ٘ذ ثشي ٚ ٕٞىبساٖ )دس ٌٔبِؼٝ ای وٝ ػ  اؿبسٜ وشد.( PCR) ٚاوٙؾ ص٘جیشٜ ای پّی ٔشاص

وبٞؾ یبفت ِٚی  دسكذ 60ٚ تت ؿیش   دسكذ 33ٔیضاٖ ٚسْ پؼتبٖ ٚتت ؿیش ثب ٌّٝ ٞبی ػبدی ٔمبیؼٝ ؿذٜ  ٚٔیضاٖ ثشٚص وتٛص 

كفبت تِٛیذ  ِیتش ثٛد ٚٔیضاٖ تؼذاد ػَّٛ ٞبی ثذ٘ی  تغییشی ٘ذاؿت ثٝ ًٛس وّی ػّٕىشد ػالٔت حیٛاٖ دس ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه ثٟ

 ػالئٓ فحّی ٚ جفت ٔب٘ذٌی دس ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه وٕتش ثٛد. ثشٚصٔثّی  فبكّٝ ٌٛػّٝ صایی ، 

ثشای ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه دسٔبٖ ٞبی سا داؿتٙذ؛ ٌّٝ ٞبی دإ٘بسن وٝ تبویذ ثش ٚسْ پؼتبٖ ٚ دسٔبٖ آٖ دس دس یه ٌٔبِؼٝ 

دس ایٗ حبِت ٔیضاٖ ثٟجٛد ٚسْ  .ػبدیٌّٝ ٞبی سٚص ثشای  2/3سٌب٘یه  دس ٔمبیؼٝ ثب ثشای ٌّٝ ٞبی ا سٚص 91/1 ثٝ دػت آٔذ.تش وٛتبٜ

 (.3) دس ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه ػٌح اٚسٜ ؿیش وٕتش اص ٌّٝ ٞبی ػبدی ثٛد ثٛد.پؼتبٖ ثب ٞٓ ثشاثش 

ٕٛاسٜ ثبیذ داْ ٚ تٛاٖ داْ سا ٍٞٙبٔی وٝ ثیٕبس ٞؼتٙذ یب تحت دسٔبٖ ٞؼتٙذ ثٝ فشٚؽ سػب٘یذ ٚ ٞاسٌب٘یه ٕ٘ی دس دأپشٚسی

اػتفبدٜ اص ٞٛسٖٔٛ ٞب چٝ ثٝ كٛست خٛساوی ٚ چٝ ثٝ كٛست  ایٗ ػیؼتٓ پشٚسؿیدس  ٔحلٛالت دأی ػبِٓ سا ثٝ فشٚؽ ثشػب٘یٓ.

 .ٌبٚ ٞبی ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه  داسای ًَٛ ػٕش ثیـتشی ٘ؼجت ثٝ ٌّٝ ٞبی ػبدی ٞؼتٙذ ثبؿذ.اویذاً ٕٔٙٛع ٔی وبؿتٙی ٚ چٝ تضسیمی

دس  صایؾ ثٛد ٚ 35/2( ا٘جبْ داد٘ذ دس ٌّٝ غیش اسٌب٘یه ٔیضاٖ ٔب٘ذٌبسی داْ دس ٌّٝ 2009ٝ ػٛ٘ذ ثشي ٚ ٕٞىبساٖ )دس ٌٔبِؼٝ ای و

دس وُ دس  ٌیشد.ٔیدس ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه  ٌٛػبِٝ صایی ثیـتش دس فلُ ثٟبس كٛست  .ٌّٝ ٞبی اسٌب٘یه ثیـتش اص ػٝ صایؾ ثٛد

 تٛجٝ ثٝ سفبٜ داْٚ  بٞٙجبسیٟبی تغزیٝ ای ثٝ ػّت ٔذیشیت ٔٙبػت، تِٛیذ ٔتؼبدَ٘ ٚٞبی ػفٛ٘ی ٞبی اسٌب٘یه ثیٕبسیدأپشٚسی

 ؿٛد.ٔیٞب ٞٓ چٙیٗ تغزیٝ اسٌب٘یً، ثبػث وبٞؾ ػٛأُ اػتشع صا ٚ افضایؾ ٔمبٚٔت داْ ثٝ ثیٕبسی وٕتش اػت؛
 

 ارگاویک اصالح دام در دامپزيری   

ثـش دس اثتذای اّٞی ػبصی حیٛا٘بت ػؼی ثش افضایؾ تٙٛع دس  .صیؼتی ثبؿذ دس دأپشٚسی اسٌب٘یه ثبیذ ٕٞٛاسٜ ػؼی ثش افضایؾ تٙٛع

 ثٝ تِٛیذ ػٛیٝ ٞب ٚ ثٛد٘ذی وٝ لجال ً اّٞی ؿذٜ یٞب ثب ٘ظاد ٞبثب اّٞی وشدٖ ٘ظاد ٞبی جذیذ ٚ تاللی آٖ اػت. ثیٗ حیٛا٘بت داؿتٝ

ی یه ٘ظاد ثب خلٛكیبت ػبصٌبس ثب ایٗ ٌٔٙمٝ ا٘تخبة اٚ ٕٞٛاسٜ ػؼی ثش ایٗ داؿتٝ وٝ ثشای ٞش ٌٔٙمٝ حشوت وشدٜٞبی جذیذ ٘ظاد

ٕ٘بیذ ٚ اتخبة ًجیؼی ٘یض دس ایٗ  أش اٚ سا وٕه وشدٜ ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ أشٚصٜ دس ٔٙبًك ٔختّف جٟبٖ ٘ظادٞبی صیبدی اص تٕبْ 

  تٙٛع ٘ظادٞبی ٌٛػفٙذ ٌٚبٚ دس د٘یب اؿبسٜ وشد.ثٝ حیٛا٘بت ٚ ٌیبٞبٖ ٚجٛد داسد ثشای ٔثبَ ٔی تٛاٖ 

ی ػبصٌبسی ثیـتشی ثب ؿشایي ٔحیٌی اسٌب٘یه تبویذ ثش اػتفبدٜ اص ٘ظادٞبی ثٛٔی اػت چشا وٝ ایٗ ٘ظادٞب داسا دس دأپشٚسی

 ٘ظادٞبی وٝ دس (.2) ؿٛده ثب ػث وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی تِٛیذ ٔیٚ ایٗ خٛد ػالٜٚ ثش ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ حفظ تٙٛع اسٌب٘ی ٞؼتٙذ

پشٚسؽ ایٗ  .ثبال ٔؼشفی ؿذٜ ا٘ذ 1ثٛٔی آٖ ٌٔٙمٝ ٘یؼتٙذ ٘ظادٞبی ثب ٘یبص ٍٟ٘ذاسی ػیؼتٓ پشٚسؽ ػبدی پشٚسؽ دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ ٚ

ٞبی خبف دأپضؿىی ٞؼتٙذ ٚ ٞٓ چٙیٗ ثشای تغزیٝ ثٝ غّظت ا٘شطی ثیـتشی ٚ دسٔبٖ ٞبادٞبی غیش ثٛٔی ٘یبصٔٙذ پیؾ ٌیشی٘ظ

ٞبیی وٝ دس ٘ظاد ٞبی ثٛٔی ثشای افضایؾ تِٛیذ كٛست ٌشفتٝ اػت ٔتبػفب٘ٝ ثب آٔیختٝ ٌشی (.7) جٟت ظٟٛس پتب٘ؼیُ خٛد ٞؼتٙذ

ٞبی ٔفیذ ٘ظادٞبی ثٛٔی وٝ حبكُ ػبصٌبسی چٙذیٗ ٞضاس ػبِٝ ایٗ ٘ظادٞب ثب ؿشایي آة ٚ ٞٛای ٔٛجٛد دس یه ٌٔٙمٝ ثب حزف طٖ

-سا دس داْ ٞب ٔی ٘بٔؼبػذ ٔحیٌی ٚ ػٛأُ ثیٕبسی صاخبف ثٛدٜ اػت ؿبٞذ وبٞؾ تٙٛع ٚ  آػیت پزیشی ثیـتش دس ثشاثش ؿشایي 

تٛاٖ  اص ػبیش ٌّٝ ٞبی ٌّٝ ٚ افضایؾ تٛػؼٝ آٖ ٔی ًٖجك لٛا٘یٗ وـبٚسصی اسٌب٘یه اسٚپب ثشای جبیٍضیٗ وشد تٛاٖ ٔـبٞذٜ ٕ٘ٛد.
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ٞٓ چٙیٗ ٔی تٛاٖ اص ؛ وشد جبیٍضیٙی سا اص ٌّٝ ٞبی غیش اسٌب٘یه ٚاسد دسكذ 10اسٌب٘یه اػتفبدٜ وشد ٚدس كٛست ٘یبص ٔی تٛاٖ تب 

اص تىٙیه ا٘تمبَ  . ٞٓ چٙیٗ اػتفبدٜ اص تّمیح ٔلٙٛػی ٔجبص ٔی ثبؿذ ِٚی اػتفبدٜدیٍش اػتفبدٜ وشدٞبی اسٌب٘یه ٌبٚ ٘ش ٌّٝ

ٌیشد ٚ تؼییٗ تٛاِی طْ٘ٛ كٛست ٔیٞبی ٘ٛیٗ اكالح داْ وٝ ثب وٕه ٌشفتٗ اص ط٘تیه ِٔٛىِٛی اص سٚؽ (.4) ثبؿذجٙیٙٗ ٕٔٙٛع ٔی

اسٌب٘یه ثشای  تٛاٖ دس جٟت وبٞؾ فبكّٝ ٘ؼُ ٚ افضایؾ پیـشفت ط٘تیىی ٚ ا٘تخبة كفبت  ٌّٔٛة اػتفبدٜ جؼت. دأپشٚسییٔ

  ایٗ جٙجٝ ٞب اص ػّٓ ٘ٛیٗ إٞیت صیبدی لبئُ اػت.

 

 ارگاویک رفاٌ دام در دامپزيری 

حیٛا٘بت ثبیذ تٛا٘بیی ثشٚص سفتبسٞبی غشیضی ٚ  .ٛددس دأپشٚسی اسٌب٘یه سفبٜ داْ ثبیذ ثٝ ػٙٛاٖ یه اكُ اػبػی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿ

، داسای ػیؼتٓ ػلجی ٔشوضی پیـشفتٝ تشی ٞؼتٙذ اّٞی دس ثیٗ ٔٛجٛدات داسای احؼبع، حیٛا٘بت .اجتٕبػی خٛد سا داؿتٝ ثبؿٙذ

ٕبٍٞٙی ثیٗ حیٛا٘بت ی اص دسد، اػتشع ٚ ثیٕبسی وٝ ٘تیجٝ ػذْ ٞیٚ ٘یبص ٞبی سفتبسی پیـشفتٝ تشی داس٘ذ ٚ اٌش حیٛا٘بت ٘ـب٘ٝ ٞب

 .(3) ٚ ػیؼتٓ تِٛیذ ٚ ٍٟ٘ذاسی اػت سا داؿتٝ ثبؿٙذ ػیؼتٓ تِٛیذ تذاْٚ ٘خٛاٞذ داؿت

اسٌب٘یه ٘ٝ فمي ثبیذ اص ٞش دسد ٚ ٘بساحتی ٚ یب ثیٕبسی جّٛ ٌیشی وشد ثّىٝ ثب تبحذ أىبٖ ػٌح آػبیؾ ٚ  دس دأپشٚسی

سٚی دس ٌٔبِؼٝ ای وٝ دس ػٛیئغ  ؿٛد.ؾ ویفیت تِٛیذات آٟ٘ب ٘یض ٔیفضایایٗ أش ثبػث ا ػالٔت سا ثشای حیٛاٖ افضایؾ داد ٚ

داسای ویفیت،  اسٌب٘یه تِٛیذات ا٘جبْ ٌشفت؛ػبدی  اسٌب٘یه دس ٔمبیؼٝ ثب ػیؼتٓ دأپشٚسی تِٛیذات حبكُ اص دأپشٚسی ویفیت

اسٌب٘یه ثبیذ ثٝ ٕٞٝ حیٛا٘بت  سی(. دس ػیؼتٓ دأپش6ٚ)ثٛد٘ذ ػبدی  ًؼٓ، ثٛ ٚ ٔب٘ذٌبسی ثٟتشی ٘ؼجت ثٝ ٔحلٛالت دأپشٚسی

اص ٔذت ثبػث ساجبصٜ دادٜ ؿٛد ص٘ذٌی اجتٕبػی  داؿتٝ ثبؿٙذ اٌشچٝ ایٗ ػیتٓ ثبػث افضایؾ خٌش ا٘تمبَ ثیٕبسی ٔی ؿٛد ِٚی دس د

ی ٞبدس وُ تِٛیذ ٟ٘بیی افضایؾ خٛاٞذ یبفت. ثٟبس ثٙذ  افضایؾ ٔمبٚٔت ثٝ ثیٕبسی ٚ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی دسٔبٖ ٚ ٚاوؼٗ ٔی ؿٛد ٚ

اػتفبدٜ ٕ٘ٛد. پشٚسؽ  ٞبی ثؼتٝاسٌب٘یه ٘جبیذ اص ػیؼتٓ دس ػیؼتٓ دأپشٚسی .ؿٛدٌشٚٞی ثشای ٕٞٝ ٔضاسع تٛكیٝ ٔی

 (.9) وٙٙذ ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ثبؿذ وٝ ثیـتشیٗ اػتفبدٜ اص ٔشتغ سا داؿتٝ ثبؿٙذ ٘ـخٛاسوٙٙذٌبٖ ثبیذ

ٞبی ٔشتغ چشا وٙٙذ ٚ ایٗ ٔشتغ ثبیذ تٛػي ػبصٔبٖ سٚص دس ػبَ دس 120حذالُثبیذ اسٌب٘یه ٌّٝ ٞبی ؿیشی  دس دأپشٚسی

 .فتبة ثبؿٙذآدلیمٝ دس ٔؼشم ٘ٛس  30ٞٓ چٙیٗ دس ًَٛ ػبَ ٘یض حیٛا٘بت ثبیذ دس سٚص حذ الُ یبؿٙذ.ٌٛاٞی وٙٙذٜ ٌٛاٞی ؿذٜ 

ٌبٚ  دسكذ 30ٞشػبَ   (.5ِیتش ؿیش ًجیؼی اص پؼتبٖ ٔبدس ثٙٛؿذ ) 420ٞش داْ دس ػبَ یه ٌٛػبِٝ ثٝ د٘یب ٔی آٚسد ٚ ٌٛػبِٝ ثبیذ 

زفی ثب تّیؼٝ ٞب جبیٍضیٗ ؿٛ٘ذ ٚ ٌٛػبِٝ ٞبی ٔبدٜ ثبلی ٔب٘ذٜ دس ػٙیٗ پبئیٗ فشٚختٝ ؿٛ٘ذ ٚ ٌٛػّٝ ٞبی ٔبدٜ حذالُ دس حٞبی 

 ػبٍِی اِٚیٗ ٌٛػبِٝ ؿبٖ ٔتِٛذ ؿذٜ ثبؿذ. 27ػٗ 

ٚجٛد  ػی ثٝ ػبِٗ ؿیشدٚؿی(وٙذ )ساٞشٚ ٞبی جٟت دػتشی وٝ داْ دس آٖ حشوت ٔییتبویذ ثیـتشی ثش سٚی ٔحذٚدٜ ٞب

ٞبی داػتب٘ذاس ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ یىی اص (.1ٚ ثؼتش ثبیذ تبحذأىبٖ خـه ثبؿذ ) ثبؿذ ٞب ثبیذ اػتب٘ذاسدٞٓ چٙیٗ وف ثٟبسثٙذ داسد

 اسٌب٘یه دس جذَٚ صیش آٔذٜ اػت. اسٌب٘یه ثشای جبیٍبٜ ٌٛػبِٝ ٞب دس  دأپشٚسی دأپشٚسی
 

 دامپزيری ارگاویک الٍ درجایگاٌ گًس استاوداردَای -1جديل 
 ٔتش ٔشثغ ثٝ اصای ٞش حیٛاٖ   72/3دس ػیؼتٓ پشٚسؽ ثؼتٝ  ثؼذاص تِٛذ تب ػٗ ػٝ ٔبٍٞی

 ٔتش ٔشثغ ثٝ اصای ٞش حیٛاٖ 95/5ػیؼتٓ پشٚسؽ ثبص  ثؼذاص تِٛذ تب ػٗ ػٝ ٔبٍٞی

 ٔتش ٔشثغ ثٝ اصای ٞش حیٛاٖ 42/7 ویّٛ ٌشْ  181اص ػٝ ٔبٍٞی تب 

 ٔتش ٔشثغ ثٝ اصای ٞش حیٛاٖ 29/9 تب صٔبٖ تّمیح  ویّٛ ٌشْ   181اص 
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 ارگاویککارگزان در دامپزيری 

دس دأپشٚسی اسٌب٘یه ػالٜٚ ثش سػبیت تٕبْ ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ سفبٜ داْ ٚ ٞٓ چٙیٗ وٕتشیٗ تخشیت ثٝ ًجیؼت ٚ ٔحیي صیؼت، 

ٞبی ٌٛاٞی  وبسٌشاٖ دأپشٚسی اسٌب٘یه ثبیذ تٛػي ػبصٔبٖوبسٌشاٖ ٚ افشاد ٔشتجي ثب حیٛاٖ ٘یض ثبیذ سفبٜ ٘ؼجی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ِزا 

سٚص ػبػبت ٔؼیٙی  ٔـغَٛ ثٝ وبس دس ٔضسػٝ ثبؿٙذ ٚ  وٙٙذٜ تبئیذ ؿذٜ ٚ داسای حمٛق ٚ ٔضایبی ٔٙبػجی ثبؿٙذ. ثبیذ دس ًَٛ ؿجب٘ٝ

 (. 1) داؿتٝ ثبؿٙذدس دأپشٚسی وبس ٔؼتٕش ثبیذ حذالُ یه ػبَ 

 

 ارگاویکر دامپزيری دوًیه استفادٌ اس فىايری َای 

ی اػت وٝ ػبصٌبس ثب ٔحیي صیؼت ٚ وبٞؾ یدأی ثش پبیٝ ساٞىبسٞب ٔذیشیت ػٛأُ خؼبست صایأشٚصٜ ٔؼیش حشوت تحمیمبت 

٘ب٘ٛ تىِٙٛٛطی ثٝ ٕٞشاٜ ٘ب٘ٛ  .ی ٕٞشاٜ ثب حفظ پبیذاسی ٔحیي صیؼت ثبؿذیصا ثٝ ٔٙبثغ غزایی ثـش ٚ اكالح ویفیت غزاػٛأُ خؼبست

فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٙی ٞؼتٙذ وٝ توٕیٗ وٙٙذٜ افضایؾ ٔیضاٖ تِٛیذات ٚ ویفیت آٟ٘ب، دس وٙبس حفظ ٔحیي صیؼت ٚ  ثیٛ تىِٙٛٛطی

ٞبی جذیذ جٟت حفظ ٔحیي صیؼت ٕٞشاٜ ثب افضایؾ أٙیت غزایی ٚ تٛاٖ اص ایٗ فٙبٚسییٚ ٔ ٔٙبثغ وشٜ صٔیٗ ٔی ثبؿذ

ت افضایؾ تِٛیذ غزا داسای تٛا٘بیی ثبِمٜٛ اػت ٚ اػتفبدٜ اص ٔٛاد ٞٓ چٙیٗ ثیٛتىِٙٛٛطی جٟ ؛اػتب٘ذاسدٞبی تِٛیذ اػتفبدٜ وشد

  ثبػث وبٞؾ ٞضیٙٝ ٟ٘بدٞب ٚوبٞؾ اثش ٔٙفی ثش ٔحیي ٔی ؿٛد. ،دس وـبٚسصی وبٞؾ ٔی دٞذ ؿیٕیبیی سا

 

 وتیجٍ گیزی

یذ دس حبَ پزیشؽ ػشهٝ ٚ تمبهبی ٔحلٛالت اسٌب٘یه دس ثبصاسٞبی جٟب٘ی دس حبَ پیـشفت اػت ٚ ثٝ ػٙٛاٖ یه سٚؽ ٘ٛیٗ تِٛ

تٛاٖ ثب اػتفبدٜ اص  ٌٛی ٘یبص غزایی د٘یبی  أشٚص ثبؿٙذ، ثبیذ ٌفت وٝ ٔی تٛا٘ذ جٛاة اػت. دس پبػخ ثٝ ایٗ وٝ ایٗ ػیؼتٓ ٕ٘ی

ای ػُٕ وٙیٓ وٝ ٞٓ ٘یبص جٛأغ أشٚصی ثشآٚسدٜ ؿٛد ٚ ٞٓ ٔٙبثغ ًجیؼی ٚ صیؼت  ٞبی جذیذ ٔذیشیتی ٚ ػّٕی ثٝ ٌٛ٘ٝ سٚؽ

ٌبٖ حفظ ؿٛد. وـبٚسصی اسٌب٘یه وـبٚسصی ػٙتی ٘یؼت ثّىٝ جٙجٝ جذیذی اص وـبٚسصی اػت وٝ ثشای اكالح ٔحیٌی ثشای آیٙذ

اػت ٚ تٟٙب سا تبٔیٗ وٙٙذٜ ٘یبصٞبی غزایی آیٙذٌبٖ اػتفبدٜ اص ایٗ ػیؼتٓ تِٛیذ خٛاٞذ ثٛد. دس  ػیؼتٓ وـبٚسصی أشٚص ثٝ آٖ ٘یبص

چٙیٗ تٛجٝ ثٝ ػالٔت ٔلشف  ای، اكالح ٘ظادی ٚ ثٟذاؿتی ٚ ٞٓ ٛٞبی تغزیٝدأپشٚسی أشٚص، جبی خبِی سفبٜ داْ، اكالح اٍِ

وٝ دس جٛأغ أشٚص  ٌشاٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔتخللیٗ تغذیٝ داْ ثٝ ثٟب٘ٝ ایٗ ؿٛد؛ تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٚ اكالح وٙٙذٌبٖ ثٝ ٚهٛح دیذٜ ٔی

ٞبی صیؼت  ٞیچ تٛجٟی ثٝ جٙجٝ ا٘ذیـٙذ ٚ جٕؼیت ثٝ كٛست تؼبػذی  دس حبَ سؿذ اػت، فمي ٚ فمي ثٝ افضایؾ تِٛیذ ٔی

ٔحیٌی ٚ ػالٔت ٔلشف وٙٙذٜ ٘ذاس٘ذ ٚ ٞٓ چٙیٗ سٚص ثٝ سٚص ثب وبٞؾ ٚ تخشیت ٔٙبثغ ًجیؼی، فشػبیؾ خبن ٌشْ ؿذٖ صٔیٗ ٚ 

دٞٙذ وٝ یه  وبٞؾ تٙٛع اسٌب٘یه ٚ... سٚثشٚ ٞؼتیٓ، اص ًشفی ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٘یض أشٚص ثیـتش ثٝ ویفیت إٞیت دادٜ ٚ تشجیح ٔی

تش اػتفبدٜ وٙٙذ. دس ٘تیجٝ ثبیذ اص ایٗ ػیؼتٓ تِٛیذ اسٌب٘یه اػتفبدٜ وشد. دس ایشاٖ  تش ِٚی ػبِٓ ثبویفیت ثٟتش ٚ حتی ٌشاٖ ٔحلَٛ

ػٌح اًالػبت تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٚ ٔلشف وٙٙذٌبٖ ٚ حتی ٔؼئِٛیٗ دس ساثٌٝ ثب وـبٚسصی اسٌب٘یه ٚ تٛػؼٝ پبیذاس ٘ؼجت ثٝ ػبیش 

ٚ ٞٓ چٙیٗ ثٝ دالیُ جغشافیبیی ٚ الّیٕی دس ایشاٖ سٚ٘ذ تخشیت ٔٙبثغ ًیجؼی ٘ؼجت ثٝ اػتب٘ذاسدٞبی تش ثٛدٜ  وـٛسٞب  ثؼیبس پبئیٗ

ٞبی دِٚتی ٚ خلٛكی حٕبیت وٙٙذٜ ٚ ٌٛاٞی وٙٙذٜ  جٟب٘ی ثؼیبس ثبالتش ثٛدٜ ِزا ٘یبصٔٙذ تٛجٝ ثیـتشی اػت. ثبیذ ػبصٔبٖ

إِّی جٙجؾ وـبٚسصی اسٌب٘یً ثبؿٙذ ٚ  ٔٛسد تبئیذ فذساػیٖٛ ثیٗٞب  ای وٝ ایٗ ػبصٔبٖ ٔحلٛالت اسٌب٘یً تـىیُ ؿٛد ٚ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ٞبی جٟب٘ی ٘یض سلبثت وٙٙذ. دسثیٗ دأذاساٖ ػٙتی ٚػـبیش ثبیذ ٌٔبِؼبتی كٛست ٌیشد ٚ  ٔحلٛالت اسٌب٘یه ایشاٖ ثتٛا٘ذ دسػشكٝ

ی ا٘جبْ ؿٛد یٟب وبسٞبی صیشثٙباسٌب٘یً ػٙجیذٜ ؿٛد ٚ جٟت ؿٙبػب٘ذٖ ایٗ ػیؼتٓ پشٚسؽ ثٝ آ٘ ٍ٘شؽ اٟ٘ب ٘ؼجت ثٝ دأپشٚسی

 ػٙتی ٚ ػـبیشی ایشاٖ لبثّیت ا٘تمبَ ثٝ دأپشٚسی اسٌب٘یه ساداسد. ػیتؼٓ دأپشٚسی وٝ چشا
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