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  با تاکید بر جایگاه، تغذیه و درمان آن کیارگان ستمیدام در س استاندارد هاي پرورش 

  
  2، حسین واثقی دودران1*سبحانیعبداهللا 

 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی، دانشگاه محقق اردبیلی - 1
  abdolah_sobhani@yahoo.com :* لوئسم هدنسیون

  دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیولوژي دام دانشگاه تهران - 2
  

  دهچکی
دامپروري ارگانیک بخش مهم و تکمیل کننده این سامانه  کشاورزي ارگانیک یک سامانه مدیریت تولیدي جامع نگر است و     
ها موضوعاتی مانند تولیدات سازگار با محیط زیست، سالمتی دام و آسایش دام مورد بی توجهی یا ش میزان تولید دامبا افزای. است

ها در محصوالت و محیط و نامشخص بودن ها و دیگر افزودنیآنتی بیوتیک مشکل باقیمانده سموم،. کم توجهی قرار گرفته اند
افزایش تعداد . هایی است که جامعه بشري با آن مواجه استي طبیعی از جمله نگرانیبرخی از آثار و ابعاد دستکاري در سیستم ها

هاي تولید را کنندگانی که مایلند هزینه بیشتري براي تولید پاك وسالم بپردازند دامپروران را قادر ساخته است که هزینهمصرف
ها اگرچه بازده تولید کمتر است ولیکن آلودگی زیست در آن قابل تحمل دانسته و بتوانند از سیستم هاي ارگانیک استفاده کنند که

-ها داراي آسایش بیشتري میگیرد و دامها صورت میتر تولید می شوند، رفتار بهتري با داممحیطی کاهش یافته، محصوالت سالم
 از استفاده ممنوعیت در به علت افزایش تولید و ها دام در بیماري کنترل و پیشگیري براي چالشی ارگانیک با دامپروري .باشند

 بیماري از برخی با مبارزه براي ارزش، با اي تغذیه هايآوري وجود، فن این با. است خوراك روبرو افزودنی مواد و شیمیایی داروهاي
مناسب  اي تغذیه مدیریت و دام پرورش شیوه نژاد، انتخاب .باشد موجود می حیوانات رفاه و سالمت بهبود براي و اختالالت و ها

  .ارگانیک موفق است پرورش دام نتیجه و در دام سالمت و رفاه بهبود براي پارامترهاي اساسی
 

  سیستم ارگانیک، دام، تغذیه، جایگاه، درمان :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
هاي تولیدات هاي نوین دامپروري عالوه بر افزایش میزان تولیدات دامی باعث کاهش هزینههاي اخیر استفاده از روشدر سال    

دامی نیز شده است، ولیکن استفاده از روش هاي نوین جهت افزایش تولید محصوالت و کاهش هزینه هاي مرتبط، موجب آلودگی 
 به توسعه حال در کشورهاي جمله از کشورها از بسیاري در ارگانیک دام پرورش سیستم .محیط زیست و منابع زمین شده است

 روند حال، این است؛ با افزایش محیطی رو به زیست هاي نگرانی و ارگانیک محصوالت از گانکنند مصرف يتقاضا افزایش علت
 در ناکافی فنی هاي افزوده، فعالیت ارزش و دانش دلیل به عمدتا متعددي دارد که مشکالت ارگانیک به مزارع معمولی از تبدیل
   .است اجهمو ضعیف يسازماندهی شده بازاریابی با اي منطقه سطح یا و مزرعه

هدف از دامپروري ارگانیک تولید محصوالت دامی سازگار با محیط زیست، دام هایی با سالمتی باال که در هنگام پرورش داراي 
 .استاندارد هاي باالي آسایش هستند و همچنین تولید محصوالتی با کیفیت طبیعی است

 .معمول است  محصوالت از ایمنی، برتر و کیفیت نظر از تاین محصوال  که گوشت ارگانیک باور دارند و شیر مصرف کنندگان
تحویل  قبول به مصرف کننده  قابل قیمت یک در بتوانند این محصوالت را کنندگان دیتول  اگر که کنندمی تایید موجود اطالعات
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راس آن دامپروري ارگانیک ضرورت هاي پرداختن به کشاورزي و در .ارگانیک خواهند داشت محصوالت براي روزافزونی دهند، بازار
شامل کم کردن مشکالت آلودگی زیست محیطی، ارتقا سالمت جامعه، ایجاد اشتغال و کاهش بیماري و امکان افزایش صادرات 

-هاي این فعالیت میهاي علمی براي افزایش تولیدات محصوالت دامی ارگانیک نیز از جمله ضرورتانجام پژوهش.  غیرنفتی است
دالیل مهم بی توجهی به دامپروري ارگانیک در ایران، افزایش جمعیت و تصمیم سیاست گذاران بر ترین چالش ها و باشد؛ اما مهم

در این زمینه نیاز شدید کشور . تولید هر چه بیشتر براي دستیابی به امنیت غذایی و فدا کردن کیفیت براي رسیدن به کمیت است
غیر غذایی است که سبب تشویق کشاورزي و از جمله دامپروري به روش متراکم به محصوالت کشاورزي شامل محصوالت غذایی و 

از سوي دیگر عدم استقبال دامداران از تولید محصوالت ارگانیک به دلیل  . هاي جدید می شودبا استفاده از مواد مصنوعی و فناوري
م با محصوالت ارگانیک و اهمیت و مزایاي آن و عدم آشنایی عموم مرد. کاهش احتمالی تولید و در نتیجه کاهش درآمد می باشد

  .هاي حمایت کننده و گواهی کننده محصوالت ارگانیک از چالش مهم دیگري است که  می توان اشاره کردتعداد کم  سازمان
  

  بحث
 مدیریت دامپروري ارگانیک

رد است که فقط سه استاندارد در اشاره به استاندا 17 شامل 1فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزي ارگانیک امروزه اهداف اساسی
  )4:(دامپروري ارگانیک می باشد که شامل

  تنوع زیستی به عنوان یکی از اهداف اصلی کشاورزي ارگانیک حفظ شود. 1
را بروز  از دامپروران ارگانیک انتظار می رود تا به رفاه دامها توجه شده و به دامهاآزادي داده شود تا بتوانند رفتار طبیعی خود. 2

  دهند
هاي کشاورزي ارگانیک باید یک سیستم متوازن شامل مجموعه سیتم هاي تولید محصوالت زراعی و دامی باشند تا سیستم. 3

  .منجر به تشکیل یک سیستم بسته غذایی شود
ي  راـفتو ر یکیژوـزیولفی ياـهزنیا با سو همو دام و  گیاه ،مینز بین هماهنگ بطهي رامبنا بر بایددام  ورشپر مدیریتی يها روش
  .باشد یستیز کیفیت با يعلوفه با نهاآ تغذیهو  دهبو اـهدام 

  : دنبگیر نظررا در  یرز اردمو بایدتولید کنندگان  
  . کیفیت با یستیز يعلوفه کافی انمیز دنکر همافر •
 نشاـنرا  دوـخ طبیعیي هارفتار ندابتو دام تا وبمتنا يها دوره رعایتو  مناسب میزان به علوفهي ارنگهدو  گله ازهندا عایتر •

  .دشو حفظ محیطو  طبیعی منابع کیفیت نیزو  داده
 و ها بیماريو از  هشدآن  هفاو ر سالمت دبهبو سبب ،یافته کاهشدام  تنش اـنهآ طـتوس هـکدام  مدیریت يهاروش  يگیررکا به •

  . دشو بتناجا شیمیاییداروهاي  کاربرداز  همچنین باید. ممانعت کند انگل ها
  .ددگرو آب  مینزاز  پایدار استفاده دبهبو سبب که مدیریتی يهااز روش  دهستفاا •

  کیارگان ستمیدام در س استاندارد هاي پرورش 
 آوردهبر هستند موارد زیر املـش هـکدام را  نیازهاي گله ازهندو ا رنباا ،تاسیسات ،محیط هـک کند حاصل اطمینان ید با ارمددا

  ).1،6(: کندمی
  .دام يهازنیا دنکرفبرطر ايکافی برروز لطو اوغذآب، ،هوا .ريفتار طبیعی يلگوهاا وزبر فرصتو  نهآزادا تحرکا •
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  . تنش کاهش ايبر دباو  يال وگل  ،ندگیربا ،گرما ،شیدرخو روـناز  تـحفاظو  ناـب یه سا ،حتاسترا محل به کافی سترسید •
  . ندا هنشد اجد دخو مشابه گونهاز  هـگل یکي  اـهدام  ینکهاز ا اطمینانو  اجتماعی رساختا حفظ •
  . نندز نمی صدمهدام  یاو  ننساا المتـس هـب هـک تولیديي  اـهاربزو ا ساختمانی ادمواز  دهستفاا •
  

 دام گاهیجا  
  )7(:باشد یرز یطاشرداراي  بایددام  ندگیز محل

  . مدا يهازنیا به توجه با زهتا ايغذآب و  به کافی سترسید
و  تاـحرک ماـتم زین و دهوـنم زیتمرا  دخو ده،یکشدراز  ده،یستاا یراحت هـب دـنابتودام  نکهیاي  ابر یکافي فضا شتندا اریاختدر 
  . هدد منجاا ندابتوزدن را  لباو  نکشید نظیر طبیعی تحاال

  . باشد همافردام  بستر ايبر کافی طبیعی ادمو
 میزانو  پیدا کرده نیا جر اهو تا باشد مناسبیه تهوو  سرمایش ،گرمایش سیستم، يبند عایقدارا ي  بایددام  زندگی محل

  . نکند مشکل دیجادام ا سالمت ايبر که بماند باقیي حددر  هازگا غلظتو  اهو نسبی طوبتر ،ماد ،گردوغبار
  . باشند نمادر ا حشیو و ريشکا تنااحیو حملهاز  باید هاامد

.  باشند شتهدا سترسیآزاد د ايهو یاو  تعامر به هدد می زهجاا كخا ضعیتو و اهودام، آب و  یطارش که جایی تا باید هادام  متما
  . باشد هسرپوشید يحد تا ندامیتو نمکا ینا

 نـیدر ا.  شوند سمحبو موقتاً فصلی یطاشر لیلد به مرتع دجوو مدـع اـی بـنامناس ییاهوآب و  یطاشر لیلد به ننداتو می تنااحیو
  . باشند شتهدا سترسید ونبیر محیط به زهنو باید هادام ینا تـحال

 هـبرا  زهتا علوفه انتومی ،ستا مینز منابع اريپاید حفظ ايبر يبهتردام روش  مستقیم ايچر به نسبت علوفه شتدابر که مانیز
  ).7( داد لنتقاا دام لـمح
  

 دام هیتغذ  
در . کنند تغذیهدارد  وبیـخ تـکیفی هـک ستیـیي زعلوفهاز  باید یکدام هاي ارگان. تغذیه باید از خوراك ارگانیک صورت بگیرد

این بخش در مورد خوراك هایی که طبق استاندارد بعنوان ارگانیک شناخته می شوند و شرایطی که در مورد زراعت گیاهان باید 
و  شیارگو رفتار ندابتو دامو  هدـش تامیندام  يهازنیا که باشد ينحو به باید ییاغذي  هجیر.  مورد توجه باشد بحث خواهد شد

 تغذیه ايبر نیست مناسبن ساـنا فصرـمي  ارـب که یستیز غذایی یع صنا تولیدات جانبی از. هدد منجارا ا دخو طبیعی ايتغذیه
  یدنبا هادام  ینا جیرهو  کنند یافتدر دخو نیازهاي تغذیه اي اـب متناسب جیره یدبا نکنندگا ارنشخو .دکر دهستفاا می توان هادام
 یستیدام ز تولید در. دشو تولید منطقه نهما یا عهرمزاز درون  باید علوفه). 2،3(باشد  هشد سیلو يعلوفهو  هکنسانترداراي  تنها

  .باشد شتهدا دجوو لیافیا راكخو نکنندگاارنشخو متماي  هجیرروز در  هر ستا زمال. دکر دهستفادام ا ايغذدر  نگیر ادمواز  نباید
  )6:(تنها در شرایط زیر دامدار می تواند درصد کمی از خوراك غیر ارگانیک نیز استفاده نماید* 
  . نباشد کافی ارگانیک علوفه کمیت یا کیفیت که مانیز-
  . ستا پیشرفت ییابتدا حلامردر  ارگانیک ورزيکشا که مناطقی-
   .باشد شکـخ دهاـم صددر 10 زا بیش نباید نکنندگاارنشخوي  ابر علوفهدر ارگانیک  غیر ادمو صددر-
   مترقبه غیر ادثحو-
   بنامطلو ییاهوآب و  یطاشر-

 

 



 

٤ 
 

  :هاي غذائی دام، موارد زیر باید در نظر گرفته شود  در جیره* 
 3نیاز نوزاد پستاندار به شیر طبیعی، ترجیحا شیر مادر؛ کمینه مدت زمان نیاز به شیر طبیعی براي انواع گوساله و گاو میش  - الف
  .روز می باشد 40روز و براي خوك  45براي گوسفند و بز  ماه،
و درصورت استفاده % 60در جیرة غذائی روزانۀ علفخواران در صورت استفاده از علوفه در حال گذار تولید شده در همان واحد،  - ب

وفه خشک و تازه یا علوفه ، عل2، مادة خشک باید شامل علوفه خَشبی%30از علوفه در حال گذار تولید شده در سایر واحدها، 
  سیلوئی باشد

  .تغذیه اجباري دام براي پرواربندي غیر مجاز است - ج
  دام نشخوار کننده نباید تنها با علوفه سیلوئی تغذیه شوند - پ 

-صورت می) تغذیه دستی(یا به روش صنعتی ) چرا در مراتع و پس چر مزارع(تغذیه دام هاي ارگانیک یا به روش معمول و سنتی 
  .یردگ

  .کنیمپردازیم ونکات حائز اهمیت در چرا از مراتع را ذکر میدر اینجا به تغذیه سنتی می
: ها شامل ترین علوفه براي نشخوارکنندگان اصلی .قابلیت دسترسی به علوفه اولین فاکتور محدود کننده در دامپروري است

آنها ) براي مثال ضایعات کشاورزي(کنید  مکمل غذایی استفاده مییا   اگر از کنسانتره .است) ها ها و برگ گراس(هاي خشبی  علوفه
توانید از انواع گیاهان لگومینه که غنی از  هاي گران می بجاي خرید کنسانتره. هاي رشد یا مواد سنتتیک باشد نباید حاوي محرك

هاي نمکی  کافی نبود استفاده از سنگ اگر محتویات مواد معدنی علوفه براي رفع نیازهاي حیوان ..پروتئین هستند استفاده کنید
  ).9( جایگزین شوند اما آنها نباید حاوي مواد سنتتیک باشند می توانند  هاي غذایی مشابه معدنی یا مکمل

. است بهداشت حیوانات بهتر و براي عملکرد حیوانات، تغذیه مدیریت اساس بر ارگانیک دام پرورش سیستم در خوب دستاورد
فراهم  دامبراي  رفاه را تولید، بهبود و بهتر ایمنی طریق از .کندایفا می  نماتود هاي عفونت از جلوگیري براي کلیدي نقش تغذیه

 دام پرورش آینده  بالقوه طور به غذایی مکمل عنوان به علوفه می توانند موجود در بیواکتیو گیاهی ثانویه هاي متابولیت .کندمی
  ).6(ارگانیک را بهبود بخشند 

 
 ان دامدرم  

سالمت و رفاه حیوان منجر به کاهش مراقبت . یکی از اهداف مهم در پرورش دام ارگانیک، اطمینان از سالمت و رفاه حیوان است
استفاده از مواد شیمیایی . جهت رسیدن به این هدف بایستی مطابق با اصول ارگانیک عمل کنیم. گرددهاي دامپزشکی می

ا توجه به هزینه باالي درمان، باقیمانده دارویی در محصوالت تولیدي و در موارد شدید عدم ب. سنتتیک عموماً ممنوع می باشد
بهترین روش در امر ). 5،8(امکان درمان، توجه جدي به پیشگیري از ابتالي دام به بیماري از مهم ترین مواردپرورش ارگانیک است 

پرورش دام ارگانیک با توجه به عدم  امکان استفاده از آنتی  این موضوع در سیستم هاي. پیشگیري، کاربرد امنیت زیستی است
توجه به مواردي چون انتخاب نژاد مقاوم و تقویت سیستم ایمنی با رعایت استاندارد . بیوتیک ها  از اهمیت بیشتري برخوردار است

ل وضعیت سالمت آن، ایجاد هاي مربوطه، کنترل بیماري هاي حاصل از انگل هاي داخلی و خارجی، بازرسی مرتب گله وکنتر
البته در صورتی که یک دام با وجود به کار گیري روش هاي پیشگیري . ضروري است... شرایط قرنطینه براي دام هاي جدید و 

  ). 10(بیمار شد براي حفظ رفاه دام حتی اگر دام  شرایط ارگانیک را از دست بدهد مجبور به درمان او خواهیم بود
                                                             
2 -Roughage 
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  جمع بندي
الیت دامپروري ارگانیک بطور رسمی در کشور ایران بسیار محدود است، ولی شرایط پرورش دام بخصوص در مورد هرچند فع

درصورتیکه . پرورش نژادهاي بومی و نژاد هاي دورگ در مناطق روستایی و دامداري هاي خانواري به شرایط ارگانیک نزدیک است
نده محصوالت ارگانیک حمایت شود و به گونه اي که این سازمان ها سازمان هاي دولتی و خصوصی حمایت کننده و گواهی کن

مورد تائید فدراسیون بین المللی جنبش کشاورزي ارگانیک، که ایران نیز از اعضاي آن است، باشند، محصوالت ارگانیک ایران می 
ري بجاي درمان دام ها ضرورت به براي توسعه ي دامپروري ارگانیک پیشگی. توانند در عرصه اي جهانی نیز قابل رقابت باشند

-حساب می آید، زیرا درمان بیماري ها متضمن مصرف آنتی بیوتیک ها و داروهاي دیگر است که شرایط تولید ارگانیک را بهم می
ي این از جمله اقداماتی است که به ارتقا... رعایت بهداشت ، اعمال جدي قرنطینه ها، استفاده از نژادها و سویه هاي مقاوم و. زند

هایی که در آنها امکان کشاورزي به روش مدرن و کاربرد ادوات وجود ندارد، می توان کشاورزي در زمین .زمینه کمک می کند
از چالش ها ي پیش رو در پرورش دام ارگانیک می توان موارد  .ارگانیک را ترویج و از این زمین ها به صورت بهینه استفاده کرد

  .د به دنبال را ه حل هایی براي آن بودزیر را اشاره کرد که بای
عدم اطمینان ازاین که علوفه موجود در بازار ارگانیک است و در تولید آنها از کود و سموم شیمیایی و واریته تغییریافته  .1

 .ژنتیک استفاده نشده باشد
متراکم و دام هاي پر  به دلیل کمبود در تامین غذاي جمعیت ایران دولت دامداران را به استفاده از روش صنعتی و .2

 .محصول تر و روش هاي پر بازده تر تشویق می کند
 عدم وجود سازمان دولتی و خصوصی حمایت کننده و گواهی کننده محصوالت ارگانیک .3
 نا آگاهی مصرف کنندگان ایرانی در مورد اهمیت محصوالت ارگانیک .4
 .قیمت گرانتر می شود تفاوت هزینه تولید محصوالت ارگانیک که منجر به عرضه ي آنها با .5

سخن آخر این که از ضروریات محصوالت ارگانیک تداوم مصرف آن توسط مصرف کنندگانی است که از تاثیر خواص طبیعی این 
محصوالت در دراز مدت آگاه هستند بنابراین توان خرید در دراز مدت براي جامعه هدف تنها با قیمت گذاري صحیح با در نظر 

 .میسر خواهد بودگرفتن سود دامدار 
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