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  چکیده
برآوردهاي مزرعه (رکوردهاي کیفی. رزیابی نشده استمسائل و مشکالت مرتبط با دامپروري ارگانیک هنوز به طور کامل مشخص و ا    

براي بیشتر گونه هاي مزرعه اي قابل دسترس است، اما اعتبار این رکوردها بستگی به تحقیق و ) اي یا دیدگاه هاي افراد خبره و ماهر
بل تشخیص هستند در دسترس می فقط براي بیماري هایی که به آسانی قا قابل اعتمادرکوردهاي . بررسی و همچنین نوع بیماري دارد

به عبارت  ؛)ناهنجاري هاي متابولیکی، ورم پستان( اطالعات کمی و قابل مشاهده بیشتر براي گاوهاي شیري قابل دسترس است. باشند
وثر در این دانش دامدار باید قادر به اتخاذ اقدامات م. ردهاي قابل مشاهده اي وجود دارددیگر در گاو هاي شیري براي این مشکالت رکو

است فقط اثر محدودي ، اقدامات انجام شده ممکن است موثر باشد و یا ممکن هستندفاقد چنین دانشی  انمسائل باشد که اغلب دامدار
فونت نماتودهاي عمقابله با در گاوهاي شیري و یا اقدامات با اثر محدود مانند  ورم پستاناقدامات موثر مانند مقابله با . داشته باشند

دچار شکست می شوند دامدار مجبور می شود تا به روش هاي پزشکی و  درگله وقتی پیشگیري هاي عمومی. لی در گوسفندداخ
به عنوان یک نتیجه، تعدادي از فارم هاي . می باشد دامدار در این زمینه در دسترس جایگزین روي آورد که متاسفانه اطالعات کمی

رفاه دام که دنبال به رمایه ایده آلی داشته باشند  یا بازگشت س این که  مواجه هستند، بدون ارگانیک با هزینه هاي دامپزشکی باالیی
ارگانیک می باشند که با این مشکالت هاي پرورش گوسفند جهت تولید گوشت  واحد این مدل،نمونه بارز  .؛ دست یابندآن هستند

  .درگیر می باشند
  

  ريبهداشت، ارگانیک، دام، بیما: واژگان کلیدي
  

  مقدمه
این استاندارد ها  .باشدمی اي موجود در آن مجزا و متفاوتدامپروري به دلیل استانداردهدامپروري ارگانیک از بسیاري از سیستم هاي 

  ).IFOAM, 1998( شده اند دست یابند تنظیم 1وضع شده اند تا به اهدافی که توسط فدراسیون بین المللی کشاورزي ارگانیک
  :بهداشت و سالمت دام عبارتند ازاهداف مربوط به 

 ایجاد یک تعادل منظم میان تولید محصول و پرورش دام -
 دامفراهم کردن شرایط مناسب براي دام ها مطابق با شرایط زندگی و رفتارهاي ذاتی  -
 محدود کردن انواع مختلف آلودگی ها -
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استانداردهاي مخصوص به خود را عالوه بر مقررات  نیز ه اروپااتحادی. استاندارد ها براي رسیدن به این اهداف به تدریج معرفی شده است
 .کشاورزي ارگانیک معاصر بر پایه طیف وسیعی از عقاید مختلف کشاورزان پایه ریزي شده است. ملی هر کشور  راه اندازي کرده است

در  را روش هاي متفاوتی که کندا عالقمند آن ها ر داماین افراد از سالمت، بهداشت و درمان  متفاوت  این احتمال وجود دارد که درك
در دام  یت مشکالت سالمتماه و کمی هدف نوشتار حاضر ارزیابی کیفی ).Weller and Bowling, 2000( اعمال کنندگروه هاي خود 

 .است  بوده تاطالعااین ناشی از  ان در سطح جهانیاین که بررسی کند که کدام یک از اقدامات انجام شده توسط دامدارو  می باشد
 

  بحث
  بر پایه طرز تفکر دامدار در سیستم ارگانیک اهمیت بیماري -1

 .بیماري ها بر پایه ارزیابی خود دامدار یا تکنسین هاي تلقیح در فارم هاي ارگانیک یا فارم هاي معمول وجود دارداز  اندکیارزیابی هاي 
گرفت  مطالعه پرسش نامه اي صورت بودند ان ارگانیک ثبت شدهبه عنوان تولید کنندگ که دامپرور 270در میاندر انگلستان 

)Roderick et al, 1995.(  دامپرورانی که در زمینه تولید گوشت کار می کردند عنوان کردند که مشکالت مرتبط با شپش و کرم هاي
مشکالت مرتبط با کرم  .ت بودندحلقوي در گله هاي جوان و ناباروري و مشکالت گوساله زایی در گاوهاي پرورشی اصلی ترین مشکال

   .عنوان شدندها، هجوم پشه ها، لنگش و ورم پستان  نیز در گاوهاي شیري مهمترین مشکالت 
طیور  دربه رو هستند، در حالی که  و درمان به وضوح مهمترین مشکلی است که پرورش دهندگان نشخوارکنندگان با آن رو بهداشت

سال اخیر که این صنعت به شدت تقویت شده است در  50تغذیه و جایگاه طی  ،مرتبط با ژنوتیپ مسائل . باشندمسائل چند وجهی می
این ارزیابی هاي کیفی مشابه با روش هاي کیفی استفاده شده توسط محققان علوم اجتماعی است اما با روش هاي  .حال تغییر بودند

د در تضاد هستند بویژه آن هایی که در تحقیقات مربوط به سالمت ي که توسط محققین زیستی استفاده می شوا تجربی و آزمایشگاهی
به عبارت . براي به چالش کشیدن باز است ت اعتماد چنین اطالعات کیفیقابلی ).Pope and Mays, 1995( و بهداشت استفاده می شوند

در زمینه مشکالت مرتبط با سالمت حیوانات در  تا به امروز هیچ گونه مطالعه جامعی. دیگر این اطالعات قابلیت اطمینان چندانی ندارند
  .فارم هاي ارگانیک انجام نگرفته است

و از  ندارسال کرد گاو شیري پرسش نامه را به دامداران 143 تعداد در مطالعه اي 2003در  سال  در فرانسه 2موسسه اینرامحققان در 
 بودندثبت و رکورد برداري قابل ابه براي وقایعی بود که به راحتی چیزي که به دست آمد برآوردهاي مش .ندمزرعه نیز بازدید کرد 49

  ).درصد 24درصد در مقابل  20ورم پستان /درصد 7درصد در مقابل  6سقط جنین (
منطقه به طور  4وقوع ورم پستان در . در یک مطالعه پرسش نامه اي دیگر که در مزارع معمول پرورش بز در مرکز فرانسه صورت گرفت

منطقه بسیار کمتر به بود  4در حالی که وقوع پارازیت هاي داخلی در این ، )درصد 22،16،18،24(یوع پیدا کرده بود مساوي ش
اختالفات میان ارزیابی هاي انگل هاي داخلی به هیچ وجه به دلیل اختالفات در شرایط آب و هوایی یا نوع  ).درصد 31،36،13،20(

   ).Cabaret et al., 1986( بود توسط دامداران تماد بودن این ارزیابی هاپرورش نبود بلکه به دلیل غیر قابل اع
اطالعاتی که با مشاهده (و اطالعات کیفی ) عالئم آزمایشگاهی تشخیص بیماري ها(اصال ممکن نیست تا میان اطالعاتی که از مشاهدات 

انگل هاي داخلی یا عفونت هاي دستگاه هاي رش یا در مورد پاتوژن هاي برجسته مانند مشکالت دستگاه گوا) فارم به دست می آید
و دستگاه  موال نسبت به اثرات بالقوه عفونت هاي دستگاه گوارشدامداران مع . به دست می آید ارتباط و همبستگی اي قائل بود تنفسی
این مشکالت به صورت نهان  هم نیستند در حالی کهنگران  دارد آگاهی کافی را ندارند در نتیجه در مزارع آن ها وجود که  تنفسی

اطالعات کاربردي نسبت به بیماري ها اندکی محلی و  اطالعات سنتی ودانش دامدار که ترکیبی از  .باعث کاهش تولید آن ها می شود
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بیشتر شود، که این افزایش اطالعات ممکن است مسائل مرتبط با بهداشت  دامپرورياست باید به وسیله مجالت تخصصی و مهندسین 
 .کاهش دهد واحدهاي دامپروريسالمت را در  و
  
  اهمیت بیماري در سیستم ارگانیک بر پایه مشاهدات -3

بعد از مطالعه اظالعات  .به دست آورد  3ه بورئواولین ارزیابی ها در این زمینه را می توان بر پایه نوشتارهاي کارشناسی شده در موسس
از میان این . انتخاب شدندبراي این تحقیق امل فارم هاي ارگانیک نیز بودند منبع که ش 2451در مجموع موجود در این موسسه 

این امر نشان می دهد که بیشتر مطالعات .منبع مربوط به پرورش گاو، گوسفند، بز، خوك و طیور ارگانیک بودند 321منبع، فقط  2451
بت به خود بیماري ها یا نتایج حاصل از بیماري ها درصد از منابع نس 18تا  13. و بررسی ها بر روي محصوالت گیاهی بوده است

  .درصد از تحقیقات در رابطه با بیماري ها بوده است 20پرداخته بودند که نشان می دهد کمتر از 
می  این روش ها  .قرار گیردمورد بررسی  می تواند با روش هاي مختلفی) اهمیت کمی بیماري ها (اهمیت بیماري ها بر پایه مشاهدات 

  .دهندمورد بررسی قرار  را  بر پایه شیوع و شدت بیماري باشند یا اثرات این بیماري ها بر تولید و بازده اقتصاديانند تو
  
  اهمیت بیماري در گله هاي پرورش ارگانیک گاو-1- 3

این محقق بر . ه استدادبه طور خالصه الگوهاي بیماري را در گله هاي پرورش ارگانیک گاو مورد مطالعه قرار  2001در سال  4ساندروم
و وقوع ورم پستان  با منشاهاي مختلف در این گله هاي پرورشی ) به دلیل کاهش سطح تولید( روي کاهش ناهنجاري هاي متابولیکی

 .نطراتی را ارائه داده است
 6( 5م پستان کلی فرمیور). Vaarst and Ebevoldsen, 1997( در گاوهاي دانمارکی، ورم پستان اصلی ترین مشکل سالمتی می باشد 

 26( 6عفونت هاي ا کالیی .و معموال در هر کوارتري که رخ می دهد در همان جا ابقا می شودبه ندرت شیوع پیدا می کند ) درصد
معموال در اواخر شیردهی یا طی دوره ) درصد 18( 7اي استافیلو کوکوس اورئوسهنمونه . معموال عفونت هاي حادي بودند )درصد

معموال در دوره هایی که گاو داراي مقاومت ) درصد 9( 8ورم پستان هاي استرپتو کوکوس دیس آگاالکتیه اي .ی دهندخشکی رخ م
به طور معمول در گله مشاهده ) درصد 23( 9ورم پستان هاي ایجاد شده بوسیله استرپتوکوکوس یوبریس .کمتري است رخ می دهند

درصد در فارم هاي معمول در  25(  له هاي گاو در یک مطالعه در سوئیس ناباروريدر مقابل اصلی ترین عوامل حذف در گ. می شوند
 18درصد در مقابل  11(و تولید پایین شیر ) درصد 7درصد در مقابل  9(بیماري هاي پستان ) درصد در فارم هاي ارگانیک 33مقابل 
ورم پستان  -1نشان دادند که  2000مکارانش در سال و ه 10همچنین در سوئیس بوساتو ).Augstburger, et al. 1988( بودند) درصد

گاوهایی  -2.تحت بالینی به طور معنی داري با افزایش روزهاي بعد از زایش افزایش می یابد و موجب کاهش طول عمر حیوان می شود
 -3.مواجه بودند این بیماري نسبت به که جایگاه آن ها در ارتفاعات زیاد بود نسبت به گاو هایی که در سطح بودند با خطرات بیشتري

به طور معنی داري خطرات کمتري از ورم پستان تحت بالینی در فارم هایی که به طور منظم تست ورم پستان کالیفرنیایی را به عنوان 
  .یک ابزار کنترلی انجام می دادند مشاهده شد
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که رکوردهاي این بیماري در مزارع ارگانیک کمتر و یا مشابه  البته اهمیت ورم پستان در مزارع ارگانیک نباید بیش اندازه بولد شود چرا
ورم پستان و میزان تولید شیر حتی طی   .)Hamilton, 2000; Weller and Bowling, 2000( رکوردهاي فارم هاي معمولی می باشد

به این موضوع پرداختنه  1991و همکارانش در سال  11همان طوري که اولسن. دوره گذار به پرورش ارگانیک می توانند کنترل شوند
ساله آن ها در گله هاي گاو شیري نروژي یکی از معدود ترین مطالعات در زمینه ارتباط فنوتیپ و پارامترهاي  پنجپارامترهاي  .اند

دنی کمتري در شیر گاوهایی تعداد سلول هاي ب .ژنتیکی در مطالعه بیماري هاي گاوهایی است که به صورت ارگانیک پرورش می یابند
و براي گاوهاي نر نیز . که در بهار و تابستان گوساله زایی داشتند در مقایسه با گاوهایی که در پاییز و زمستان زایش داشتند مشاهد شد

  .ارزش ژنتیکی باالیی مشاهده شد
د اما یکی از مشکالت اساسی در گله هاي شیري کمتر مورد بررسی قرار گرفته ان) یا لنگش اسهال حاد( ناهنجاري هاي فرديمتاسفانه 
در مزارع ارگانیک نیز با وجود این که سیستم هاي متفاوتی از  جایگاه در این مزارع وجود دارد ولی باز این مشکالت وجود . می باشند

هاي آن ها سیستم  گله معمولی گاوهاي دانمارکی صورت گرفت که سیستم جایگاه ششگله ارگانیک و  هفتیک بررسی در  .دارند
و سیستم بستري ) در یک فارم ارگانیک( ، سیستم باز با کف نرده اي ) بیشتر فارم هاي معمولی داراي این سیستم می باشند( بسته 

نوع جایگاه به . رکورد فردي اصالح سم مورد آنالیز قرارگرفت 1800بیشتر از  .بود ؛که در بیشتر فارم هاي ارگانیک معمول می باشند
تنش زا مورد ارزیابی قرار گرفت و سیستم باز با کف نرده اي به عنوان مناسب ترین سیستم براي کاهش ناهنجاري ، یک فاکتور وانعن

به طور متوسط یک کاهش  ).Dimander et al., 2000( مهم باشند ممکن است عفونت هاي انگلی در گوساله ها .هاي فردي معرفی شد
نیک مدیریت شده بودند با گاوهاي جوانی که به صورت بلوس خوران که به صورت ارگا ین گاوهاي جوانکیلوگرمی در وزن زنده میا 30

انگل مختلف  دوبوسیله  به طور معمول عفونت ها .تغذیه شده بودند مشاهده شد )روشی از خوراکدهی که مانع از ورود کرم ها می شود(
 ).Ho¨glund et al. 2001( انگل بودند دو 13ش و کرم دراز دیستی کالوس ویواپاروسدر دستگاه گوار 12آیمریا آالبمینیز .ایجاد می شوند 

دوره هاي کوتاهتر ( به دلیل شرایط خاص کشورشان در کنترل انگل هاي داخلی در واحد هایشان  سوئد موفقیت دامپروان ارگانیک در
همچون استفاده از مراتع عاري از انگل و تغدیه مکمل  از ابزارهاي کنترلی این افرادهمچنین . است) چرا نسبت به اروپاي جنوبی

 ). Svensson et al., 2000( استفاده می کنند
چراي متناوب با گونه هاي از  عاله بر این موارد این یافته ها با نتایج به دست آمده در دانمارك مطابقت داشت اگرچه دامداران دانمارکی

بهره وري به دست آمده در مزارع ارگانیک، با مدیریت نسبتا خوب   ).Thamsborg et al., 1999( استفاده می کنندمرتعی دیگر را نیز 
روزهاي باز، (یمیان عملکرد تولید مثلهیچ تفاوتی به طور کلی  .باشدبیماري ها سازگار و در ارتباط می مدیریت تشخیصی و تغذیه

اما بعد از وارد  .ندارددر گله هاي ارگانیک و معمولی وجود ) آبستنی فاصله گوساله زایی تا اولین تلقیح و تعداد سرویس به ازاي هر
میزان تولید شیر، فصل زایش و تعداد شکم زایش عملکرد تولید مثلی در گله هاي شیري پرورش یافته به کردن پارامترهایی مانند 

 Reksen etal., 1999, Augstburger et( نداکه به صورت معمولی مدیریت و پرورش یافته  می شودصورت ارگانیک کمتر از گاوهایی 

al., 1988 .(  
ارزیابی هاي الشه ي گاوهاي ارگانیک داراي نمره باالیی در استاندارد کیفیت گوشت اروپا  البته از جنبه دیگر اگر به موضوع نگاه شود

)EUROP(   و درآمدهاي کاهش یافته را جبران می کنند می باشند )Hansson et al. 2000.(  
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چیزي که جالب است این است که با وجود . در مورد مسائل و مشکالت انگل ها در گوسفندان قابل دسترس می باشند تحقیقات کمی
گوسفندان به طور غیر مستقیم نشان اما هزینه انگل ها در . این که بیماري هاي زیادي می توانند بر روي سالمت گوسفند تاثیر بگذارند

 Benoit and( دهنده هزینه سالمت و بهداشت در فارم هاي ارگانیک گوسفندي است که جهت تولید گوشت مشغول به فعالیت هستند

Laignel, 2002.( ش یورو به ازاي هر می 6هزینه هاي دامپزشکی و مکمل هاي معدنی چیزي در حدود  در اروپا در فارم هاي معمولی
این هزینه ها فقط جهت خرید کرم  .یورو به ازاي هر میش متغیر است 21تا  4در حالی که در فارم هاي ارگانیک دامنه آن از  است

این هزینه ها بیشتر از  ترگیاهی براي درمان بسیاري از بیماري ها می باشد و در موارد شدید داروهاي خریدکش ها نیست بلکه شامل 
به عنوان راهکاري براي  چراي همراه با هم گوسفندان و گاو ها .خالص سود گله بالغ را می توانند شامل شونددرصد از حاشیه نا 30

به دلیل این که بیشتر این انگل ها داراي میزبان اختصاصی هستند و فقط می توانند بر روي . کنترل انگل هاي داخلی توصیه شده است
 در مرتع گوسفند و گاو 50:  50پیشنهاد دادند که یک نسبت  1996مکارانش در سال و ه 14نیزن؛ میزبان خود ایجاد عفونت کنند

نشان دادند که گونه هاي علفی موجود در مراتع نیز ممکن  همچنیننیزن و همکارانش  .اي گوسفندان بسیار مفید می باشدربویژه ب
و یا در ارتباط ) وفه ها در نگه داشتن الرو عفونی نماتودهانقش این عل(  محیط زیست آلودگیاست در عفونت گوسفندان یا در ارتباط با 

  .داراي نقش باشند) که موجب غیر فعال کردن کرم کش هاي طبیعی می شوند( با غلظت تانن هاي متراکم موجود در این گونه ها 
  
  نتیجه گیري - 6

نیک مشکل می باشد و اطالعات اندکی در این ارزیابی مشکالت سالمت و بهداشت هم در فارم هاي معمولی و هم در فارم هاي ارگا
  .تالش هاي قابل توجهی نیاز است تا لیستی از بیماري ها در فارم هاي ارگانیک تهیه شود. زمینه در دسترس می باشند

به صورت می توانند  در صورتی که اطالعات خود را افزایش داده و به موارد گفته شده در مجالت تخصصی توجه داشته باشند دامداران
این بدین معنی است که ارزیابی دامدار ممکن است براي بیماري هایی که به آسانی . قطعی بیماري ها  و ناهنجاري ها را شناسایی کنند

اثربخشی اقدامات مدیریتی انجام گرفته توسط دامداران بستگی به  !قابل شناسایی هستند قابل قبول باشد اما براي بیماري هاي دیگرنه
در موثر بودن اقدامات مدیریتی صورت گرفته توسط دامدار به عبارت دیگر نوع حیوان و نوع بیماري . نیز داردبیماري  نوع ت وحیوانا

دانش این که  چه چیزي؟ و چرا؟ موجب بروز مشکل می شود، دو فاکتور ضروري براي مدیریت بهتر فارم هاي ارگانیک می  .نقش دارند
را ارائه می کند که  اطالعاتاز ) با فاکتورهاي مختلف از عوامل حجم زیاد(دست آمده یک موزائیکی نتایج ارزیابی هاي به. باشد

اقداماتی که براي سالمتی دام و تولید مفید است اقدام  ه کردن و دامداران را مجبور می کند تا نسبت به یکپارچگ  دامپروريمهندسین 
  .کنند
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