
پودمان 5

دامپروری ارگانیک

گرچه دستاوردهای کشاورزی و دامپروری صنعتی در تولید موادغذایی غیرقابل انکار است، ولی پیامدهای منفی ناشی از 
آن نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل توجه است. آلودگی منابع آب و خاک، آلودگی موادغذایی 
از  بخشی  تنها  زمین  گرمایش  و  گلخانه ای  گازهای  افزایش  و  ژنتیکی  منابع  و  خاک  فرسایش  شیمیایی،  مواد  بقایای  به 
مشکالت ناشی از فعالیت های بی رویه کشاورزی و دامپروری رایج توسط انسان است. به عبارت دیگر گرچه در فرایند تولید 
موادغذایی افزایش عملکرد و تولید بیشتر در واحد سطح حائز اهمیت بوده است ولی به نظر می رسد الزم است در چنین 
نگرشی تجدیدنظر کلی صورت گیرد. در این راستا کشاورزی و دامپروری ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار است 
که متکی بر روش های طبیعی پرورش و کنترل بیماری ها بوده و استفاده از مواد افزودنی شیمیایی و آنتی بیوتیک ها تا حد 
امکان در آن منع شده است. به طور کلی هدف از کشاورزی و دامپروری ارگانیک ایجاد سیستم های تولیدی به هم پیوسته، 

انسان دوستانه و پایدار به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی است.
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واحد یادگیری ١ 

تحلیل تمایزی دامپروری ارگانیک و غیر ارگانیک

آیا می دانید که:

١ دامپروري ارگانیک چیست؟

٢ دامپروري ارگانیک و غیرارگانیک چه تفاوتی با هم دارند؟

٣ مدیریت مرتع در كشاورزي ارگانیک چگونه است؟

٤ غذای سالم و امنیت غذایی چیست؟

مقدمه

روند تكاملي توسعه كشاورزي نشان مي دهد كه بعد از انقالب سبز با استفاده از فناوري هاي جدید و با اتكا به 
این  به دست آمده است. متأسفانه  تأمین موادغذایي پیشرفت هاي شگرفي  ارزان قیمت در زمینه  منابع طبیعي 
دستاوردها در برخي موارد با افزایش مشكالت زیست محیطي همراه بوده است و اثرات زیان آوری مانند فرسایش 
خاك، تغییر اقلیم، آلودگي آب، خاك و هوا و كاهش تنوع زیستي را به همراه داشته است كه در نتیجه، نگراني هایي 
را در سطح جهاني در پي داشته است. این نگراني ها بسیاري از محققین را بر آن داشته است تا با نگاهي عمیق تر 
به فعالیت هاي كشاورزي بنگرند و راه حل هایي را براي مقابله با مشكالت و سالم سازي كشاورزي عرضه كنند در 
نتیجه باعث ایجاد نگرش هاي جدید در ارتباط با بهره برداري مناسب و پایدار از منابع طبیعي شده است. ایران 
نیز از مسائل زیست محیطي و اثرات آن مستثني نبوده به طوري كه مصرف آفت كش ها، مواد ضدعفوني كننده، 

آنتي بیوتیک ها و سایر موادشیمیایي در بخش كشاورزي و دامپروري رشد چشمگیري داشته است.
با شروع بحث سالمت انسان در سال هاي اخیر، نگراني مصرف كنندگان درمورد خطرات احتمالي حاصل از وجود 
مواد افزودني، بقایاي آفت كش ها و آنتي بیوتیک ها در موادغذایي، روز به روز بیشتر مي شود. شواهد پزشكي موجود 
در رابطه با همبستگي مواد افزودني و همچنین بقایاي آفت كش ها و آنتي بیوتیک ها، با افزایش خطر سرطان و 
آلرژي هاي غذایي، از عوامل اصلي تمایل مصرف كنندگان به مصرف غذاهاي عاري از مواد افزودني شیمیایي است.

از طرف دیگر برخالف تصور سال های گذشته، اینكه امروز بتوان با استفاده از هر روش و وسیله ای به تولید 
بیشتر در صنعت دامپروری دست یافت، امری غیرقابل قبول بوده و سالمت آنچه كه برای تغذیه انسانی مورد 
استفاده قرار می گیرد عالوه بر كاهش آسیب به محیط زیست جزء اولویت های اصلی تولید قرار گرفته  است.
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پودمان پنجم: دامپروری ارگانیک

تعریف کلی کشاورزي ارگانیک

باتوجه  كه  است  فرایندهایي  مجموعه  كلي  به طور  ارگانیک  كشاورزي 
ایجاد  سبب  آنها،  متقابل  روابط  و  انسان  و  حیوان  گیاه،  خاك،  به سالمت 

محصولي كاماًل طبیعي و بدون هیچ گونه دستكاري مي شود.
نتایج مطالعات مقایسه اي بین كشاورزي ارگانیک و كشاورزي متعارف نشان 
هزینه هاي  باشد.  مفیدتر  مي تواند  حتماً  ارگانیک  كشاورزي  كه  است  داده 
كمتر نهاده ها و قیمت بیشتر منجر به برتري آن نسبت به كشاورزي مرسوم 
شده است. اما به دلیل حجم كم تولیدات و عدم پاسخگویي به همه نیازهاي 
انساني مي توان گفت فقط قشر خاصي از جامعه توان تهیه و استفاده از این 

محصوالت را دارند.

تفاوت کشاورزی ارگانیک و غیرارگانیک
سالمت  آن  در  كه  است  تولید  مدیریت  نوعی  ارگانیک  كشاورزی  جهانی،  خواروبار  سازمان  گفته  طبق 
اكوسیستم های كشاورزی شامل تنوع ژنتیكی، چرخه های بیولوژیكی و همچنین فعالیت های بیولوژیكی مورد 

توجه قرار می گیرد.
بنابر تعریف فدراسیون بین المللی جنبش های كشاورزی ارگانیک، كشاورزی ارگانیک یک سیستم تولیدی 
بوده كه موجب پایداری سالمت خاك، اكوسیستم و انسان می شود. كشاورزی ارگانیک در ارتباط با مسائل 
اكولوژیكی یا بوم شناختی است. در حقیقت، كشاورزی ارگانیک تلفیقی از سنت، نوآوری و علم است تا بتواند 
به محیط زیست مشترك سود رسانده و كیفیت زندگی و عدالت همگانی را ارتقا دهد. بنابراین كشاورزی 

ارگانیک بر چهار اصل اساسی استوار است كه عبارت اند از:
١ سالمت

٢ اكولوژی

کشاورزي ارگانیک
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٣ عدالت

٤ مراقبت

كشاورزی غیرارگانیک یا متداول، به شیوه ای از كشاورزی اطالق می شود كه طی آن از نهاده های مصنوعی 
مختلف نظیر آفت كش های شیمیایی، كودها و ... استفاده می شود.

نمونه هایی از اثرات مخرب زیست محیطی سموم كشاورزی را نام برده و دربارة آن بحث كنید. بحث 
کالسی

برخالف كشاورزی ارگانیک، در كشت به شیوه معمول استفاده از انواع و مقادیر محدود و مشخصی از سموم 
سنتتیک مجاز است. منظور از سموم سنتتیک، انواعی از سموم است كه توسط بشر و در كارخانه های مختلف 

تولیدكننده سموم كشاورزی، ساخته شده و به صورت تجاری عرضه می شوند.

بیماری های ناشی از باقی مانده سموم در محصوالت غذایی بسیار است. در رابطه با برخی از آنها تحقیق 
كنید و در كالس درس ارائه دهید.

تحقیق 
کنید

تعریف کلی دامپروری ارگانیک

رشد  بر  تكیه  با  دامپروری  تولیدات  آن،  از  استفاده  با  كه  است  تولیدي  نظام  نوعي  نیز  ارگانیک  دامپروري 
بالقوه دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان و سایر حیوانات اهلی و با استفاده از منابع كاماًل طبیعي و فاقد هرگونه 
دست كاري صورت مي گیرد. در تولید محصوالت نباید از هیچ گونه آنتي بیوتیک، داروها و سایر مواد محرك 
رشد استفاده شود. همچنین باید در دامپروري ارگانیک به همه جوانب آن مانند تغذیه، اصالح نژاد، بهداشت 

و رفاه حیوانات توجه گردد.

تفاوت دامپروری ارگانیک و غیر ارگانیک
دامپروری  در  است.  و سالمت حیوانات  نگهداری  به  ارگانیک  دامپروری  اصلی  توجه  سالمت حیوانات:   
متنوع  شیمیایی  افزودنی های  و  آنتی بیوتیک  بیماری ها،  برابر  در  محافظت  به منظور  حیوانات  غیرارگانیک 
دریافت می كنند و در اغلب اوقات حیوانات و پرندگان در داخل محوطة بسته یا نیمه بسته نگهداری می شوند.

و  صنعتی  افزودنی  مواد  از  می شوند.  حفظ  دامپروری  مطلوب  استانداردهای  ارگانیک  دامپروری  در 
هومیوپاتی  از طب  بیماری  به  دام  ابتالی  درصورت  اما  نشده،  استفاده  حیوانات  تغذیة  در  آنتی بیوتیک 

استفاده می شود.
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دامپروری  در  و  می  شود  محیط زیست  تخریب  باعث  اغلب  گسترده  دامپروری  محیط زیست:  تخریب   
مزرعه  در  می توانند  )اهلی(  مزرعه ای  نگهداری می كنند. حیوانات  نامطلوبی  در شرایط  را  متراكم حیوانات 

عملكرد زیادی داشته باشند اما همه مزارع برای نگهداری حیوانات مناسب نیستند.

درالتین »هومیو« به معنای مشابه و »پاتی« به معنای بیماری است. پس هومیوپاتی به معنی مشابه 
بیماری است. هومیوپاتی از شاخه های طب مكمل یا طب جایگزین است كه در آن از منابع گیاهی، 
معدنی، جانوری، ترشحات و بافت های بیمار، بافت های سالم و موارد مشابه دیگر براي درمان فرد بیمار 

استفاده مي شود.

بیشتر 
بدانیم

چنانچه دامدار هرگونه آنتی بیوتیكی به حیوان خود دهد، گواهی دامپروری ارگانیک وی لغو خواهد شد. 
حتی اگر اصول صحیح پرورش را مورد توجه قرار دهد.

توجه

دام  مشخصی  تعداد  برای  می تواند  مرتعی  هر  مثال  به عنوان 
علوفه تولید كند. بهتر است، ظرفیت مراتع را بدانیم و باتوجه به 
ظرفیت آنها زمان و مدت چرا، دام ها را تغذیه كنیم تا از تخریب 

مراتع جلوگیری شود.
اثر روی بدن انسان: از آنجا كه در دامپروری غیرارگانیک، در 
هنگام بیماری به حیوانات آنتی بیوتیک داده می شود، بدن انسان 
به هنگام بیماری به این آنتی بیوتیک ها پاسخ نداده در نتیجه، 
در طوالنی مدت، میزان ایمنی بدن كاهش می یابد. قرارگرفتن در 
معرض آفت كش ها برای انسان مضر است. در دامپروری ارگانیک 

اجازة استفاده از چنین مواد شیمیایی وجود ندارد.

چراي دام در مرتع

استفاده از آنتی بیوتیک در دامپروری ارگانیک ممنوع



136

در سال های اخیر عالقه  مصرف كنندگان به غذاهای ارگانیک نظیر فراورده های پرورشی ارگانیک افزایش قابل 
توجهی داشته است. این عالقه مندی به دلیل افزایش آگاهی مردم از نكات بهداشتی و زیست محیطی و درك 
ایمنی و  از مصرف كنندگان تضمین  امروزه خواسته بسیاری  ایمنی موادغذایی حاصل شده است.  از  بیشتر 
سالمت محصول از سوی تولید كنندگان و اطمینان از نداشتن اثر سوء تولید و عرضه محصول بر محیط زیست 

است.

آسیب های ناشی از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و سایر افزودنی های شیمیایی را در صنعت دامپروری 
تحقیق كنید.

تحقیق 
کنید

هدف عمدة كشاورزی و دامپروری ارگانیک چیست؟ بحث 
کالسی

هدف عمدة كشاورزی و دامپروری ارگانیک، رسیدن به ثبات در تولید و همچنین تولید غذای پاك و سالم، 
بدون پایمال كردن اهداف اصولی می باشد.

به طور خالصه اهداف كشاورزی و دامپروری ارگانیک را می توان به شرح زیر بیان كرد:
١ حفظ و تقویت تنوع زیستی در كل اكوسیستم

٢ افزایش فعالیت بیولوژیكی خاك

٣ حفظ حاصلخیزی پایدار خاك

٤ بازیافت پسماندهای با منشأ گیاهی و حیوانی به منظور بازگشت موادمغذی به زمین

٥ حفظ سالمت كامل انسان و دام

دامپروری ارگانیک:
بز  و  گوسفند  پرورش  سیستم  ایران  در 
با  زیادی  هم خوانی  عشایری  به صورت 
لذا  دارد.  ارگانیک  دامپروری  سیستم 
نژاد،  اصالح  دام،  تغذیه  بخش  به  می توان 
بهداشت دام، رفاه حیوان و بخش كارگران 

اشاره كرد.

پرورش گوسفند و بز به صورت عشایری
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باید دام ها از منابع غذایی ارگانیک تغذیه كنند و دام های عشایر نیز قسمت عمده ای از سال را از منابع ارگانیک 
)مراتع طبیعی و عاری از كود شیمیایی( تغذیه می كنند. سیستم عشایری ایران با اغلب توصیه های بهداشتی 
از  دامداران  موارد  اغلب  در  كه  به گونه ای  دارد  همخوانی  ارگانیک  كشاورزی  جنبش  بین المللی  فدراسیون 
دامپروری  استفاده می شود. در  و روش های سنتی  مواد طبیعی  از  و  نمی كنند  استفاده  تركیبات شیمیایی 
ارگانیک حیوانات باید توانایی بروز رفتارهای غریزی خود را داشته باشند و در سیستم های عشایری حیوانات 
به صورت گله ای نگهداری می شوند و اغلب فصول سال در مراتع طبیعی چرا می كنند. نیروی كار در دامپروری 
ارگانیک باید مهارت كافی داشته و دوره های آموزشی خاص دیده باشد و به دام و حیوانات عالقه داشته باشد. 
عشایر واقعاً به دام های خود عالقه داشته و در كار خود نیز مهارت و تجربه چند هزار ساله دارند. می توان 

نتیجه گرفت بخش عشایری ایران قابلیت تبدیل به سیستم دامپروری ارگانیک را دارد.

مرغداری ارگانیک
در روش های پرورش امروزی حیوانات در معرض استرس های مختلف قرار دارند. استرس باعث كاهش مصرف 
خوراك، كاهش نرخ رشد، كاهش بازده خوراك و كیفیت محصول شده همچنین حساسیت پرنده به بیماری ها 
و سایر  رشد  آنتی بیوتیک های محرك  از  پرورش دهندگان  از  برخی  در چنین شرایطی  افزایش می دهد.  را 

افزودنی های شیمیایی در صنعت پرورش طیور برای كاهش اثرات مضر بیماری و استرس استفاده می كنند.
كه  می كنند  زندگی  آشیانه هایی  درون  و  قفس  از  خارج  پرندگان  ارگانیک،  طیور  پرورش  سامانه های  در 
دسترسی آزاد به فضای باز دارند و به گونه ای مدیریت می شوند كه امكان انجام حركات طبیعی و رفتارهای 

غریزی برای آنها میسر است.
سویه های بومی در شرایط روستایی به خوبی سازش یافته و از منابع غنی تولید پروتئین سالم با منشأ حیواني 
هستند، اما یكی از مهم ترین دالیلی كه نژادهای بومی به صورت گسترده پرورش داده نمی شوند، سطح تولید 
پایین آنها در مقایسه با نژادهای صنعتی است، ناگزیر در بسیاری از كشورها با اتخاذ تدابیری مانند كاهش 

سرعت رشد و افزایش طول دوره 
پرورش  قوانین  با  مطابق  پرورش 
سویه های  از  می توان  ارگانیک 
تخم گذار  و  گوشتی  تجاری 
پرورش  سیستم های  در  امروزی 

ارگانیک استفاده نمود.

پرورش مرغ ارگانیک
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مرغ بدون آنتی بیوتیک یا همان مرغ سبز به مرغی اطالق می شود كه در طول دوره پرورش آن در مزارع تولیدی 
از هیچ گونه مواد شیمیایی و دارویی نظیر آنتی بیوتیک ها، ضدانگل ها و … استفاده نمی شود. دستورالعمل 
تولید این نوع مرغ توسط سازمان دامپزشكی كل كشور تهیه و در اختیار تولیدكنندگان قرار گرفته است، 
در حالی كه مرغ ارگانیک در تعریف بین المللی آن به مرغی اطالق می شود كه عالوه بر عدم استفاده از مواد 
دارویی و شیمیایی در تولید آن از نهاده های ارگانیک استفاده شود. همانند ذرت ارگانیک، گندم ارگانیک و 
غیره كه در حال حاضر تنها در چند كشور انگشت شمار دنیا، تولید این نهاده ها و در نتیجه تولید مرغ ارگانیک 

امكان پذیر است.
امروزه با افزایش آگاهی مردم از پرورش طیور ارگانیک و مرغ بومی، پرورش طیور به صورت ارگانیک و سنتی 
توسعه یافته است؛ زیرا مرغ بومی یا همان مرغ های محلی ایران، در برابر بیماری ها، گرما و سرما مقاومت 
باالیی دارند و این مزیت باعث می شود كه با ایجاد یک واحد پرورش مرغ بومی نه تنها هزینه ها كاهش یافته 
بلكه به دلیل پایین تر بودن تلفات، ضرر و زیان كمتری برای پرورش دهندة آن داشته باشد. با گسترش پرورش 

مرغ بومی و طیور سالم، سالمت جامعه هم تضمین می شود.

آبزی پروری ارگانیک:
شامل اجزایی است كه اطمینان می دهد فرایند پرورش آبزیان سازگار با طبیعت است و آبزیان تحت پرورش 

سویه های پرتولید قادر به بروز حداكثر توان ژنتیكی خود در روش پرورش باز نیستند. توجه

مرغ ارگانیک با مرغ سبز چه تفاوت هایی دارند؟ بحث 
کالسی

                                           مرغ سبز                                           مرغ ارگانیک
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در شرایط بهداشتی و طبیعی تولید می شوند. بخش 
قابل توجهی از تولید آبزیان در بسیاری از كشورهای 
در حال توسعه در سطحی وسیع و بدون به كارگیری 
از موادی چون كودهای غیرآلی، غذاهای فرموله شده 
تولید  غیره  و  داروها  سنتتیک،  و  شیمیایی  مواد  با 
می شود كه در نهایت بدون ایجاد هرگونه آسیب های 
زیست محیطی، محصول سالم به بازار عرضه می شود.

آبزی پروری ارگانیک

زنبورداری ارگانیک
پرورش زنبورعسل به روش ارگانیک صرفاً در محیط هایی امكان پذیر است كه شیوة كشاورزي در آنجا ارگانیک 
و مراتع اطراف آن از نوع طبیعي باشد. در محدودة مراكز صنعتي، اتوبان هـا و زمین های زراعی كه از سموم 
و كودهای شیمیایي در آنها استفاده شده و در كل مناطقی كـه بـه روش معمول كشت مي شوند، نمی توان 

اقدام به زنبورداري ارگانیک نمود.

یكی از اهداف اصلی زنبورداری ارگانیک، تولید محصوالت مختلف )عسل، موم، گرده، بره موم و ژله رویال( 
به صورت ارگانیک است. منظور از محصوالت ارگانیک، محصولی است كه باتوجه به قوانین، دستورالعمل ها 
و استانداردهای موجود، تولید، عمل آوری، بسته بندی و عرضه گردیده است. لذا روش های مدیریتی، منابع 
انتخاب و به كار گرفته  با دّقت كامل  باید  بیماری ها،  غذایی، موادمصرفی، روش های پیشگیری و درمان 

شوند.
عسل ارگانیک، به عسلی گفته می شود كه زنبورعسل از گل گیاهانی كه بدون مصرف آفت كش ها، كودهای 

پرورش زنبورعسل به روش ارگانیک
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شیمیایی و ارقام گیاهی اصالح شده ژنتیكی كشت شده اند، شهد گل آنها را 
جمع آوری كرده و پس از فراوری آن را به عسل تبدیل می كند. اهمیت عسل 

ارگانیک در سالم بودن محصول و كیفیت مطلوب و طبیعی آن است.

عسل ارگانیک

تولیدكنندگان و عمل آورندگان عسل ارگانیک موظف هستند كه تولید خود را به ثبت رسانده و كلیه اسناد و 
مدارك مربوط به تولید عسل ارگانیک را برای پیگیری و بررسی های بعدی نزد خود داشته باشند.

در پرورش زنبورعسل ارگانیک اقدامات اصلی، مدیریت و كارهایی كه روی كلنی ها انجام می شود به طور جهانی 
مشابه اند، تنها تنوع فعالیت آن مربوط به مناطق و زمان شكوفایی گیاهان مهم شهدزا و گرده زا می باشد.

برخی از داروهای ضدکنه زنبور عسل
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در برنامه های دراز مدت تولید عسل ارگانیک، داروهای شیمیایی كه امروزه به سادگی در درمان بیماری ها، 
آفات و انگل های زنبورعسل به كار می روند، كاربرد ندارند.

تغذیة حیوانات  در دامپروري ارگانیک
ارگانیک است. اغلب تغذیة حیوانات در  اولین عامل محدودكننده در دامپروري  به علوفه  قابلیت دسترسي 

دامپروري ارگانیک بر پایه چرا در مرتع استوار است.

نیازهاي غذایي حیوانات
حیوانات و طیوري كه براي تولید شیر، تخم مرغ، گوشت و سایر موارد پرورش مي یابند، باید نیازهاي غذایي 

آنها به طور كامل و با كیفیت مناسب تأمین گردد.
انرژي  با پروتئین و  انواع خوراك ها  تازه و سایر  باید به علوفه  به طور مثال گاوهاي شیری براي تولید شیر 
كافي دسترسی داشته باشند. براي نشخواركنندگان اصلي ترین علوفه ها شامل علوفه هاي خشبي )گراس ها و 
لگومینه  ها( است. اگر از كنسانتره یا مكمل غذایي استفاده مي كنید )براي مثال ضایعات كشاورزي و كنجاله ها(  
نباید حاوي تركیبات شیمیایی یا مواد سنتتیک باشند. به جاي استفاده از كنسانتره هاي گران قیمت مي توانید 
از انواع گیاهان لگومینه كه غني از پروتئین هستند، استفاده كنید. كه این گیاهان در مزارع به عنوان گیاهان 
پوششي به صورت بوته یا درخت استفاده مي شوند. اگر محتویات موادمعدني علوفه براي رفع نیازهاي حیوان 
كافي نبود استفاده از سنگ هاي نمكي معدني یا مكمل هاي غذایي مشابه مي توانند جایگزین شوند اما آنها 

نباید حاوي مواد سنتتیک باشند.

                                  تغذیة دام از مرتع                                                                          تغذیة دام در جایگاه

تغذیة دام در چراگاه و جایگاه، هر كدام داراي چه مزایا و معایبي هستند؟ بحث 
کالسی
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مدیریت مرتع در دامپروری ارگانیک

مدیریت مرتع برای اعمال مدیریت خوب گلّه بسیار حیاتی است. همچنین انجام عملیات مدیریتی مناسب در 
طی سال بسیار مهم خواهد بود. هر منطقه آب و هوایی دارای انواع مختلفی از علوفه ها است كه با شرایط آن 
منطقه تطابق یافته است. در بعضی از موارد ممكن است قبل از آماده سازی مكان های چرا، مراتع را با انواع 

بذوری كه بیشتر مورد نیاز حیوانات است بذرپاشی نمایند.
تهدید در مراتع می باشد. هنگامی كه سطح محافظ پوشش گیاهی مرتع  چرای بی رویه مهم ترین  احتماالً 
تخریب گردد، سطح خاك تمایل به فرسایش می یابد. در مراتع ضعیف یا زمین هایی با پوشش گیاهی كم، 
احیاي مجدد مرتع بسیار مشكل خواهد بود. بنابراین باید شدت چرا در هر قسمت از مرتع متناسب با ظرفیت 

تولیدی آن باشد.
بعد از چرای بیش از حد باید فرصت كافی برای بازیابی پوشش مجدد مرتع به آن داده شود. حصاركشی نواحی 
و چرای گردشی در چندین قطعه از مرتع می تواند در این زمینه مفید باشد. همچنین این عمل می تواند 

بیماری های عفونی را كه توسط انگل ها شیوع می یابد را كاهش دهد.

دربارة آسیب های ناشی از چرای بی رویه مراتع با یكدیگر بحث و گفت وگو كنید. بحث 
کالسی

شدت و مدت زمان چرا بستگی به نوع گیاهی كه در مرتع می روید و همچنین مدت زمان الزم برای رشد 
باید عملیات  ارگانیک  اگر علف های هرز در مزارع، یک مشكل هستند كشاورزان  مجدد آن خواهد داشت. 

مدیریتی خود را تغییر دهند و نباید از علف كش ها استفاده كنند.

حصارکشی نواحی و چرای گردشی مراتع

دامپروری ارگانیک و توسعة پایدار با تأکید بر تولید محصوالت سالم

در واقع محصوالت كشاورزی و دامپروری اعم از میوه ها، سبزی ها، گوشت، شیر، عسل، تخم مرغ، ماهی و دیگر 
تولیدات كه به صورت طبیعی و بدون استفاده از سموم، كودهای شیمیایی، آنتی بیوتیک ها، تركیبات محرك 
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رشد، تغییرات ژنتیكی و موارد مشابه، تولید شده باشند، با نام خوراك زیستی )ارگانیک( شناخته می شوند.
در بسیاری از كشورهای دنیا، محصوالت ارگانیک، محصوالت لوكس و خاص به شمار نمی روند و در فروشگاه ها، 
انواع محصوالت ارگانیک، از میوه و سبزی گرفته تا مرغ، تخم مرغ، شیر، عسل و ماهی را می توان یافت. در 
روش پرورش ارگانیک با احترام گذاشتن به ظرفیت طبیعی خاك، گیاه، حیوانات و اكوسیستم، كمک مؤثری 

به حفظ تنوع زیستی می شود.

ارگانیک  با غذاهای  از حیوانات و طیوري تهیه می شود كه  ارگانیک،  گوشت، تخم مرغ و فراورده های لبنی 
تغذیه می شوند و این حیوانات، امكان دسترسی به فضای آزاد را دارند. این حیوانات باید در محیطی نگه داری 
نباید  ارگانیک  به شیوه   به دام و طیور پرورشی  باشد.  رفتار طبیعی حیوانات، سازگاری داشته  با  شوند كه 
اما می توان آنها را در برابر بیماری واكسینه كرد. استفاده از داروهای  آنتی بیوتیک، داروهای شیمیایی داد 
ضدانگل به شدت كنترل می شود. انگل ها و بیماری های دامی عمدتاً به وسیلة اقدامات پیشگیرانه از قبیل چرای 
تناوبی، جیرة غذایی متعادل، اصطبل های بهداشتی و كاهش استرس، كنترل می شود. در پرورش دام ارگانیک، 
استفاده از هرگونه آنتی بیوتیک و داروهای سنتتیک شیمیایی، ممنوع می باشد. كاربرد كوكسیدیواستات ها و 
هرگونه محرك های رشد، محدود شده است؛ به جز یک سری داروهایی كه به طور ساالنه طبق قانون، به دام ها 

تجویز می شود: از جمله واكسیناسیون و داروهای ضد انگل.
ارگانیک،  روش  در  دارند.  تفاوت هایی  دام،  پرورش  صنعتي  روش های  به  نسبت  ارگانیک  دامی  محصوالت 

برخی از فراورده هاي تولیدي به روش ارگانیک

تحقیقات نشان می دهد حیواناتی كه تحت شرایط ارگانیک، پرورش داده شده اند، از رشد بدن و سیستم 
تولید مثلی بهتری نسبت به روش پرورش صنعتي برخوردار هستند. همچنین سیستم ایمنی بدن آنها، 

عملكرد بهتری نسبت به عوامل بیماری زا نشان می دهد.

توجه

حیوانات در یک محیط باز و بزرگ تری پرورش داده می شوند. فراهم آوردن بستری از كاه و كلش برای آنها 
از داروهای دامی استفاده شود، دورة  اگر  ارگانیک تغذیه می كنند.  از علوفه ها و مواد غذایی  بوده و  الزامی 
طوالنی تری باید طی شود تا محصوالت دامی به بازار عرضه شود. همچنین دورة از شیرگرفتن دام ها بیشتر از 
دورة مشابه در روش پرورش صنعتی می باشد. سرعت رشد دام ها با روند كندتری صورت می گیرد. با توجه به 
این مسائل، محصوالت ارگانیک تولیدشده )شیر، گوشت، تخم مرغ، عسل و ماهی( عمدتاً از حیوانات، حشرات 
و آبزیان سالم بوده و در این محصوالت، باقی مانده های داروهای شیمیایی، آفت كش ها و... به حداقل می رسد.
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باتوجه به ویژگی های كشاورزی و دامپروری ارگانیک ممكن است به نظر برسد كه نتوان این فرایند را مانند 
آنچه كه در كشورهای توسعه یافته و صنعتی در حال رخ دادن می باشد، در كشورهای در حال توسعه نیز اجرا 
نمود ولی باید با اتكا به منابع بومی، آگاهی كشاورزان و دامداران، تربیت نیروی انسانی متخصص و پیگیری 

همة زیرساخت های الزم، به تدریج آن را گسترش داده و به حد مطلوب رساند.
برای  مصرف كننده  تقاضای  نمی آید.  به  دست  غذایی  محصوالت  خودكفایی  طریق  از  لزوماً  غذایی  امنیت 
موادغذایی تولیدشده به شیوة ارگانیک، فرصت های جدید صادراتی برای كشاورزان كشورهای در حال توسعه 

ایجاد می كند و از این طریق، خودكفایی افزایش می یابد.

کشاورزی ارگانیک عامل افزایش تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم ها
هم اكنون طرح تولید و مصرف محصوالت ارگانیک كشاورزی و دامپروری، در بیش از 170 كشور دنیا به اجرا 
درآمده و تولیدكنندگان این كشورها از فروش غذاها و نوشیدنی های ارگانیک ساالنه حدود 60 میلیارد دالر 

درآمد كسب می كنند.
در این روش، مصرف انواع كودها و آفت كش های شیمیایی، مواد نگهدارنده و مواد افزودنی غیرمجاز، گیاهان 

اصالح شده ژنتیكی و همچنین تابش اشعه ها كاربرد ندارد.
تولید محصوالت  پایدار در كشور است. در حال حاضر هزینة  ارگانیک ضامن تحقق كشاورزی  تولید  روش 
ارگانیک با توان اقتصادی كشاورز ایرانی مغایرت دارد، از آنجایی كه هنوز مصرف این گونه محصوالت در داخل 
از فروش آن كفاف  از رواج كافی برخوردار نیست، درآمد حاصل  كشور جایگاه اصلی خود را پیدا نكرده و 
هزینه های تولید را نمی دهد. لذا الزم است این كمبود از طریق تقویت صادرات برطرف شود. توسعه تولید 

محصوالت ارگانیک فرصتی ویژه برای افزایش صادرات غیرنفتی است.

حدود 35 درصد از محصوالت كشاورزی به انواع موادشیمیایی آلوده هستند كه این امر منجر به افزایش 
احتمال بروز انواع سرطان ها در كشور شده است. 

توجه

ایجاد انواع سرطان ها با استفاده از محصوالت کشاورزی آلوده به مواد شیمیایی 
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واحد یادگیری ٢ 

تحلیل شرایط در دامپروری ارگانیک

آیا می دانید که:

١ عوامل تشكیل دهندة دامپروری ارگانیک كدام اند؟

٢ مدیریت تغذیه در دامپروري ارگانیک چگونه انجام می شود؟

٣ مراقبت های بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها در دامپروري ارگانیک چگونه صورت می گیرد؟

٤ از فناوري هاي جدید )بیوتكنولوژي و نانوتكنولوژي( در دامپروري ارگانیک چگونه می توان بهره گرفت؟

مقدمه

باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت، یكی از بزرگ ترین چالش های روبه روی جوامع بشری، امنیت و سالمت 
با تولید غذای سالم و خودكفایی در  برقراری امنیت غذایی  بنابراین توانمندی در  انسان ها می باشد.  غذای 
محصوالت اساسی، احیا و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، محیط زیست و استفاده از ذخایر ژنتیكی بومی 

باید از اهداف مهم بخش كشاورزی و دامپروری قرار گیرد.
یكی از اهداف مهم در دامپروری ارگانیک، تولید محصوالت دامی سالم و عاری از داروها و مواد شیمیایی 
می باشد كه در تغذیة انسان، نقش بسزایی دارند. همچنین سالمتی و رفاه حیوان، كمک به حفظ محیط زیست 

و به حداقل رساندن هزینه های تولید، از دیگر اهداف مهم آن می باشد.
دامپروری ارگانیک و تولید محصوالت دامی ارگانیک برای اولین بار در سال 2000 میالدی تحت حمایت 
انجمن بین المللی كشاورزی ارگانیک قرار گرفت تا بدین ترتیب اهداف مهمی كه این سیستم پرورش دنبال 
می كند، بیش از پیش تحقق پیدا كند، اگرچه هنوز توسعه و تكامل آن به حمایت های بیشتر و تحقیقات 
و پژوهش های فراوانی نیاز دارد. پایین بودن سطح تولیدات دامی و كشاورزی در كشورهای در حال توسعه 
و مشكالت متعدد زیست محیطی ناشی از آن از دغدغه های مهم این كشورها می باشد. بنابراین استفاده از 
افزایش تولید به محیط زیست و حفظ آن و همچنین توسعة پایدار كمک شایانی  راهكارهایی كه عالوه بر 
قرار گرفته  بررسی  مورد  ارگانیک  دامپروری  یادگیری،  واحد  این  در  قرار گیرد.  اولویت  در  باید  باشد  كرده 
و  اجزای مختلف آن از جمله رفاه و سالمتی دام و طیور، تولید غذای سالم، تغذیه و اصالح نژاد، روش پرورش 

و خصوصیات تولیدات ارگانیک و ارتباط آن با توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست بررسی می گردد.
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هنگامی كه دام، طیور، زنبورعسل و آبزیان برای تولید محصوالت ارگانیک پرورش و نگهداری می شود باید 
جزئی یكپارچه از یک واحد كشاورزی ارگانیک باشند. انتخاب نژاد، سویه و روش های تولید مثل مطابق با 

اصول كشاورزی ارگانیک باشد و به ویژه موارد زیر باید درنظر گرفته شود.
الف( سازگاری دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان پرورشی با شرایط منطقه

ب( بقا و مقاومت آنها در برابر بیماری
پ( عدم ابتال به بیماری های خاص و مشكالت مربوط به سالمتی برخی نژادها و سویه ها

دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان باید از بدو تولد از نسل والدینی باشند كه در شرایط ارگانیک پرورش 
بین  نباید  و  یابند  پرورش  ارگانیک  شرایط  تحت  زندگی  طول  در  حیوانات  این  همچنین  یافته اند. 

واحدهای ارگانیک و غیرارگانیک جابه جا شوند.

توجه

برای تولید پروتئین حیوانی ارگانیک در نظر گرفتن موارد زیر ضرورت دارد.
 طراحی یک سیستم پرورش در تولید

 مدیریت تغذیه 
 مدیریت بهداشت و سالمت دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

 استانداردها
 مدیریت تولید شیر ارگانیک

 مدیریت اصالح نژاد در تولید پروتئین حیوانی ارگانیک
 مدیریت پرسنل 

 دامپروری ارگانیک و مهندسی ژنتیک
 مدیریت رفاه حیوانات

 مدیریت خرید حیوانات
 مدیریت استفاده از فناوري هاي جدید )بیوتكنولوژي و نانو تكنولوژي( در دامپروري ارگانیک

١ـ طراحی یک سیستم تولید و پرورش ارگانیک
نخستین گام در جهت رسیدن به هدف نهایی تولید ارگانیک، داشتن یک طرح مناسب و جامع است. متقاضی 
باید نقشة دقیقی از مزرعه ترسیم كند كه نشان دهنده میزان تولید و وسعت آن  باشد. یک سیستم تولید  و 

پرورش ارگانیک باید شامل موارد زیر باشد:
 تعداد و نام چراگاه

 ساختمان محل پرورش حیوانات
 مرزهای مزرعه

 راه های رفت وآمد
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 زمین های مجاور مزرعه
 مناطق پیشگیری ایجاد شده برای جلوگیری از اثرات بیرونی بر تولید ارگانیک

 منابع آب سطحی و زیرزمینی

٢. مدیریت تغذیه 
خوراك هایي  از  باید  ارگانیک  دامپروري  در  است.  حیوانات  تغذیه  ارگانیک،  دامپروري  در  بخش  مهم ترین 
استفاده شود كه در مزارع ارگانیک تولید شده باشند. البته در شرایطي مي توان در تغذیة حیوانات از 5 تا 20 

درصد منابع خوراكي كه در مزارع عادي تولید شده اند، استفاده كرد.
امر  این  و  است  زیاد  غذایی  جیره  در  كنسانتره  به  نیاز  باال  تولید  علت  به  دامپروري  رایج  سیستم هاي  در 
مي تواند باعث بروز مشكالتي نظیر اسیدوز، لنگش، جابه جایي شیردان، پروالپس رحم و كاهش عمر اقتصادي 
حیوان  شود. ولي در دامپروري ارگانیک همواره نسبت علوفه به كنسانتره باید 60 به 40 باشد البته در سال 
2005 در اصالحیه جدید قوانین جنبش بین الملي كشاورزي ارگانیک بیان شد كه مي توان در سه ماه اول 

زایش نسبت علوفه به كنسانتره 50 به 50 باشد.
باید توجه داشت مزارعي كه برای تأمین خوراك دام ارگانیک مورد استفاده قرار مي گیرند باید حداقل سه 
سال قبل مصرف آفت كش و كودهاي شیمیایي در آن متوقف شده باشد و توسط سازمان هاي مرتبط گواهي 
موادمعدني،  ویتامین ها،  مثل  غذایي  افزودني هاي  مقداري  مي توان  ارگانیک  حیوانات  تغذیة  در  باشد.  شده 
قوانین  كرد.  استفاده  باشد،  مجاز  نظر سازمان گواهي دهنده  از  كه  دوره اي  در  پروبیوتیک ها  و  پري بیوتیک 

مربوط به افزودني هاي خوراك در استانداردهاي دامپروري ارگانیک هر ساله منتشر مي شود. 
نكته قابل توجه اینكه در دامپروري ارگانیک به هیچ وجه نباید از آنتي بیوتیک ها استفاده كرد و براي تولید 

شیر ارگانیک 12 ماه قبل از تولید شیر باید حیوانات از خوراك هاي 100 درصد ارگانیک استفاده كنند.
می توان از پري بیوتیک و پروبیوتیک در جیره جوجه هاي گوشتي استفاده نمود زیرا باعث كاهش كلسترول 

خون و گوشت شده كه در نهایت منجر به كاهش بیماري هاي قلبي ـ عروقي در انسان مي گردد.

تغذیه ارگانیک دام ها در چراگاه
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استانداردهای مربوط به تغذیة حیوانات در دامپروری ارگانیک
١ دام ها باید با جیره های متعادل حاوی خوراك با منشأ ارگانیک تغذیه شوند.

٢ خوراك باید به گونه ای باشد كه احتیاجات فیزیولوژیک و رفتاری حیوان را تأمین كند.

٣ موادی كه در تركیب خوراك استفاده می شوند باید سالمت و آسایش حیوان را فراهم كند )به عنوان مثال 

رعایت كردن نسبت علوفه به كنسانتره(.
٤ خوراك دام با منشأ معدنی، مواد ریزمغذی، ویتامین ها و یا پیش ساز ویتامین ها فقط باید از منشأ طبیعی 

باشد.
٥ دام ها باید دسترسی آزاد به آب شرب سالم داشته باشند.

٦ تغذیة گوساله های تازه متولد شده با آغوز و شیر طبیعی ضروری است.

٧ شیر جایگزین یا شیرخشک نباید از شیر غیرارگانیک تهیه شده باشد.

٨ حداقل 50 درصد از كل خوراك موردنیاز دام ها باید از مزرعة پرورش تأمین شود.

٩ استفاده از اوره و نیتروژن غیرپروتئینی در جیرة دام ها مجاز نیست.

١0 تغذیة اجباری به ویژه در دام های پرواری مجاز نمی باشد.

مواد  قوام دهنده،  مواد  پایداركننده،  مواد  امولسیون كننده ها،  شدن،  ضدكلوخه  مواد  دهنده،  پیوند  مواد   ١١

منعقدكننده فقط با منشأ طبیعی مجاز است.
١٢ مواد آنتی اكسیدان، مواد نگهدارنده، رنگ ها )شامل رنگدانه ها(، طعم دهنده ها و مواد اشتهاآور فقط با منشأ 

طبیعی مجاز می باشد.
١٣ پروبیوتیک ها، آنزیم ها و میكروارگانیسم ها مجاز هستند.

١٤ آنتی بیوتیک ها، عوامل ممانعت كننده از رشد انگل ها، مواد دارویی، محرك های رشد و یا هر ماده دیگری 

كه به منظور تحریک رشد باشد نباید در خوراك دام به كار رود.
١٥ مواد افزودنی به سیلو نباید از دستكاری ژنتیكی یا ارگانیسم های تراریخته و محصوالت آنها باشد و فقط 

كاربرد مواد زیر مجاز است:
استفاده از باكتری های تولیدكننده اسید الكتیک، فرمیک و پروبیوتیک یا اسیدهای طبیعی آنها در مواردی 
باشد، مجاز است و  تأیید مراجع ذی صالح  كه شرایط آب و هوایی اجازة تخمیر كافی را نمی دهد و مورد 
همچنین استفاده از نمک دریا، سنگ نمک، مخمر، آنزیم، آب پنیر، قندها یا فراورده های قندی مانند مالس، 

عسل، مجاز است.

مواد خوراکی و ترکیبات ممنوع در تغذیة حیوانات
١ افزودنی های خوراكی حاوی تركیبات غیرارگانیک.

٢ داروهای محرك رشد )افزودني هاي شیمیایي و آنتی بیوتیک ها(.

٣ خوراك هایی كه به روش شیمیایی تهیه شده است.

٤ خوراك های حاوی پسماندهای كشتارگاهی.

٥ خوراك های حاوی نگه دارنده مصنوعی.

٦ استفاده از كود و فضوالت در جیره غذایی.

٧ استفاده از رنگ دهنده های مصنوعی.
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٨ خوراك های تولید شده به روش دست كاری ژنتیكی.

٩ استفاده از اسیدهای آمینه مصنوعی.

١0 استفاده از خوراك هایی كه در معرض اشعه قرار گرفته اند.

٣. مدیریت بهداشت و سالمت دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان در دامپروری ارگانیک
یكي از تصورات اشتباه درمورد كشاورزي ارگانیک این است كه شیوة كشاورزي بي نیاز از كاربرد مواد شیمیایي 
مي باشد. ولي باید توجه داشت كه ساختمان تمام موجودات زنده و غیرزنده از تركیبات شیمیایي تشكیل شده 
است، آن دسته از تركیبات شیمیایي كه به صورت طبیعي به دست آمده اند و اثرات مخرب و ضدحیات ندارند، 
مي توانند در كشاورزي ارگانیک مورد استفاده قرار گیرند. در كشاورزي ارگانیک از كاربرد مستقیم و همیشگي 
آن دسته از مواد شیمیایي كه به راحتي به شكل قابل حل درمي آیند و همچنین هرگونه مواد ضدحیات حتي 
اگر منشأ طبیعي داشته باشد، باید اجتناب كرد. در جایي كه استفاده از این تركیبات الزامي باشد، باید از 

موادی استفاده شوند كه داراي كمترین تأثیر سوء هستند.
در دامپروري ارگانیک باید تا حد امكان از مصرف مواد ضدعفوني كننده مصنوعي ـ شیمیایي و مخرب بنا به 

دالیل زیر اجتناب كرد.
١ آسیب رساندن به محیط زیست

٢ ایجاد مقاومت هاي باكتریایی و میكروبی

٣ كاهش تنوع ارگانیک

٤ قیمت باالي مواد ضدعفونی كننده 

باشد.  گواهي كننده  سازمان  استانداردهاي  رعایت  با  باید  اضطراري  شرایط  در  آنتي بیوتیک ها  از  استفاده 
به گونه اي كه بعد از استفاده از آنتي بیوتیک تا 30 روز حق استفاده از تولیدات حیوانات وجود ندارد. به عنوان 
آنتي بیوتیک  كه  حیواناتي  محصوالت  مصرف  اجتناب  براي  شده  توصیه  زمان  برابر  دو  كلي  استاندارد  یک 
روي  محصوالت  اجتناب  شده  توصیه  )زمان  كرد  اجتناب  آنها  محصوالت  فروش  از  باید  كرده اند،  دریافت 

برچسب هاي انواع آنتي بیوتیک ها نوشته شده است(.
در دامپروري ارگانیک باید همواره پیشگیري به عنوان یک اصل اساسي درنظر گرفته شود. برای پیشگیري از 
بروز بیماري ها باید برنامه بسیار منظمي تهیه شود. در دامپروري ارگانیک باید همواره بیماري هاي منطقه اي 
را مد نظر قرار داد البته اگر از نژادهاي بومي هر منطقه استفاده شود حساسیت نسبت به این بیماري ها كمتر 

است ولي در هر صورت باید برای پیشگیري به موقع این بیماري ها اقدام كرد.
در دامپروري ارگانیک نمي توان حیوانات را هنگامي كه بیمار یا تحت درمان هستند به فروش رساند و همواره 
باید حیوانات و محصوالت سالم را به فروش رساند. در دامپروري ارگانیک استفاده از هورمون ها به صورت 

كاشتني و تزریقي اكیداً ممنوع مي باشد.
گاوهاي گله هاي ارگانیک داراي طول عمر بیشتري نسبت به گله هاي عادي هستند و در گله هاي ارگانیک 
بیماري هاي عفوني و  ارگانیک  بهار صورت می گیرد. در كل در دامپروري هاي  گوساله زایي بیشتر در فصل 

ناهنجاري هاي تغذیه اي كمتر است.
حفظ سالمتی دامپروری ارگانیک بر اساس سه اصل بنا نهاده شده است:

١ تأكید بر روش پیشگیرانه.
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٢ فراهم نمودن یک رژیم متعادل و مناسب برای حیوانات.

٣ كاهش شرایط تنش زا كه بر سالمت دام تأثیر گذار است.

در بحث سالمت و بهداشت كنترل انگل های بیرونی و درونی بسیار مهم می باشد.
 كنترل انگل های درونی با روش های مدیریتی همچون تناوب گیاهی در مزرعة كشت محصول و استفاده از 

داروهای گیاهی را می توان نام برد.
 در بحث انگل های خارجی می توان از تله های مگس گیر، حشره كش های الكتریكی، آفت كش های گیاهی 

و بیولوژیک استفاده كرد.
در بحث حفاظت فیزیكی دام هایی مانند گوساله وگوسفند، حصار كشی مناسب از شكار آنها جلوگیری می كند. 
استفاده از سگ راه حل مناسبی می باشد و یا می توان از تله استفاده نمود. استفاده از طعمه های سمی در 

مزارع ارگانیک مجاز نیست. 

 حیوانات مرده برای جلوگیری از حمله جانوران الشخور به مزرعه باید هر چه زودتر از محل دور 
گردیده و به شیوة بهداشتی دفن شوند.

 حیوانات بیمار و دارای جراحات و لنگش باید خیلی سریع درمان شوند.
 تغییرات فیزیكی باید تحت شرایط كنترل شده انجام شود كه حداقل ناراحتی و استرس را به همراه 

داشته باشد.
 كوتاه نمودن دم در گاو ممنوع است )به جز هنگامی كه برای درمان حیوان آسیب دیده ضروری باشد(.

توجه

مراقبت های بهداشتی و پیشگیری از بیماری در حیوانات ارگانیک مطابق با اصول زیر می باشد:
١ انتخاب نژاد یا سویه مناسب

٢ به كارگیری اصول دامداری متناسب با كیفیت مناسب همراه با دسترسی حیوان به جایگاه یا گردش در 

هوای آزاد كه موجب تقویت سیستم ایمنی طبیعی در بدن حیوان می شود.
٣ اطمینان از تراكم جمعیت حیوان در واحد سطح و در نتیجه پیشگیری از تراكم یا ازدیاد جمعیت آنها و 

بروز مشكالت ناشی از آن.
فوق،  پیشگیرانه  معیارهای  وجود  با  چنانچه 
تحت  فوراً  باید  شد  مصدوم  یا  بیمار  حیوانی 
درمان قرار گیرد و در صورت لزوم در جایگاه 
مناسب، به طور جداگانه نگهداری شود. روش 
در  وقفه  ایجاد  كه  باشد  به گونه ای  باید  كار 
اگر  حتی  نشود،  حیوان  آزار  باعث  درمان 
دست دادن  از  سبب  درمانی  روش  كاربرد 

وضعیت ارگانیک حیوان شود.
برای اینكه حیوانات بتوانند از مرتع و چراگاه 
كنند  استفاده  ارگانیک  خوراك  چراي دام در مرتع ارگانیکبه عنوان 
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حداقل باید به مدت 3 سال شرایط ارگانیک در مرتع حاكم باشد.
استفاده از داروها در دامپروری ارگانیک باید مطابق اصول زیر باشد:

الف( درصورت بروز بیماری خاص و عدم وجود راهكارهای مدیریتی و یا روش های درمانی مجاز یا در مواردی 
كه طبق مقررات دامپزشكي، استفاده از مواد ضدانگل یا كاربرد درمانی داروها مجاز باشد.

ب( كاربرد گیاهان دارویی )به جز آنتی بیوتیک ها(، درمان با روش هومیوپاتی یا كاربرد مواد ریزمغذی در صورت 
مؤثر بودن آن در گونه های دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان، بر درمان با داروهای شیمیایی ارجحیت دارد.

ج( چنانچه كاربرد روش های فوق در مبارزه با بیماری یا جراحات مؤثر نباشد، درمان شیمیایی با داروها و 
برای  انتظار  زمان  داروها، مدت  این  از  استفاده  انجام شود. درصورت  دامپزشک  نظر  با  باید  آنتی بیوتیک ها 

استفاده از تولیدات حیوانات باید به میزان دو برابر زمان تعیین شده در مقررات افزایش یابد.

٤ـ استانداردها
ضرورت تولید محصوالت ارگانیک و نیاز به استانداردهای مربوطه بنا به دالیل زیر می باشد.

 تمركز بیشتر بر روی كمیت و كیفیت ظاهری در مقایسه با كیفیت ارزش غذایی
 افزایش بقایای سموم و آفت كش ها و آنتی بیوتیک ها در موادغذایی

 پیدایش بیماری های مختلف مرتبط با موادغذایی )سرطان و كاهش توان ایمنی بدن(
 تخریب گسترده محیط زیست )فاضالب، موادشیمیایی، كودها و گازهای گلخانه ای(

 از بین رفتن تنوع زیستی
 عدم رعایت حقوق حیوانات در دامپروری

٥. اصالح نژاد در دامپروری ارگانیک
در دامپروري ارگانیک باید همواره سعي بر افزایش تنوع زیستي باشد. گونه های متفاوت حیوانات )شیری، 
گوشتی، تخم گذار و چند منظوره( نیازهای متفاوت دارند. انتخاب باید به گونه ای باشد كه با شرایط محیطی 
منطبق بوده تا بتوان خطرات را به طور عمده كاهش داد. از جمله این عوامل، توانایی انطباق با شرایط آب 
به  نسبت  اكتسابی  ایمنی  و  كنه ها(  )به خصوص  منطقه ای  انگل های  غذا،  كیفیت  نامساعد،  بسیار  هوایی  و 

بیماری های همگانی است.
 انتخاب نژادهای مقاوم به بیماری های رایج در منطقه پرورش.

 انتخاب نژاد مناسب از لحاظ تیپ، سیستم پستانی و خلق وخوی مناسب.
 عدم سخت زایی.

 مقاومت به لنگش و ورم پستان.
 طبق قوانین كشاورزي ارگانیک اروپا براي جایگزین كردن گله و افزایش توسعه آن مي توان از سایر گله هاي 
جایگزین  به صورت  غیرارگانیک  گله هاي  از  درصد   10 تا  مي توان  نیاز  صورت  در  و  كرد  استفاده  ارگانیک 
استفاده كرد و همچنین مي توان از گاو نر گله هاي ارگانیک دیگر وارد گله ها كرد. استفاده از تلقیح مصنوعي 

مجاز مي باشد ولي استفاده از تكنیک انتقال جنین ممنوع است.
از روش هاي نوین اصالح نژاد مي توان در جهت كاهش فاصله نسل و افزایش پیشرفت ژنتیكي و انتخاب صفات 

مطلوب استفاده كرد. دامپروري ارگانیک براي این جنبه های از علم نوین اهمیت زیادي قائل است.
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٦. مدیریت تولید شیر ارگانیک
به منظور تولید شیر ارگانیک، درمان حیوانات شیرده با آنتی بیوتیک در موارد اضطراری تحت شرایط زیر انجام 

شود:
درمانی  چنین  باشد.  شده  تأیید  كتبی  به صورت  دامپزشک  توسط  آنتی بیوتیک  از  استفاده  لزوم،  درصورت 
باید منجر به دورة زمانی 30 روزه عدم استفاده از شیر به عنوان محصول ارگانیک شود یا مدت زمان فوق 
می تواند 2 برابر دوره زمانی قطع داروی توصیه شده باشد )هر كدام طوالنی تر بود(. استفاده از آنتی بیوتیک ها 
باید در ركوردهای بهداشتی مزرعه ثبت شود. حیوانات شیرده فقط می توانند 2 بار در سال تحت درمان با 
آنتی بیوتیک قرار گیرند. حیواناتی كه بیش از 2 بار درمان در سال نیازمند باشند باید یک دوره گذار 12 ماهه 
را برای قرارگرفتن در تولید ارگانیک طی نمایند. حیوانات شیرده كه دچار بیماری های مزمن )ورم پستان( 

شده اند و نیازمند تكرار درمان می باشند باید از گله حذف شوند.

٧ـ کارگران در دامپروري ارگانیک
در دامپروري ارگانیک عالوه بر رعایت تمام مسائل مربوط به رفاه دام و همچنین حفظ طبیعت و محیط زیست، 
كارگران و افراد مرتبط با حیوان نیز باید داراي رفاه نسبي باشند؛ لذا در دامپروري ارگانیک، كارگران باید 

توسط سازمان هاي مربوط تأیید شده و داراي حقوق و مزایاي مناسبي باشند.

تولید شیر ارگانیک

فعالیت کارگران در سالن شیردوشي
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٨ ـ دامپروری ارگانیک و مهندسی ژنتیک
موادغذایي ارگانیک براساس تعریف نباید حاوي فراورده هاي مهندسي ژنتیک باشند.

٩ـ رفاه حیوانات در دامپروری ارگانیک
در دامپروري ارگانیک رفاه حیوانات باید به عنوان یک اصل اساسي درنظر گرفته شود حیوانات باید توانایي بروز 
رفتارهاي غریزي و اجتماعي خود را داشته باشند. در بین موجودات داراي احساس، حیوانات داراي سیستم 
عصبي مركزي پیشرفته تري هستند و نیازهاي رفتاري بیشتری دارند. اگر حیوانات عالئمی از درد، استرس و 
بیماري كه نتیجه عدم هماهنگي بین حیوانات و روش تولید و نگهداري است را داشته باشند، سیستم تولید 

تداوم نخواهد داشت.
در دامپروري ارگانیک باید تا حد امكان سطح آسایش و سالمت را براي حیوان افزایش داد و این امر باعث 

طعم،  )كیفیت،  آنها  تولیدات  كیفیت  افزایش 
سیستم  در  مي شود.  نیز  بهتر(  ماندگاري  و  بو 
دامپروري ارگانیک باید به همة حیوانات اجازه 
باشند.  داشته  اجتماعي  زندگي  شود،  داده 
انتقال  افزایش خطر  باعث  این سیستم  اگرچه 
بیماري مي شود ولي در دراز مدت باعث افزایش 
مقاومت به بیماري و كاهش هزینه هاي درمان 
و واكسیناسیون مي شود و در كل تولید نهایي 

افزایش خواهد یافت.

١0ـ مدیریت خرید دام در دامپروری ارگانیک
گوساله هایی كه از مزارع ارگانیک خریداری می شوند باید بالفاصله پس از شیرگیری به مزرعه انتقال داده 
ارگانیک  از مزارع  بزغاله هایی كه  و  بره  باشند.  ماه سن داشته  از شش  نباید بیش  ماده   شوند. گوساله هاي 
خریداری می شوند باید بالفاصله پس از شیر گیری به مزرعه منتقل شوند و نباید بیش از 2 ماه سن داشته 

باشند.
هنگامی كه دام های غیرارگانیک برای تولید شیر یا گوشت ارگانیک خریداری می شوند. برای گاوهای پرواری 
باید حداقل 12 ماه و گوسفند پرواری باید حداقل 6 ماه در سیستم ارگانیک پرورش یابند )حداقل سه چهارم 
از طول عمرآنها در این سیستم باشد(. درمورد گاوهای شیرده، گوسفند و بز باید حداقل 9 ماه از ورود آنها 

در مزرعه سپری شود.

تغذیة گوساله از مادر

در دامپروري ارگانیک گله هاي شیري حداقل 120 روز در سال باید در مرتع چرا كنند و این مرتع باید 
توسط سازمان هاي مربوط گواهي شده باشند و همچنین در طول سال نیز حیوانات باید در روز حداقل 
30 دقیقه در معرض نور خورشید باشند. هر دام در سال یک گوساله به دنیا  آورد و گوساله باید 420 

لیتر شیر طبیعي مصرف كند. هر ساله 30 درصد گاوهاي حذفي با تلیسه ها جایگزین شوند.

توجه



154

١١ـ مدیریت استفاده از فناوري هاي جدید )بیوتکنولوژي و نانوتکنولوژي( در دامپروري ارگانیک
 امروزه مدیریت عوامل خسارت زاي گیاهي و دامي بر پایة راهكارهایي است كه سازگار با محیط زیست و 
كاهش ورود عوامل خسارت زا به منابع غذایي بشر و اصالح كیفیت محصوالت تولیدی همراه با حفظ پایداري 

محیط زیست باشد.
نانوتكنولوژي و بیو تكنولوژي فناوري هاي نویني هستند كه تضمین كنندة افزایش میزان تولیدات و كیفیت 
تولیدات دامپروری، در كنار حفظ محیط زیست و منابع كره زمین مي باشد. از این فناوري هاي جدید مي توان 
همچنین  كرد.  استفاده  تولید  استانداردهاي  و  غذایي  امنیت  افزایش  با  همراه  محیط زیست  حفظ  برای 
بیوتكنولوژي برای افزایش تولید غذا داراي توانایي بالقوه است و باعث كاهش استفاده از مواد شیمیایي در 

كشاورزي، كاهش هزینة نهاده ها و كاهش اثر منفي بر محیط زیست مي شود.
دانشمندان عقیده دارند راه نجات محیط زیست از خطر تخریب و نابودي استفاده از روش هاي بیوتكنولوژي و 

نانو بیو تكنولوژي در تمام زمینه ها است.

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت دامپروری برای تولید محصوالت ارگانیک
فناوري نانو كاربرد هاي وسیعي در همة مراحل تولید، فراوري، نگهداري، بسته بندي و انتقال تولیدات كشاورزان 
دارد. كاربرد این فناوري در زمینة علوم دامي نیز وسیع است و مي تواند رویكرد جدیدي را در این صنعت 

داشته باشد و می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 نانو ذرات نقره به عنوان ضدعفوني كنندة قوي در ضدعفوني كردن جایگاه دام و طیور

 نانو كپسول ها براي پوشش داركردن برخي آنزیم هاي خوراكي و داروهاي دامي و محافظت از آنها
 نانو حس گرها برای شناسایي دام

پرورش دام سبک به روش ارگانیک
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آبزی پروری ارگانیک

كودهای  از  آن  در  كه  است  پرورش  و  تولید  و  بوده  ارگانیک  كشاورزی  از  شاخه ای  ارگانیک  آبزی پروری 
شیمیایی، آفت كش ها، موادشیمیایی غیرمجاز استفاده نشده و با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و اقتصادی 
یک  بازدهی  می تواند  كه  است  طبیعت  این  تعریف  طبق  می شود.  تولید  محیط زیست  با  سازگار  محصولی 
محصول را افزایش داده و یا مقاومت محصول به بیماری را افزایش دهد. محصوالت آبزی پروری ارگانیک در 

بسیاری از كشورها تولید می شود.

معیارهای های آبزی پروری ارگانیک
 پیشگیری از وقوع و شیوع بیماری به جای استفاده از دارو در درمان بیماری های آبزیان

 استفاده از گونه های بومی در حد امكان )هنگام استفاده از گونه های غیربومی دّقت بسیار زیادی باید صورت 
گیرد(.

 استفاده از روش های طبیعی پرورش بدون استفاده از آنتی بیوتیک ها.
 استفاده از روش های پرورش چندگونه ای در حد امكان در سامانه های پرورشی مناسب.

 مراقبت شدید از بروز هر عامل مخاطره آمیز زیست محیطی در جهت جلوگیری از اثرات سوء آنها.
 یكپارچه سازی مسائل مربوط به پرورش طبیعی در مدیریت مزرعه.

 تأمین كود و غذاهای مصرفی از مراكزی كه دارای گواهینامه ارگانیک می باشند.
 استفادة محدود از افزودنی ها در تغذیة آبزیان.

 پرهیز از مصرف آفت كش ها، محرك های رشد، رنگ دهنده ها و غیره.
 اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از فرار گونه های مورد پرورش به خارج از مزرعه.

 كاهش استرس حاصل از صید و برداشت گونه های مورد پرورش.
 عدم استفاده از كودهای غیرارگانیک.
 محدودسازی تراكم های ذخیره سازی.

مزارع پرورش سنتی یا ارتقا داده شده صالحیت دریافت گواهی ارگانیک را دارند.

نتیجه
عرضه و تقاضاي محصوالت ارگانیک در بازارهاي جهاني در حال پیشرفت است و به عنوان یک روش نوین 
امروز  دنیاي  نیاز غذایي  نمي تواند جواب گوي  این سیستم  اینكه  به  پاسخ  است. در  پذیرش  تولید در حال 
باشند، باید گفت كه مي توان با استفاده از روش هاي جدید مدیریتي و علمي به گونه اي عمل كرد كه هم نیاز 
جوامع امروزي برآورده شود و هم منابع طبیعي و زیست محیطي براي آیندگان حفظ شود. كشاورزي ارگانیک 
كشاورزي سنتي نیست. بلكه جنبة جدیدي از كشاورزي است كه براي اصالح سیستم كشاورزي امروز به 
آن نیاز است و تنها راه تأمین كنندة نیازهاي غذایي آیندگان استفاده از این سیستم تولید خواهد بود. در 
دامپروري امروز، جاي خالي رفاه حیوان، اصالح الگوهاي تغذیه اي، اصالح نژادي و بهداشتي و همچنین توجه 
به سالمت مصرف كنندگان به وضوح دیده مي شود؛ تولیدكنندگان و اصالح گران و همچنین متخصصین تغذیة 
دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان به بهانة اینكه در جوامع امروز جمعیت به صورت تصاعدي در حال رشد  است 
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مصرف كننده  سالمت  و  زیست محیطي  جنبه هاي  به  توجهي  هیچ  و  مي اندیشند  تولید  افزایش  به  فقط  و 
ندارند و همچنین روزبه روز با كاهش و تخریب منابع طبیعي، فرسایش خاك، گرم شدن زمین و كاهش تنوع 
ارگانیک و غیره مواجه هستیم، از طرفي مصرف كنندگان نیز امروز بیشتر به كیفیت اهمیت داده و ترجیح 
مي دهند كه یک محصول با كیفیت بهتر و حتي گران تر ولي سالم تر استفاده كنند، در نتیجه باید از سیستم 
تولید ارگانیک استفاده كرد. در ایران سطح اطالعات تولیدكنندگان و مصرف كنندگان در رابطه با محصوالت 
ارگانیک و توسعة پایدار نسبت به سایر كشورها بسیار پایین تر بوده و همچنین به دالیل جغرافیایي و اقلیمي 
در ایران روند تخریب منابع طیبعي نسبت به استانداردهاي جهاني بسیار باالتر می باشد، لذا مسئله ارگانیک 

نیازمند توجه بیشتري است.

داده  پرورش  ارگانیک  به صورت  آبزیان  و  زنبورعسل  طیور،  دام،  شما  هنرستان  منطقه  اطراف  در  آیا 
می شوند؟ روش پرورش، ظرفیت و تغذیه آنها را بررسی كنید؟ آیا در پرورش آنها شرایط ارگانیک رعایت 

شده است؟

فعالیت 
عملی

جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

)شایستگی ها(
استاندارد عملکرد

)کیفیت(
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

دامپروري 
ارگانیک

تحلیل تمایزی 
دامپروري ارگانیک و 

تحلیل ویژگی های تولید غیرارگانیک
در دامپروري ارگانیک 
و غیرارگانیک براساس 

استاندارد

باالتر از حد 
انتظار

تحلیل ویژگی های تولید در 
دامپروري ارگانیک و غیرارگانیک 

براساس استاندارد
3

در حد انتظار
تحلیل ویژگی های تولید در 

دامپروري غیرارگانیک با رویكرد 
اقتصادی

2

تحلیل شرایط در 
پایین تر از دامپروری ارگانیک

انتظار
تحلیل شرایط تولید در دامپروري 

1ارگانیک و غیرارگانیک

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20



157

منابع

١ امینی فرهاد )مترجم(، مبانی ژنتیک اصالح نژاد و بیوتكنولوژی ماهیان، انتشارات جهاددانشگاهی  تهران ، 

.1391
٢ بصیری محمد رضا، اصول اصالح نژاد زنبور عسل، ناشر مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردی جهاد كشاورزی، 

.1386
٣ بیكی مرتضی )مترجم(، پرورش طیور ارگانیک: تغذیه و خوراك دهی، ناشر مرز دانش، 1391.

٤ پشمی مرتضی، منافی آذر قادر، معینی موسی و اردالن مهرناز )مترجمین(، مفاهیم اصالح نژاد، انتشارات 

دانشگاه آزاد واحد ابهر، چاپ اول 1384.
٥ پیرانی نصراهلل و جلیل شجاع )مترجمین(، ژنتیک و كاربرد آن در علوم دامی، ناشر دانشگاه تبریز، 1390.

٦ جدیري سلیمي ابراهیم و عدالت نمین حسن، انگلیسي براي دانشجویان رشته علوم دامي، انتشارات سمت، 

چاپ دهم، 1392.
٧ چمن آرا وحید و مرشدی وحید، بهداشت و بیماری های آبزیان، انتشارات فرازاندیش  سبز، 1391.

٨ خالداری مجید، اصول پرورش گوسفند و بز، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، چاپ چهارم 1390.

٩ خواجه علیرضا، مجموعه قوانین و مقررات نگهداري، پرورش و بهداشت دام، انتشارات البرز فردانش، 1391.

١0 دادرس حبیب اهلل، اساسي كرامت و عالی مهر منوچهر )مترجمین(، راهنمای بیماری های پرندگان، انتشارات 

دانشگاه شیراز، 1395.
١١ دبیری نجفقلی، پرورش گاو ارگانیک: تغذیه و خوراك دهی، ناشر آییژ، 1394.

١٢ دستورالعمل صدور مجوز پروانه ماهیان زینتی آب شیرین، سازمان شیالت ایران، 1391.

و  كشاورزی  جهاد  وزارت  گرمابی،  ماهیان  پرورش  مزارع  بهداشتی  فنی  ضوابط  و  اجرایی  دستورالعمل   ١٣

سازمان دامپزشكی كشور، 1391.
١٤ دستورالعمل های دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های آبزیان، وزارت جهاد كشاورزی و سازمان دامپزشكی 

كشور، 1396.



158

پرورش  اصول كاربردی  مفاهیم  فاتحی فرهنگ،  و  اهلل  یكدانگی حشمت  بهرامی  بنادكی مهدی،  ١٥ دهقان 

گاوهای شیری، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران، چاپ اول 1388.
١٦ روشنفكر هدایت اهلل، مبانی اصالح  نژاد دام و طیور )برای دانشجویان علوم دامی و دامپزشكی و كشاورزی(، 

ناشر علوم و فنون پزشكی اهواز، 1392.
١٧ زین العابدین طهراني فرشاد، رجب ابوالفضل و همكاران، برنامه اجرایي بررسي و كنترل بیماري هاي طیور 

و زنبور عسل، سازمان دامپزشكي كشور، 1393.
١٨ سیاست ها و ضوابط كلی صدور مجوزهای آبزی پروری توسط سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع 

طبیعی، سازمان شیالت ایران، 1392.
١٩ مخیر بابا، بیماری های ماهیان پرورشی، ناشر دانشگاه تهران، 1389.

٢0 مرادی سمیرا و مرتضی پشمی، بیماری های دام و طیور، ناشر سروا، 1392.

٢١ نبیان صدیقه، بیماری ها و آفات زنبور عسل و روش های تشخیص آنها، انتشارات دانشگاه تهران، 1395.

٢٢ نظام دامپروری كشور )جلد اول(، وزارت جهاد كشاورزی معاونت امور دام، 1386.



اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی 
کتاب دانش فنی تخصصی رشته امور دامی ـ کد ٢١٢٣٤٧

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

مازندران مفید وسگری کیاسری7شهرستان های تهران مهدی مهرآبادی1

خراسان رضوی احمد نازک8اصفهانعلی غالمی2

بوشهرحمید دشمن زیاری9کرمان جالل بیاتی زاده3

کرمان سعید خسروی10آذربایجان غربي عباسعلی احمدی4

آذربایجان شرقي رحمان غفاریان11شهرستان های تهراناکبر علی وردیلو5

گلستان مجید نظام دوست12خراسان شمالیافشین یارمحمدی6

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی
 ملی جمهوری اسالمی ایران، مشاركت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می كند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه
نونگاشت، درسی  كتاب های  دربارة  معلمان  نظرات  دریافت  با  تا  راه اندازی شد  درسی  كتاب های  اعتبارسنجی  بر خط  تعاملی   سامانه 
 كتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با كمترین اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند،
 همكاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای
 محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همكاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی كه تالش
مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این كتاب یاری كرده اند به شرح زیر اعالم می شود.




