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  والت دام و طيورتوسعه پايدار در محص
        

 1و  داود قندي 2، سهيل مير حبيبي1سيد داود شريفي

  گروه علوم دام و طيور، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهران-1
  گروه علوم دامي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد گلپايگان-2

  
  چِكيده

م براي دولتمردان، متخصصان اي اساسي و مه تأمين غذاي با كيفيت، سالم و كافي براي جمعيت كشور همواره مسئله
تأمين امنيت غذايي با تكيه بر توليد از منابع داخلي، خودكفايي، در محصوالت بر  لذا. بوده استدست اندركار در اين زمينه 

هاي دامي در  از سوي ديگر رشد اقتصادي جامعه، افزايش سهم مصرف فرآورده .ه استشداساسي و توسعه صادرات تأكيد 
براي تحقق اين . ها را روزافزون كرده است وار و آهنگ رشد جمعيت نيز افزايش تقاضا براي اين فرآوردهسبد غذايي خان

هاي علمي توسعه پايدار دامپروري و ارتقاء توليدات دامي يكي از  هاي پژوهشي و يافتن روش هدف مهم پرداختن به فعاليت
ر اين بخش ازكشاورزي به دليل ماهيت فعاليت هاي آن اثرات و از طرف ديگ. باشد ناپذير براي كشور مي راهبردهاي اجتناب

لذا با توجه به تاثيرات متقابل پرورش دام و طيور و محيط زيست تدوين استراتژي . پيامدهاي گوناگوني بر محيط زيست دارد
صنعت بسيار ضروري مناسب جهت دستيابي به توسعه پايدار در اين زمينه و در نهايت كاهش اثرات منفي زيست محيطي اين 

   .گيرد در اين مقاله توسعه پايدار در توليدات كشاورزي و دامي  و شاخص هاي پايداري مورد مطالعه قرار مي. است
  

 توسعه پايدار، توليدات دامي، دام و طيور: كلمات كليدي

 
  مقدمه

افزايش . ئولين جوامع شده استهاي دانشمندان  و مس ترين نگراني امروزه عدم پايداري جوامع انساني يكي از عمده
رويه از منابع طبيعي، جوامع را به سويي سوق داده است كه انسان بدست خود محيط زيست را نا سالم  جمعيت و استفاده بي

آب، خاك و هوا  را كه از . كند ساخته است و در جهت تخريب تدريجي و جبران ناپذير منابع طبيعي خود حركت مي
الزمه زندگي هستند را با مورد تهديد قرار داده و شرايط نامطلوبي را براي تأمين نيازهاي اوليه خود يعني ترين عوامل  مهمترين

كشور ما غني از منابع تجديد شونده و يا غيرتجديد شونده مي باشد ولي از منابع مذكور بصورت غير .  نمايد غذا فراهم مي
باشند و با هجوم گسترده ساخت و  اعي نيز به سرعت در حال تخريب ميهاي زر منابع ارزشمند خاك. شود اصولي استفاده مي

ها و مراتع نيز رو به نابودي  جنگل. گردد سازهاي اماكن شهري در آنها، شرايط توليد محصوالت زراعي به مرور سخت تر مي
به اين ترتيب و به خاطر عدم  . نگري و بيشتر به خاطر منافع فردي يا گروهي در حال تخريب است است و بدون توجه به آينده

برنامه ريزي روشن در جهت توسعه پايدار بويژه در حفظ و بهره برداري از منابع طببيعي بويژه بخش كشاورزي  و زير مجموعه 
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آن يعني دام و طيور به عنوان تأمين كننده غذاي مورد نياز جامعه، آينده روشن و قابل اعتمادي در اين خصوص براي كشور 
در اين نوشتار سعي گرديده است كه . كند نيست و اين خودر دستيابي به توسعه پايدار براي جامعه را با تهديد روبرو ميمتصور 

ضمن بيان توسعه پايدار و شرايط كشور از اين نظر، توسعه پايدار در بخش توليدات دام و طيور و آبزيان و راهكارهاي دستيابي 
  .    به آن مورد بررسي قرار گيرد 

 
  كشاورزيدر توسعه پايدار     

 90الي  45اين بخش عموماً . بسياري از كشورهاي در حال توسعه بخش غالب اقتصاد ملي است بخش كشاورزي در 

بخش كشاورزي در جريان رشد   .درصد از كل اشتغال كشور را تشكيل مي دهد 95الي  60درصد از كل توليد ملي و حدود 
 منظور از امنيت. غذا و امنيت غذايي براي جمعيت رو به رشد تامين: و اساسي بر عهده دارد مهم و توسعه اقتصادي چند وظيفه

، توسعه 1988در سال شوراي فائو  .غذايي، دسترسي همه مردم به غذاي كافي در تمام اوقات براي زندگي سالم و فعال است
توسعه پايدار، مديريت و نگهداري منابع «  : ده استرا چنين تعريف نمواين براي بخشهاي مواد غذايي وكشاورزي پايدار 

طبيعي و جهت بخشي تحوالت وساختار اداري است، به طوري كه تأمين مداوم نيازهاي بشري و رضايتمندي نسل حاضر و 
با حفاظت زمين، آب ) در بخشهاي كشاورزي، جنگلداري وشيالت(چنين توسعه پايداري. نسلهاي آينده را تضمين كند

ژنتيكي گياهي وجانوري همراه است، تخريب زيست محيطي به همراه ندارد، از فناوري مناسب استفاده مي كند، از نظر  وذخائر
متصور مي  كشاورزيدر توسعه پايدار  بنابر اين اهداف زير در ».اقتصادي بالنده وپايدار واز نظر اجتماعي مورد قبول است

  :باشند
  مناسب وپايدار بين خودكفايي واتكاي به نفسامنيت غذايي از طريق ايجاد توازن   .1
  ايجاد درآمد واشتغال در نواحي روستايي، خصوصاً به منظور ريشه كني فقر  .2
 .حفظ منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست .3

  توسعه پايدار در توليدات دام و طيور
وع تغييرات زيادي را در اين بخش در دو دهه اخير تقاضا براي محصوالت دامي در جهان دو برابر شده است و اين موض 

توليد محصوالت دامي در كشورهاي در حال توسعه در اثر محدوديت منابع خوراكي براي دامها . در جهان اعمال نموده است
غذائي پائين خوراكهاي موجود و باالبودن ميزان الياف انها و دسترسي كوتاه مدت به آنها باعث  بعالوه ارزش. شود محدود مي

هائي، باعث افزايش رهاسازي گاز متان و ساير گازهاي  تغذيه نشخواركنندگان با چنين علوفه. محدوديت مي شوند تشديد
در . اين امر عالوه بر آلودگي محيط باعث كاهش راندمان استفاده از انرژي خوراك نيز مي گردد. شود اي به محيط مي گلخانه

جهي نمي شود و غالباً كودهاي دامي در سطح مزارع رها شده تا به مرور تجزيه اين كشورها به كود توليدي دامها نيز چندان تو
. گردند تجزيه كودهاي دامي در اثر فعاليت ميكروبي باعث توليد گاز متان و دي اكسيد نيتروژن شده كه وارد اتمسفر مي. شوند

از طريق خاك وارد آبهاي زيرزميني شده و يا همچنين مقادير زيادي نيترات آزاد و فسفر نيز از كودهاي مذكور آزاد شده كه 



  ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 
 1388ماهمهر 29-30

ه ش    ن   ھما و    ھار  شاورزی     ای    ایده     ی   

 

288 

 

ها تجمع يافته و آنها را براي مصارف انساني و يا ساير موجودات غيرقابل  ها و رودخانه در مخازن آبهاي سطحي مثل بركه
  . نمايند استفاده مي

 
  ها   پايداري در توليدات دام و طيور، اهداف و شاخص

اواني به منظور ارزيابي هاي جامع در رابطه توسعه پايداري نشانگرهاي تاكنون از طرف نهادهاي بين المللي فر
كه گزارش » (UNEP)برنامه زيست محيطي سازمان ملل «از جمله مي توان، . گوناگوني مطرح گرديده است) شاخصها(

با  (UNDP)  برنامه توسعه سازمان ملل، را منتشر مي كند» دورنماي محيط زيست جهاني«هاي دو ساالنه تحت عنوان 
» گزارش توسعه جهاني«با گزارش ساالنه تحت عنوان » بانك جهاني« و »گزارش توسعه انساني«گزارش هاي منظم بنام 

هدف تمام نهادهاي مذكور ارائه معيار ها و شاخص هايي براي . اشاره كردبا محتواي محيط زيست و توسعه پايدار 
توسعه پايدار در ابعاد اجتماعي،اقتصادي و  نوع چندگانه و متتشخيص ميزان موفقيت كشورها در رسيدن به اهداف 

در بخش كشاورزي  و به خصوص پرورش دام و طيور  توسعه پايدار اهداف مختلفي را دنبال مي . زيست محيطي است
  :توان به مهمترين آنها اشاره كرد  نمايد كه مي
 در نظر گرفتن نياز هاي نسلهاي بعدي ؛ فراهم كردن امنيت غذايي همراه با افزايش كمي و كيفي آن ضمن  
 حفاظت از منابع آب،خاك و منابع طبيعي؛  
 ي در داخل و خارج از مزرعه ؛ژحفاظت از منابع انر  
  ؛ توليدكنندگانحفظ و بهبود سود آوري  
 حفظ نيروي حيات جامعه روستايي ؛  
 حفظ تنوع زيستي ؛  
  قابليت پذيرش از سوي جامعه ؛  

مذكور ميتوان پايداري در توليدات دام و طيور را در سه بخش پايداري از نظر اكولوژيكي، حال با توجه به موارد  
بايستي براي اندازه گيري پايداري در  هاي كه مي لذا شاخص. پايداري از نظر اقتصادي و پذيرش اجتماعي تقسيم نمود

  . داين بخش از كشاورزي تعريف نمود در قالب تقسيم بندي ذكر شده در باال باشن
   هاي پايداري در پرورش دام و طيور شاخص

هاي مختلف پرورشي در مناطق مختلف جهت ارزيابي  محققين مختلف معيارهاي مختلفي را با توجه به سيستم    
در اين قسمت اين معيارها بررسي شده و با توجه . پايداري برنامه هاي پرورش دام و طيور مورد آزمايش قرار داده اند

  .شور سعي در تطبيق آنها با سيستم هاي پرورش موجود در كشور خواهد شدبه شرايط ك
  : تعداد دام - 1
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به عنوان ) نظير پشم يا چرم( تعداد حيوانات موجود به عنوان منبع توليد مواد پروتئيني و يا ساير توليدات مرتبط
هت حائز اهميت است كه با توليد و اين معيار از اين ج. يك پارامتر مهم و نهاده اساسي در اين صنعت قلمداد مي شود

اي  هر حيوان مي تواند دليل قانع كننده يميزان توليد به ازا.  در نهايت بازده اقتصادي در اين صنعت در ارتباط است
اين مهم در واقع مالك اصلي در . براي حفظ آن حيوان و همچنين  تصميم گيري در خصوص تعيين اندازه گله باشد

  .  شروع، راه اندازي و ايحاد تأسيسات و تداوم اين حرفه مي باشد سرمايه گذاري براي
  تراكم گله   - 2

تراكم گله بيانگر ميزان . تراكم گله و يا حيوانات بيانگر  نسبت بين تعداد  دام  به سطحي است كه پرورش مي يابند
اي  د منشاء ورود مواد مغذي عمدهدام و طيور خو. شود هائي كه از طريق دام و طيور وارد طبيعت مي وارد شدن آالينده

هر چند كه اين موضوع ساده به نظر مي رسد ولي واقعيت . هستند كه به آب، خاك و محيط اطراف وارد مي شوند
اينست كه وارد شدن مقادير زيادي مواد مغذي حاصل از تجزيه فضوالت به محيط زيست اثرات اكولوژيكي بسيار 

كم دام در يك منطقه بيانگر ميزان فشارهاي زيست محيطي است كه از سوي آنها بر لذا ميزان ترا. زيادي در پي دارد
  . طبيعت اعمال مي شود

 
  ي هاي فسيلي مصرف انرژ - 3

مواد آلي طي ميليونها سال انباشته شدن در اعماق زمين به منابع غني از انرژي مانند ذغال سنگ ، نفت و گاز تبديل 
عنوان سوخت  خود منجر به افزايش آلودگي محيط زيست و وارد شدن مقادير استفاده از اين منابع به . شده اند

گرم شدن تدريجي كره زمين در چند سال گذشته در . معتنابهي از گازهاي سمي و زيان آور به محيط زيست مي شود
هاي فسيلي نسبت به  يبنابر اين سهم انرژ. اي نتيجه استفاده بيش از اندازه از انرژي هاي فسيلي است اثر گازهاي گلخانه

كل انرژي مصرفي در بخش كشاورزي و همچنين صنعت دام و طيور ميتواند به عنوان يك شاخص براي ارزيابي 
كاهش سهم انرژيهاي فسيلي در تامين انرژي مورد نياز اين صنعت مي تواند به . پايداري توليدات اين صنعت بكار رود
  .  پايداري بخش كشاورزي كمك نمايد

  تنوع - 4
اي و همچنين تنوع ژنتيكي در داخل گونه ها يكي از عوامل مهم بقاء و تكامل موجودات در طول  وجود تنوع گونه

حفظ تنوع ژنتيكي در گياهان زراعي و جمعيت دامي منطقه خود مي تواند عامل مهمي در تداوم و . زمان بوده است
  .     افزايش محصوالت كشاورزي باشد

  سطح مورد استفاده  - 5
هاي توليد شده در محيط مي كاهد و كاهش آلودگي  م فعاليتهاي توليدي در محدوده وسيع از تمركز آاليندهانجا

لذا تدوين استاندارد براي سطح مورد استفاده در فعاليتهاي توليدي . باعث حفظ و ثبات پايداري در محيط مي گردد
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آور نرسد كمك مهمي به پايداري توليد در  طح زيانمربوط به دام و طيور بطوري كه ميزان آالينده هاي توليدي به س
  . اين بخش خواهد كرد

  دفع ازت و فسفر - 6
امروزه روش پرورش دام و طيور به شكل متراكم و تغذيه آنها براي دستيابي به حداكثر توليد و سود اقتصادي 

با توجه به اثرات منفي . دمنجر به وارد شدن مقادير زيادي ازت و فسفر از طريق فضوالت توليدي به محيط مي گرد
ها،  تمركز عناصر مذكور در يك سطح محدود و وارد شدن انها به آبهاي جاري  و در نتيجه تهديد و تخريب اكوسيستم

اي مختلفي براي  راهكارهاي مديريتي و تغذيه. محدود نمودن توليد آنها در واحدهاي پرورش دام و طيور الزامي است
بنابراين مقدار وارد شدن عناصر مذكور به محيط زيست . سوي متخصصين ارائه شده استكاهش ازت و فسفر دفعي از 

از طريق فعاليتهاي دامپروري مي تواند به عنوان يك شاخص براي بررسي ميزان پايداري در نظر گرفته شود و با تعريف 
  .       سطح استاندارد براي آن در مطالعات پايداري استفاده شود

 ليدي به انرژي مصرفينسبت انرژي تو - 7

انجام فعاليتهاي توليدي در زمينه كشاورزي و دامپروري مستلزم مصرف انرژي است كه بخش از اين انرژي از 
انرژي مصرفي در اين بخش به صورت اشكال ديگر انرژي در محصوالت توليدي ذخيره . منابع فسيلي تأمين مي شود

بت انرژي توليدي به انرژي مصرفي بيانگر بازده فعاليت توليدي انجام نس.  شده و در نهايت به مصارف انساني مي رسد
لذا . باشد هاي حاوي انرژي به محيط مي هرچه اين بازده باالتر باشد نشان دهنده كاهش وارد شدن آالينده. باشد شده مي

 .از اين نسبت  مي توان در مطالعات پايداري در زمينه توليدات دام و طيور استفاده كرد

 
  :گيري تيجهن

رويه از منابع طبيعي، جوامع را به سويي سوق داده است كه انسان بدست خود محيط  افزايش جمعيت و استفاده بي
تخريب . كند زيست را نا سالم ساخته است و در جهت تخريب تدريجي و جبران ناپذير منابع طبيعي خود حركت مي

اين مشكل به خاطر . در چند دهه اخير به خوبي قابل مشاهده است منابع و بويژه مراتع و زمينهاي كشاوري در كشور ما
عدم برنامه ريزي روشن در جهت توسعه پايدار بويژه در حفظ و بهره برداري از منابع طببيعي بويژه بخش كشاورزي و 

استفاده از لذا . زير مجموعه آن يعني دام و طيور به عنوان تأمين كننده غذاي مورد نياز جامعه، بوجود آمده است
  .تواند مفيد باشد شاخصهاي معرفي شده پايداري در توليدات دام و طيور جهت دستيابي به توليدات پايدار در كشور مي
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Abstract 
Obtaining the quality, healthy and enough food for the country has always been important and 

essential for government and experts in this field. Therefore the food security by relying on the 
production from domestic resources has been emphasized through self-sufficiency in the basic products 
and Development of exports. On the other hand the economic growth, increase the share of consumption 
livestock products in food basket families and the growth of population have increased demand for them. 
Realization this important goal needs research activities, scientific methods to find stable development of 
animal husbandry and growth of animal productions in the country. This agricultural section due to the 
nature of activities has various effects on environment. Therefore, by paying attention to the mutual 
effects between animal husbandry and environment is necessary design of appropriate strategy for 
reaching to the Sustainable Development in this regard and decrease the negative effects on the 
environment. In this article sustainable development in agricultural and livestock productions and 
indicators of the resistance studied. 
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