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 چکیده

اهلی کردن  ،کشاورزی دارد. در این رابطههای زراعی سابقه بسیار طوالنی در تاریخ تکامل تلفیق دام در نظام

هایی از خاور نزدیک بوده است و بدین ترتیب بخشخشک در  هایمنطقه درزمان با آغاز دیمکاری هم ،گوسفند و بز در ایران

بین دامداران و همیشه ها تضاد سودمندی دلیلبه آغاز شده است. در این راستا ها منطقه اینزمان در دامداری و زراعت هم

این تضاد هیچگاه نتوانسته است  اماوجود داشته است، برداری از زمین نی بر چگونگی بهرهمبهایی کشاورزان کشمکش

چه خود قرار دهد و بدین ترتیب آنزیر تاثیر کنند را مشترکی که این دو قشر در تلفیق دام و زراعت کسب می هایسودمندی

از این فرآیند به دامداران عشایر  چشمگیری. بخش است شدهجهان رایج  هایمنطقهشود در همه کشاورزی تلفیقی نامیده می

کردند و این نوع غالت استفاده می یاچرزراعی و پس پسماندهایدامی و کود از  تولیدهایتهاتر مربوط است که در قبال 

ه، نیز با ترکیب دامداری با کشت علوف مزرعهمطرح بوده است. تلفیق در سطح  کلیتلفیق در حقیقت در مقیاس و  سازگاری

گرفته است. زراعی و باغی و چرا در سطح مراتع توسط دامداران روستایی صورت می هایمحصول پسماندهایاستفاده از 

ت چه تا کنون رایج بوده اساست. آن لفیقیکشاورزی تگیاهان زراعی، جالیزی و باغی یکی از این منابع غذایی در  پسماندهای

های ایران، گسترش موضوع کمبود شدید مواد آلی خاکسو امروزه از یک  اما هاستبرای تعلیف دام پسماندهاصرف این م

مواد  رقابتی برای این ،های زیستیسوخت و ، تولید کاغذرزی پایدار مانند کشاورزی حفاظتیهای مبتنی بر اصول کشاوروش

در حال حذف شدن  اندبوده هاکی به این سیستمسل قدیمی دامداران و کشاورزان که متناز سوی دیگر و  کرده استمطرح 

ها و باید زمینهبراین ابن .چندانی به ورود به چرخه دامداری و کشاورزی ندارد میلها بوده و نسل جدید نیز از این عرصه

زی ریمالکی است الزم است هر گونه برنامهخرده ایرانکشاورزی در  چونفراهم شود.  های قوی برای جذابیت این حرفهانگیزه

های در قالب فناورینیز  کشاورزیتلفیق دام و  هر نوع باشد و مالکییت خردهبا توجه به این واقعکه قرار است انجام شود 

 یرد.گ صورتبا توجه به توان اقلیمی هر منطقه و پا برای کشاورزی خردهنوین 
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 مقدمه

بین این دو  ناسازگاریآیند و خشک جهان به شمار می هایمنطقهانسانی در  هایجامعهدهقان و شبان دو جزء اصلی 

ها و . منافع شبان در مراتع کوهپایهداردای بسیار طوالنی سابقه هامنطقهمراتع و دیمزارهای این استفاده از گروه در 

بوده است. این  تضاددر   1مدیریت زمینکاربرد یشه به نوعی از نظر ها همها و کوهپایهها و منافع دهقان در دشتکوهستان

صاحب  در سنتخود را متولی دیمزارها و دیگری خود را  ،و حقوقی سنتیکه یکی به صورت  شدهمیجا ناشی از آن تضاد

اصل این دو را میزان بارندگی اند و حد فحد و مرز مشخصی نداشته به طور معمولکرده و دیمزارها و مراتع مراتع قلمداد می

شده و در تبدیل میپرباران مساحت بیشتری از مراتع به دیمزارها  یهادر سالبدین ترتیب که  .کرده استنه تعیین میساال

ه بیشتری در دسترس بود چراگاه بنابراینشد و مساحت بیشتری از زمین بدون کشت باقی گذاشته می بارانهای کمسال

به  جومهبردار از مراتع بوده است. بهرهو دامداران  کشاورزانبین  تضادعامل بروز  هاهمیشه این تبدیل و تغییربنابراین است. 

هنگام خشکسالی نیز عامل دیگری در این رابطه بوده است. برخی نزاع تاریخی بین هابیل  درکشتزارها به علت کمبود علوفه 

اند و برخی سقوط تمدن بابل را به علت را به چنین تضادی نسبت داده بود دهقان و دیگری شبان در حکمو قابیل، یکی 

و  های آبریزحوضه. این موضوع باعث به هم خوردن تعادل هیدرولوژیکی در (15) اندهدانستزدایی رویه و جنگلچرای بی

تشدید  را تضاد بین دهقان و شبان  در نهایتشده و  هامزرعههای کشاورزی و ها و تخریب زیرساختجاری شدن سیالب

 است. کرده

های دامداری در مراتع گوسفند و بز که از اجزاء اصلی فعالیت ویژهبه  هاحیوان کردن باید توجه داشت که اهلی

کاری نیز در خاور نزدیک و آسیای میانه صورت گرفته است. دیم هامنطقهزمان با پیدایش این هم ،است خشکی هامنطقه

(. بدین ترتیب شروع 9سال پیش آغاز شده است ) 8444سازی این دو نوع دام در غرب ایران حدود زمان با فرآیند اهلیهم

 ایهمنطقهبین این دو حرفه غالب در را  هاسودمندیکاری همراه با مرتعداری و با اهلی شدن گوسفند و بز، نوعی تضاد دیم

ناشی از آن در سراسر  پیامدهایها و گشاییت. در همین راستا بسیاری از کشورشکل داده اس ایرانخشک جهان و از جمله در 

 بین ایران و توران یا هاترین جنگبط باشد. شاید قدیمیهای چنین تضادی مرتتواند با زمینهتاریخ در نواحی خشک می

ازبک به ایران بدون ارتباط با سابقه  و سلجوق، ترکمن، مغول انین حمله مهاجمنچو روم و هم و یونان های ایرانجنگ

ها و نشین نباشد. در این میان در خالل کشورگشایییکجا ای و عشایری و کشاورزاندامداران قبیلهبین  ناسازگاریتاریخی 

به منظور تولید مواد  غنائم جنگی منزلههای زراعی به کاری و آشوب، زمینبپس از یک دوره مقدماتی خرا ،هاتسخیر زمین

راج منابع ها به منظور تاگشاییرسد در تاریخ همیشه کشورمیگرفت. بدین ترتیب به نظر غذایی در اختیار جنگجویان قرار می

شده که در طول راه مقدار کافی مواد طوری طراحی می هادر گذشته مسیر حمله مهاجم ،به طور معمولطبیعی بوده است. 

وجود مراتع و کشتزارهای کافی در بعضی  ،ها تامین شود و در این موردجنگی آن هایحیوانغذایی برای جنگجویان و 

ر کمتر د ،ندنبودمناسب  هامزرعهی که مراتع خوب یا یهامنطقهکرده و برعکس گذرگاه اصلی حمله را تعیین می ،هامنطقه

 گرفتند و از تهاجم اولیه در امان بودند.مسیر حمله قرار می

ین دو ا اما از طرف دیگر ،برداری از زمین مرتبط بوده استبهرهبه چگونگی  بیشترن تضاد یا ،شد گفتهگونه که همان

تی ناخشمبواند. نقطه مشترک این دو گروه به اصل مشترک فراوانی نیز داشته هایسودمندیتاریخ همیشه طول قشر در 

 
1. Land use management 
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ز و گیاه نیاست ن وجود دام بدون وجود گیاه غیرممک در عمل، شود. به عبارت دیگرارتباط تنگاتنگ دام و گیاه مربوط می

فشار قرار گرفته و ممکن است از جامعه گیاهی  زیربه علت رقابت در درازمدت  نشودهای مختلف مصرف بهینه اگر به شکل

نوعی واسط بین انسان و محیط او بوده است و همین رابطه باعث شده  ،در اصلرسد دام بدین ترتیب به نظر می .حذف شود

 به طور کلیتبدیل شود.  سازگاریبه شکلی مسالمت آمیز به  زمین توسط انسانبرداری از بر سر نحوه بهره ناسازگاریکه 

از جمله جریان انرژی،  هانظامبومتواند نقش مهمی در فرآیندها، کارکردها و خدمات رابطه انسان با دام و گیاه می سازگاری

ها (. حرکت دادن دام14چرخه مواد و عناصر غذایی، پاالیش محیط زیست و در نتیجه حفاظت از منابع طبیعی داشته باشد )

ا صاحبان بیشتر ب سازگاریراه را برای  ،استشناختی به نوعی مبتنی بر اصول بوم ،خود ،به دنبال علوفه که و کوچبه شکل 

ی( انببه حرفه کشت و کار )زراعت و باغ در اصلعشایر(  بیشتربرداران مراتع ). گرچه بهرهکندمیهای زراعی و باغی باز زمین

کردند و در مسیر کوچ خود به ییالق چه در طبیعت وجود داشته است الفت بسیار عمیق ایجاد میبا آن امااند ای نداشتهعالقه

برداری شناختند و بهرهها گیاهان شاخص مراتع را میکردند. آنها را رعایت میهای حفاظت از چراگاهکلیه جنبه ،و قشالق

ها مدت اقامت کردند. آنتولید ساالنه است، تنظیم می %54 به طور معمولکه  ،هااز مراتع را بر اساس میزان چرای دام از آن

مرتعی و قرار دادن آن ی بذرهاآوری از طریق جمع موردهاییکردند. در منطقه را بر مبنای ظرفیت مرتع تعیین می خود در

 به منظور هارا در عرصه بذرهابزها( این  به طور معمول ها )های جلودار گلهدامگردن دار و بستن آن به های سوراخدر کیسه

چرای  برایها زراعی آن هایمحصول پسماندهایبا کشاورزان از  سازگاریساختند. دامداران در مراتع پراکنده می یاحیا

های جنبی مرتبط با کشاورزان فعالیت ،هانقطهکردند. عشایر در برخی های دامی استفاده میبا فرآوردهتهاتر های خود در دام

 صولمحاز مزرعه به روستا، انتقال  محصول، انتقال )کود دامی از روستاها به زمین کاالهای کشاورزی ترابریاز جمله باربری و 

بخش جداناپذیر خانواده به  هاحیوان ،بومی و سنتی هایجامعهبه عهده داشتند. به طور کلی در را تا به شهر و غیره( از روس

به معنای دام  سوکه از یک  "مال"شد و شاید واژه دام سنجیده می تعدادرفتند و ثروت و درجه غنای خانواده با شمار می

شدند و به همین ثروتمندان تلقی می ،صاحبان مال در اصلدر همین رابطه باشد و  ،به معنی ثروت سوی دیگرو از  است

 ،اینکه شکار باوجودشکارچی نیز  هایجامعهها همیشه نوعی رابطه همزیستی بوده است. حتی در دلیل رفتار انسان با دام

کرد. رفتارها به شکلی منصفانه نمود پیدا می ،گرفتقالب تعادل و توازن صورت میبود و این عمل در  کسب روزیمبنای 

نو استرالیا و زالندپوستان بومی پوستان در قاره آمریکا یا سیاهبومی مانند سرخ هایجامعهدر  هاحیوانهای آن شکار نمونه

ای که و عمل خود را در رابطه با نیازهای تغذیه ندشدیاداور میها را حق آن ،شعر و دعاکه به هنگام شکار با خواندن است 

 ز نظرا ،هادام ویژهو به  هاحیواندر جریان تکامل تاریخی ارتباط انسان با  شوربختانهکردند. از شکار توجیه می پیش ،دارند

رفتار سان تبدیل شده است و بدین 2به دامپروری یا پرورش دام  1در حقیقت دامداری اساسی کرده و هایتغییر ،مدیریت

ها در نظر گرفته و رعایت حقوق آن یهای اخالقها جنبهبرداری از آنتغییر کرده و در بهره به طور کاملها انسان با دام

بر  در آن کهدر جریان جنبش کشاورزی پایدار  هاحیوانرعایت اخالق در رفتار با  ،های اخیرشود. خوشبختانه در دههنمی

ختلف اخالقی های مها از جنبهمورد توجه واقع شده و موضوع رفاه دام، دوباره تلفیق دام با زراعت بار دیگر تأکید شده است

  آمده است.به شکلی قانونمند در

جانبه حاصل از مصرف علوفه توسط تنها سود یک واقعدر  ،در حال طرح است دوبارهچه در گذر رابطه دام با گیاه آن

 برهمکنشو در نتیجه  طرفبلکه در قالب سود دوجانبه برای هر دو  ،نیست هاآن محصولها و ارتقاء کیفیت و کمیت دام
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ت بازگش ،آنباردهی  حفظبر ضرورت  افزون ،است. به عبارت دیگر برای تغذیه دام از گیاه هامحیطی آنزیست هایسودمندی

سود حاصل به گیاه با بازچرخش عناصر غذایی گیاهی مصرف شده، تنظیم فرآیندهای چرخه مواد و جریان انرژی و تعادل 

اه گی ام وگانه از دجداهای نظامبوم ،تکامل کشاورزی صنعتیاست. اگر در جریان  بوم نظامموجود در  ختیشنابومدر روابط 

 ،نظامبوم ،شودنامیده می 1چه کشاورزی تلفیقیدر جریان آن ،داز هم فعالیت دارن مجزاای ایجاد شده که هر کدام در چرخه

 واحدی مرکب از دام و گیاه مورد نظر است که به شکلی منسجم و سیستمی تلفیق شده باشند.

 هایدههرسد برونداد کشاورزی در اجتماعی به نظر می-محیطی و اقتصادیهای زیستچه مسلم است به علت چالشآن

ادی زی محیطیهای اجتماعی و زیستهای صنعتی کشاورزی هزینهمدل زیرا ،های گذشته نباشدمشابه دهه ،آینده از نظر رشد

 2ی متکی به کار خانوادگیزهای کشاورآسیب جدی به نظام ،ناشی از آن هایمشکلترین است. یکی از مهم را در پی داشته

جمعیتی شهر و روستا را به هم زده و مهاجرت به شهرها را افزایش داده و امروزه  هایمعادلهاست که  3یا کشاورزی خانوادگی

استفاده های کشاورزی در آینده نیاز به (. بدین ترتیب چالش11شهرهای بزرگ شده است ) هایدشوارینشینی یکی از حاشیه

ورزی و محیط اطراف و کشااجزاء های مناسب بین شهای تلفیقی که دارای برهمکنشناختی دارد و روشهای بومرهیافت از

مورد  نظامبومشناختی خدمات تواند گزینه مناسبی باشد. در چنین سیستمی ارزش اقتصادی و بومهستند می 4هامنظرگاه

 انتظاردهد که به جای می "کارکرد"جای خود را به مفهوم جامع  "تولید"یا  "محصول"گیرد و مفهوم مطلق توجه قرار می

 5های چندکارکردیشود و در عوض جنبههای تولید پایدار اندیشیده میبه عملکرد بهینه در قالب نظام ،محصول زیاد رایب

روز  یهاتهای تلفیقی در قالبی نوین بازطراحی شوند تا بتوانند با واقعیبدون تردید الزم است روش دهد.آن را افزایش می

گذشته وجود  هایهتجربچه از صورت گیرد و آن "9بازتلفیق"در حقیقت نوعی  ستا ضروری بنابراین. تطابق داشته باشند

 باچه امروزه های تولید وارد شود. به همین دلیل آنطراحی و به عرصه دگربارسازگار فعلی های بومدارد بر اساس فناوری

های کهن، از اصول و مبانی شناختی موجود در نظامشود، با حفظ اصول بوممیمطرح  7عنوان نظام تلفیق دام و زراعت

سنتی  هایشود. در این نوشتار سعی خواهد شد رابطه بین دام و گیاه و انسان که در نظامهای نوین نیز بهره گرفته میفناوری

و  گیرینتیجه پایانو در  واکاویفعلی  و بر اساس منابع غذای دامی موجودشود کشور از دیرباز وجود داشته است بررسی 

 الزم ارائه شود.های پیشنهاد

 کشور در یدام یغذا اصلیمنابع 

د و زوای پسماندها و ای، جومنابع غذای دامی در کشور شامل علوفه حاصل از مراتع، علوفه حاصل از کشت گیاهان علوفه

 .استو جالیزی باغی  ،زراعی هایمحصول

نصف مساحت کره زمین  به تقریبها در تغذیه دام در مقیاس جهانی بسیار بارز است و نقش مراتع و چراگاه در اصل -مراتع

در  هازمینکه در کاربری  هایی( که البته با تغییر و تحول7) در نظر گرفتتوان مرتع میلیارد هکتار را می 7/9یعنی حدود 

های میلیارد هکتار باشد. اگر تمام زمین 9این مدت صورت گرفته است این رقم باید امروزه کمتر از این مقدار و حدود 

 در عملتوان مساحت کره زمین را می %74حدود  دگیریبدر نظر را ها وجود دارد که توانایی تعلیف دام در آنغیرزراعی 

 مساحت کشور( 52%/3) استمیلیون هکتار  8/84( مساحت مراتع 1ها )بر اساس آخرین گزارش ایران. در کردقلمداد  "مرتع"

 
1. Integrative agriculture                                   2. Household-based farming systems                                3. Family farming                  

4. Landscapes                                                    5. Multifunctionality                                                          6. Reintegration                                         

7. Integrative crop and livestock system (ICLS) 
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میلیون هکتار  3/59و  ( مراتع متوسط%2/25میلیون هکتار ) 4/21، ( مراتع خوب%5/8میلیون هکتار ) 2/7که از این مساحت،

 هستند. ( مراتع فقیر3/99%)

 استمیالدی  1197به سال  مربوط ترین آمار مساحت مراتعقدیمی  آمار متفاوتی وجود دارد. ،البته در منابع مختلف

این  بیشتر ،شودگونه که مالحظه میمیلیون هکتار برآورد کرد. به هر حال همان 149آن را  (کارشناس فائو)که هنری پابو 

ست و نی پذیرتعلیف گوسفندی آن بیش از یک واحد دامی هر چندین هکتارشوند که در مراتع جزء مراتع فقیر محسوب می

 45گوسفند رأس در ایران یک دارند. مساحت مراتع کشور را در بر (11/%5) %14وسط و فقیر بیش از مجموع مراتع مت

شوند )درحالی که در برخی از کشورها سازی میها بر این پایه معادلکیلوگرمی معادل یک واحد دامی حساب شده و دیگردام

ه با یک برآورد خوشبینانرا از مراتع کشور  پذیرعلوفه برداشت شود(.کیلوگرمی یک واحد دامی محسوب می 454گاو رأس یک 

شده یمبرداری توسط عشایر و دامداران روستایی بهره بیشترهای دور اند. مراتع کشور از گذشتهمیلیون تن برآورد کرده 14

 .(1) است

ان شبانی دامداربرداری از زمین است و ترین شکل بهرهکشاورزی مبتنی بر دامداری مهم ،خشک جهان هایمنطقهدر 

ها به مراتع در ایران دهند. بر اساس برخی برآوردها در گذشته وابستگی دامآن را تشکیل می برجستهای دو گروه و عشیره

 (.2متغیر بوده است ) %14تا  24بسته به نوع دام از 

گاو  رأسمیلیون  4/4بز،  رأسمیلیون  11گوسفند، رأس میلیون  48ها در کشور شامل در حال حاضر تعداد کل دام

 ،ها به واحد دامیتبدیل آن هاییب( که با توجه به ضر1) استنفر شتر  184444گاو بومی و حدود  رأسمیلیون  7/2، هدورگ

میلیون تن علوفه  14از سطح مراتع  پذیرکه مقدار علوفه برداشتمیلیون واحد دامی خواهد بود که با فرض این 112 در جمع

برداری از مراتع کشور چون در بهره اما ،کیلوگرم در سال است 14هر واحد دامی حدود برای  خشک باشد مقدار علوفه حاصل 

میلیون تن کل علوفه تولیدی  24دو برابر این مقدار یعنی  در عملشود و نمیرعایت  پذیرعلوفه مجاز برداشت به طور معمول

های هر واحد دامی خواهد بود. وابستگی به مراتع دام برایکیلوگرم در سال  184مقدار سرانه نیز  بنابراین .شودبرداشت می

 %95و بز روستایی  %54وابستگی گوسفند روستایی که در صورتی است %84و بز عشایری تا  %75عشایری به ویژه گوسفند تا 

 (.2گزارش شده است )

ها در کشورهای در میلیون نفر از آن 44میلیون نفر برآورد شده است که حدود  244جمعیت عشایر  ،ر سطح جهاند

       (، آسیا %55آفریقا )عشایر در  بیشتر .(11های خود هستند )تعلیف داموابسته به مراتع برای  به طور کاملحال توسعه 

. در استمیلیون نفر  25/1رو جمعیت عشایر کوچ ایران(. در 3) کنندزندگی می( 14%( و استرالیا )15%(، آمریکا )%24)

 هااند. آنگوشت داشته ویژههای دامی و به برداری از منابع طبیعی مرتعی نقش موثری در تولید فرآوردهگذشته عشایر با بهره

 ند. کوچاهخشک سازگار بود هایمنطقهآمیز ربوط به دامداری با شرایط مخاطرههای مسازی فعالیتمتنوع ،رویاز طریق کوچ

تعی گیاهان مر رشدیافته و در چارچوب مراحل مطلوب  شناختی قوی داشته و این حرکت به شکلی سازمانمبنای بوم ،عشایر

 اقاطر ،ییالق و قشالق هایمنطقهبرای چرا و زمان و مقدار موجودیت علوفه و تنظیم ظرفیت مراتع بوده است. در حرکت به 

          و تنظیم ظرفیت مرتع بر اساس برداشت ه مبتنی بر مقدار علوفه موجود در آن منطقه بود ویژهها در یک منطقه آن

ها گیاهان شاخص مرتعی را به خوبی آن هم پس از مرحله گلدهی گیاهان مرتعی بوده است. آن ،علوفه موجود %54 بیشینه

 هاهمنطقهای خاصی داشتند و نوعی احساس مالکیت نسبت به آن راهکوچ سنتیرو چون به طور شناختند. عشایر کوچمی

 د.دنکردر حفاظت از این منبع مهم طبیعی تالش  ،کردندمی
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رو و برخی به کوچ کاملای به صورت عده به طوری کهبرخوردار است  چشمگیرینظام عشایری از تنوع  در اصل

کنند و در فصل گرما با خانواده خود به ییالق اطراف زندگی می هایمنطقهها و بخشی از سال را در روستا ،های مختلفشکل

اد ید. انواع نشوییالق برده می هایمنطقهها توسط چوپان به آنهای ای دیگر در روستا ساکن بوده و دامو عده ندکنمیکوچ 

 کنند. به اینمختلف تلفیق می هایشکلدامداری را با زراعت به  به طور معمولروستاییان دامدار هستند که  ،در عمل شده

گیاهان زراعی و کشت پراکنده  پسماندهایبخشی از غذای دام از  شیوهشود. در این گفته می  1دامدار -کشاورزافراد نوع 

که در تمام سال دامدار در روستا ساکن بوده و گله توسط  موردهاییشود. در می نیتأمها باغزیر های زراعی و علوفه در زمین

لبنیات توسط وری افردر عشایر  در اصلشود. چون گفته می  2شبانی-شود به آن دامداربرده می ییالقی هایمنطقهچوپان به 

ده همراه که خانوا دیگر موردهایدر  امابیشتر متکی به تولید گوشت است  ،شبانی نوع تولید شکلدر  ،گیردها صورت میزن

 هایمنطقههای بزرگ عشایری شمال غرب، رو ایلدهد. عشایر کوچهای شیری بخشی از تولید را تشکیل میفرآورده ستهاآن

ان امداردرو مانند عشایر مختلف شمال خراسان و کوچقشقایی و بختیاری هستند و عشایر نیمه مانندکشور  یغربی و جنوب

ر عشای ،نیز اشاره شد پیش از اینگونه که های مختلف کشور وجود دارند. هماندر بخش به طور معمولروستایی -عشایری

دامدارانی که در روستاها  امادهند ای هم نشان نمیمهارت ندارند و عالقه های زراعیمربوط به تولید محصولهای در فعالیت

ابع مدیریت من کلی راهکار. استعلوفه  ویژههمختلف ب هایمحصولها در کشت و کار های آنساکن هستند بخشی از فعالیت

 (:11غذایی دام عشایر بر چند اصل زیر استوار است )

 و نمو گیاهی و دسترسی به علوفه ها بر اساس مراحل رشدحرکت دام. 

 های کوچک توسط عشایر به علت دو گونه گوسفند و بز(. نگهداری دام بیشترهای دامی )اندازه گله و ترکیب گونه

 واحد در هرسرعت بهتر در کوچ و رسیدن زودتر به مرحله فروش، باالتر بودن نرخ زادآوری و کمتر بودن خطر تلفات 

 ها است.توده آنزیست

 کل ها مشکه عبور از آن ییهاارتفاع) در دسترس نیستندی که برای استفاده هایمنطقهای در استفاده از منابع علوفه

 .(تاس

 هابرداری از علوفه حاصل از گیاهان طبیعی بدون نیاز به صرف انرژی برای تولید آنبهره. 

 استفاده از منابع طبیعی بر اساس مصرف بهینه. 

ای اختصاص های زراعی جهان به کشت انواع گیاهان علوفهبخش مهمی از زمین -یاعلوفه یاهانکشت گعلوفه حاصل از 

ن در نام جنس آ دلیل است. این گیاه توسط ایرانیان اهلی شده و به همین ایترین گیاه علوفهمهم ،نیز یونجه ایراندارد و در 

بیشتر شود که ای مانند ذرت در کشور تولید میالبته امروزه برخی گیاهان علوفه .است)علف مادها(  3تین مدیکاگوزبان ال

 .ای در کشور آورده شده استسطح زیر کشت گیاهان علوفه 1. در جدول استهای صنعتی یدامدارمصرف آن در 

برابر با مقدار کل تولید علوفه مراتع است )بدون  به تقریبمقدار کل تولید علوفه در کشور  بینید،میگونه که همان

 %44ا تواند تها میآن گوارشقابلیت  میانگین،رعایت برداشت مجاز(. البته کیفیت این مواد بیشتر از علوفه مراتع است و 

کیلوگرم در  184ای نیز حدود سرانه علوفه حاصل از گیاهان علوفه ،آنبیشتر از علوفه مراتع باشد. با توجه به مقدار تولید 

ها و به همین دلیل توسعه کشت آن فراوان الزم استآب  ،ای بیشترسال در هر واحد دامی است. البته در تولید گیاهان علوفه

ه ها باال بردی مصرف آب در آنپذیر نیست و برای حفظ همین مقدار تولید در کشور الزم است کارایامکان در عملدر آینده 

 
1. Agropastoralist                                                            2. Transhumance                                                           3. Medicago 
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 دمتر مکعب در هکتار در نظر بگیری 14444 با میانگینرا  حدود یک میلیون هکتار علوفهشود. اگر مقدار مصرف آب برای 

رسد. از طرفی با توجه به مصرف این مقدار ای میمیلیارد متر مکعب آب در کشور به مصرف تولید گیاهان علوفه 14ساالنه 

کیلوگرم  5/4( برابر %144وری مصرف آب )با فرض کارایی میلیون تن علوفه خشک به تقریب  بهره 24حدود  آب و تولید

کیلوگرم ماده  8/4حدود )است که حتی از میانگین کل کشور برای همه گیاهان زراعی  آب ماده خشک در هر متر مکعب

ای مصرف آب در تولید گیاهان علوفهوری فعلی است. بدین ترتیب الزم است بهرهکمتر ، (هر متر مکعب آبدر خشک 

 فزایش داده شود.ابرابر  به دو کمدست

 

 .(1ای )سطح زیر کشت و تولید گیاهان علوفه -1جدول 

 مقدار تولید ماده خشک )تن( مساحت )هکتار( محصول

 9441142 953532 یونجه

 441531 55739 شبدر

 11319424 225511 ایذرت علوفه

 2849195 115171 ایعلوفه هایمحصولسایر 

 24953918 1454438 کل

 

م و در ک هایسطحدام از دیرباز در  ای مشابه در کشاورزی سنتی و در قالب تلفیق باکشت یونجه و سایر گیاهان علوفه

تنها به صورت پراکنده رایج نیست و  ایرانای زراعی در چرای مستقیم گیاهان علوفه به طور معمول. رفتگمیها صورت باغ

به شکل چرای مستقیم صورت  ،دهیاز مرحله ساقه پیشگندم  ویژهسرچر غالت به  موردهایدر گیاهان و این  چراز ته

ایگاهی ج ایراندر کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر وجود دارد نیز در چه مشابه آن  1های مصنوعیچراگاهگیرد. می

کشت خالص گیاهان چمنی یا از  2متراکمبه شکل  به طور معمولهای مصنوعی احداث چراگاه هاکشورندارد. البته در این 

گیرد که بخش مهمی از علوفه به صورت چرای های شیمیایی صورت میترکیبی از گیاهان چمنی و بقوالت با مصرف نهاده

نیز در آینده  ایرانها در شود. احداث این چراگاهدام )گاو و گوسفند( و بخشی به شکل سیلو و علوفه خشک مصرف می

 محسوس است. به طور کامللی عفطبیعی غیرممکن است و لزوم توجه بیشتر به مراتع 

به  3های یکسالهبه ویژه انواع یونجهای بقوالت شت غالت همراه با گیاهان علوفهکاسترالیا  مانندکشورها از در برخی 

جاد این گیاهان ای غالت همراه با علوفه چرمناسبی از طریق چرای گوسفند از ته صورت تناوبی مرسوم است و نظام تلفیقی

د و پس از نشویکساله همراه با غالت کشت می هایگویند. در این روش یونجهمی "4زراعت تناوبی علوفه"اند که به آن کرده

آیش بعد از غالت حذف شده و  هدور در عمل روششوند. در این برداشت غالت این گیاهان رشد کرده و برای چرا آماده می

به هستند  کاشتبذر کنند و خودتولید میچشمگیری ها مقدار بذر . چون این یونجهگیرندمیهای یکساله جای آن را یونجه

وش . این رنیستد و نیاز به بذرکاری مجدد ساالنه نوجود دار بعدیبرای چندین سال بذر کافی در خاک برای رشد طوری که 

ته در گذشهایی برای استقرار آن نیز تالش ایرانشود و در نیز به صورت پراکنده اجرا میمدیترانه  حوزهکشورهای در برخی 

 آمیز نبوده است و بههای مربوط موفقیتگیری از فناوریامکان بهره نبودبه علت شرایط محیطی و  اماصورت گرفته است 

 .کردبرای آن تصور سبی انداز مناچشمبتوان رسد در آینده نیز نظر نمی

 
1. Pastures                                   2. Intensive                                      3. Annual medics                                  4. Ley farming                 
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گیاهی برای تغذیه دام و سایر کاربردها در سطح جهان وجود دارد  پسماندهایاز  چشمگیریمقدار  - 1یاهیگ پسماندهای

هر در شود. در آسیا گیاهی تامین می پسماندهایهای جهان از انرژی مورد نیاز دام %24و بر اساس برخی برآوردها حدود 

تن برآورد  5/1و در ایران  2/2در آفریقا  این مواد گیاهی موجود است، پسماندهایتن ماده خشک  5/3واحد دامی علفخوار 

کیلوگرم  1ها به کار گرفته شود سهم هر واحد دامی حدود گیاهی موجود برای مصرف دام پسماندهایشده است که اگر همه 

(. این مواد از نظر پروتئین، عناصر ضروری مانند 13در روز خواهد بود ) سازیسوخت و مگاکالری انرژی  17ماده خشک یا 

 25/1تا  1ها بین مصرف روزانه دام .ام(فیبر خ %54تا  44فیبر زیادی دارند ) اما ،سدیم، پتاسیم و کلسیم فقیر هستند

(. این %45تا  24این مواد چندان زیاد نیست ) گوارشکیلوگرم وزن زنده دام است. قابلیت  144هر در کیلوگرم ماده خشک 

ای، حبوبات، ای و غدهغالت، نیشکر، گیاهان ریشه 2فراورده جنبیگیاهان زراعی و  پسماندهایای از مواد طیف گسترده

جهان را ای در غالت و گیاهان علوفه فراوریگیرند. مقدار مواد حاصل از میرا در بر هامیوهجالیزی و  هایسبزیها، آجیل

میلیارد  192/2گیاه زراعی مهم دنیا  11گیاهی حاصل از  پسماندهای(. در برآورد دیگری 13اند )میلیارد تن برآورد کرده 5/4

میلیون تن گیاهان  192میلیون تن حبوبات و  238میلیارد تن آن مربوط به غالت،  592/2شده که  گزارشتن در سال 

    های در حال از کل تولید جهانی و در کشور %47پیشرفته های گیاهی در کشور پسماندهای(. حجم 14) استروغنی 

 79/994که  است میلیون تن 39/754گیاهی در چین برابر  پسماندهایساالنه میانگین (. 18شده است ) گفته %53پیشرفت 

است. برنج،  هامحصول های فراوریاضافه( 11%/1میلیون تن ) 94/81گیاهان زراعی و  پسماندهای( 88%/1میلیون تن آن )

 هستند پسماندمیلیون تن  32/544دارای در جمع هستند و  پسماندترین گیاهان زراعی تولیدکننده گندم و ذرت مهم

 پسماندهای( 42%میلیون تن ) 314تن در هکتار بوده و  95/8تا  14/4بین  پسماندتولید میانگین (. پسماندهااز کل  %73/48)

میلیون  989ساالنه  ،در هندوستان(. 24توانند کاربرد داشته باشند )های زیستی میبه طور بالقوه برای تولید سوخت گیاهی

میلیون تن آن از غالت، گیاهان روغنی، حبوبات و  545شود که زراعی تولید می اصلیگیاه  29گیاهی از  پسماندهایتن 

ترین تولید . غالت باالاست پنبه و کنف( مانندمیلیون تن از سایر گیاهان ) 84میلیون تن از گیاهان باغی و  91نیشکر و 

( قرار دارد. در 19%میلیون تن ) 111( و بعد از آن نیشکر با 54%میلیون تن است ) 398که گیاهی را داشته  پسماندهای

میلیون  234 ،. در این کشوراستمیلیون تن  131میلیون تن و پس از آن گندم  154برنج باالترین مقدار یعنی  ، سهمغالت

باید (. 1د )نزیستی به کار برده شوهای شود برای سوختکه تالش می استگیاهی مازاد بر مصرف  پسماندهای( 34%تن )

بهبود دهنده شرایط خاک از طریق افزایش مواد آلی  منزلهجهانی به  گیاهی در مقیاس پسماندهایتوجه داشت که امروزه 

ل( گِل )کاهحتی بخشی جهت مخلوط کردن با گِو برخی کشورهای همجوار  ، بستر قارچ خوراکی، صادرات بهکاغذتولید  ،آن

موضوع بحث مورد توجه است. این  3های زیستیسوخت فراوریجهت  به تازگیو تأسیسات روستایی و ها خانهبرای ساختن 

یک در اولویت قرار دارد و اگر قرار است مقداری به هر کدام اختصاص کدام ،هارفبرانگیخته است که از این نوع مصرا  فراوانی

های کلی کشورهای مختلف بسته به نیازها و به سیاست تنهاداده شود سهم هر کدام چقدر باید باشد. البته این موضوع 

 ،شودتولید کاغذ استفاده می از آن درو مقداری رسد میاین مواد به مصرف دام  بیشتر ایرانها بستگی دارد. در های آناولویت

د توجه به این موضوع برای به است شای %5/4های کشور کمتر از درصد ماده آلی در خاک میانگینکه این هبا توجه ب اما

 ها الزم باشد.در خاک این موادگیری بخشی از کار

 
1. Plant residue                                                                   2. Byproducts                                                                3. Biofuel                                    
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شخم، بخشی  کمینهشود با رو به افزایش است. در این روش سعی می 1های اخیر توجه به کشاورزی حفاظتیدر سال

و با استفاده از تناوب زراعی مناسب به خاک مقدار تولید شده  %34به مقدار  کمدستغالت(  ویژهگیاهی )به  پسماندهایاز 

گیاهی بدین صورت به کار  پسماندهایاز  چشمگیریهای مختلف بخش افزوده شود. با توجه به گسترش این روش در کشور

 هاینماشیهای مختلف محیطی و دسترسی به از جنبهها آنی از کشور که شرایط هاینیز در بخش ایران گرفته خواهد شد. در 

ایی اجر مربوطهای صورت گرفته و دستگاهدر مورد کشاورزی حفاظتی هایی دیم مناسب است فعالیت زراعتدر  ویژهالزم به 

ای بر مصرف غذای دام که سابقه طوالنی دارداز غیر  گیاهی پسماندهای. بدین ترتیب رقابت بر سر اندحمایت کردهنیز 

 مختلف هایمحصولدر  گیاهی پسماندهایتولید  2گیری است. در جدول ای در حال شکلبه صورت فزاینده دیگرهای مصرف

 .کشور آورده شده است
 

های مربوط به دادهزراعی کشور ) هایمحصولدر  پسماندهاو میزان  تولید در واحد سطحسطح زیرکشت، میزان تولید،  -2جدول 

 .(1از منبع شماره  هامحصول واحد سطحتولید در سطح زیرکشت، تولید و 

 محصول
 سطح 

 ()میلیون هکتار

 تولید 

 )میلیون تن(

تولید در واحد 

)تن در  سطح

 هکتار(

 ضریب 

 دپسمانتولید 

  پسماند

 )تن در هکتار(

 پسماند

 )میلیون تن( 

  پسماند

 از کل( درصد)

 4/59 81/21 7/3 5/1 5/2 51/14 13/5 گندم

 4/14 51/5 2/3 5/1 1/2 72/3 79/1 جو

 3/11 38/4 4/7 5/1 1/4 12/2 94/4 برنج

 4/3 17/1 4/7 1 4/7 17/1 19/4 ایذرت دانه

 1/85 43/33      غالت

 7/4 27/4 5/4 1 5/4 27/4 54/4 نخود

 9/4 23/4 1/2 1 1/2 23/4 11/4 لوبیا

 2/4 48/4 9/4 1 9/4 48/4 13/4 عدس

 5/1 58/4      حبوبات

 9/4 24/4 4/3 5/1 3/2 19/4 47/4 پنبه

 8/3 41/1 5/13 25/4 1/54 17/5 11/4 چغندر

 4/4 14/4 7/2 1 7/2 14/4 45/4 سویا

 3/4 14/4 4/2 5/1 3/1 47/4 45/4 کلزا

 1/4 42/4 9/1 5/1 1/1 41/4 41/4 آفتابگردان

 1/4 49/4 3/1 5/1 1/4 44/4 44/4 کنجد

 41/4 41/4 8/4 1 8/4 41/4 41/4 گلرنگ

 8/4 87/1 1/24 25/4 5/83 48/7 41/4 نیشکر

 1/14 13/3      گیاهان صنعتی

 2/3 25/1 1/7 25/4 4/31 44/5 19/4 زمینیسیب

 هایمحصول

 جالیزی
345/4 9/7 1/24 25/4 2/9 14/1 7/4 

 9/144 91/44  82/4  49/41  کل

 
1.  Conservation agriculture 
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از  %85 بیش ازدر سطح کشور دارد که را  پسماندهامیلیون تن بیشترین  33غالت با  ،شودمشاهده میطور که همان

چندانی در تغذیه دام ندارد و کاه جو نیز از خوشخوراکی  مصرف ،که کاه برنج کنیدتولیدی است. توجه  پسماندهایکل 

 لیکغالت به طور  پسماندهایهر دو مورد در اینجا منظور شده است. نقش  اما ،در مقایسه با کاه گندم برخوردار است اندکی

وابسته به  به طور کاملی عشایر و روستایی دامدارهای کاه گندم در تغذیه دام بسیار چشمگیر است و نظام ویژهو به 

دهند. ارزش غذایی کاه گندم از نظر غالت را تشکیل می پسماندهایاز  %59 بیش ازکه  هستندزراعت گندم  پسماندهای

( تشکیل نین)لیگ ناپذیرگوارشآن را فیبر  اصلیبخش زیرا  ،است %35 یانگیندر مزیاد نیست و  چندان گوارشقابلیت 

آوری کاه های صنعتی دارد. عملیدامدارنقش موثری در تغذیه دام حتی در   1فیبریمواد  در جایگاه ، با وجود ایندهدمی

 همچنین. شودمی (%54تا  ردهایی)در مو آن گوارشافزایش قابلیت  از مصرف دام باعث پیشهای مختلف با استفاده از روش

برای  زیستی)نسبت محصول اقتصادی به محصول   2افزایش شاخص برداشت در جهتکه ژادی گیاهان زراعی هنفرآیند ب در

 غذایی به محصول اقتصادی مواد 3غالت نسبت دانه به مجموع کاه و کلش به اضافه دانه( و نیز افزایش تخصیصدر ،نمونه

 هایلمحصو های هبرگ به محصول اقتصادی( باعث روند کاهشی در کمیت و کیفیت اضاف ساقه و غذایی از مواد)انتقال  بوده 

ها که باعث افزایش مواد و بیماری هاتآفنژادی در جهت مقاومت به هزراعی در مقیاس جهانی شده است. در همین راستا ب

ک جهان خش هایمنطقهالبته در  نیز از کیفیت این مواد کاسته است.شده  انهای هوایی گیاهها در اندامنوئیدلیگنینی و فالو

ی صول زراعحکنند از مهای تلفیقی استفاده میگیاهی برای کشاورزانی که از نظام پسماندهایارزش  موردها،در بسیاری از 

دون ب ،باشدنیز گیاهی  پسماندهایبهبود  راستایدر  نژادیهبهای برنامهشود که سعی می هامنطقهبیشتر است و در این 

در جهت اصالح ارقام دو منظوره سورگم و  نژادیهبهای به محصول اصلی برساند. در هندوستان برخی برنامه آسیبیآنکه 

ها مناسب است آن میزان محصولگیاهی و هم  پسماندهایاند که هم کیفیت اصالح شدهگیاهان از این هایی رقمارزن بوده و 

(8 .) 

در گیاهان صنعتی به اضافه  امادهد را تشکیل می پسمانداز کل  %5/1 نیست و تنها چشمگیریحبوبات رقم  پسماند

میلیون  9/7هکتار و تولیدی برابر  344444سطحی معادل  باگیاهان جالیزی  پسمانداست.  %13 بیش اززمینی این رقم سیب

 . است تن میلیون 1/1 برابر 25/4 تولید تن با ضریب

 هایمحصولتنوع  در اصل. استمیلیون تن  7/44زراعی و جالیزی در کشور  هایمحصول پسماندجمع کل  بدین ترتیب

 هایولمحصمحیطی بر کیفیت  خطرهایبر کاهش  افزونموقعیت مناسبی قرار دارد و این تنوع به نوبه خود در  ایرانزراعی در 

 ،میلیون هکتار( 3/2باغی بارور در کشور ) هایمحصول(. با توجه به مساحت 12موثر است )نیز های مختلف تولیدی از جنبه

 پسماندهایجمع کل  بنابراینو  استمیلیون تن  1آن  پسماندمقدار ، %45با ضریب و میلیون تن  4/11 کل با میزان تولید

در نظر گرفته  14% غذایی )باغی، زراعی و جالیزی( هایمحصول فراوری دورریزمیلیون تن خواهد بود. اگر  54 حدود گیاهی

 دورریزگیاهی و  پسماندهایمیلیون تن  55 در مجموعمیلیون تن خواهد بود که با در نظر گرفتن آن  5 ، مقدار آن برابرشود

 .است 82/4 ،زراعی و جالیزی هایمحصولضریب تبدیل برای کل . شودگیاهی در کشور تولید می هایمحصول

در کیلوگرم  411میلیون تن( مصرف سرانه حساب شود رقمی معادل  55آن ) دورریزگیاهی و  پسماندهایاگر برای 

 (.13هر واحد دامی خواهد شد که البته این رقم خیلی کمتر از آن مقداری است که در منابع دیگر گزارش شده است )

 
1. Rouphage                                                                 2. Harvest index                                                              3. Allocation  
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 21مقدار سرانه آن برابر  ومیلیون تن است  2/3 کل میلیون هکتار و با تولید 79/1سطح زیر کشت جو در کشور حدود  -جو

مقدار سرانه مواد غذایی دامی از منابع مختلف در کشور آورده  ،3هر واحد دامی خواهد بود. در جدول در کیلوگرم در سال 

 .شده است

 

 .ساالنه خوراک دام )کیلوگرم ماده خشک(تولید منابع برجسته   -3جدول 

 درصد از مقدار کل مقدار تولید سرانه  منبع

 4/24  184 مراتع

 4/24  184 علوفه زراعی

زراعی، باغی و  هایمحصول دورریزو  پسماند

 جالیزی
411  

8/55 

 4/3  21 جو

 144  884 جمع

 

فیت کی نمونه برایبه نظر نرسد.  ها چندان منطقیجمع همه آنارزش غذایی این مواد بسیار متفاوت است و شاید البته 

ر ب عددهانیست و الزم است این  پذیرزراعی مختلف مقایسه هایمحصول پسماندهایمراتع یا  چوبیجو یا یونجه با علوفه 

( 3پذیرگوارش مغذیمجموع مواد یا  2پذیرگوارشآلی یا ماده  1پذیرگوارشماده خشک ها )مقدار کل نحسب ارزش غذایی آ

 محاسبه شود.

تواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی پایدار داشته باشد و در ساماندهی مدیریت تولید و مصرف موادخوراکی دام می

 :این راستا باید توجه داشت که

 ربراب دو از بیش دام چرای از البته که دهندمی تشکیل طبیعی مراتع را دامی خوراک سرانه تولید %24 حاضر حال در 

 منابع از وسیعی گستره بر زیادی تخریبی آثار گذشته هایسال در دام تغذیه روند این. شوندمی حاصل منبع این ظرفیت

 .آید عمل به جلوگیری مناسب تمهیدهای با هاتخریب این از است الزم که داشته کشور طبیعی

 24 زا بیش به زراعی علوفه تولید گسترش آینده در ،به احتمال  اقلیم، تغییر و خشکسالی آب، محدودیت دلیل به% 

 .نیست پذیرامکان فعلی کلی سرانه

 زراعی، هایمحصول دورریز و پسماند از دام خوراک برجسته منابع از %55 از بیش سرانه تولید موجود امکانات به باتوجه 

 هایسال در دامی و زراعی تولیدی واحدهای تفکیک و سو یک از کشور تلفیقی کشاورزی نظام در جالیزی و بانیباغ

 رد است الزم که دنشومی تلف یا شوندنمی استفاده خوبی به یا خوراکی مواد این از مهمی بخش دیگر، سوی از اخیر

 .گیرد صورت مناسبی ریزیبرنامه مورد این

رکیبی کشاورزی تلفیقی یا کشاورزی ت در اصطالحهای زراعی، باغی و جنگلی که تلفیق دام در فعالیت -؟تلفیق یا تفکیک

 %54ر مقیاس جهانی بیش از دهای تلفیقی نظام 1119ت. از سال از دیرباز اساس تولید کشاورزی بوده اس شودگفته می

 %14تا  75بین  .(8کنند )تولید میکشورهای در حال توسعه  دررا  گوشت %94شیر و  %75و  شیر در جهان %74گوشت و 

های متکی به نظام در استرالیا هادامداری %34و  هامزرعه %74های نشخوار کننده در جنوب و جنوب شرقی آسیا و دام

 
1. Digestible dry matter (DDM)               2. Digestible organic matter (DOM)                 3. Total digestible nutrient (TDN) 
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 %13کنند. در برزیل غالت، نخود و گاو گوشتی تولید می ،کلزامختلف زراعی و دامی مانند  هایمحصولتلفیقی هستند و 

 %1و  هامزرعه %7های تلفیقی قرار دارند. در آمریکا مراتع در نظام %23ها و یدامدار %74 ،زراعی هایمنطقه %39و  هامزرعه

های کوچک، ، دامهاپنبه، میوهها شامل حبوبات، آن هایمحصولو  شونداداره میهای تلفیقی نظام به صورتزراعی  هایمنطقه

 هایمزرعهغذای تولیدی در جهان از  %54است که شده  بیان( 8در منبع علمی دیگری )(. 5) استگاو شیری و گوشتی 

غالت در جهان و بیشتر منابع غذایی مورد نیاز  %54های تلفیقی حدود شود. نظامتلفیقی دام با گیاهان زراعی تولید می

های فقیر در کند. حدود یک میلیارد انسانارزن( را تولید می %74سورگم و  %99برنج،  %89ذرت،  41%فقیر ) هایجامعه

به طور کلی دو سوم د. نکنبا اتکا به کشاورزی تلفیقی زندگی می پاخرده هامزرعهدالر در روز در صدها  1جهان با کمتر از 

 هاطقهمنرشد جمعیت جهان در آینده نیز در همین  بیشترکنند و تولیدی زندگی میجمعیت جهان در حال حاضر با این نظام 

 د کلید امنیت غذایی در آینده جهان باشد.نتوانهای تلفیق دام و زراعت می(. عقیده بر این است که نظام8خواهد بود )

ی از کیب، تریهای زراعو فعالیت ترکیب دامانواع مختلفی از متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه، های تلفیقی در نظام

های شود. تلفیق دام در فعالیتهای باغبانی و جنگلی انجام میفعالیتها، ترکیب دام و گیاهان مختلف، ترکیب تنوع دام انواع

گیاهان  تواند در مقیاس مختلف از سطح یک مزرعه تا مقیاس ملی متفاوت باشد. در سطح مزرعه چرای دام ازکشاورزی می

به ها، تناوب مرتع و گیاه زراعی )برای کشورهایی که چراگاه مصنوعی دارند( که آن پسماندهایای، گیاهان زراعی و علوفه

تواند شامل مشارکت و همکاری و در مقیاس ملی می استها و چرای دام در باغ های چندساله استدر دوره طور معمول

گیاهی، تنظیم عرضه و تقاضای غذای دام، خرید و فروش  پسماندهایمختلف در سطح یک کشور از نظر چرای  هایمزرعه

های تولیدی هایی به تخصصی شدن فعالیت(. چنین ترکیب19مختلف باشد ) هایمزرعهگیاهی بین  پسماندهایکود دامی و 

 -یجنگل -و زراعی 2(مرتعیدامی ) -ی، جنگل 1(مرتعی) دامی -زراعی مانندخود را  ویژهمنجر شده است و هر کدام اسامی 

. دارندافزایی ها نقش همگیاه و دام در آن در اصلها بوده و آن جدانشدنیدام جزء  موردهاکه در همه  دارند 3(مرتعیدامی )

گیاهی و علوفه حاصل از کف جنگل  پسماندهای ازها مرتبط است و دام نیز به نحوی به این فعالیت 4زراعی -واژه جنگل

 در اصلها جنگل زیربر علوفه  افزونهای جنگلی در سطح جهان متداول است و ان در عرصهدامدار د. فعالیتکناستفاده می

 دهند. درتشکیل می را ،هستندچر بزها که سرشاخه ویژهبه  ،هابرای دام خوراکیها و درختان نیز منابع خوب برخی درختچه

و تلفیق  کندهای تولید گیاهی را بازی میمربوط به فعالیت هاینوسانکننده دام در حقیقت نقش تعدیل ،های تلفیقینظام

د و این دو در حقیقت مکمل هم بوده، سبد کاالی غذایی کنتولید در سال درگیر میمورد گیاه با دام به نوعی مزرعه را در 

دهد و غذای دامی را کاهش می در کشاورزی معیشتی بهبود بخشیده و نیاز به خرید ویژهها را به خانواده و جیره غذایی آن

د. یابهر واحد هزینه انجام شده افزایش میدر دهد و تولید شیر و گوشت آمدی خانوار را متنوع ساخته و افزایش میمنابع در

ای بر کاهش گازهای گلخانه افزونهای تلفیقی نظامبخشد. در بهبود می را دیگر چرخه عناصر غذایی و جریان انرژی سویاز 

 هااز بررسینیاز است. در برخی مورد هر واحد تولید مواد غذایی در خشک، آب کمتری  هایمنطقهبه ویژه در  اقلیمو آلودگی 

برابر در مقایسه با منابع پروتئینی  244تا  4/2های فشرده ( مشاهده شده است که منابع پروتئین دامی حاصل از نظام4)

فشار برابر گرانتر هستند.  33تا  4/2کند و از نظر تقاضا برای آب و زمین ای آلودگی ایجاد میهای گلخانهگیاهی از نظر گاز

ها زیاد است و به همین دلیل رقابت برای مصرف منابع آب، زمین و عناصر غذایی یه دامتوده گیاهی برای تغذبر مصرف زیست

کربن  از دست رفتنخاک، تخلیه منابع آب، آفریقا به علت فشار بر منابع  هایمنطقهدر این رابطه زیاد شده است. در بعضی از 
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رای ب بنابراینو  شوددر اثر کاربرد کودهای شیمیایی  مشاهده نمی هامزرعهدر  محصولواکنشی به افزایش  ،و کاهش تولید

های موجود تمایل به سمت کشاورزی تلفیقی زیاد شده است. البته به علت محدودیت منابع آب بهبود تولید و مقابله با تنش

این  برهر واحد نهاده عمل شود. عقیده در به منظور افزایش کارایی   1پایدارهای فشرده کشتو خاک الزم است در جهت 

ی هانظام ،از حد بهینه خیلی کمتر است محصولاست که در آن دسته از کشورهای در حال توسعه که فشار بر زمین کم و 

جیره  %74تا  44های فشرده در نظام(. 8د )نسزایی داشته باشه تواند در امنیت غذایی جهان نقش بمیغیرفشرده تلفیقی 

، تنوع زیستی یابدمی درآمد خانوار افزایش در عملهای غذایی فشرده شود. با کاهش جیرهها از غالت و حبوبات تامین میدام

و به طور  یابدمی ها کاهشو بیماری هاتهای هرز و آفریز و درشت و نیز کربن خاک افزایش و علف هایتوده موجودو زیست

ه چگرایابد و تنش خشکی افزایش می ویژهها به ها مقاومت به تنشیابد. در این نظامی افزایش مینظامبومخدمات  کلی

 یابد.یافزایش م فسفرو  نیتروژنهر واحد مصرف در  محصول اماهای تفکیکی نباشد باالتر از نظام محصولهمیشه ممکن است 

 لدر اصچون  گیرد.نهاده صورت میهای کمنظامای دارد و باالترین درجه تلفیق در دامنه گسترده ،تلفیق دام در زراعت

 گیاه زراعی شده است. بدون-تفکیک دام تلفیق دام در زراعت کاهش یافته و این موضوع باعث ،با تخصصی شدن کشاورزی

خاص خود را دارد که بستگی به نوع دام و گیاه زراعی و درجه تلفیق دارد و حتی در  هایسودمندی ،تردید هر نوع تلفیق

در  .ها کمتر استنظاماین درآمد حاصل از  ،های تلفیقی دارندهای کارگری بیشتری که نظامبه علت هزینه هامنطقه ازبعضی 

ان های درختاز سرشاخه هادام ،باغ زیر درختانبر چرا در پوشش  افزونشود تلفیق می بانیباغ تولیدهایکه دام با  موردهایی

ی که انجام هایدر آزمایش. در زالندنو توانند استفاده کنندانگور( نیز می نمونهبرای انواعی که نیاز به هرس دارند ) ویژهمیوه به 

درختان )زمستان( باعث کاهش نیاز  خفتگیهای انگور در طول دوره ( مشاهده شده است که تلفیق گوسفند در باغ17شده )

های وارد کردن گوسفند در باغ ،اینبر  افزوناست.  کاهش یافتهکش نیز ها و هرس کمتر شده و نیاز به علفقطع سرشاخهبه 

انداز های اضافی شده و بدین ترتیب سایهها و شاخهچریده شدن مقداری از برگانگور برای مدت کوتاهی در فصل رشد باعث 

ده های فوقانی زیاد چریقسمت هایکه برگ. برای اینرسدمیدرختان  های پایینو نور بیشتری به قسمت شده هی بازترگیا

 شود.های فوقانی دارند استفاده میپاکوتاه که دسترسی کمتری به برگ انگوسفند از نشوند از نوعی

 لدر اصبسیار زیادی از گذشته وجود دارد و  هایهتجربهای کشاورزی در ایران در رابطه با موضوع تلفیق دام و فعالیت

مختلف کشور هم از نظر نوع تلفیق و هم از نظر درجه  هایمنطقهمالکی بوده و در های خردهنظام یبقا متضمن این روش

در حال (. 11اجتماعی و محیطی هر منطقه تکامل یافته است ) -های متنوعی وجود دارد که با شرایط اقتصادیتلفیق نمونه

ها در نآ بیشتردر کشور بسیار اندک است و  روندبه شمار میمهم کشاورزی تلفیقی اجزاء که یکی از جمعیت عشایر  حاضر

وجود آمده است ه ها بهای عشایری در کوهپایهشهر ،هم اکنون در کشور دلیلاند و به همین روستاها و شهرها ساکن شده

در حال بازنشستگی و نسل جدید کشاورزان و دامداران نسل قدیم  ،اینبر  افزون. استو شهرکرد ای از آن یاسوج که نمونه

تمایلی به زندگی سخت عشایری و بطور کلی زندگی روستایی و حرفه طاقت فرسای کشاورزی ندارند. این نسل هم چندان 

رفته و وسایل پیش هاماشینتمایل به استفاده از افزاری درآمده است و به جای کار مستقیم افزاری به شکل نرماز حالت سخت

ه ب عالقهاست و  به سرعت در حال تغییرایم که رو شده هب که با نسلی رو به همین دلیل باید توجه داشتو د رامروزی دا

کشاورزی از  تولیدهایبر محیط روستا و فضای  ایویژهشرایط  در حال حاضر ،اینبر  افزون. های سخت کشاورزی نداردکار

 گرم و ، تغییر اقلیمآبیمحیطی حاکم شده است. خشکسالی، کماجتماعی، فرهنگی و زیست -های مختلف اقتصادیجنبه
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 زیادیچالش  ،دیگر سویاز و برخوردار وجود دارد  یهامنطقهها و و تمایل به رفاه بیشتری که در شهر سواز یک  زمین شدن

د های تولیشناختی عرصهبنابراین الزم است ضمن حفظ مبانی و اصول بوم قرار داده است.های کشاورزی الیتفع فراروی را

های های نوین به ویژه فناوریزمینه را برای فعالیت فناوری ،بهبود محیط زیست راستایکشاورزی )گیاهی و دامی( در 

 2سازگاربوم های فشردهنظامها را باید در قالب رهیافت نوعهمه این  رسدفراهم کرد. در همین رابطه به نظر می  1سازگاربوم

های کشاورزی در همه ابعاد آن به شکلی بازطراحی و بازتلفیق شود که با د. الزم است تلفیق دام و فعالیتکرطراحی 

ی مالکهای تولید در سطح کشور خردهنظام در اصلهای روز همنوا بوده و مطابقت داشته باشد. در این رابطه چون پیشرفت

ین حقیقت همبا درک  موردای در این ، الزم است هر نوع توسعهتوجه استهای مختلف قابل است و البته این مهم از جنبه

 تولیدهایمربوط به های . تلفیق دام در فعالیتانجام شودمالکی پا و خردهها در قالب کشاورزی خردهصورت گیرد و طراحی

 شوربختانهای در دست اجرا است. های گستردههای پیشرفته دوباره با الگوهای جدید مطرح شده و پژوهشگیاهی در کشور

 بر ضرورت پر کردن این خألمنابع علمی موجود  بیشتردر  ،داردی هایهایی که تاکنون انجام شده کاستیپژوهش نتایجچون 

جغرافیایی کشور که  هایمنطقههای نوین مرتبط با کشاورزی تلفیقی در تاکید شده است. در همین راستا انجام پژوهش

وین این حرکت باید در قالبی ن ،شد گفتهنیز  پیش از اینطور که این تلفیق وجود دارد ضروری است و هماناز سابقه طوالنی 

برای نسل جدید فراهم آورد و مسیر مهاجرت فعلی روستاییان و عشایر به شکل  راالزم بازطراحی شود تا زمینه و انگیزه 

ه در و همیش هدر کنار گندم و جو اهلی کردرا که هزاران سال پیش نیاکان ما گوسفند و بز  کردفراموش نباید  درآید. واژگون

وع نظام نبازطراحی و بازتلفیق این  راستایدر که  الزم استند. اهدکرها را به صورتی یکپارچه و تلفیقی مدیریت تاریخ همه آن

 .های جدید تالش شوددر چارچوبی نوین و با اتکا به فناوری ،تولیدی
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Crop and Animal Ecosystems in Iran: Conflict or Symbiosis 

 

A. Koocheki1 and N. Sefidbakht2 

 

Integration of animal in crop production systems has a long history in the course of 

agricultural evolution. In this context, domestication of sheep and goat in Iran coincided with 

the beginning of rain fed cropping in dry areas in the Near East, hence animal husbandry and 

crop production were evolved simultaneously in the dry areas in an integrative manner. 

Inevitably, conflict of interest was raised due to forage shortage for the herders and 

cultivation land for the farmers. On the other hand, this conflict never stopped the 

cooperation between them based on mutual interests rooted in integration of animal and crop 

which is termed integrative agriculture. Crop residue which is the main component of 

integration was left to the nomad herders in exchange of animal products and manure on a 

national scale. On farm scale, different combination of activities such as rearing animal with 

forage production, utilization of crop and orchard residue and grazing the animal in 

rangeland was practiced and still is continued. Diverse crop residue is still used in the country 

due to high biodiversity of crops with a large amount produced annually, almost all of which 

is fed to animals. However, with the needs for the amendment of low organic content of the 

soils, expansion of conservation agriculture, paper industry and biofuel needs, there will be 

competition for crop residues in the future. Old generation of farmers associated with this 

system are retiring and the new generation is not much eager to work on the land and/or with 

animal. On this base, proper technology should be provided to these young people in order 

to encourage them to remain in the rural areas. Meanwhile, a new look into the integration 

process in small holding farming system is needed based on the emergence of new 

technologies. 

Key words: Agropastoral, Crop residue, Integrative agriculture, Nomadism. 
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