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شــرکت نســتله بــرای ارزیابــی و گــزارش هرچــه دقیق تــر نحــوه انجام پذیــری و 
نتایــج حاصــل از فرآیند)هــای( ایجــاد ارزش مشــترک، پایــداری و نیــز انطبــاق و 
پیروی از قوانین جوامع، شــاخص هایی جهانی برای ارزیابی عملکرد حوزه های 

مطــرح شــده در نظــر گرفتــه اســت. 

)20۱4( ۱393)20۱3( ۱392شاخص کلیدی عملکرد )فرآیند( ایجاد ارزش مشترک

اقتصادی

2۳002400فروش کلی شرکت )میلیون دالر آمریکا(۱

مواد غذایی
۹0%86%محصوالتی که معیار های ارزیابی بنیاد مواد غذایی نستله را تأمین کرده و یا از آن فراتر رفته اند )به صورت % از کل فروش(2

۱000۱200محصوالت آنالیز شده و بهبود یافته یا تایید شده از طریق برنامه 60/40 + )فروش به میلیون دالر آمریکا(۳
8/28/0تعداد فروش وعده  های محصوالت غذایی تقویتی دارای ریزمغذی ها )میلیارد وعده(4

۹۹%۹8%محصوالت دارای برچسب راهنمای مواد مغذی نستله )% فروش در خاورمیانه(5
۹۱%8۳%محصوالتی در خاورمیانه با برچسب راهنمای مقادیر روزانه )GDA(در روی بسته )% فروش در خاورمیانه( 6

600640محصوالت دارای راهنمای نسبت مخصوص )فروش، به میلیون دالر آمریکا(

توسعه کشاورزی و تأمین مسئوالنه منابع 

%۹2اندازه گیری نشدهدرصد تأمین کنندگانی که به طور کامل با دستورالعمل تأمین کنندگان نستله هم خوانی دارند

آب

24۳6۱۱226۹57کل عقب  نشینی آبی )متر مکعب(

2/۱22/02کل عقب نشینی آبی )متر مکعب به ازای هر تن محصول(

پایداری محیط زیستی

۱۱4۹۱۱۱۱2۳55حجم تولید )تن(

مواد

۱0556۳۱۱4۳02مواد خام استفاده شده )تن(

258572۳625مواد استفاده شده برای اهداف بسته بندی  )تن(

60462بسته بندی  با بهینه سازی منابع )تن صرفه جویی شده(

انرژی

28۱5۳22640۳4کل مصرف انرژی در کارخانه )گیگاژول(

2/452/۳5کل مصرف انرژی در کارخانه )گیگاژول به ازای هر تن محصول(

آالینده ها، فاضالب و پسماندها

2۹8772876۳انتشار مستقیم گاز های گلخانه ای )GHG( )تن  دی  اکسید  کربن(

260256انتشار مستقیم GHG )کیلوگرم دی اکسید کربن در هر تن محصول(

۱۳۳2۳7۱۱۳444کل تخلیه آبی )متر مکعب(

۱/۱6۱/0۱کل تخلیه آبی )متر مکعب به ازای هر تن محصول(

)COD/I ۳028میانگین کیفیت آب تخلیه شده )میلی گرم

674567پساب  دورریز )تن(

نظارت بر پایداری محیطی

۱00%۱00%سایت های تولید دارای ISO 14001 )% از کل سایت های تولید(

مروری بر عملکرد نستله خاورمیانه در سال ۱393

ساختار گزارش این کتابچه نشان از تایید و پیروی ما از اصول معاهده جهانی 
ســازمان ملــل، در ســطحی جهانــی اســت و هــدف از ارائــه خالصــه عملکردهــای 
نســتله خاورمیانــه در ســال ۱۳۹۳، برجســته کــردن شناســه ها و شــاخص های 

کلیــدی ایــن شــرکت در ســال مذکــور اســت.
درباره شاخص های عملکرد جهانی ما به وب سایت ما مراجعه کنید:

www.nestle.com/csv/kpis

4



اتفاقات چشمگیر سال 20۱5 - 20۱6

 50
رویــداد برگــزار شــده در ده کشــور در 

ســال ۱۳۹5

4400
جوانانــی کــه زندگــی آنهــا را تحت تاثیــر 

مثبتــی قــرار دادیــم

 ۱,732
افــراد استخدام شــده زیــر ۳0 ســال از 

ســال ۱۳8۹

٪-37
کاهش مصرف انرژی

٪74
افزایش حجم تولید

٪-63
کاهش ضایعات

٪-۱0
نمک

در محصوالت کمکی آشپزی منتخب

٪-30
شکر

غالت صبحانه کودکان

8 میلیارد
غنی سازی با ریزمغذی ها

عرضه محصوالت غنی شده

تمامی شاخه های تجاری نستله، مانند: لبنیات، قهوه، مواد و فرآورده های قندی، تغذیه    .۱
)مواد مغذی وایت، نستله پروفشنال، غالت صبحانه(، علوم بهداشتی، محصوالت مراقبت 

از حیوانات خانگی، آب و نسپرسو را در ۱۳ کشور خاورمیانه شامل می شود. 
مواد و فرآورده های قندی، قهوه و لبنیات را در بر می گیرد. ما محصوالتمان را بر اساس   .2
شاخص های بنیاد مواد غذایی نستله، که بر اساس توصیه های علمی، جامع و بهداشت 

عمومی اتخاذ شده اند، ارزیابی می کنیم )WHO، انستیتو پزشکی )IOM( و غیره(.
در برنامه 60/40+ ، گروهی از مصرف کنندگان مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این برنامه،   .۳
از ۱00 مصرف کننده، 60 نفر باید محصول تولید نستله را به محصول رقیب ترجیح دهند. 
این KPI در واقع نشان دهنده اصل پویایی این برنامه است. گفتنی است که نتایج بدست 

آمده از این برنامه، بمدت سه سال معتبر خواهند بود، اما تنها در اینصورت که تمامی 
پارامترها یکسان باقی بمانند. 

گروه های اصلی محصوالت نستله، لبنیات، تغذیه، فرآورده های قندی و غالت صبحانه را   .4
شامل می شوند.

نستله نوتریشن کامپس/Nestlé Nutrition Compass )قطب نمای ارزش غذایی   .5
نستله(، که در سال ۱۳84 )2005( مورد بهره برداری قرار گرفت و از طریق برچسب های 

ارزش غذایی که بر روی بسـته بندی محصــوالت این شرکت قرار می گیرند، اطالعاتی 
در رابطه با تغذیه و نیز نحوه مصرف و استفاده بجا از آن محصول را در اختیار 

مصرف کننده قرار می دهد.
قهوه ساده، چای و آب، محصوالت نستله پروفشنال، شکالت کادویی، ادویه جات،   .6

محصوالت مراقبت از حیوانات خانگی، علوم بهداشتی و نیز علوم و نکات مربوط به 
تغذیه را شامل نمی شود. در حالی که، تمامی اعداد و ارقام مربوط به بسته بندی 
جی.دی.اِی )GDA( محصوالت مخصوص کودکان و بزرگساالن را شامل می شود.
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سخنان همکاران پروژه

علیرضا سرابچی - مدیر کل ارتباطات و سرویس های بازاریابی

پــروژه رایــز تصدیقــی اســت کــه چگونــه شــرکت هایی مثــل نســتله، می تواننــد دســت در دســت 
مســئولین محلــی و اســتانی در ایجــاد ارزشــهای مشــترک در جمهــوری اســالمی ایــران همــکاری کننــد؛ 
و نشــان می دهــد هــرگاه هــدف مشــترک، ســاخت آینــده ای ســالم تر بــرای همــگان باشــد، می تــوان بــر 
تمامــی موانــع غلبــه کــرد و ایــن امــر را بــا مشــارکت بــه یــک واقعیــت بــدل کــرد. هــدف مــا در نســتله 
تحقــق ایــن امــر در همــه جوامــع تحــت فعالیتمــان و افتخــار بــه باقــی گذاشــتن میراثــی دیرپــا اســت.

 

فیصل هارون - مدیر کارخانه نستله در قزوین

یکــی از کلیدی تریــن حوزه هــای تمرکــز نســتله در میــان 2۱ تعهــد خــود در جمهــوری اســالمی ایــران، 
ــاد  ــن، ســازمان های  جه ــدار اســتان قزوی ــا فرمان ــذا، همــکار    ی  ب توســعه مناطــق غیرشــهری اســت. ل
کشــاورزی و دامپــروری، دامــداران مــزارع شــیری محلــی و دانشــگاه بــرن در ســوئیس، در راســتای 

افزایــش کیفیــت مــواد خــام تأمیــن شــده از منابــع محلــی، مایــه افتخــار مــا در نســتله اســت. 

جوزپه کارال - مدیر عامل شرکت نستله ایران

بــاور بنیادیــن مــا در نســتله ایــن اســت کــه کســب موفقیــت پایــدار در طــول ۱50 ســال گذشــته و در 
آینده، ایجاد ارزش برای ذینفعان و تحقق آرمان هایمان در راســتای بهبود کیفیت زندگی و ســهیم 
شــدن در ســاخت آینده ای ســالم تر، مســتلزم تعهد به ایجاد ارزش مشــترک همراه با و برای جامعه 
بــوده و هســت. لــذا، پــروژه رایــز )RISE( را می تــوان تأییــد و گواهــی بــر پایبنــدی نســتله بــه تمامــی 

2۱ تعهــد خــود در جمهــوری اســالمی ایــران دانســت.  

دیوید اندرسون - مدیر فنی منطقه خاورمیانه شرکت نستله

پــروژه رایــز )RISE( شــرکت نســتله ایــران، نمونــه ای از اهمیــت بــاالی پایــداری مــزارع محلــی  و 
همینطــور ارتقــاء مناطــق غیرشــهری بــرای مــا در نســتله اســت. لــذا، همــواره در تــالش خواهیــم بــود 
تــا تعهــدات خــود را نســبت بــه پایــداری زیســت محیطی و اجتماعــی، فعاالنــه مدیریــت کنیــم؛ چــرا 
کــه ایــن تعهــدات نقشــی ضــروری در فعالیــت کارخانه هــای مــا و نیــز ارتقــاء توســعه جوامعــی کــه در 

آن فعــال هســتیم، ایفــا می کننــد.
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دکتر غزال نعمتی - کارشناس بخش کشاورزی، شرکت نستله ایران

پــروژه رایــز )RISE(، نمونــه ای درخشــان از ایــن نکتــه اســت کــه پایــداری اقتصــادی و زیســت  محیطی 
در مــزارع شــیری محلــی ، نبایــد بــه بهــای گزنــد رســاندن بــه کیفیــت زندگــی دام و دامــداران حاصــل 
شــود. مایــه ی افتخــار مــن اســت کــه عضــوی از ایــن تیــم هســتم. چــرا کــه توانســتیم نشــان دهیــم، 
مــزارع شــیری در کنــار افزایــش کیفیــت مــواد خــام اولیــه ای کــه بــرای ایــران تولیــد می کننــد و نیــز 
ســودمندی اقتصــادی، می تواننــد متضمــن زندگــی باطــراوت دام هــا و حضــور همیشــگی لبخنــد بــر 

لبــان دامــداران باشــند.

دکتر نقیبی  - مدیر کل دامپزشکی استان قزوین

ســهم کاری بــا چنیــن گــروه الهام  بخــش و تأثیر گــذاری، در راســتای اعمــال تغییراتــی مثبــت و پایــا 
در حــوزه اداره مــزارع شــیری و دامــداری ایــران، مهیــج و ارزشــمند اســت. پــروژه رایــز )RISE( و نیــز 
تمامــی فعالیت هــا و اقدامــات بخــش خدمــات کشــاورزی نســتله ایــران، مســیر را بــرای رســیدن بــه 
آینــده ای همــراه بــا دام هایــی ســالم تر و ســود بــاالی اقتصــادی بــرای صنعــت لبنیــات و زنجیــره  ارزش 

آن همــوار می ســازد.

آقای رضایی  - مدیر عامل شرکت دامپروری زرین هیو

مایــه افتخــار اســت کــه بــا حمایــت شــرکت نســتله ایــران، بــه عنــوان الگــوی مگافــارم بــرای صنعــت 
لبنیات ایران انتخاب شــده ایم. دانش و مهارت هایی که بخش خدمات کشــاورزی شــرکت نســتله 
ایــران در اختیــار مــا قــرار می دهنــد، نــه تنهــا بــرای دام، دامــداران و متخصصیــن مــا بســیار ســودمند 
واقــع شــده اند، بلکــه بــا موفقیــت در اختیــار مشــتریان مــا نیــز گذاشــته شــده اند. همیــن امــر، باعث 
شــکل گیری مشــارکت های طوالنی مــدت و پر بــازده در صنعــت لبنیــات خواهــد بــود کــه بــه ایجــاد 

ارزش در تمامــی مراحــل زنجیــره تأمیــن لبنیــات کشــور می انجامــد.  

آقای دقیقی - مدیر عامل شرکت دامپروری دشت  رادین

پــروژه رایــز )RISE( شــرکت نســتله ایــران، فوایــد بی شــماری بــرای مــزارع شــیری مــا بــه ارمغــان آورده 
اســت. ایــن پــروژه نه تنهــا موجــب افزایــش کیفیــت شــیر تولیــدی دامداری هــای مــا و در نتیجه تعداد 
مشــتریان ما بوده اســت، بلکه با ذهنیت ایجاد فواید اقتصادی و ســبک زندگی در تمامی مراحل 

زنجیــره ارزش انجام شــده اند.   
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کانــون توجــه نســتله بــر پایبنــدی بــه تعهداتــش در حــوزه تغذیــه، ســالمتی و تندرســتی متمرکــز اســت. لــذا بــا تکیــه 
بــر همیــن اصــل می تــوان گفــت تعهــدات شــرکت نســتله حوزه هایــی دیگــر از قبیــل پایــداری زیســت محیطی و منابــع 
آبــی را نیــز در بــر می گیــرد. بعــالوه، مــواردی از قبیــل تأمیــن مســئوالنه منابــع، جامعــه و پذیــرش قوانیــن جوامعــی 
کــه در آن فعالیــت داریــم نیــز از اهمیــت بســیار باالیــی بــرای نســتله برخــوردار هســتند. ایــن تعهــدات بلندپروازانــه، 

عــزم راســخ مــا را در مســئولیت پذیری و مقابلــه بــا چالش هــای محلــی نشــان می دهــد.
از آنجایی که ســفر نســتله با هدف پرورش نســل هایی ســالمت آغاز گردیده، آن دســته از تعهداتمان در خصوص 

ارزش غذایی محصوالت  نستله، همواره کودکان را در مرکز توجه قرار داده است.
تمامــی تعهــدات نســتله، ذینفعــان و شــرکا را وادار می کنــد تــا مــا را مســئول هرآنچــه کــه قولــش را می دهیــم، 
بداننــد. لــذا، همــواره مشــتاق دریافــت بازخورد هــای آن هــا بوده ایــم تــا عاملــی در هموار ســازی راهمــان بســوی 

بهبــود عملکردهایمــان در نســتله باشــد.

تغذیه

ایجاد راهبری مبتنی بر علم و دانش در تغذیه کودکان۱.

تأمین بیشتر محصوالت مغذی برای کودکان2.

کمک به کاهش خطرات سوء تغذیه از طریق تأمین مواد مغذی۳.

کاهش سدیم )نمک( در محصوالت4.

کاهش شکر در محصوالت5.

کاهش چربی های اشباع شده و حذف چربی های ترانس باال از محصوالت6.

انتقال اطالعات در زمینه تغذیه، ارائه پیشنهادها و راهنمایی ها در مورد وعده های غذایی7.

گسترش آبرسانی سالم به بدن به عنوان قسمتی از سبک و شیوه زندگی سالم8.

ترویج رژیم غذایی و سبک زندگی سالم۹.

رعایت ارتباطات بازاریابی مسئوالنه در محصوالت مربوط به کودکان۱0.

مسئولیت پذیری در نحوه معرفی جایگزین های مناسب برای شیر مادر۱۱.

تأمین مسئوالنه 
منابع

آب

۱2.  اجرای مسئوالنه منبع یابی در فرایند زنجیره تأمین

۱۳.  ترویج استفاده از مواد خام با کیفیت باالی محلی و ملی

۱4. تالش برای دستیابی به پایایی و بهره وری مفید آب در فعالیت هایمان و جامعه

ما برای تحقق مأموریتمان جهت 
بهبود کیفیت زندگی و برای 
نخستین بار، تعهدات نستله 
نسبت به جامعه خاورمیانه را 
منتشر می کنیم؛ تعهداتی که 
همسو با نحوه مدیریت کسب وکار 
و بر پایه استراتژی ارزش مشترک 
تعریف شده اند.

مروری بر تعهدات ما در جمهوری اسالمی ایران
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مــا در نســتله بــر زندگــی میلیاردهــا انســان در سراســر دنیــا تاثیــر می گذاریــم. از کشــاورزانی کــه بــا آن هــا کار می کنیــم تــا افــراد و خانواده هایــی کــه از محصــوالت 
مــا لــذت می برنــد، جوامعــی کــه در آن هــا زندگــی و کار می کنیــم و محیــط طبیعــی ای کــه همــه مــا بــه آن وابســته هســتیم. چالش هــای آن هــا چالش هــای مــا اســت. 

موفقیــت آن هــا موفقیتــی اســت کــه همــه مــا در آن ســهیم هســتیم.
بــه عنــوان بخشــی از تعهــدات و اهدافمــان مبنــی بــر بهبــود زندگــی و ســهیم شــدن در ســاخت آینــده ای ســالم تر، نســتله ایــران پــروژه رایــز را بــا همــکاری بــی شــائبه 

دانشــگاه علمی-کاربــردی بــرن )Bern University of Applied Sciences(، ســازمان جهــاد کشــاورزی و مــزارع شــیری محلــی راه انــدازی کــرده اســت.
رایــز در دســتیابی بــه تعهــدات نســتله ایــران در هــر یــک از پنــج دســته بندی کــه پیــش از ایــن ذکــر شــده اســت )تغذیــه، تأمیــن مســئوالنه منابــع، آب، پایــداری 
زیســت محیطی، مــردم و انطبــاق بــا قوانیــن جوامــع( مشــارکتی اســتوار دارد و از حمایــت خــود در بیــان مشــکالت پایــداری عملکردهــا در مــزارع دریــغ نمی کنــد. 
راهبــرد پــروژه رایــز، بــر بســیاری از حوزه هــا از جملــه کیفیــت شــیر، رفــاه دام، منابــع آب، شــرایط کار و فعالیــت، پایــداری اقتصــادی، دامپــروری و کیفیــت زندگــی 
تمرکــز می کنــد. در نهایــت، راهبــرد رایــز، 7 بخــش را زیــر نظــر دارد کــه ایــن 7 بخــش نیــز اجــزاء ۳ رکــن اصلــی بهترین هــا بــرای مصرف کنندگانمــان، جوامعمــان و 

زمینمــان را تشــکیل می دهنــد.

پایداری 
زیست محیطی

مردم و انطباق با 
قوانین جوامع

۱5. بهبود بهره وری از منابع

۱6. بهبود کارایی زیست محیطی در بسته بندی محصوالت

۱7. ارائه راهكارهای ممكن در مقابله با تغییرات اقلیمی

۱8. ارائه فرصت های بیشتر در ایجاد، رشد و توسعه موقعیت های شغلی برای جوانان ایران

۱۹. بهبود تعادل جنسیتی در مشاغل

20. اطمینان بخشــی از ارائــه سیســتم های ضــروری بــه تمامــی بخش هــای نســتله در ســطحی برابــر 
بــرای ایجــاد ایمنــی و محافظــت از ســالمتی همــه کارکنــان

2۱. تأمیــن آمــوزش مناســب بــرای کارکنــان نســتله در مــورد پایایــی زیســت محیطــی، ایجــاد ارزش هــای 
)Nutrition Quotient( و ارتقــاء آگاهــی در زمینــه تغذیــه، ســالمتی و تندرســتی )مشــترک )مســئولیت اجتماعــی

تعهدات ما و آغاز رایز

برای
مصرف کنندگانمان

تغذیه 
بهبودیافته

مزایای تغذیه بر 
پایه لبنیات

تحقیق و توسعه

غنی سازی 
ریزمغذی ها

کیفیت مطمئن

بازگشت شفافیت 
به مزارع

کنترل کیفیت، 
ایمنی غذا

برای 
جوامعمان

کشاورزی و معاش 
محلی

حمایت از 
کشاورزان

بهبود جامعه

رفاه دام

گاو سالم

برای
زمینمان

آب

کاهش استفاده از 
آب در کارخانه ها

به اشتراک گذاری 
بهترین شیوه ها با 

کشاورزان

کیفیت هوا و 
اقلیم

کاهش 
آالینده های 

کارخانه ها

کاهش 
آالینده های 

مزارع

ضایعات و سرمایه 
طبیعی

کاهش ضایعات 
کارخانه ها

سرمایه طبیعی 
در مزارع

طراحی 
بسته بندی ها

۹



 پاول بولکه رئیس هیئت مدیره نستله اس.آ.

پاول بولکه در حال بازدید از انستیتو ایمنی غذا در پکن
وی در حال بازدید از پکن در اسفند ماه ۱۳۹۳، برای افتتاح انستیتو 

ایمنی غذای نستله که برای تأمین بنیان علمی جهت ایجاد سیاست ها 
و استاندارد های ایمنی غذا با مقامات همکاری می کند.

پیام رییس هیئت مدیره نستله اس.آ.

ایجاد ارزش مشترک گویای 
مسیر رسیدن به اهداف 
شرکت است؛ و تعهداتمان، 
گویای سهم ما در خدمت 
به جامعه.

برای مطالعه گزارش جهانی به نشــانی اینترنتی زیر مراجعه کنید:  
 www.nestle.com/csv

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص تعهــدات جهانــی بــه 
نشــانی اینترنتــی زیــر مراجعــه کنیــد:

www.nestle.com/csv/what-is-csv/commitments
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ســال 20۱6 بــرای نســتله نقطــه عطفــی جهانــی بــه حســاب می آمــد. در ایــن ســال 
ما صد و پنجاهمین ســالگرد تأســیس نســتله را جشــن گرفتیم. داســتان شرکت 
مــا بــا خلــق غــذای کمکــی کــودک »فاریــن الکتــه« توســط »هانــری نســتله« آغــاز 
شــد و مــا از آن زمــان بــه هدفمــان مبنــی بــر بهبــود زندگــی و ســهیم شــدن در 

ســاخت آینــده ای ســالم تر پایبنــد مانده  ایــم.
نستله هر روز بر زندگی میلیاردها انسان در گوشه و کنار دنیا اعم از کارمندان 
خود، کشــاورزانی که محصوالت مورد نیاز ما را کشــت می کنند، خانواده هایی 
کــه از محصوالتمــان لــذت می برنــد، جوامعــی کــه در آن هــا زندگی و کار می کنیم 
و محیط زیســتی که حیات همگان بدان وابســته اســت، تأثیر مثبت می گذارد. 
مــا در ســایه ارزش هــای عمیقمــان بــر پایــه احتــرام، در کنــار شــرکایمان در جهــت 
ایجــاد ارزش مشــترک ســهیم شــدن در خدمــت بــه جامعــه همزمــان بــا تضمیــن 

موفقیت بلندمدت کســب وکارمان، فعالیت می کنیم.
ایجــاد ارزش مشــترک گویــای مســیر رســیدن بــه اهــداف شــرکت اســت؛ و 

تعهداتمــان، گویــای ســهم مــا در خدمــت بــه جامعــه.
اولویت های ما در ایجاد ارزش مشترک، حوزه هایی هستند که در آن ها بهترین 
تالقــی میــان کســب وکار نســتله و جامعــه وجــود دارد و همچنیــن موقعیت هــای 
هســتند کــه می توانیــم بیشــترین ارزش هــا و تحولــی را ایجــاد کنیــم. ایــن مــوارد 
شــامل تغذیــه، بــه منظــور فراهــم آوردن زندگی هایــی ســالم تر و شــاداب تر 
بــرای افــراد و خانواده هــا، بــا تمرکــزی بیشــتر بــر نونهــاالن و کــودکان؛ توســعه 
مناطــق غیرشــهری، بــرای کمــک بــه توســعه جوامــع در حــال رشــد و پیشــرفت و 
همچنیــن حمایــت از بهبــود زندگــی افــرادی کــه بــا آن هــا در حــال گــذران زندگــی 
و کار هســتیم؛ و آب اســت، کــه بحرانی تریــن منبــع بــرای زمیــن و رکــن اصلــی 
امنیــت غذایــی اســت. تعهــدات مــا در حوزه هــای آب و پایایــی زیســت محیطی، 
عــزم مــا را در محافظــت از منابــع طبیعــی بــرای نســل های آینــده، جــزم می کنــد.

اســاس تمامی این تالش ها، تعهدات ما برای انطباق با قوانین جوامع، حقوق 
بشــر و مــردم اســت. مــا بــه حقــوق بشــر، اســتخدام عادالنــه و متنــوع احتــرام 
می گذاریــم و در ارتقــای آن هــا تــالش می کنیــم. یکــی از دغدغه هــای اصلــی در 
ســطح جهانــی، ســطح بــاالی بیــکاری جوانــان اســت. بــرای فائــق آمــدن بــر ایــن 
دغدغــه، مــا بــه گســترش Global Youth Initiative خــود در کنــار تشــویق ســایر 

ســازمان ها و ذینفعــان، بــه مشــارکت در ایــن امــر ادامــه می دهیــم.
در پس تمامی این تالش ها، ارزش های سازمان ما هستند که ریشه در احترام 
دارنــد؛ احتــرام بــه خودمــان، احتــرام بــه دیگــران، احتــرام بــه تفاوت هــای موجــود 
در دنیایــی کــه در آن زندگــی می کنیــم و احتــرام بــه آینــده. اصــول کســب وکار 
شــرکتی و اصــول رفتــاری در کســب و کار مــا، به روشــنی از مســئولیت هایمان 

نشــأت گرفتــه اســت.

گزارش های ما در رابطه با ایجاد ارزش مشترک، نشان دهنده رویکردی همراه 
بــا شــفافیت، پیشــرفت و حضــور فعاالنــه اســت کــه تمامــی فعالیت هــای مــا را به 
پیــش می بــرد. ایــن گزارش هــا، بــاور بنیادیــن مــا در ایجــاد ارزش مشــترک را بــه 
عنــوان راه حلــی اساســی در ایجــاد تأثیــرات مثبــت طوالنی مــدت بــه ذینفعانمــان 
و جامعــه نشــان می دهــد. ایجــاد ارزش مشــترک، راهبــردی منحصربه فــرد بــرای 
کســب وکار اســت کــه بــه مــا اجــازه می دهــد اهدافمــان، فعالیت هایــی باشــند که 

در آن هــا قــادر بــه ایجــاد ارزش بــرای ذینفعانمــان و همچنیــن جامعه هســتیم.

پاول بولکه
رئیس هيئت مدیره نستله اس.آ.

 innovative ways to achieve this goal. Water is a business op-
portunity, an operational challenge and a societal issue that 
is of deep concern to us all. As we have said many times, we 
will run out of water long before we run out of oil.

Likewise, rural development and our work with farmers 
combined with our Responsible Sourcing Guideline help ad-
dress the need to build sustainable farming communities, but 
also to answer our own consumers’ demands to know 
‘where does my food come from?’ Our rural development 
work helps secure the quality and quantity of supply of our 
key categories and increase the attractiveness of farming for 
future generations.

We continue to actively manage our commitments to en-
vironmental and social sustainability, necessary for operating 
our factories and for the sustainable growth and develop-
ment of the communities and countries where we operate. 
Our commitment to youth employment, called the Nestlé 
needs YOUth Initiative, helps strengthen and develop the 
skills and employability of young people across Europe. This 
programme will soon be extended globally.

At Nestlé, Creating Shared Value is the way we do busi-
ness and it is embedded in our holistic management think-
ing. Integrating business opportunity and societal need is 
what we expect of our leaders and employees. Internal man-
agement tools help facilitate this process, such as a strategic 
portfolio tool that assesses our brands against financial and 
nutrition targets, a capital expenditure process that includes 
societal indicators, and a Rural Development Framework 
which digs deep into the needs of cocoa, coffee and dairy 
farmers and farming communities, helping us to better target 
our efforts and investments. Our challenge is to find a con-
sistent method of measuring the business value of Creating 
Shared Value as well as to assess societal impacts and not 
just activities. We will continue to develop our thinking on 
this during 2015. 

Join us on our Creating Shared Value journey which fo-
cuses business on the long term where the success of soci-
ety and economic activity are intimately intertwined and 
mutually reinforcing. It should also lead to more effective, 
collective action to address some of society’s deepest con-
cerns and challenges. Better dialogue, engagement and part-
nerships are required if we are to help address the ‘double 
burden’ of malnutrition, water scarcity, sustainable farming, 
climate change, human rights and more.

This year, again, we have introduced some new commit-
ments in the areas of responsible marketing to children, anti-
corruption and internal and external grievance mechanisms. 
With this report, we also restate our support for the UN Global 
Compact, as a founding member of the UN Global Compact 
Lead – an important platform for corporate sustainability lead-
ership. We look forward to your feedback on our commit-
ments and on this report.

Peter Brabeck-Letmathe
Chairman

Paul Bulcke
Chief Executive Officer
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شــرکت مــا صــد و پنجــاه ســال پیــش بــا »هانــری نســتله« آغــاز بــه کار کــرد. 
وی دانشــمندی بــود کــه »فاریــن الکتــه«، اولیــن غــذای کمکــی کــودک بــا شــیر 
را ایجــاد کــرد کــه زندگــی یــک کــودک دچــار ســوء تغذیــه را نجــات داد و از آن 

زمــان تغذیــه در بطــن ســازمان مــا قــرار گرفــت. 
ــاز  ــه ســال ۱۹۳4 ب ــه بیــش از 80 ســال پیــش و ب ــه، ب ــراث مــا در خاورمیان می
می گــردد؛ کــه در آن اعتمــاد و اعتبــار را در میــان مــردم منطقــه بنیــان نهادیــم 
و بــر هدفمــان مبنــی بــر بهبــود زندگــی و ســهیم شــدن در ســاخت آینــده ای 

ســالم تر، پایبنــد ماندیــم. 
امروزه، نستله خاورمیانه ۱۹ کارخانه را اداره می کند و در بسیاری از کشورها 
بیــش از ۱۱،000 نفــر را بــه طــور مســتقیم و همچنیــن چندیــن هــزار نفــر دیگــر 

را به طور غیرمســتقیم در اســتخدام دارد.
گزارش هــای »نســتله در جامعــه«، از ســال 2004 در ســطح جهانــی صــادر 
شــده اند؛ کــه نمایانگــر گامــی برجســته و رو بــه جلــو، هم قــدم بــا مســیر مــا 
ــاره فعالیت هایمــان در تمامــی  ــا ذینفعانمــان درب در ایجــاد ارتباطــی شــفاف ب

حوزه هایــی اســت کــه در آن هــا بــا جامعــه ارتبــاط نزدیــک برقــرار می کنیــم.
باور نستله بر این است که در دنیایی که با چالش های بلند مدت اقتصادی، 
اجتماعــی و تغذیــه ای روبــرو اســت، ســازمان ها بایــد در ارائــه راه حل هــا نقشــی 
پررنــگ ایفــا کننــد. مــا همچنیــن از ســال 20۱2، انتشــار تعهــدات آینده نگرانــه 
ایجــاد ارزش مشــترک و همچنیــن گزارش هــای پیشــرفت و پایبنــدی مســئوالنه 

بــر تعهداتمــان را آغــاز کردیــم.
نســتله خاورمیانــه ایــن اقدامــات را از دو ســال پیــش آغــاز کــرد. زمانــی کــه مــا 
تعهــدات منطقــه ای خــود، مبنــی بــر ایجــاد ارزش مشــترک را در حوزه هــای 
تغذیــه، توســعه مناطــق غیرشــهری و تأمیــن مســئوالنه منابــع، آب، پایایــی 

زیســت محیطی، مــردم و انطبــاق بــا قوانیــن جوامــع اعــالم کردیــم.
به عنوان شــرکتی پیشــرو در زمینه تغذیه، ســالمتی و تندرســتی، ما از فرصتی 
منحصربه فــرد برخورداریــم تــا چالش هــای تغذیــه ای گوناگونــی را کــه مــردم در 
سراســر دنیــا و در منطقــه مــا بــا آن هــا مواجــه هســتند -از تغذیــه بیش ازحــد تــا 
ســوء تغذیــه شــامل کمبــود ریزمغذی هــا- مــورد بررســی قــرار دهیــم. مــا ظرفیت 
و مهمتــر از آن، ایــن عــزم را داریــم تــا بــا اقــدام بــه فعالیت هــای درســت و 

کارهایمــان، نقشــی مثبــت در ارائــه راه حل هــا ایفــا کنیــم.
مــا بــر بهبــود تغذیــه ای مســتمر محصوالتمــان، بــر پایــه تحقیقــات علمــی و بــر 
ــا ریزمغذی هــا بــرای  اســاس توصیه هــای بین المللــی و همچنیــن غنی ســازی ب
رفــع کمبودهــای محلــی خــاص، تاکید می کنیم. نســتله همچنین برچســب های 
تغذیــه ای واضحــی را از طریــق  تدبیرهــای تغذیــه ای نســتله ارائــه می دهــد 
کــه شــامل پیشــنهادهای تغذیــه ای بــر راهنمــای ســهم غذایــی اســت تــا بــه 
مصرف کننــدگان در گرفتــن تصمیم هــای آگاهانــه کمــک کنــد. از ســال 20۱۱، 
 FTSE4Good  مــا تنهــا تولیدکننــده شیرخشــک کــودک هســتیم که در اندیــس
-تنهــا ســازمان شــخص ثالــث مســتقل و شــفاف ارزیابــی فعالیت هــای بازاریابــی 
جایگزین هــای شــیر مــادر- قــرار دارد. ایــن بخشــی از تالش هــای در حــال انجــام 
مــا بــرای ارتقــای تغذیــه در ۱000 روز اول زندگــی و حمایــت از تغذیــه  بــا شــیر 
مادر اســت و انتشــار گزارش های عمومی بر پیشــرفتمان در رابطه با بازاریابی 

مســئوالنه جایگزین هــای شــیر مــادر اســت.
پــروژه رایــز»RISE« بخشــی از تعهــد تأمیــن مســئوالنه منابــع مــا اســت. هــدف 
ایــن پــروژه کمــک بــه ســاخت مــزارع شــیری پایــدار در ایــران و ایجــاد مشــارکت 

پیام رییس هیئت مدیره و مدیر عامل اجرایی نستله خاورمیانه اف.زد.ای

ایو مانگهاردت، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اجرایی نستله خاورمیانه  

روش بنیادین نستله در کسب وکار، ایجاد 
ارزش مشترک )CSV( است. این روش بر 
پایه انطباق با باالترین استانداردها، قوانین 
بین المللی و محلی، مقررات درون سازمانی، 
قوانین اخالقی و اصول کسب وکار سازمانی 
خود ما است که 10 اصل پیمان جهانی 
سازمان ملل متحد )UNGC( را که بازتابی از 
عدالت، راستی و احترام به انسان ها و محیط 
زیست است، شامل می شود.
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محلــی بــرای کاهــش صدمــات زیســت محیطی بــا کنتــرل مصــرف انــرژی و آب، 
کنتــرل ضایعــات و مدیریــت کارای دام اســت.

محافظــت از آب بــه عنــوان یــک منبــع کمیــاب اولویــت نخســت نســتله ایــران 
ــران اســت. هــدف مــا ســهیم شــدن در محافظــت از آب از طریــق  و دولــت ای
پروژه هــای بهــره وری آب و تســهیالت تصفیــه فاضــالب در عملیــات کارخانــه 

ــا آن هــا همــکاری می کنیــم. خــود و در مــزارع شــیری ای اســت کــه ب
به عــالوه، نســتله ایــران بــه ارتبــاط نزدیــک خــود بــا صنایــع، انســتیتوها و مراجــع 
از طریــق کارگاه هــا و کنفرانس هــا بــرای ســهیم شــدن در پیشــبرد محافظــت از 

آب در ایــران ادامــه خواهــد داد. 
بــه  طــور کلــی، بــدون حمایــت و اعتمــاد انســتیتوهای گوناگــون، دولت هــا و 
ســایر نهادهایــی کــه مــا در منطقــه بــا آن هــا همــکاری داریــم، فعالیت هــای مــا 
در راســتای ایجــای ارزش مشــترک موفــق نخواهنــد شــد و پایــدار نخواهنــد 
مانــد. مــا بــاور داریــم کــه تالش هــای هماهنــگ جمعــی حقیقتــاً می تواننــد تأثیــر 

مثبتــی در جامعــه ایجــاد کننــد. 
مــا مفتخریــم کــه ۱5 ســال فعالیت هایمــان در ایــران را جشــن می گیریــم؛ و 
مشــتاقانه آرزومندیــم کــه ســال های بســیار بیشــتری بــا پایبنــدی بــر هدفمــان 
مبنــی بــر بهبــود زندگــی و ســهیم شــدن در ســاخت آینــده ای ســالم تر، همچنــان 

بــه فعالیت هایمــان ادامــه دهیــم.

ایو مانگهاردت
رییس هیئت مدیره و مدیر عامل

نستله خاورمیانه اف.زد.ای

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اجرایی نســتله خاورمیانه، ایو 
مانگهاردت، در حال بازدید از کارخانه نســتله در شــهرک صنعتی 

تکنوپــارک دبــی، امارات متحده عربی.

برای مطالعه شرحی از طرح »نستله در جامعه - ایجاد ارزش 
مشترک - پیشرفت و تعهدات ۲۰۲۰« در خاورمیانه به نشانی 
الکترونیک  www.nestle-me.com/en/csv مراجعه فرمایید.

برای مطالعه شرحی از طرح »نستله در جامعه - ایجاد 
ارزش مشترک« و نیز شرحی از پایبندی ما به تعهداتمان، در 
خاورمیانه در سال ۲۰۱۴ به نشانی الکترونیک
 www.nestle-me.com/en/csv مراجعه فرمایید.
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در ســال گذشــته، صد و پنجاهمیــن ســال فعالیــت  نســتله را در ســطح بین المللــی 
جشــن گرفتیــم و در ســال 20۱7، پانزدهمیــن ســال فعالیــت نســتله ایــران - کــه بــر 
اســاس احترام، انعطاف پذیری و نیز تحقق هدف بهبود زندگی و ســهیم شــدن در 

ســاخت آینــده ای ســالم تر پایه ریــزی شــده اســت - را جشــن می گیریــم.
در دنیای امروز، چالش  تولید پایدار در کشــاورزی، محور توجه بســیاری، از جمله 
کشاورزان، مصرف کنندگان، صنایع، سرمایه گذاران و مقامات است. مصرف کنندگان 
امــروزی، تنهــا به دنبــال نکاتــی ماننــد کیفیــت غذایــی، دسترســی آســان و تــوان خرید 
نیســتند، بلکــه به همین انــدازه نیــز نســبت بــه تاثیــر کل زنجیــره ارزش بــر محیــط 
زیســت و پایداری تامین مواد اولیه - با کیفیت و کمیت پایدار - هوشــیار هســتند. 
مــا در نســتله، بــه عنــوان بخشــی از رویکــرد جهانــی خــود بــرای ایجــاد ارزش هــای 
مشــترک و همچنیــن در راســتای اشــاعه زندگی هــای ســالم و شــاداب تر، بــا ارائــه 
ــه تمرکــز می کنیــم.  ــر حــوزه تغذی گزینه هــای خوش طعــم و در عیــن حــال ســالم، ب
مــا، در ایــن شــرکت، دو حــوزه توســعه مناطــق غیرشــهری و تأمیــن پایــدار منابــع را 
نیــز در بحــث تولیــدات بومــی متعهــد، حائــز اهمیــت می  شــماریم کــه هــدف از آن هــا 

در حقیقــت ارائــه تغذیــه ای مناســب بــه افــراد و خانواده هــا اســت.
تنهــا در فعالیت هایــی کــه در ایــران بــه آن هــا می پردازیــم، از همــکاری بیــش از ۹00 
نفر بهره می جوییم. نیروهایی که به خوبی برای تولید روزانه محصوالت با کیفیت 
عالــی، آمــوزش دیده انــد. کارخانه هــای محلــی مــا، به منظــور تحقــق مقــررات محلــی 
و بین المللــی نســتله، بــه برتریــن فناوری هــا و فرآیندهــای کاری روز دنیــا مجهــز 
هســتند. همچنیــن، بــرای دســتیابی بــه باالتریــن ســطح از بهــره وری در مصــرف آب 
و نیــز پایــداری - بــرای بــه حداقــل رســاندن تاثیــرات ناشــی از فعالیت هایمــان بــر 
منابــع آب طبیعــی - تــالش می کنیــم پیوســته در اســتفاده از فناوری هــای روز دنیــا 
ســرمایه گذاری کنیــم. مــا بــه اهمیــت ســهیم شــدن دانــش فنــی خــود بــا جامعــه در 

ایــن زمینه  هــا واقفیــم تــا همــگان را بــه مشــارکت بیشــتر تشــویق و دعــوت کنیــم.

پیام مدیر عامل شرکت نستله ایران )سهامی خاص(

جوزپه کارال، مدیر عامل شرکت نستله ایران

»ما در نستله می دانیم که در جایگاه بسیار مطلوبی برای ایجاد ارزش های مشترک در جامعه و 
همراه با آن، در برخی حوزه های اصلی و مهم قرار داریم؛ چراکه از دانش و مهارت های خاصی 
بهره می بریم و جمعیت انبوهی در سرتاسر جهان ما را همراهی می کنند. از آن میان می توان 
به حوزه های تغذیه، آب و توسعه مناطق غیرشهری اشاره کرد که همگی در حقیقت برخاسته 

از تعهدات جهانی و منطقه ای ما هستند، و به طور خاص ریشه در هدف و توانایی ما در بهبود 
زندگی و سهیم شدن در ساخت آینده ای سالم تر در جمهوری اسالمی ایران دارند. پروژه رایز 

نمونه  ای است مرتبط که نشان دهنده پایبندی شرکت نستله ایران به اجرای تعهداتش با هدف 
افزایش کیفیت محصوالت است: کیفیت مواد اولیه، کیفیت فرآیندها و کیفیت زندگی.«
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در پنج سال گذشته، توانسته ایم مصرف آب را به میزان 50% در فعالیت های 
خــود در قزویــن کاهــش دهیــم. طراحــی ماشــین آالت مــا به گونــه ای اســت کــه 
تصفیه فاضالب را تا حد زیادی تسهیل می کند و حتی می توان از آن  به عنوان 

مدلــی موفــق در ســایر صنایــع بهــره برد.
با در نظر داشــتن چالش های مزارع شــیری محلی، نســتله همچنین، مطالعه 
رایــز را در پنــج مگافــارم شــیری اســتان قزویــن راه انــدازی کــرده اســت تــا بتوانــد 
اطالعاتــی مســتند دربــاره فعالیت هــای کشــاورزی پایــدار جمــع آوری کنــد. ایــن 
مطالعــه توصیه هایــی درخصــوص حمایــت از مــزارع شــیری و بالطبــع، کمــک 
بــه پایــداری اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطی آن هــا کــه همگــی منجــر بــه 
تولیــد محصوالتــی بــا کیفیــت می شــوند، ارائــه می دهــد. نســتله ایــران، در کنــار 
متخصصانــی از دانشــگاه علــوم کاربــردی بــرن ســوئیس موفــق بــه پیاده ســازی 
یــک ارزیابــی علمــی و مســتند از مــزارع شــیری ایــران شــده اســت. امــروز، مــا 
مفتخریــم کــه ایــن گــزارش بــا عنــوان »نســتله در جامعــه« را منتشــر کــرده و 
تعهــدات خــود در ایجــاد ارزش هــای مشــترک در کشــور را بــا شــما بــه اشــتراک 
می گذاریــم. تنهــا از طریــق همــکاری نزدیــک میــان شــرکت نســتله ایــران، مــزارع 
کشــور و مقامــات، ســازمان  ها و مراکــز دولتــی اســت کــه امــروز، مطالعــه رایــز 
تبدیــل بــه واقعیتــی معنــادار و پایــدار شــده و نــه تنهــا بــرای مــزارع محلــی، بلکــه 

بــرای تمــام جامعــه ایرانــی نیــز ســودمند واقــع شــده اســت.

جوزپه کارال
مدیر عامل شرکت نستله ایران )سهامی خاص(

نســتله در جامعه 
منبع یابی مســئوالنه
ایجاد ارزش مشــترک

۲۰۱۷

نســتله در جامعه 
منبع یابی مســئوالنه
ایجاد ارزش مشــترک

۲۰۱۷

دریافــت جایزه ملی 
مسئولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتـصـادی

جمهوری اســالمی ایران

جوزپه کارال در حال بازدید از مزارع شیری، همراه با اعضای هیئت مدیره نستله اس.آ.
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ایجــاد ارزش مشــترک، یکــی از مهم تریــن محورهای 
فعالیت شرکت نستله برای کسب وکار در مجموعه 
 زنجیــره ارزشــی آن اســت. بعــالوه، ایجــاد ارزش 
مشــترک، راهــی اســت کــه مــا را بــه جامعــه متصــل 
می ســازد. برداشــتن اولیــن قــدم بــرای دســتیابی بــه 
ارزش مشــترک، مســتلزم درک ایــن موضــوع اســت 
کــه موفقیــت شــرکت مــا، در گــرو موفقیت جوامعی 
است که در آن ها به ارائه خدمات می پردازیم. برای 
نیــل بــه ایــن ســطح از موفقیــت و ارزش مشــترک، 
شرکت ها باید به ایجاد مزیت های رقابتی در برخورد 
بــا چالش هایــی نظیــر چالش هــای زیســت محیطی و 
یــا اجتماعــی بپردازنــد کــه در نهایــت از طریــق ارائــه 
راه حلــی قابــل قبــول بــرای ایــن چالش هــا، موفقیــت 
بیشــتری بــرای ذینفعــان خــود داشــته باشــند. الزمه 
کســب چنیــن مزیت هایــی، برخــورداری از شــیوه  و 
روش های پایدار و متناســب تجاری اســت تا بتوان 
بــه کمــک چنیــن شــیوه ها و روش هایــی، بــه حفــظ 
محیــط زیســت بــرای نســل های آینده قــدم برداریم.

بــا توجــه بــه جایــگاه شــرکت نســتله و نیــز حوزه هــای 
تخصص و فعالیت هایمان، می توان گفت برای ایجاد 
ارزش مشــترک در ســه حــوزه تغذیــه، آب و توســعه 
مناطق غیرشهری از شایستگی الزم برخوردار هستیم. 
یکی از اصلی ترین ستون های سیاست ایجاد ارزش 
مشــترک نســتله، »تغذیــه« اســت؛ چــرا کــه نــه تنهــا 
بنیــان ســالمتی، بلکــه بنیــان تجــارت، کســب وکار 
و البتــه علــت وجــودی مــا نیــز اســت. آرمــان مــا در 
نســتله، تــالش بــرای ارتقــاء و بهبــود کیفیــت زندگــی 
مصرف کننــدگان اســت. امــا نــه تنهــا از طریــق تأمین 
محصــوالت غذایــی و نوشــیدنی های خــوش طعــم  و 
سالم، بلکه با یاری افراد در بهبود وضعیت تغذیه، 

ســالمتی و تندرســتی  خود.

تأکید شرکت نستله بر توسعه مناطق غیرشهری و 
آب تنها از روی ضرورتی که برای تجارت ما دارند، 
نیســت. بلکــه حساســیتمان در نســتله بــر ایــن دو 
مــورد، از روی حیاتــی بــودن آن هــا بــرای کارمنــدان 
مــا، تأمین کننــدگان و همینطــور جوامعــی اســت کــه 

در آن هــا فعالیــت داریــم.
شــیوه  و روش هــای تجــاری در نســتله متناســب بــا 
تعهداتمان در خصوص پایداری اجتماعی، اقتصادی 
و زیست محیطی  انتخاب می شوند. از این رو قادر 
بوده ایــم تــا بــه تعهــدات و آرمان هایمان پایبند باقی 
بمانیم. هدف شیوه ها و روش های تجاری انتخابی 
نســتله موفقیت اقتصادی بیشــتر برای ذینفعان از 
طریــق بهبــود شــرایط کاری بــرای تأمین کننــدگان، 
به کارگیــری شــیوه های زیســت محیطی کــه در کنــار 
فوایــد بــرای کــره زمیــن، در کاهــش هزینه هــا نیــز 
مؤثر باشند و نیز ارتقاء کیفیت محصوالتمان برای 

جلــب رضایت مشــتری هایمان اســت.

دســتیابی بــه ایــن آرمان هــا مســتلزم آمــوزش 
نیروهایــی ماهــر در داخــل و بیــرون از نســتله و 
نیــز ســرمایه گذاری در فناوری هــا و نوآوری هایــی 
اســت کــه کمتریــن آســیب را بــرای محیــط زیســت 
بــه همــراه داشــته باشــند. نســتله یکــی از اعضــای 
مؤسس بنیاد اصول معاهده جهانی سازمان ملل 
نیز است- یکی از مهم ترین و کارآمدترین بنیادها 

بــرای راهبردهــای پایایــی و شــرکت های بــزرگ. 
بــا  الزمــه ایجــاد ارزش هــای مشــترک، تطابــق 
روش هــای تجــاری بین المللــی، اســتانداردهای 
برتر و نیز قواعد و اصول راهبردی نســتله اســت.

بـــرای کســـــــــب اطالعــــــــات بیشــــــــتر در رابـــــــــطه با 
CSV و ایجـــــــــاد ارزش هـــای مشـــــــترک، به ســــــایــــت

www.nestle.com/csv مراجعه کنید.

اصول تجاری نستله: بنیان ایجاد ارزش مشترک
بنیــان کســب و کار نســتله بــر پایــه قواعــد و اصــول 
تجــاری واضــح و ثابتــی قــرار گرفته اســت. قواعــد و 
اصولــی کــه هدایت گــر مــا در گزینــش شــیوه ها  و 
روش هــای تجــاری و نیــز زیر ســاخت های فرهنگــی و 
ارزش  های ما هســتند. ۱0 اصلی که بنیان تعهدات 
و نیــز سیاســت »ایجــاد ارزش مشــترک« نســتله را 
تشــکیل می دهنــد، در برگیرنــده ۱0 اصــل معاهــده 
جهانی سازمان ملل )UNGC( هستند. این اصول، 
5 حــوزه مشــخص مصرف کننــدگان، حقــوق بشــر و 
شــرایط کار)ی(، کارمنــدان، تأمین کننــدگان و نیــز 
مشــتریان مــا در نســتله و نهایتــاً محیــط زیســت را 

پوشــش می دهنــد. 

ایجاد ارزش مشترک با نستله

حفظ آینده

ایجاد ارزش 
مشترک

پایداری

قوانین، اصول تجاری، انطباق
دستورالعمل های اجرایی

تغذیه، آب و توسعه 
مناطق غیرشهری، موارد 
تمرکز ما هستند.

اهمیت این اصول در چیست؟
داشتن اصول و ارزش هایی واضح و استوار بر پایه 
احتــرام بــه مصرف کننــده، کارمنــد، تأمین کننــده، 
مشــتری و محیــط زیســت و نیــز تطابــق بــا فرهنــگ، 
در شــیوه ها  و روش هــای تجــاری نســتله اهمیــت 
فراوانــی دارد. ابــراز پذیــرش و مطابقــت بــا فرهنــگ 
و نیز مشروع بودن در میان فرهنگ  ها و جوامعی 
که در آن ها فعالیت داریم، اطمینان خاطر ذینفعان 
را نیــز ســبب می شــود و لــذا، تضمینــی بــر اعتمــاد 
آن هــا بــه برنــد نســتله و اهدافــش، چــه در حــال و 

چــه در آینــده خواهــد بــود.

چگونگی کاربرد این اصول: 
تمامــی کارمنــدان نســتله موظــف بــه پیــروی از ایــن 
اصول تجاری هستند. بعالوه، نه تنها نحوه کاربرد، 
بلکه کارآمدی و میزان تأثیر این اصول نیز همواره 
مورد کنترل و ارزیابی ما قرار می گیرند. این اصول 
به واسطه سیاست ها، قوانین، فرایندها و نیز ابزار 
متناسب است که به اجرا در می آیند. لذا، می توان 
اینگونه بیان داشت که هدف نستله از تأمین این 
ابزار، سیاست ها و قواعد تضمین به اجرا درآمدن 
هر روزه این اصول بنیادین در شرکت است. نستله 
در کنــار ایــن اصــول، اســتانداردهایی بســیار بــاال نیز 
دارد و در هــر نقطــه از مناطــق فعالیت هایــش نیــز 
پایبند به این اصول است؛ حتی چنانچه آن کشور 
از اصولــی ســاده تر پیــروی کنــد و یــا حتــی فــارغ از 

هرگونه اصولی باشد.

ایجاد ارزش مشترک
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اصول تجاری شرکت نستله

جدول زیر، نمایی کلی از ۱0 اصل تجاری شرکت نستله و آنچه به دنبالشان هستیم را نشان می دهد.

مصرف کنندگان

تغذیه، سالمتی و تندرستی۱
هــدف مــا بهبــود کیفیــت زندگــی مصرف کننــدگان بــا ارائــه غذاهــا و نوشــیدنی های ســالم تر و 

خوشــمزه تر و همچنیــن تشــویق آن هــا بــه داشــتن ســبک زندگــی ســالم اســت.

تضمین کیفیت و سالمت محصول2
می خواهیم تضمین کنیم که در سراســر دنیا نام نســتله نشــان دهنده باالترین ســطح ســالمت 

و کیفیت محصول است.

ارتباط با مصرف کننده۳
مــا بــه داشــتن ارتباطــی مســئوالنه و قابــل اعتمــاد متعهدیــم کــه از طریــق آن بــه مصرف کنندگان 
اطالعــات داده می شــود، رژیم هــای ســالم تر ترویــج شــده و بــه حریــم شــخصی مصرف کننــده 

نیــز احتــرام گذاشــته می شــود.

حقوق بشر و 
کارگران

حقوق بشر در فعالیت های تجاری ما4
ما به طور کامل از اصول UNGC در زمینه حقوق بشر و کارمند حمایت می کنیم و هدفمان، به 

وجود آوردن نمونه ای خوب از رعایت حقوق بشر و کارمندان در فعالیت های تجاریمان است. 

پرسنل ما

مدیریت و مسئولیت کارمندان5

بــا ترویــج فرهنــگ احتــرام و شــأن اجتماعــی، بــرای نیرو هایمــان فرصت هــای مســاوی بــرای 
پیشــرفت ایجــاد می کنیــم، از حریــم شخصیشــان محافظــت می کنیــم و هیچ گونــه مزاحمــت یــا 
تبعیــض در حقشــان را نمی پذیریــم. در عیــن حــال از کارکنانمــان انتظــار داریــم مســئولیت پذیر 

و بــا انگیــزه بــوده و ارزش هــای شــرکت را رعایــت کننــد.

ایمنی و سالمتی در کار6
مــا کامــال نســبت بــه جلوگیــری از بــروز ســوانح، مصدومیت هــا و بیماری هــای مرتبــط بــا کار و 
همچنیــن حفاظــت از کارکنــان، پیمانــکاران و دیگــر نفــرات درگیــر در زنجیــره ارزشــی متعهدیــم.

تأمین کنندگان و 
مشتریان

ارتباطات تأمین کننده و مشتری7
مــا انتظــار داریــم تأمین کننــدگان، ماموریــن، پیمانــکاران و کارمند هایشــان، صداقــت، امانــت و 

انصــاف را رعایــت کــرده و بــه اســتاندارد های قطعــی شــرکت پایبنــد باشــند.

توسعه کشاورزی و روستایی8
هدف ما این است تا با مشارکت در بعضی فعالیت ها از جمله تولیدات کشاورزی و موقعیت 
اجتماعی-اقتصــادی کشــاورزها، بــه جوامــع غیرشــهری کمــک کنیــم تــا از نظــر زیســت محیطی 

پایدارتر باشــند.

محیط زیست

پایداری زیست محیطی۹
ما نسبت به استفاده از روش های تجاری پایدار از نظر زیست محیطی متعهد بوده و تالشمان 
بر این اســت تا به شــکلی بهینه از منابع طبیعی اســتفاده کرده، به حداقل پســماندها برســیم 

و همچنین از منابع قابل تجدید و پایدار استفاده کنیم.

آب۱0
دنیــا بــا مشــکل فزاینــده آب روبروســت و مــا نســبت بــه اســتفاده پایــا از آب و بهبــود مدیریــت 

منابــع آبــی متعهدیــم.
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پیشتاز در حوزه تغذیه، سالمتی و 
تندرستی در جهان

دفتر مرکزی نستله در وِوِی سوئیس

نستله در خاورمیانه

هِنری نستله

هنــری نســتله بــا تولیــد اولیــن غــذای کمکــی کــودک در 
ســال ۱866، برای کمک به فرزند همســایه اش که شــیر 
ــرد،  مــادرش را نمی پذیرفــت و از ســوء تغذیه رنــج می ب

بنیــان نســتله را بــر پایــه »تغذیــه« بنــا نهــاد.
شرکت نستله، توسط هنری نستله در کشور سوئیس 
تأســیس گردیــد. ایــن شــرکت، هــم اکنــون، بــا حــدود 
۳40 هــزار کارمنــد در 200 کشــور جهــان فعــال اســت. 
در مقایســه بــا دیگــر شــرکت ها و همچنیــن شــرکت  های 
فعــال در صنایــع غذایــی، نســتله مجهــز بــه بزرگتریــن و 
 Research( پیشــرفته ترین ســازمان تحقیــق و توســعه
Development/ R & D &( است. حدود 6000 پرسنل 
در ایــن ســازمان مشــغول بــه کار هســتند. بعــالوه بایــد 
ایــن مرکــز، همکاری هــای تجــاری  اشــاره داشــت کــه 
بــا دانشــگاه ها و دیگــر صنایــع داشــته  نیــز  بســیاری 
اســت. در کل، شــرکت نســتله در سراســر جهــان، 

۳۹ مرکــز توســعه محصــول و R&D دارد کــه بــه ایده پــردازی و ابتــکار، جهــت 
دســتیابی بــه فناوری هــا و همینطــور فرآیندهایــی نوآورانــه می پردازنــد. هــدف 
از دســتیابی بــه ایــن فناوری هــا و فرآیندهــای نوآورانــه، تشــکیل شــالوده ای 
متناســب با توســعه و تولید محصوالت جدیدمان اســت. عالوه بر این موارد، 
در فعالیت هایمــان نیــز می تــوان از ایــن فناوری هــا و نوآوری هــا اســتفاده کــرد. 
ایــن مراکــز عــالوه بــر ایفــای نقــش در مســائل منطقه ای، در مســائل جهانی نیز 
دخالــت داده می شــوند. چــرا کــه عــالوه بــر رفــع نیازهــای محلــی آن مناطــق و 
یــا جامعــه خــاص کــه در آن فعــال هســتند، بــا تأمیــن اطالعــات و داوری هــای 
پیشــرفته خــود در حوزه هــای مشــخص و تخصصــی، در ســطح بین الملــل و 

جهانــی نیــز ایفــاء نقــش می کننــد.
طــی ۱50 ســال گذشــته، نســتله همــواره بــه ارتقــاء کیفیــت زندگــی مــردم در 
هــر نقطــه از جهــان پایبنــد بــوده اســت. نســتله بــه دنبــال آن اســت تــا از طریــق 
تولیــد و تأمیــن محصوالتــی بــا کیفیــت، خوش طعــم و ســالم، بــرای هــر مقطعی 

از زندگــی و نیــز هــر زمانــی از روز، پایبنــد بــه ایــن تعهــد باقــی بمانــد.

تاریخچــه مــا در خاورمیانــه بــه حــدود 80 ســال گذشــته، 
سال ۱۹۳4، بر می گردد؛ زمانی که اولین عملیات واردات 
را در لبنــان پایه ریــزی کردیــم. پی ریــزی نخســتین پایه ها 
و ســتون های ایــن شــرکت، بــر اســاس اعتمــاد در میــان 
مصرف کننــدگان، مــا را بــه پیشــگامان صنعــت تغذیــه، 

ســالمتی، و تندرســتی تبدیل ساخته اســت.
امروزه، نســتله با ۱۹ کارخانه فعال و در حال تولید در 
منطقه، حدود ۱۱ هزار شــغل مســتقیم و هزاران شــغل 
غیر مستقیم ایجاد کرده است که بیش از نیمی از آن ها 
در کارخانه های »نستله واترز« مشغول به کار هستند.
نســتله خاورمیانــه در ســال ۱۹۹7، بــه عنــوان یــک نهــاد 
رســمی شــناخته شــد. دفتــر مرکــزی نســتله خاورمیانــه، 
در دبــی در نظــر گرفتــه شــد تــا جــای خــود را در شــورای 
همکاری کشور های عرب خلیج فارس )بحرین، کویت، 
عمان، قطر، عربستان سعودی و دبی(، در شام )لبنان، 
اردن، فلســطین و ســوریه( و همینطور ایران، عراق و یمن ــ که جمعیتی بیش 

از 220 میلیــون را در بر می گیرنــد ــــ هرچــه مســتحکم تر ســازد.
در طول 5 سال اخیر، نستله خاورمیانه، بیش از 400 میلیون دالر در منطقه 
ســرمایه گذاری کــرده اســت. چــرا کــه خاورمیانــه بــرای نســتله معــادل اســت بــا 
پیشــرفت، پتانســیلی برای آینده، اســتعداد، ابتکار و نوآوری. البته با احتســاب 
نوســانات امنیتــی ایــن منطقــه بایــد اظهــار داشــت کــه تجــارت در ایــن منطقــه 
کم چالــش نیســت. چــرا کــه ایــن نوســانات بــه ســادگی بــر ســالمت مــردم ایــن 

منطقــه تأثیــر می گذارنــد. 
خاورمیانــه را می تــوان در یــک کلمــه خالصــه کــرد و آن »تنوع« اســت. از آنجایی 
ــا دموکراســی فرهنگــی، جوامــع ســنتی در کنــار جوامــع  کــه منطقــه ای اســت ب
مــدرن در دل آن و کنــار هــم جــای گرفته انــد، منطقــه ای بــا اقتصادهــای توســعه 
یافتــه و مردمــی مرفــه کــه بازارهــای نوظهــور و طبقــه متوســط را نیــز در خــود 
ــه زندگــی  ــار ســالخوردگان ب جــای داده اســت، جمعیتــی جــوان دارد کــه در کن
خــود ادامــه می دهنــد. لــذا پــر واضــح اســت کــه چنیــن منطقــه ای بــا ایــن وســعت 
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و تنــوع اقتصــادی و طبقــات اجتماعــی، از چالش هــای ســالمتی و بهداشــتی نیــز 
فــارغ نخواهــد بــود. چالش هــای بهداشــتی و ســالمتی کــه در ایــن منطقــه بــا آن 
روبــه رو هســتیم، تغذیــه بیــش از حــد و در عیــن حــال ســوء تغذیه اســت. نســتله 
بــر ایــن چالش هــا واقــف اســت. به همیــن دلیــل، نســتله بــه دنبــال آن اســت تــا 
با استفاده از مطالعات و توصیه های علمی، در راستای تأمین سالمت تغذیه 
منطقــه، بــه بهبــود، ارتقــاء کیفیــت و البتــه توســعه محصــوالت خــود بپــردازد. 
همانطــور کــه بارهــا تــا ایــن نقطــه از گــزارش اشــاره شــده اســت، آرمــان نســتله، 

نستله در جمهوری اسالمی ایران

کارخانه شرکت نستله ایران، قزوین

گفتنــی اســت کــه شــرکت نســتله ایــران بــر خــالف تمامــی چالش هــا و مشــکالتی 
کــه در ســطح ملــی و بین المللــی، در طــی فعالیــت خــود داشــته، همچنــان در 
پــی توســعه و پیشــرفت هــر چــه بیشــتر شــرکت نســتله در ایــران اســت. انگیــزه 
شــرکت نســتله بــرای توســعه و پیشــرفت هــر چــه بیشــتر در جمهــوری اســالمی 
ایــران، برخــالف تمامــی چالش هــا، از افتخــارات نســتله ایــران به حســاب می آید؛ 
اشــتغال زایی مســتقیم برای 800 نفر، تأثیرگذاری مثبت بر پیشــرفت اقتصادی 
ایــران و نیــز ســرمایه گذاری بیــش از ۱00 میلیــون دالر در ایــن کشــور، از جملــه 

ایــن افتخــارات هســتند.

نســتله ایــران در ســال ۱۳74، بــه عنــوان یــک نهــاد رســمی ثبــت شــد و در تاریــخ 
۱8 شــهریور مــاه، ســال ۱۳80، بــا دریافــت مجــوز ســرمایه گذاری، بــه طور رســمی 
فعالیــت خــود را در ایــران آغــاز کــرد. در اردیبهشــت مــاه ســال ۱۳82، تولیــد و 
فــروش برنــد ســرالک ) CERELAC(، غــذای کمکــی کــودک نســتله ایــران آغــاز 
گردیــد. در پــی ایــن رویــداد، نســتله ایــران هــر ســاله بــه دنبــال گســترش هــر چــه 
ــران واردات  بیشــتر تجــارت خــود بوده اســت. در آذر ۱۳8۳ )2004(، نســتله ای
 COFFEE و همینطــور پــودر قهــوه NESCAFE رســمی و قانونــی قهــوه فــوری
ــر از یــک ســال بعــد در شــهریور ۱۳84، ســوپ های  MATE را آغــار کــرد و کم ت

آمــاده، عصاره هــا و ترکیبــات MAGGIE را بــه بــازار معرفــی کــرد.
ــران رقــم خــورد و  ــرای نســتله ای در ســال ۱۳86، موفقیــت چشــمگیر دیگــری ب
آن تأســیس کارخانــه تولیــد شــیر خشــک NAN بــا پیشــرفته ترین دســتگاه ها 
و فرموالســیون، در اســتان قزویــن بــود. ایــن رویــداد را از آنجایــی چشــم گیر 
و بــزرگ می دانیــم کــه نســتله ایــران بــا تولیــد داخلــی شــیر خشــک، بخــش 
اعظمــی از نیــاز بــازار داخلــی را تأمیــن کــرد. پیــرو ایــن موفقیــت بــزرگ، نســتله 
ایــران توانســت برندهــای NAN و همینطــور CERELAC را کــه تولیــد کارخانــه 
قزویــن و نیــز از برندهــای بســیار شــناخته شــده در حــوزه بین المللــی بودنــد بــه 
کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس صــادر کنــد. در همــان ســال، نســتله، برندهــای 
غــالت صبحانــه خــود ماننــد FITNESS و CORN FLAKES و نیــز دیگــر برندهــا 
ماننــد نســکوئیک/ NESQUiK و CHOCAPIC را بــه ایــران وارد کــرد تــا قدمــی 

دیگــر بــه ســوی گســترش تجــارت نســتله در ایــران باشــد.
در ســال ۱۳87 نیز، به ســرمایه گذاری در صنعت آب معدنی در ایران پرداخت 
کــه نتیجــه آن تولیــد و بهره بــرداری از برنــد آب معدنــی Pure Life بــود. نســتله 
ایــران در طــی ســال های ۱۳۹0-۱۳8۹، بــه گســترش تولیــد و صــادرات برندهــای 

NAN 3 و همینطــور GUIGOZ پرداخــت.

نستله ایران در سال ۱۳۹4 کارخانه ای جدید برای تولید پودر کاکائو نسکوئیک/ 
ــودر قهــوه آمــاده )NESCAFE 3in1( تأســیس کــرد.  NESQUIK و همینطــور پ
در ســال ۱۳۹5 تصمیــم بــر آن شــد تــا شــیر خــام مــورد نیــاز از دامــداران محلــی 
تأمیــن گــردد؛ تصمیمــی کــه بــه تأســیس جایــگاه دریافــت و تحویــل شــیر تــازه و 

نیــز اجــرای پــروژه رایــز )RISE( انجامیــد.

ارتقــاء کیفیــت زندگــی بــا تأمیــن محصــوالت غذایــی و نوشــیدنی ســالم و برتــر در 
اقصــی نقــاط جهــان اســت. فعالیت هــای مــا در خاورمیانــه نیــز در راســتای همین 
آرمــان پیگیــری می شــوند. از اهــداف نســتله خاورمیانــه نیــز، تولیــد محصوالتــی 
متناســب بــا نیــاز مــردم ایــن منطقــه، احتیاجــات غذایــی و تغذیــه ایــن خطــه 
اســت تــا مــردم ایــن نقطــه از جهــان هــم در هــر مقطعــی، از تغذیــه ای ســالم و 

مناســب برخــوردار باشــند. 
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توان تولیدی نستله در خاورمیانه

کارخانه  های مواد غذایی
کارخانه شرکت نستله در تکنو پارک دوبی

شیرخشک، شکالت و محصوالت کمک آشپزی
کارخانه نستله ایران در قزوین

شیرخشک و غذای کمکی کودک، پودر نوشیدنی 
و کافی میکس

کارخانه المها )AL Maha( در جنوب دوبی 
محصوالت کمک آشپزی مگی و کافی میکس

 

کارخانه های آب

ایجاد ارزش مشترک - نستله خاورمیانه ۱395

ایجاد ارزش مشترک

۱3.000
کارمند در کل منطقه

340 میلیون دالر
دستمزدها و هزینه  های تأمین 

اجتماعی در سال 20۱4

620 میلیون دالر
سرمایه گذاری در منطقه طی 

7 سال گذشته

۱8
کارخانه در سطح منطقه

2/4 میلیارد دالر
فروش کل سال 20۱4 در خاورمیانه

٪24
از مجموع پست های مدیریتی 

در دست زنان است
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هدف ما
بهبود زندگی و سهیم شدن
در ساخت آینده ای سالم تر

تغذیه تأمین 
مسئوالنه منابع

آب پایداری 
زیست محیطی

مردم و انطباق 
با قوانین جوامع

2۱



آغاز تولید و عرضه شیرخشک   •
نستله نان در قزوین  

NESTLÉ NAN®  
آغاز صادرات نستله نان و   •

نستله سرالک از کارخانه قزوین
آغاز واردات غالت فرآیند شده   •

صبحانه نستله: نستله فیتنس، 
کورن فلکس، چوکاپیک و لیون 

 CPW®: NESTLÉ FITNESS®,  
 NESTLÉ CORN FLAKES®

NESTLÉ CHOCAPIC®,  LION®

 NESTLÉ WATERS سرمایه گذاری  •
فرانسه در صنعت آب آشامیدنی 

و تولید نستله پیورالیف
NESTLÉ PURE LIFE®  

قدم های نستله در جمهوری اسالمی ایران

آغاز واردات محصوالت   
NESTLÉ PROFESSIONAL

GOURMET®

ثبت شرکت 
نستله ایران

اخذ مجوز 
سرمایه گذاری 

آغاز تولید و عرضه 
نستله سرالک 

 NESTLÉ

CERELAC®

FRISKIES®

آغاز واردات نسکافه 
و نستله کافی میت 

 NESCAFÉ®,
 NESTLÉ

COFFEE-MATE®

•  آغاز واردات 
محصوالت 

کمک آشپزی 
MAGGI® مگی

•  آغاز واردات 
محصوالت 

پت کِر 
PETCARE®

1374138013821383138413861387



آغاز واردات 
NESTLÉ HEALTH SCIENCE®

PRO PLAN®

آغاز صادرات 
شیرخشک نستله نان3 

NESTLÉ NAN3®

 RISE آغاز پروژه رایز
با هدف تأمین شیر از 

تأمین کننده های محلی 
و سرمایه گذاری در 

بخش تحویل شیر تازه 
در کارخانه نستله ایران 

در استان قزوین

بهره برداری از واحد   •
تولیدی پودر شکالت 
نسکوئیک و نسکافه 

)قهوه فوری( در 
کارخانه نستله ایران 

در استان قزوین
صادرکننده نمونه   •
استان قزوین در 
گروه مواد غذایی

صادرکننده نمونه   •
استان قزوین در گروه 

مواد غذایی
افتتاح بخش دریافت   •

شیر تازه در کارخانه 
نستله ایران در استان 

قزوین
تأمین محلی شیر   •

تازه مصرفی کارخانه 
نستله ایران

شروع پروژه جوانان   •
YOUth با همکاری 
دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران
آغاز واردات   •

آب معدنی گازدار 
 PERRIER® پرییر

 

1391 13891393139413951396

آغاز صادرات   •
شیرخشک نستله 

گیگوز
NESTLÉ GUIGOZ®  

  NUTRIBITES آغاز پروژه  •
آغاز برنامه آکادمی   •

فروش نستله
•   آغاز تولید و عرضه 

نستله  نان کید
NANKID®  

دریافت جایزه ملی   •
مسئولیت اجتماعی 
بنگاه های اقتصادی 

ایران
جشن 15 سال حضور   •

و فعالیت در کشور
آغاز پروژه مدیریت   •
کود در مزارع شیری
 Invade آغاز پروژه  •
•   آغاز پروژه فراسوی 

)P50(صفر



پایـــداری 
مــزارع شیـــری 
در اســــــــــــتان 
قزویــــن ایــران

تحلیل RISE به سفارش نستله ایران
 )PH. D.sc.nat( کریستین تالمان

BFH دانشگاه علوم کاربردی برن
HAFL دانشکده علوم کشاورزی، جنگل و غذا
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اختصارات    
CA  حراست از کشاورزی
DS  درجه پایداری
GJ  گیگا ژول
Ha  هکتار

HAFL  دانشکده علوم کشاورزی، جنگل و مواد غذایی )دانشگاه علوم کاربردی برن(
H  نژاد هلشتاین

LLU  واحد دام بزرگ
PPP  محصوالت حفاظت کننده گیاهی
RISE ارزیابی پایداری مبتنی بر پاسخ
SOM  مواد آلی خاک

جهــت اجــرا و پیشــبرد ایــن پژوهــش، 5 دامــداری در اســتان قزویــن در آبــان مــاه 
سال ۱۳۹4 مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند. با مدیران این مزارع، با استفاده 
از شــیوه رایــز )RISE(، مصاحبــه ای انجــام گرفــت. پیــش از ارزیابــی و ســنجش 
دامداری هــا، اجــرای ایــن پــروژه را بــا کارشناســان محلــی در میــان گذاشــتیم تا به 
درک عمیق تر و واضح تری از مســائل و شــرایط کشــاورزی منطقه دســت یابیم. 
در ارتباط با روش رایز )RISE( باید اشاره داشت که پیش از اجرای این طرح، 
داده هــا و نیــز اطالعــات محلــی جمــع آوری شــدند تــا بــا اســتفاده از ایــن داده هــا، 
بتــوان روش رایــز )RISE( را بــا شــرایط محلــی تطابــق داد. ایــن شــیوه تلفیقــی 
از ارزیابــی، پایــداری مــزارع شــیری اســتان قزویــن را بــه لحــاظ زیســت محیطی، 

اجتماعــی، و نیــز اقتصــادی ارزیابــی خواهــد کرد. 
هــدف کلــی ایــن ارزیابــی، شناســایی فرصت هــا و امکانــات الزم جهــت بهبــود و 
ارتقــاء ســطح پایــداری عملکــرد پایــای مــزارع شــیری مــورد مطالعــه اســت. نتایــج  
بازدید های انجام شده از این مزارع شیری، مباحثه صورت گرفته با دامداران، 
کارشناســان محلــی و در نهایــت نتایــج حاصــل از ارزیابــی رایــز )RISE(، در قالــب 
پیشــنهاداتی در خصــوص افزایــش ســطح پایــداری ایــن مــزارع بــا در نظــر گرفتــن 

پارامترهــا و داده هــای منطقــه ای، ارائــه می شــوند. 
در این بررســی، مزارع شــیری با مســاحت 760 هکتار و ۳5۳-2۳45 راس گاو 
مطالعــه شــدند. در اینجــا الزم بــه ذکــر اســت کــه تمرکــز اصلــی ایــن مطالعــه و 

گــزارش بــر مــزارع مختــص تولیــد لبنیــات اســت.
ایــن مــزارع شــیری، بــازده باالیــی در تولیــد فرآورده هــای دامــی )تولید تــا ۱۳.800 
کیلوگرم شیر( و نیز تولید علوفه داشته اند. دام های این مزارع از نژاد گاوهای 
هلشــتاین بودنــد کــه کیفیــت و دقــت باالیــی در حــوزه علوفــه، مراقبت هــای 
پزشــکی و نیــز دارو را می طلبیدنــد. لــذا می تــوان گفــت ایــن نــژاد از گاو، نیازمنــد 

کیفیــت و دقــت باالیــی در شــیوه های دامپــروری و نگهــداری هســتند. تمامــی 
مــزارع شــیری مــورد مطالعــه، از چنیــن ویژگی هــا، امکانــات و شــرایطی برخــوردار 
بودنــد. امــا نقــاط ضعفــی نیــز در حــوزه دامپــروری در ایــن مــزارع مشــهود بــود. 
ایــن بدیــن معناســت کــه دامداری هــا و نیــز دامپروری هــای این منطقه، مســتلزم 
ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و نیــز همــکاری و تــالش همه جانبــه و مــداوم 
تمامــی کارکنــان در تمامــی رده هــا و ســطوح هســتند تــا بتواننــد در کنــار حفــظ 
ایــن میــزان از تولیــد، در حــوزه بهبــود و ارتقــاء رفــاه و ســالمت دام نیــز پیشــرفتی 

حاصــل نمایند.

۱. چکیده ای از گزارش ارزیابی پایداری 
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بزرگ تریــن و مهم تــر از آن، مضرتریــن مشــکل مــزارع شــیری کــه مــورد ارزیابــی 
قــرار گرفتــه، اســتفاده بی رویــه از منابــع انــرژی، آب و ناکارآمــدی در اســتفاده 
از مــواد مغــذی بــود؛ چــرا کــه دامپــروران و مدیــران ایــن مــزارع، دام هــا و چرخــه 

تولیــد علوفــه را جــدا از یکدیگــر می دانســتند.
موردی دیگر، تولید و تأمین علوفه مورد نیاز این مزارع شیری است. در حالی که 
ســه مــورد از پنــج مزرعــه مــورد بحــث، تــا حــدی علوفــه مــورد نیــاز خــود را تولیــد 
می کردند، سایر مزارع صرفاً متکی به تأمین مقادیر بسیار باالی علوفه باکیفیت 
از منابــع عرضه کننــده بودنــد. بنابرایــن، بایــد در نظــر داشــت ایــن مزارع شــیری از 
درصــد آســیب پذیری باالیــی برخــوردار هســتند و مدیریــت بخــش دامــداری ایــن 

مــزارع بایــد بــه دنبــال چــاره ای بــرای این ریســک بســیار جدی باشــند.
در اینجــا بایــد اشــاره ای بــه عوامــل مؤثــر در تولیــد مناســب و موفــق علوفــه 
در خــود مــزارع شــیری داشــت. تولیــد موفــق علوفــه در مــزارع شــیری، بــه حــد 
زیــادی وابســته بــه دو عامــل آب و مــواد مغــذی اســت. لــذا، بــرای حصــول بهبــود 
و پیشــرفت در ایــن حــوزه می تــوان بــه شــیوه های آبیــاری قدیمــی و بهینــه، 
روی آورد. امــا بــا توجــه بــه کاهــش هشــدار دهنــده ســطح آب هــای زیر زمینــی، 
بایــد عــالوه بــر چــاره اندیشــی هــر چــه ســریع تر در بــاب ایــن مشــکل، خواســتار 
همــکاری مســئولین در حوزه هــای وضــع قوانیــن و نظــارت بــر اجــرای ایــن قوانین 
بــود. همانطــور کــه در بــاال نیــز اشــاره شــد، ایــن مطالعــات مشــخص می کننــد 
کــه مشــکل ایــن 5 مزرعــه شــیری، تنهــا مصــرف بی رویــه منابــع آب نیســت، بلکــه 
دیگــر مشــکل حائــز اهمیــت ایــن واحد هــا، مصــرف بی رویــه و ناکارآمــد انــرژی 
اســت. گفتنــی اســت کــه عامــل اصلــی ایــن مشــکل، هزینــه بســیار پاییــن آب و 

انرژی هایــی ماننــد الکتریســیته هســتند.
مــزارع مــورد مطالعــه، مــواد مغــذی مــورد نیــاز خــود را بــا اســتفاده از کودهــای 
شــیمیایی و یــا فضــوالت دامــی خشــک شــده تأمیــن می کردنــد. ایــن درحالیســت 
کــه در برخــی از ایــن واحدهــا، ایــن شــیوه بــرای تأمیــن جایگزیــن مــواد مغــذی 
برداشــت شــده کافــی نبــود. لــذا به راحتــی می تــوان تصــور کــرد کــه محصــول 
ــوان  ــه رفتــه کاهــش خواهــد یافــت. از طرفــی هــم می ت علوفــه ایــن مــزارع رفت
ــن مســئله  ــرا ای ــدان هــم منفــی نیســت؛ زی ــن مســئله چن اظهــار داشــت کــه ای
می توانــد علتــی باشــد تــا دامــداران از ایــن پــس از کود دامی نیز نهایت اســتفاده 
را داشــته باشــند. تاکنــون، دامــداران تنهــا بــرای بخش کوچکــی از کود دهی خود 

از کودهــای دامــی اســتفاده می نمودنــد.
ــا  ــن مــزارع ب ــر داده هــا و اطالعــات اقتصــادی، متوجــه شــدیم کــه ای ــه ب ــا تکی ب
مشــکالت نقدینگــی مواجــه هســتند. مشــکلی کــه چالشــی بــزرگ بــرای مدیریــت 
ایــن مــزارع اســت. هــر 5 مزرعــه، نهایتــاً بــه حــد مطلوبــی از نقدینگــی رســیدند. 
امــا بــا توجــه بــه مقــدار بدهی هــای ایــن واحد هــا، نمی تــوان صراحتــا گفــت کــه 
بــه ســوددهی نیــز دســت یافته انــد. برخــی از ایــن مــزارع شــیری، بایــد مراقــب 
باشــند تــا بیــش از انــدازه و بیــش از حــد فعلــی، متکــی بــه ســرمایه و منابــع مالی 
ثالــث نشــوند. بــرای برخــی از مــزارع نســبتاً قدیمــی مــورد مطالعــه، حفظ شــرایط 
مطلوب زیرساخت ها برای تأمین نیازهای چرخه تولید، چالشی بس بزرگ بود.
ایــن مــزارع، همگــی منبــع ارزشــمندی بــرای اشــتغال زایی و ایجــاد پایــداری 
ارزش در منطقــه به حســاب می آمدنــد. بــرای کارگــران ایــن منطقــه، داشــتن 
شــغل از اهمیــت مضاعفــی برخــوردار بــود و لــذا شــرایط کاری برایشــان از 
اهمیــت چندانــی برخــوردار  نبــود. بــه عنــوان مثــال، شــرایط کاری برخــی از 
آن هــا، ســاعات کاری بســیار بــاال )حتــی ۱2 ســاعت در روز( و مرخصی هــای 
محــدود در ســال و نیــز حقــوق نــه چنــدان بــاال، باالخــص کارگــران رده هــای 

پایین تــر را شــامل بــود.
در حالــی کــه مدیریــت سیســتم های پیوســته دامپــروری بســیار چالش برانگیــز 
اســت، برخــی از ایــن مــزارع، برنامه هایــی بــرای گســترش حــوزه فعالیت هــای 

خــود داشــته اند. البتــه بــا حمایــت و کمــک هــر چــه بیشــتر مســئولین در ارائــه 
خدمــات و تســهیالتی در حــوزه توســعه صنایــع و دامداری هــا، نوآوری هــا و نیــز 
ــوان براحتــی مــورد اســتفاده قــرار داد.  فناوری هــای موجــود در منطقــه  را می ت
تمامــی ایــن تالش هــا، تنهــا بــا ایــن امیــد کــه بتــوان ایــن ســطح مطلــوب از تولیــد 
را همچنــان حفــظ کــرده و در مجمــوع، عملکــرد پایــای ایــن مــزارع را توســعه 

بخشــید، انجــام می پذیرنــد.

چکیده ای از توصیه ها و پیشنهادات
این پیشنهادها و توصیه ها براساس میزان اهمیت، اولویت بندی شده اند.

توصیه هایی با اولویت باال
   کاهش آب مصرفی از طریق:

•   کاشــت گیاهانــی کــه بــه آب کمتــری احتیــاج دارنــد. ماننــد: ســورگوم، شــبدر 
و اســپرس.

•   بهره بــرداری از تکنیک هــای کاشــتی، فــارغ از نیــاز بــه زیــر و رو کــردن و یــا 
 )Subsoiler( شــخم زدن خــاک ماننــد اســتفاده از ماشــین آالت ساب ســویلر
بــرای ورزیــدن خــاک و یــا اســتفاده از روش هایــی دیگــر بــرای صرفه جویــی در 

مصــرف خــاک و آب.
•   به کارگیــری سیســتم های آبیــاری پیشــرفته نظیــر LEPA و یــا سیســتم های 

2،۱.SDI آبیــاری قطــره ای زیــر ســطحی

   کاهش مصرف انرژی از طریق:
•   نصب دستگاه های کم مصرف در زمینه های گرمایشی، سرمایشی و نیز پمپاژ. 

   جایگزینی انرژی های فسیلی با انرژی های تجدید پذیر: 
•   بــا توجــه بــه تابــش شــدید خورشــید در ایــن منطقــه، پتانســیل زیــادی بــرای 
دســتیابی بــه کارخانه هــای فوتوولتائیــک و نیــز پنل هــای ذخیره کننــده انــرژی 

گرمایــی خورشــیدی وجــود دارد.
•   مقادیــر زیــادی فضــوالت مایــع دامــی وجــود دارد کــه می توانــد بــرای تولیــد 

ــا اســتفاده از دســتگاه های هاضــم بیــوگاز اســتفاده شــوند. متــان ب
ــا در زمینــه مدیریــت فضــوالت، بهبــود و  ــر ایــن، توصیــه می شــود ت •   عــالوه ب
ارتقائــی حاصــل شــود؛ زیــرا از ایــن طریــق، عــالوه بــر کاهــش برون ریــزی ایــن 
فضــوالت، می تــوان کاهــش آلودگــی محیــط زیســت را میســر ســاخت. عــالوه 
بــر ایــن، بایــد بــه دنبــال راه هــای مؤثر اســتفاده از فضوالت دامــی در تولیدات 

کشــاورزی نیــز بــود.
•   آن دســته از مــزارع شــیری کــه در زمینــه تولیــد علوفــه فعالیتــی ندارنــد، بایــد 
بــرای شــروع تولیــد علوفــه برنامه ریــزی کــرده و یــا تولیــد کننــده علوفــه ای را 
ــا آن هــا در زمینــه مدیریــت فضــوالت دامــی را  بیابنــد کــه تمایــل همــکاری ب

داشــته باشــند.
توصیــه می شــود تــا فضــوالت دامــی مایــع و تــازه، بــا اســتفاده از تکنیک هــای 
مناســب، بــر روی قطعــات خالــی از زمین هــای کشــاورزی ریختــه شــوند )بــرای 
جلوگیــری از آلودگــی زیســت محیطی(. امــا از آنجایــی کــه اســتفاده از فضــوالت 

۱.  الم اف. مزایا و معایب روش آبیاری قطره ای زیرسطحی. دانشگاه کانزاس استیت
http://ucanr.edu/sites/adi/files/204430.pdf     

2.  پایرو جی، یونتس سی، ایرماک اس، ترکالسون دی. مزایا و معایب آبیاری قطره ای 
زیرسطحی. دانشگاه نبراسکا.

http://www.ianrpubs.unl.edu/live/ec776/build/ec776.pdf    
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مایــع در ایــن منطقــه چنــدان رایــج نیســت، پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه برنامــه 
و یــا طرحــی ارائــه شــود کــه به واســطه آن و البتــه بــا همــکاری دولــت و نیــز 
دانشــگاه ها، تأثیــرات و نحــوه کاربــرد و اســتفاده از فضــوالت مایــع دام در ایــران 

مــورد بررســی قــرار گیــرد.
 

توصیه هایی با اولویت متوسط
•   مدیریــت پرســنل: ارتقــاء کیفیــت مدیریــت پرســنل و نیــز مهارت هــای کارگــران 
از طریــق آمــوزش میســر خواهــد بــود. بــرای افزایــش انگیــزه کارگــران نیــز بایــد 
بــه دنبــال راه هایــی نویــن بــود. عــالوه بــر ایــن، حقــوق کارگــران، در صــورت 

داشــتن شــرایط مناســب اقتصــادی، بایــد افزایــش یابــد.
•   شرایط آسایش، بهداشت و نیز سالمت دام ها افزایش یابد و بهینه شوند. 
مســائلی از ایــن دســت و نیــز مســائلی از قبیــل شــیوه های مدیریتــی و نیــز 
تأسیســات، محــدود بــه بخــش دامپــروری بودنــد. لــذا، نمی تــوان بــه ارائــه 

پیشــنهادهایی کلــی و جمعــی در ایــن زمینــه پرداخــت.
•   بــه ترویــج کاشــت درخــت و بوتــه پرداختــه شــود تــا از ایــن طریــق عــالوه بــر 
تثبیــت اکوسیســتم کشــاورزی و کاهــش دمــا، بــرای دام هــا نیــز ســایه و علوفه 

تأمیــن شــود.
•   دوره های آموزشــی می توانند توســط شــرکت های ترویجی کشــاورزی محلی، 
شــرکت های تولیــد و نصب کننــده دســتگاه های کاهش دهنــده مصــرف انــرژی 
و بیــوگاز و همچنیــن بــا حضــور مســئوالن و دانشــگاه ها برگــزار شــوند. چنیــن 
کارگاه هایــی می تواننــد حــول محــور موضوعاتــی از قبیــل روش هــای توســعه 
یافتــه و بهینــه آبیــاری، حــوزه ذخیــره انــرژی، سیســتم های پیشــرفته و کارآمــد 
مدیریــت فضــوالت دامــی، اســتفاده از فضــوالت دامــی مایــع بــرای کوددهــی، 
مدیریــت کارآمــد فاضــالب دامداری هــا )ماننــد امحــاء اجســاد( و نیــز مدیریــت 

پرســنل )ماننــد معرفــی سیســتم هایی بــرای کارگــران( برگــزار شــوند.
عــالوه بــر تمامــی مــوارد ذکــر شــده، برنامه هــای مشــوق کارگــران بــرای افزایش 
مهــارت و دانششــان در حــوزه دامــداری و نیــز زراعــت )ماننــد مســائلی مربــوط 
ــد  ــه نژادهــای جایگزیــن، ســالمت دام و کنتــرل دوره هــای فحلــی دام( مفی ب

خواهنــد بــود.  

2. معرفی
2-۱ اهداف پژوهش

پژوهــش حاضــر، بــرای ســنجش و ارزیابــی پایــداری مــزارع شــیری اســتان قزوین 
ــداری زیســت محیطی، اجتماعــی و  ــی پای ــه اجــرا درآمــده اســت. جهــت ارزیاب ب
نیــز اقتصــادی مــزارع شــیری ایــن منطقــه، از روش رایــز )RISE( اســتفاده شــده 
اســت. ایــن روش توســط دانشــکده علــوم کشــاورزی، جنــگل و غــذای دانشــگاه 

علــوم کاربــردی بــرن )HALF( طراحــی شــده اســت.
هــدف کلــی ایــن پژوهــش، شناســایی فرصت هــا و نیــز امکانــات الزم بــرای بهبــود 
و ارتقــاء ســطح عملکــرد پایــدار مــزارع شــیری مــورد مطالعــه اســت. بــر اســاس 
نتایــج حاصــل از بازدیدهــای به عمــل آمــده از ایــن مــزارع، گفت و گوهایــی بــا 
کشــاورزان و همچنیــن، تحلیــل روش هــای رایــز )RISE( و بــا در نظــر گرفتــن 
داده ها و پارامترهای منطقه ای، به ارائه پیشنهادها و توصیه هایی در خصوص 

افزایــش ســطح پایــداری ایــن مــزارع می پردازیــم. 

2-2  توسعه و کشاورزی پایداری
چشــم انداز توســعه ای پایــدار، کــه برطــرف کننــده نیازهــا و احتیاجــات بشــر بــه 
ــن حــال حافــظ کمــال و یکپارچگــی اکوسیســتم های  ــه و در عی شــکلی منصفان
طبیعــی نیــز  باشــد، بــه لحــاظ سیاســی در ســال ۱۹87 و بــا گــزارش کمیســیون 
جهانی محیط زیست و توسعه )WCED, 1987(، تحت عنوان »آینده مشترک 
مــا/ Our Common Future« نشــأت گرفتــه اســت. ایــن کمیســیون در ســال 
۱۹۹2، طی کنفرانس محیط زیســت و توســعه ســازمان ملل در ریو دو ژانیرو، 
بــه رســمیت شــناخته شــد. از مهم تریــن نتایــج ایــن کنفرانــس، دســتور جلســه 

شــماره 2۱ اســت کــه در فصــل ۱4 بــه تفصیــل بــه آن پرداختــه می شــود.
مشــخصه توســعه پایدار بخش کشــاورزی، برقراری توازنی اســت متناســب بین 
خودکفایــی و خود اتکایــی در زمینــه تأمیــن غــذا، اشــتغال زایی و ایجــاد درآمــد در 
مناطق غیرشهری و البته حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست )مجمع غذا 
و کشــاورزی، ۱۹8۹(. چنیــن توســعه ای تنهــا از طریــق یــک فنــاوری و یــا نــوآوری 
و یــا یــک تولیــد خــاص میســر نخواهــد شــد. بلکــه از طریــق مســیرهای متفاوتــی 
 FAO( کــه بــا شــرایط خــاص بومــی تطابــق داده شــده باشــند، میســر می شــود
NRDD، 2012(. در ســطح یک دامداری، مزرعه و یا تنها یک شــرکت، پایداری 

به معنای دور اندیشــی در حوزه مصرف و یا اســتفاده از منابع طبیعی، انســانی 
و مالــی اســت؛ زیــرا مدیریــت موفــق و نیــز توســعه پایــدار چنیــن صنعت هــا و 
شرکت هایی مستلزم این نوع دوراندیشی ها هستند. برای شرکت های فرآوری 
محصــوالت لبنــی متکــی بــر تأمیــن مــداوم مــواد خــام اولیــه بــا کیفیــت، اطمینــان 

از پایــداری تأمین کننده هــا، عامــل موفقیــت ایــن صنایــع بــه حســاب می آیــد. 
به کارگیــری عملــی الگــوی پایــداری در توســعه راهبردهــا و اســتراتژی ها و نیــز 
مدیریــت روزانــه یــک شــرکت و یــا صنعــت، خــود چالشــی بزرگ اســت. زیــرا برای 
ایــن کار، الزم اســت میــان موفقیت هــای کوتــاه مــدت و مقاومــت اقتصــادی در 
طوالنی مــدت و البتــه، میــان وضعیــت کلــی یــک دامــداری و یــا یــک شــرکت در 
مجمــوع و نیــز شناســایی آن مــوارد و نقاطــی کــه بــه تصمیم گیری و اقدام ســریع 

احتیــاج دارنــد، توازنــی برقــرار شــود.
ــداری زیســت محیطی،  ــرای ارزیابــی و ســنجش پای ــز )RISE(، روشــی ب روش رای
اجتماعــی و نیــز اقتصــادی تولیــدات کشــاورزی در ســطح مــزارع و یــا دامداری هــا 
اســت. این شــیوه ها، توســط دانشــکده علوم کشــاورزی، جنگل و غذای دانشــگاه 
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علوم کاربردی برن در سوئیس طراحی شده است و از سال 2000، در بیش از 
2200 مزرعه و دامداری، در سیســتم ها و نیز بخش های مختلف تولید سراســر 
جهان پیاده شده است. اهداف پژوهش رایز )RISE( به ترتیب ذیل می باشند:

•    برانگیختــن مباحثاتــی در خصــوص کشــاورزی پایــا بــر اســاس تحلیل هــای 
عینــی و بی طــرف

•    برانگیختــن بازخوردهــا و نیــز واکنش هــای جوامــع نســبت بــه مــواردی خــاص 
از طریــق افزایــش آگاهــی و ارتقــاء ســطح دانــش مــردم

•    برانگیختن فرآیندی متدوال برای ارزیابی و نیز سنجش پایداری عملکرد

3. متدولوژی )روش شناسی(
)RISE( 3-۱  روش رایز

نتایج پژوهش رایز )RISE( می تواند دالیلی قانع کننده باشــد تا مدیران مزارع 
خــود بــه طــور منحصــر بــه فــرد بــه کنتــرل و اجــرای الگــوی پایــداری عملکــرد در 
طــول چندیــن ســال بپردازنــد و یــا بــه طراحــی برنامه هــای گوناگــون در راســتای 
راهبردهــا و اســتراتژی های مدیریــت صنعــت خــود اقدام کننــد. عالوه بر این ها، 
رایــز )RISE( می توانــد مدیــران مــزارع را مجــاب نمایــد تــا بــه مقایســه نتایــج 
حاصــل از ایــن ارزیابــی و پژوهــش، در میــان همــکاران خــود بپردازنــد؛ امــری کــه 
منجــر بــه طــرح همیــن مســائل و دیگــر مســائل مطرح شــده در حــوزه دامــداری 

و کشــاورزی در گــروه دامــداران و کشــاورزان خواهــد شــد.
در مرحلــه نخســت رایــز )RISE(، طــی مصاحبــه ای بــا دامــدار و یــا کشــاورز، بــر 
اســاس یــک پرسشــنامه، بــه جمــع آوری اطالعــات الزم بوم شــناختی، اقتصــادی و 
نیــز اجتماعــی می پردازیــم. معتبرتریــن منابــع اطالعــات در ایــن مطالعــه، مــورد 
اســتفاده قــرار می گیرنــد. در صــورت امــکان، اطالعــات مربــوط بــه ســال گذشــته 
کشــاورزی )Farm Year( نیــز مــورد اســتفاده قــرار خواهنــد گرفــت. در غیــر 
اینصــورت از نزدیک تریــن احتمــاالت اســتفاده می شــود. هیچ گونــه اندازه گیــری 
در این پژوهش انجام نخواهد شد. مصاحبه با دامداران و کشاورزان همیشه 

حیــن بازدیــد از مــزارع شــیری انجــام می پذیــرد.
اطالعات و داده های بدســت آمده، در یک بانک اطالعات ذخیره می شــوند. در 
ایــن مرحلــه از ارزیابــی، بــا اســتفاده از یــک برنامــه کامپیوتــری و نیــز بــر اســاس 
داده های جمع آوری شــده، به محاســبه و ارزیابی 50 پارامتر پایایی می پردازیم 
کــه در پایــان، بــه عنــوان ۱0 شــاخص شــناخته می شــوند. در پایــان ایــن مطالعــه، 
ــه توضیــح، تحلیــل و  ــران مــزارع قــرار داده و ب ــار مدی نتایــج حاصــل را در اختی
مباحثه در رابطه با آن نتایج می پردازیم. این پژوهش، انگیزه درونی و مرکزی 
دامــداران را بــا توجــه بــه نتایــج و عواقــب طوالنی مــدت تصمیمــات و کنش هــای 

دامــداران بــر نســل های آینــده، نشــانه می گیــرد. 
بخــش پایانــی رایــز )RISE(، در ارتبــاط بــا اجــرای اقداماتــی مشــخص در راســتای 
توسعه پایداری مزارع شیری است. اساس این پروژه مطالعاتی بر چهارچوب 
واقعیــات قــرار می گیــرد. بهتریــن نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه و یــا تحلیــل را 
زمانــی می تــوان اســتخراج کــرد کــه ایــن تحلیــل بخشــی از یــک فراگــرد، ســاختار 
و یــا پــروژه ای در راســتای اجــرای راه حل هایــی پایــدار و قابــل اجــرا باشــد )تالمــن 

و گرنــز، 20۱2(۱.

۱. تالمن سی و گرنز ِجی. )20۱۳( عوامل تأثیرگذار بر اجرای اندازه گیری بهبود پایداری مزارع 
مطابق با ارزیابی پایداری رایز مارتا کوستا ای، آنا الکساندرا و سورس دا سیلوا، امیلیانا 

ال. دی. ِجی. روش ها و فرایندهایی برای ایجاد سیستم های مزارع پایدار. اسپرینگر 
ندرلندز، صفحه ۱07-۱2۱

محاسبه پارامتر ها و شاخص ها
ساختار شاخص های رایز )RISE( بر اساس منطق زیر هستند: 

ســطح داده خــام: اطالعــات پایــه )فاصلــه مزرعــه شــیری بــا رودخانــه و   .۱
یــا جزئیــات کاربــرد مــواد شیمیایی-کشــاورزی(.

ســطح پارامترهــا: اطالعــات مربــوط بــه موضوعــی بــا بن مایــه و مضمونی   .2
مشــخص را شــامل می شــوند )خطراتــی کــه کیفیــت آب را تهدیــد می کننــد(.
۳. سطح شاخص: مروری است جامع، اما اجمالی بر مضمونی مشخص 
)مصــرف آب(، ۱0 شــاخص رایــز )RISE(، بــر اســاس 50 پارامتــر تعریــف 

می شــوند.
نمودار راداری )Polygan( پایایی: که نمایی بین المللی از شاخص های   .4

دامــداری پایــا را ارائــه می نمایند.

داده هــا و اطالعــات خــام مربــوط بــه دامــداری کــه در جریــان مصاحبــه بــه برنامــه 
کامپیوتــری داده شــده بــود، بــا داده هــای مرجــع ترکیب شــده و بر روی نموداری 
در محــور ۱00-0 قــرار می گیرنــد کــه بــا اســتفاده از یــک یــا چندین تابع ارزشــیابی، 
مقــدار مربــوط بــه هــر پارامتــر مشــخص می شــود. این مقادیر، عملکــرد دامداری 
ــا ۱00 )کامــال هماهنــگ و همســو  ــول( ت ــل قب ــر قاب ــر روی محــوری از 0 )غی را ب
بــا هــدف پارامتــر بــرای پایایــی( نمایــش خواهنــد داد. مــواردی کــه در بــاال آورده 
شــد، نشــان دهنده ایــن نکتــه اســت کــه ایــن مقادیــر و یــا اعداد بــرای قبولی-ردی 

پارامترهــا در نظــر گرفتــه نشــده اند.
تمامی اطالعات ارزیابی شده با استفاده از یک رنگ، مشابه به چراغ راهنمایی، 
تصویــر می شــوند: محــدوده قرمــز رنــگ بیانگر وجود مشــکالتی اســت )غیر قابل 
قبــول(، محــدوده زرد رنــگ بیشــتر بــه معنــای مراقبــت هرچــه دقیق تــر هســتند 
)بحرانــی( و محــدوده ســبز رنــگ )کارآمــد و بهینــه( بیانگــر ایــن اســت کــه بدلیــل 
عــدم وجــود ریســک و خطــرات احتمالــی در ایــن حــوزه، می تــوان بــه روش هــای 

فعلــی پایایــی ادامــه داد )تصویر ۱(.

مقادیــر شــاخص رایــز )RISE( کــه »درجــات پایایــی« خوانــده می شــوند، در واقع 
ابــزار محاســباتی و یــا ریاضیاتــی 4 تــا 7 پارامتــر یــک انــدازه می باشــند.

بایــد توجــه داشــت کــه شــاخص های رایــز )RISE( بــا یکدیگــر بــرای ایجــاد یــک 
شــاخص واحــد و جامــعِ پایایــی ترکیــب نمی شــوند؛ زیــرا در این صــورت ممکــن 
ــاز  ــر ایــن اســاس کــه امتی اســت باعــث هم پوشــانی اطالعــات مرتبــط شــوند. ب
بســیار باالی یک شــاخص مانند تداوم پایدار اقتصادی، قادر به تعدیل شــرایط 

بحرانــی شــاخصی دیگــر ماننــد جریــان مــواد مغــذی نخواهــد بــود.
نتایــج حاصــل از جامع تریــن شــکل رایــز 2.0، همــان نمــودار راداری پایایــی اســت 
کــه بــه طــور جزئــی و گــذرا، درجــه پایایــی تمامــی شــاخص ها را نمایــش می دهــد 
)تصویر 2(. شاید جویای پاسخ این پرسش باشید که »چه نتیجه ای را می توان 

مثبت
67 - ۱00

بحرانی
34 - 66

مشکل دار
0 - 33

RISE تصویر ۱. امتیازات و کدهای رنگی استفاده شده در متد

28



نتیجــه ای بهینــه دانســت؟«، در جــواب ایــن پرســش بایــد گفــت کــه یــک نتیجــه 
بهینه، نمودار راداری پایایی است که امتیاز تمامی شاخص هایش در محدوده 

ســبز رنگ باشــند و هیچ یک از پارامترها در محدوده قرمز رنگ نباشــند.

بــرای مطالعــه بیشــتر در رابطــه بــا ایــن روش هــا می توانیــد بــه کتــاب گرنــز و 
همــکاران )20۱۱( مراجعــه فرماییــد۱. 

 

گرنز جی، تالمان سی، استامفلی ای، هانی اف. )RISE )200۹ – روشی برای ارزیابی   .۱
پایداری تولیدات کشاورزی در سطح مزرعه. اخبار توسعه روستایی )۱(، 200۹، 5-۹.

RISE ۲/۰ تصویر ۲. نمودار راداری پایایی 

استفاده از خاک

تنوع زیستی و 
حفاظت از گیاهان

مثبت : عملکرد خوب

بحرانی: نیازمند توجه بیشتر

مشکل ساز: نیازمند اقدام اصالحی

پرورش دام

جریان های مواد 
مغذی

استفاده از آب 

شرایط کاریانرژی و اقلیم

کیفیت زندگی

قابلیت بقای 
اقتصادی

مدیریت دامداری

3-2 طراحی و روند پژوهش
فرآیند ارزیابی و تحلیل رایز )RISE(، از تاریخ ۱6 تا 2۱ خرداد ماه ســال ۱۳۹4 
در اســتان قزویــن انجــام پذیرفــت. ایــن فراینــد ارزیابــی در دو بخــش مصاحبــه و 
نیــز مباحثــه در رابطــه بــا بازخوردهــا انجــام گرفــت. طــی بازدیــد از مزارع شــیری، 
داده هــای مربــوط بــه منطقــه ماننــد آب و هــوا و شــرایط جــوی، ســطح کیفیــت 
علوفــه، حداقــل درآمدهــا و داده هــای دیگــری از ایــن دســت، جمــع آوری و وارد 
بانــک اطالعاتــی رایــز )RISE( شــدند. ایــن داده هــا در طــول بازدیــد از مــزارع و 

بعــد از آن، بــا شــرکت کنندگان بــه اشــتراک گذاشــته شــدند.
بــرای اجــرای ایــن پژوهــش، 5 مزرعــه شــیری در 50 کیلومتــری کارخانــه قزوین در 
زیباشــهر انتخــاب شــدند و بــا آن هــا تمــاس گرفتــه شــد. هیچگونــه ارتبــاط تجــاری 
میان شرکت نستله و این 5 مزرعه شیری منتخب، تا زمان اجرای این پژوهش 
برقــرار نبــوده اســت. شــرکت کنندگان در ایــن پژوهــش بــه صــورت داوطلبانــه 
انتخــاب شــده و حقوقشــان بابــت ایــن مشــارکت موقــت پرداخــت گردیــد. الزم 
به ذکــر اســت کــه بــر اســاس محرمانــه بــودن اســامی و نشــانی شــرکت کنندگان، 
اطالعاتی در رابطه با اســم و نیز آدرس این مزارع، در این پژوهش به اشــتراک 
گذارده نخواهد شد. بعد از تحلیل داده ها و تفسیر نتایج، باری دیگر به سراغ 
دامپرورهــا رفتیــم. در ایــن جلســات کــه پیرامــون بازخوردهــا برگــزار شــدند، نتایــج 
بدســت آمــده بــه صــورت جداگانــه ارائــه و نقــاط قــوت و ضعــف و نیــز فرصت هــای 
بهبــود و ارتقــاء عملکــرد پایــدار ایــن مــزارع شــیری شناســایی شــدند. بــرای تفســیر 
داده های بدست آمده از راهنمای میدانی رایز )RISE( )گرنز و همکاران، 20۱۱( 
و دیگــر منابــع اطالعاتــی، کــه در پایــان ایــن کتابچــه نیــز آمده انــد، اســتفاده شــده 
اســت. جمــع آوری اطالعــات از بخش  هــای دامپــروری و دامــداری و نیــز مباحــث 
درخصــوص بازخوردهــا، توســط دکتــر کریســتین تالمــان از HAFL و بــا همــکاری 
آقای علیرضا منصوری حمل آبادی )هماهنگ کننده منابع محلی، نستله ایران(، 
دکتر غزال نعمتی و دکتر پژمان عطریان )متخصص خدمات کشاورزی، نستله 
ایران(، دکتر راول اقدمی )اداره نظارت بر بهداشــت عمومی و مواد غذایی اداره 
کل دامپزشــکی قزویــن( و آقــای مهنــدس علــی آزاد ایمانــی )کارشــناس کشــاورزی 
در ســازمان کشــاورزی قزوین( انجام پذیرفت. این نکته حاوی اهمیت اســت که 
 )RISE( این اولین تجربه شرکت کنندگان این پژوهش در به کارگیری روش رایز
به حســاب می آمد. کارکنان HAFL با ارائه حمایت های علمی، فنی و همچنین 

بــا تفســیر نتایــج بدســت آمــده، حمایــت خــود را از ایــن پژوهــش دریــغ نکردنــد. 

3-3 مرزبندی سیستم
مرزبندی موقت سیســتم: این مطالعه، تنها فعالیت های ســال ۱۳۹4 را در نظر 
گرفتــه اســت. اطالعــات مربــوط به مســاحت زمین، میزان محصــوالت، روش های 
کاشت )مانند استفاده از سموم(، استفاده از منابع، اشتغال زایی، دستمزدها و 
نیز منابع مالی، همگی به همان سال اشاره دارند. تنها برخی اطالعات از قبیل 
تنزل خاک، تخریب و احیای جنگل ها مربوط به 5 تا 20 سال گذشته هستند. 
مرزبنــدی فضایــی و مالــی سیســتم: ایــن مرزبندی هــا بــا یکدیگــر همســو هســتند 
و تمامی آن 5 مزرعه با یکدیگر به عنوان یک هلدینگ در نظرگرفته شــده اند. 
بســته بــه میــل مدیــران ایــن مــزارع، بــرای ارائــه اطالعات مالــی، پارامترهای مالی 
متعددی قابل محاسبه بودند. جهت تحلیل سطح دستمزدها، منابع درآمدی 
در نظــر گرفتــه شــده و ســاعات کاری مــورد نیــاز بــرای رســیدن بــه ایــن درآمدهــا، 
با یکدیگر متناسب بودند. در سطح منطقه، اطالعات برای شناسایی تمایالت 
دامــداران مــورد مطالعــه، بــه صــورت گزارشــی خالصــه مــورد بررســی قــرارداده 
شــد و هــر کجــا کــه ممکــن بــود، نتیجه گیری هایــی عمومی تــر نیــز صــورت گرفــت. 
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میانگین داده هامزرعه 5مزرعه 4مزرعه ۳مزرعه 2مزرعه ۱

لبنیات و علوفهلبنیاتلبنیات و علوفهلبنیاتلبنیات و علوفهنوع مزرعه از نظر فعالیت

2۱2 هکتار5007٦00200مساحت)هکتار( / محصول

20t/ha(۱70ha )۱5t/ha(5۳ha )25t/ha(46ha( 5haیونجه )۳0 تن / هکتار ۱(

45t/ha(۱70ha )۱5t/ha(۳6ha )60t/ha(50ha( 45haذرت سیلویی )۱۱ تن / هکتار(

6t/ha( 45ha۱20ha )6/5t/ha()5t/ha/7( 45ha42ha(گندم زمستانه )6 تن / هکتار(

)۹5t/ha( ۱0haچغندرقند )60 تن / هکتار(

۳/7t/ha(8ha( 40haکلزا )۳/5 تن / هکتار(

8/5t/ha(20ha )8t/ha(28ha( ۱20haجوی زمستانه )7 تن / هکتار(

50t/ha(5ha( 2۳haباغستان میوه )۱5 تن / هکتار(

۱50ha40haآیش

2)LLU(۳5۳2۳45۱575۱58660647۹تعداد دام

260۱,82۹۱200۱200500۹۹7گاو شیری

۱2554۳500500۱60۳65تلیسه ۱ تا 2 ساله

۱65۱,۱۹5700745۱705۹5تلیسه کمتر از یک سال

۱۱,000۱۱,000۱0,500۱0,000۱۳,800۱۱,260تولید شیر)کیلوگرم به ازای هر گاو(

2,860,00020,۱۱۹,000۱2,600,000۱2,000,0006,۹00,000۱0,8۹5,800تولید شیر)کیلوگرم در کل گلّه(

۱5۱۳6۹7574۹7۱تعداد کارگرها

۳8,280۳۹6,0۳2248,۳52۱42,272۱۳۳,068۱۹۱,600ساعات کاری
56,۹۳۳,642,240 -۱۹,۹28,2۱7,6004۱8,6۳۳,۹۹2,۱۹2۱,۹05,5۹۹,744جریان نقدی عملیاتی)ریال ایران(۳

۱.  محصول استاندارد در منطقه
2.  واحد دام بزرگ

۳.  دالر آمریکا / ریال ایران = 25904.5 )نرخ ارز سال 2014(
4.  جریان پولی قبل از سود )درآمد مزرعه منهای هزینه های مزرعه( ۱8۹,752,۹۹۹,۹۳6 ریال ایران

3-4 مشخصات مزارع

4. شرح نتایج و مباحث
بــه عنــوان مقدمــه ای بــر ایــن فصــل، چنــد نکتــه در ارتبــاط با تفســیر و نیــز کاربرد 
نتایــج حاصــل از پژوهــش رایــز )RISE( آورده ایــم. توضیحــات کامل تــر ایــن موارد 
را می توانیــد در کتــاب راهنمــای رایــز )RISE( )گرنــز و همــکاران، 20۱۱( بیابیــد. 
نتایــج بدســت آمده از گــزارش و تحلیــل رایــز )RISE(، تنهــا نبایــد بیانگــر عوامــل 
ــر شناســایی و  ــد عــالوه ب ــا مشــکالت موجــود باشــند؛ بلکــه بای مشکل  ســاز و ی
طــرح ایــن مشــکالت و چالش هــا، پارامترهایــی را کــه مزرعــه دار در برخــورد و 
مواجهــه بــا ایــن چالش هــا در نظــر گرفتــه اســت - کــه احیانــا بازتــاب مناســبی 
هــم بــر عملکــرد ایــن مزرعــه داشــته اســت - مدنظــر قــرار داده و در گــزارش خــود 
ارائــه نمایــد. نتایــج حاصــل را بایــد فــردی مســلط بــر برزشناســی منطقــه توضیــح 
دهــد و مطمئــن شــود کــه توضیحاتــش، گوشــه ای از چشــم اندازها و نیــز عالیــق 
دامــداران را نیــز در خــود جــای داده باشــند. عــالوه بــر ایــن مــورد، بــرای ایجــاد 
اعتمــاد و احتــرام متقابــل میــان رایــز )RISE( و دامــداران، الزم اســت تــا بــه 
دامــداران و کشــاورزان فرصــت کافــی بــرای بیــان و اظهــار نظراتشــان داده شــود. 
بــر همیــن اســاس، بهتریــن شــیوه بــرای آغــاز جلســه مباحثــه دربــاره بازخوردهــا، 

جویــا شــدن نظــر خــود دامــداران یــا مزرعــه داران، دربــاره میــزان پایایــی عملکــرد 
دامداری هایشــان اســت. 

به هنــگام مقایســه )فرا منطقــه ای( میــزان پایایــی عملکــرد مــزارع شــیری، بایــد در 
نظــر داشــت کــه بســیاری از معیار هــای مؤثــر در ایــن مقایســه، ماننــد معیارهــای 
بوم شــناختی، اجتماعــی و نیــز اقتصــادی، همگــی ســازگار و نیــز انطباق پذیــر بــا 
شــرایط منطقــه ای هســتند. بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بــه هیچ عنــوان توصیــه 
نمی شــود کــه از روش هــای رایــز )RISE( و نیــز از اعــداد و ارقــام شــاخص های 
رایــز )RISE( بــرای آزمون هــای ردی - قبولــی و یــا حتــی بــرای تصدیــق امــر و یــا 

مســئله ای اســتفاده شــود.

۳0



4-۱ نمودار راداری)Polygan( پایداری، به همراه مجموع نتایج
پــردازش تأویــل و تفســیر نتایــج را بــا رســم نمــودار راداری رایــز )RISE( آغــاز 
می  کنیــم. زیــرا ایــن نمــودار، نمایــی کلــی از میــزان پایایــی عملکــرد یــک مزرعــه 
ــا میــزان پایایــی عملکــرد میانگیــن مجموعــی از مــزارع را بدســت می دهــد.  و ی

)تصویــر۳(. خــط قرمــز، ارزش عــددی ۱0 شــاخص را بــر محــوری از 0 )بدتریــن( تا 
۱00 )بهتریــن( متصــل می کنــد. ارزش عــددی پارامترهــا نیز که برای هر شــاخص 
بــه صــورت جدولــی نشــان داده می شــوند، پلــه نخســتین بــرای ورود بــه مباحــث 

بســیار دقیــق اقدامــات اتخــاد شــده خواهنــد بــود.
بــر اســاس مــدل ارزیابــی رایــز)RISE(، دامــداری ای  ایــده آل اســت کــه خــط قرمــز 
رنــگ، نمــودار راداری متقارنــی در محــدوده ســبز رنــگ )مثبــت( ایجــاد کنــد و 
ارزش عــددی هیــچ یــک از پارامترهایــش نیــز در محــدوده زرد و یــا قرمــز رنــگ 
قــرار نگیرنــد. چنیــن نمــوداری بدین معنــا خواهــد بــود کــه ایــن دامــداری بــرای 
رســیدن بــه اقتصــاد پایــا، محیــط زیســت و ابعــاد اجتماعــی را فــدا نکــرده اســت. 
امــا بــا توجــه بــه تبــادالت موجــود در زمینــه دامــداری و  مدیریــت مزرعــه دار – بــه 
عنــوان مثــال، تولیــد و یــا انتشــار آمونیــاک بــه دنبــال تولیــدات دامــی و یــا ارتبــاط 
توســعه  و  برداشــت محصــوالت کشــاورزی  میــان بهــره وری کشــاورزی/ 
زیســت محیطی – کســب امتیــاز ۱00 در ایــن پارامترهــا بــرای یــک مزرعــه شــیری 

)مشــخص( غیــر ممکــن خواهــد بــود. 
بــا در نظــر گرفتــن چکیــده ای از نمــودار راداری تحلیــل رایــز)RISE( از 5 دامداری 
قزویــن، متوجــه می شــویم کــه 6 شــاخص از ۱0 شــاخص عملکــرد پایــای ایــن 

تصویــر ۳. نمــودار راداری )Polygan( مربــوط بــه متوســط پایایــی تحلیــل 
RISE در مزارع شــیری اســتان قزوین، ۱۳۹4.

 خــط قرمــز پررنــگ نشــان دهنده ارزش میانگیــن شــاخص های پنــج 
مزرعــه مــورد مطالعــه اســت. نقــاط ســیاه رنــگ نشــان دهنده ارزش هــای 
میانگین هر پارامتر هستند. شاخص ها و پارامترهای واقع در محدوده 
قرمــز رنــگ نشــان دهنده وضعیــت مشکل ســاز، محــدوده ســبز رنــگ بــه 
معنــی عملکــرد مثبــت و محــدوده زرد رنــگ بــه معنــی محــدوده بحرانــی 

بیــن آن دو اســت.

جریان های مواد 
مغذی )25(

استفاده از آب )46(

شرایط کاری )58(انرژی و اقلیم )6(

کیفیت زندگی )7۱(

قابلیت بقای اقتصادی )46(

مدیریت دامداری )64(

استفاده از خاک )64(
پرورش دام )74(

تنوع زیستی و حفاظت از گیاهان )۳6(

دامداری هــا، در محــدوده زرد رنــگ قــرار گرفتــه  بودنــد. نتایــج بدســت آمــده از 
تحلیــل شــاخص های دامپــروری و نیــز ارتقــاء کیفیــت زندگــی ایــن دامداری هــا 
نشــان از عملکــرد نســبتاً خوبــی داشــتند. امــا ایــن در حالــی  اســت کــه شــاخص 
 چرخــه انــرژی و مــواد مغــذی در محــدوده مشکل ســاز قرمــز رنــگ قــرار داشــتند.

ارزش عــددی برخــی از ایــن  شــاخص ها، باالخــص شــاخص پایــداری اقتصــادی، 
بــر خــالف شــاخص های مربــوط بــه انــرژی و شــرایط جــوی، ارتقــاء کیفیــت زندگی 
و همینطــور مدیریــت مــزارع شــیری، تغییــرات مکــرر داشــتند. ســایر شــاخص ها 
نیــز بینابیــن قــرار داشــتند. در خصــوص پارامتر هــا هــم، تنهــا در ۱4 پارامتر از 50 
پارامتــر، انحــراف معیــاری بیــش از 20 دیــده شــد کــه در فصــل آینده، به تفصیل 
بــه ارائــه و توضیــح نتایــج بدســت آمــده خواهیــم پرداخــت. ایــن پژوهش، نشــان 
از اهمیــت وافــر ارزیابــی و ســنجش دقیــق نتایــج بدســت آمــده از مطالعــه رایــز 
)RISE( اســت. ارزش عــددی شــاخص  های میانگیــن، ارزش عــددی پارامتر هــا 
بــوده و بــا در نظــر گرفتــن مجمــوع بــاالی امتیــازات، ایــن پارامترهــا از تجانــس و 
همگنــی بیشــتری برخــوردار بودنــد. مشکل ســازترین و نگران کننده تریــن نتایــج، 
همان طــور کــه پیش تــر هــم اشــاره شــد، نتایــج مربــوط بــه شــاخص های انــرژی 
و اقلیــم بــوده اســت. زیــرا پایین تریــن امتیــازی کــه هــر 5 مزرعــه کســب کردنــد، 
در حــوزه همیــن دو شــاخص بــوده و باالتریــن امتیــاز نیــز در حــوزه پرورش دام و 
همچنیــن ارتقــاء کیفیــت زندگــی بــوده اســت )جــدول 2(. بــرای مشــاهده نمــودار 

راداری هــر یــک از ایــن مــزارع شــیری، بــه تصویــر شــماره 4 مراجعــه کنیــد.

 RISE جدول ۲. میانگین شاخص های پنج مزرعه مورد مطالعه با روش
در استان قزوین، ۱۳۹۴. کدهای رنگی مربوط به انحراف معیار. 

قرمز - باال تر از استاندارد. آبی - پایین تر از استاندارد. 

میانگین شاخص قابل بررسی
نمره

انحراف 
معیار

بیشترین 
نمره

کم ترین 
نمره

64۱۱7252استفاده از خاک

74۱28۳5۳پرورش دام

25۱۳۳۹5جریان مواد مغذی

46۱۱60۳۳استفاده از آب

62۹4انرژی و اقلیم

۳674228تنوع زیستی و حفاظت از گیاهان

58۹6۹44شرایط کاری

7۱57662کیفیت زندگی

46۱۹6۱۱8قابلیت بقای اقتصادی

6477۱52مدیریت مزرعه

۳۱



Iran farms
Iran farms 4
Iran farms 5
Iran farms 2
Iran farms 3
Iran farms 1

تصویر ۴. میانگین ارزش شاخص همه مزارع )خط قرمز( و نمرات مجزای هر پنج مزرعه مورد مطالعه در منطقه قزوین، ایران. با توجه به شاخص های خاک و 
قابلیت بقای اقتصادی، امتیاز صفر به معنی عدم وجود نمره است )عدم وجود محدوده کشاورزی و عدم وجود اطالعات مالی(. به دالیل فنی امتیاز آن ها صفر 

ثبت شده است. اما در محاسبه میانگین امتیاز شاخص در نظر گرفته نشده اند. 

نقطه های سیاه در نمودارهای راداری ۲، ۳ و ۴، نشان دهنده حد وسط ارزش عددی پارامتر ها – زیرشاخه ای از شاخص ها – هستند. واضح است که در حوزه 
پارامتر های پایایی اقتصادی، مصرف آب، چرخه مواد مغذی و پرورش دام، بیشترین تراکم امتیاز پارامتر ها را داشتیم. بدین معنا که پارامتر های برتر در محدوده سبز 

رنگ، بر عملکرد ضعیف این مزارع شیری در دیگر پارامتر ها برتری داشتند که به همین دلیل، ارزش عددی شاخص ها نیز در محدوده متوسط رو به باال قرار می گرفت.

پارامتر های حائز اهمیتی که در محدوده قرمز رنگ نمودار راداری قرار گرفتند: پارامتر های برتر در محدوده سبز رنگ: 

•   شــدت مصــرف انــرژی و نیــز ســهم بــاالی حامل هــای انــرژی در واحد هــای تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی و نیــز محصــوالت دامــی، در شــاخص انــرژی و اقلیم، نشــان 
از مصــرف بــاالی انرژی هایــی ماننــد ســوخت دیــزل و نیــز الکتریســته، آن هــم از 

منابــع غیــر پایــا داشــت.
•   تــوازن گازهــای گلخانــه ای در شــاخص انــرژی و اقلیــم، بیانگــر انتشــار بــاالی ایــن 
گازهــای مضــر بــرای آب و هــوا بــود. از مهم تریــن منابــع تولیــد و انتشــار ایــن گاز ها، 

می تــوان بــه تولیــدات دامــی و نیــز مصــرف بــاالی انــرژی اشــاره نمــود.
•   بخش مدیریت پسماند، شاخص چرخه مواد مغذی، نشانی از مدیریت ضعیف 

و ناکارآمد پســماند اســت که آلودگی های زیســت محیطی را منجر می گردند.
•   نقدینگی این دامداری ها نمایانگر توانایی و ظرفیت مالی این دامداری ها بودند.

•   در شــاخص انرژی و اقلیم، بخشــی مربوط به مدیریت تولیدات علوفه اســت که 
ایــن قســمت، از انتشــار آمونیــاک به واســطه همیــن تولیــدات علوفــه ای خبر می دهد.
•   تــوازن گاز نیتــروژن در شــاخص چرخــه مــواد مغــذی، بیانگــر ناکافــی بــودن مقــدار 

مــواد مغــذی اســتفاده شــده در فرآینــد تولیــد علوفــه اســت.
•   بخــش مدیریــت مصــرف آب در شــاخص های آب مصرفــی و انــرژی و شــرایط 
جــوی، بیانگــر ناکارآمــدی و کم اهمیــت بــودن مدیریــت مصــرف آب بــوده و علــت 

ــرژی و آب هســتند. ــز ان ــز هزینه  هــای بســیار ناچی نی
•   شــاخص شــرایط کاری هــم نشــان از پاییــن بــودن حقوق هــا و بــاال بــودن ســاعات 

کاری داشــتند.

•  تأمین علوفه کافی که بیانگر شرایط تولید پایا بود.
•   کیفیــت محل هــای نگهــداری دام، نشــان از تعهــد دامــدار بــه ایجــاد ســرپناه هایی 

مناســب بــرای دام داشــت.
•   میزان تولیدات دامی و نیز علوفه نشانی از میزان باالی تولیدات بودند.

•   مدیریــت پرســنل در شــاخص شــرایط کار)ی(، نشــان از قواعــد کاری و نیــز تعهــد 
بــه ایــن قواعــد داشــت.

•   میــزان آب در دســترس مــزارع شــیری مــورد مطالعــه، نشــان از کافــی بــودن منابــع 
آب مصرفــی ایــن مــزارع داشــت.

•   ابزار هــای برنامه ریــزی و نیــز طراحــی اســتراتژی، بیانگــر ثبــت و ضبــط دقیــق اســناد 
مرتبــط بــا فعالیت هــای پــرورش دام  بودنــد.

استفاده از خاک )64(

تنوع زیستی و حفاظت از گیاهان )۳6(

پرورش دام )74(

استفاده از آب )46( 

شرایط کاری )58(انرژی و اقلیم )6(

کیفیت زندگی )7۱(

قابلیت بقای اقتصادی )46(

مدیریت دامداری )64(

جریان های مواد مغذی )25(
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در کل، پایایــی اســتفاده از خــاک در 2 مــورد از مجمــوع ۳ مزرعــه مــورد ارزیابــی، 
مثبــت ارزیابــی شــدند. فاکتــور بســیار مثبــت در ایــن ارزیابــی، برداشــت بســیار 
بــاالی محصــول بــوده اســت. از آنجایــی کــه 2 مــورد از 5 مزرعــه مــورد مطالعــه، 

تولیــد علوفــه نداشــتند، بــرای ارزیابــی ایــن پارامتــر در نظــر گرفتــه نشــدند. 

 مدیریت خاک
۳ مــورد از 5 مزرعــه، عــالوه بــر تولیــدات لبنــی، در حــوزه تولیــدات کشــاورزی نیــز 
فعال بودند. این در حالی  است که یکی از این واحدها، به موجب کمبود منابع 
قابل دسترس آبی تولیدات محصوالت کشاورزی خود را متوقف ساخته بودند. 
بــر اســاس گفته هــای مدیــران ایــن مــزارع شــیری، ســطح pH و نیــز ســطح مــواد 
مغــذی خــاک، دائمــاً بررســی می شــدند. ایــن در حالیســت کــه هنــگام بررســی 
مــواد مغــذی خــاک، متوجــه شــدیم کــه فرآینــد کوددهــی بی توجــه بــه وضعیــت و 
نیازهــای غذایــی خــاک و محصــوالت کشــاورزی کشــت شــده، انجــام پذیرفته اند. 

4-2 نتایج )مشکالت عمده( و تفسیر

4-2-۱ خاک مصرفی

مبانــی تحلیــل ایــن شــاخص ارزیابــی: خاک هــای حاصل خیــز، تشــکیل دهنده پایه هــای محــدود و تحلیــل رونــده زندگــی و تولیــد هســتند. ایــن شــاخص )مصــرف 
خــاک(، انعکاس دهنــده وضعیــت خــاک مــزارع شــیری مــورد مطالعــه و نیــز تأثیــر فعالیت هــای کشــاورزی بــر روی کیفیــت این خاک هاســت. هدف این شــاخص، 

رســیدن بــه پاســخی بــرای پرســش های زیــر – پرســش های متــداول مزرعــه داران – بــوده اســت:
•  حاصل خیزی خاک مزرعه من، بر اساس چه شیوه ای ارزیابی می شود؟
•  شیوه های کشاورزی، چه تأثیراتی بر خاک مزرعه من خواهند داشت؟

جدول۳. ارزش )عددی(  شاخص ، پارامتر و نیز میانگین مصرف خاکِ مجموع ۳ مزرعه شیری ارزیابی شده با استفاده از روش رایز )RISE( در استان قزوین،۱۳۹۴. در نظر 
داشته باشید که نتایج حاصل، براساس اندازه گیری دقیق پارامتر های خاک نیستند )به عنوان مثال: pH خاک آالینده ها، )محتویات( گیاخاک(. اما این نتایج از شیوه ها و 

فعالیت های کشاورزی بدست آمده اند. الزم به  ذکر است از آنجایی که ۲ مورد از ۵ مزرعه مورد مطالعه، در زمینه تولید علوفه فعال نبودند، برای ارزیابی این پارامتر در 
نظر گرفته نشدند. 

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

72526864استفاده از خاک
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67۳۳0۳۳دانش و اطالعات به روز در مورد باروری خاک

77828882تولیدات گیاهی
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۱00۱۳۱007۱واکنش خاک
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75678275فرسایش آب
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و ماشــک کاشــته شــوند. در اینجــا الزم به ذکــر اســت کــه فضــوالت دامــی را 
می تــوان بــرای همــه گیاهــان و نــه صرفــاً یونجــه اســتفاده کــرد. )همان گونــه 

کــه اکنــون نیــز مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد(.

 
تصویر ۵. کنترل سرخرطومی یونجه با استفاده از حشره کش و  

سوزاندن دوره ای زمین ها

واکنش خاک
•  تخمیــن زده می شــود کــه pH خــاک در محــدوده مطلــوب و حالــت قلیایــی 
باشــد، کــه در هــر یــک از ایــن حــاالت بــه ترتیــب، 5.5 تــا 7.7 و تــا 8 اســت.

 pH معمــوال ســطح ،DAP کودهــای معدنــی اســتفاده شــده، ماننــد اوره و یــا
خــاک را کاهــش می دهنــد. 

آلودگی خاک
مزارعــی کــه از کودهــای فســفری اســتفاده می کننــد، بایــد بداننــد کــه این کودها 
ممکــن اســت ناخالصی هایــی فلــزی از جملــه کادمیــم، مــس، روی، نیــکل، ســرب 
یا کروم داشــته باشــند2. هر اندازه بیشــتر از کودهای فســفری اســتفاده شــود، 
همــان انــدازه درصــد فلــزات انباشــته شــده در محصــوالت کشــاورزی نیــز بیشــتر 
خواهــد شــد. مــزارع، تنهــا از مقــدار کمــی آنتی بیوتیــک کــه بــه خــاک و فضــوالت 

دامــی می رســند، اســتفاده می کردنــد.

•   توصیه می شود میزان مشخصی از کودهای معدنی با فضوالت دامی جامد 
تــازه و یــا فضــوالت دامــی مایــع، جایگزیــن شــوند. ایــن کار بــه صرفه جویــی در 

پــول و منابــع کمــک خواهد کرد.
•   آبیــاری در مناطــق خشــک ممکــن اســت در نبــود شستشــوی کافــی، نمک هــا 
را بــه ســطح زمیــن بیــاورد؛ باالخــص در خــاک زمین هایــی کــه فاقــد سیســتم 

زه کشــی می باشــند.
•   توصیــه مــا اســتفاده از روش هــای کنتــرل محتویــات نمکــی خــاک ماننــد 
شستشــوی آبــی اســت، تــا بتــوان نمک هــای اضافــی را از داخــل خــاک شســت۳. 

در اینصورت، استفاده از کود بیشتر نیز عالوه بر اتالف منابع و پول، تأثیرات 
ســوئی بــر محیــط زیســت خواهــد گذاشــت. 

لــذا، نکتــه پیشــنهادی مــا اینســت کــه بــه ارزیابــی و ســنجش مــداوم خــاک، بــه 
عنــوان پی ریــزی قدمــی صحیــح در جهــت بــاروری درســت و مؤثــر خــاک ادامــه 
داده شــود. البتــه حمایــت و کمــک مســئولین در راســتای گســترش و توســعه 

ــود. فعالیت هــای کشــاورزی و دامــداری نیــز بی تأثیــر نخواهــد ب

بهره وری از محصوالت کشاورزی
بــا توجــه بــه آبیــاری و نیــز فرآیند هــای بــاروری و گاهــاً بــا توجــه بــه میــزان بســیار 
بــاالی تولیــد و برداشــت محصــوالت کشــاورزی، می شــود گفــت ایــن محصــوالت 
تقریبا دو برابر میانگین محصوالت برداشتی کل منطقه بوده است. ناکارآمدی 
سیســتم آبیاری جانبی یکی از این مزارع، ســبب شــد تا محصوالت این مزرعه 

گرفتار خشکســالی و گرمای مفرط شــوند.
•   انتظــار بــر ایــن اســت کــه تولیــد محصــوالت را می تــوان بــا بــاروری و کوددهــی 
بیشتر و با غنی سازی آن ها با مواد مغذی و ارتقاء چرخه کاشت، افزایش داد. 

تأمین مواد آلی مورد نیاز خاک 
۱.  مــواد آلــی موجــود در خــاک )SOM(، یکــی از عوامــل کلیــدی در پتانســیل 
بــارآوری خــاک هســتند. درصــد مــواد آلــی موجــود در هــر خاکــی نمی توانــد بــه 
بیــش از 4% برســد. بــر همیــن اســاس، ایــن قســمت از پارامتــر در محــدوده 

مشکل ســاز )قرمــز رنــگ( نمــودار راداری رایــز )RISE( قــرار خواهــد گرفــت.
2.   تــوازن مــواد آلــی موجــود در خاک هــای قابــل کشــت ایــن مــزارع، در حــد 
متوســط رو بــه بــاال ارزیابــی شــدند. اگــر چــه بــر اســاس دالیلــی کــه در زیــر 
بدان هــا اشــاره شــده اســت، وضعیــت SOM خــاک ایــن مــزارع رو بــه وخامــت 
پیش بینــی شــده اســت. علــت ایــن رویــداد را می تــوان ایــن نکتــه دانســت کــه 
کشــاورزان، بارهــا بــرای تولیــد یونجــه از کــود حیوانــی اســتفاده می کننــد. 
بخش هایــی از مــزارع بودنــد کــه اصــال کــود حیوانــی دریافــت نمی کردنــد و یــا 

نهایتــاً کــود گیاهــی، ماننــد یونجــه دریافــت می کردنــد. 
با تکیه بر روش VDLUFA ۱ که در شیوه تحلیل رایز )RISE( نیز مورد استفاده 
قــرار می گیــرد، ســیالژ، ذرت و دانــه بــه عنــوان کاهش دهنــده تأثیــرات گیاخــاک 
)هومــوس( در خــاک شــناخته می شــوند. انتظــار می رفــت کــه تجزیــه هومــوس 
ــار/ ســال  ــا نــرخ تقریبــی 800- کیلوگــرم هومــوس- ســی در هکت توســط ذرت ب
بیــش از بقیــه محصــوالت باشــد. بــرای دانه هــای غــالت، ایــن کاهــش برابــر بــا 
۱۹0- کیلوگــرم بــود. یونجــه نیــز از گــروه حبوبــات، بــا درصــد 800+ کیلوگــرم 
هومــوس- ســی، تأثیــر مثبتــی بــر SOM دارد. بــا ایــن وجــود در ســطح مزرعــه و 
بــا توجــه بــه محوطــه نســبتاً کوچکــی کــه یونجــه در آن کاشــت می شــد، از تأثیــر 
مثبــت یونجــه نیــز کاســته می شــد. عــالوه بــر ایــن، محصــوالت بــه طــور مرتــب 
برای کنترل سرخرطومی یونجه، سوزانده می شدند )تصویر 5(. این سوزاندن 
بخش عمده توده زنده سطح و یا پوسته زمین را از بین می برد و بدین ترتیب 

تأثیــر مثبــت بــر روی SOM نیــز کاهــش خواهــد یافــت.
•   اســتفاده از فضــوالت دامــی بــرای بهبــود SOM اقدامــی مهــم جهــت بهبــود 
حاصلخیزی خاک اســت. لذا، توصیه می شــود در کاشــت محصوالت، از کود 
آلــی بیشــتری اســتفاده شــود. فضــوالت را می تــوان هنگامــی کــه هنــوز تــازه 
هســتند، قبل از شــخم زدن به خاک اضافه کرد. فضوالت دامی مایع را نیز 
می تــوان مــورد اســتفاده قــرار داد، امــا کلیــد اصلی حفاظت از محیط زیســت، 
به کارگیــری تکنیــک مناســب بــرای انجــام ایــن کار اســت. عــالوه بــر ایــن موارد، 
توصیــه می شــود گیاهــان متعلــق بــه خانــواده حبوبــات مانند شــبدر، اســپرس 

VDLUFA .۱ = سازمان آلمانی آزمایشگاه های پژوهشی در زمینه کشاورزی، جایی که در آن این 
متد مشارکت  آزمایشگاه های پژوهشی کشاورزی و این متد برای محاسبه توازن SOM به 

دست آمد.
2. گرانت سی.ای، بایلی ال.دی، هاراپیاک جی تی، فلوره ان.ای )2002(. تأثیر منبع فسفات، 

میزان و محتوی کادمیوم و استفاده از پنی سیلیون بیالی در مراکز تجمع فسفر، روی و کادمیم 
در سبوس دانه گندم. فصلنامه علوم کشاورزی و غذا 82، 308-301.

۳. خاک های خودتأثیر و مدیریت آن ها، بولتن شماره 39 خاک
FAO )http://www.fao.org/docrep/x5871e/x5871e00.htm(
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فرسایش خاک
در طــول ایــن گــزارش، هیــچ مــوردی از فرســایش آبــی مشــاهده نشــد. ســطح 
زمین هــای مــزارع مــورد مطالعــه مســطح بــوده اســت. امــا بایــد اشــاره داشــت که 

خطــر سخت شــدگی ســطح خــاک، ایــن زمین هــا را تهدیــد می کــرد.
عالوه بر این نکته، باید اذعان داشــت که فرســایش باد را به ســادگی نمی توان 
شناســایی کــرد. امــا بــا ایــن وجــود چنــد مــورد فرســایش بــادی توســط مدیــران 
مــزارع مــورد مطالعــه گــزارش شــدند. گفتنــی اســت کــه خاک، پس از پشــت ســر 
گذاشــتن مراحل آماده ســازی و دانه کاری، مســتعد تأثیرپذیری از فرســایش باد 
ــر در معــرض  ــاری شــده کمت ــا زمین هــای آبی اســت؛ در حالــی کــه، خاک هــا و ی
چنیــن رویــداد و یــا خطــری قــرار می گیرنــد. الزم بــه یــادآوری اســت که با افزایش 
بیابان زایی، فرسایش باد، زمین های کشاورزی را هرچه بیشتر تهدید می کند.

در مناطقــی کــه فرآینــد بیابان زایــی هرچــه بیشــتر و ســریع تر در حــال پیشــرفت 

اســت، پیشــنهاد می شــود بــه ســاخت و کاشــت بادشــکن)ها( مبــادرت شــود. 
عــالوه بــر ایــن توصیــه می شــود، در ایــن مناطــق ســعی بــر کاهــش هرچــه بیشــتر 
ــا همــان خــاک ورزی باشــد و بجــای  ــق شــخم زدن و ی آماده ســازی خــاک از طری

شــخم زدن، از ماشــین آالت شــخم زنی و بذرپاشــی اســتفاده شــود.

فشردگی خاک
ــن )Combine( انجــام  ــا اســتفاده از ماشــین های کمبای برداشــت محصــوالت ب
می پذیرفــت. امــا بایــد اشــاره داشــت کــه در طــی ایــن فرآینــد، خاک هــا خشــک 

می شــدند. لــذا، احتمــال تراکــم خــاک چنــدان بــاال تخمیــن زده نمی شــود. 
تولیدات لبنی، بخش اعظم کســب وکار مزارع شــیری مورد مطالعه را تشــکیل 
می دهــد. از همیــن رو اســت کــه می تــوان، شــاخص پــرورش دام را رمــز موفقیت 

ایــن مزارع دانســت.

مدیریت گلّه 
سیســتم ها و ماشــین آالت تولیــدات لبنــی ایــن مــزارع، از ســطح کیفیــت و 
عملکــرد باالیــی برخــوردار هســتند. باالخــص سیســتم های تولیــدی به کاررفتــه 
بــرای گاوهــای بــارور هلشــتاین کــه نیازمنــد ســطح باالیــی از مهــارت، دانــش و 
البته ســطح باالیی از مدیریت گلّه هســتند. خوشــبختانه اکثر مزارع شــیری در 
ایــن مــورد بســیار قــوی عمــل می کردنــد، بــه عنــوان مثــال، اصطبل هــا مرتبــا تمیــز 
می شــدند، گلّه هــا تمــام وقــت زیــر نظــر بودنــد و بــه هنــگام نیــاز، ســریعا تحــت 
درمــان و مــداوا قــرار می گرفتنــد. اگــر چــه، در یکــی از ایــن مــزارع، نشــانه هایی 

مبنــی بــر کوتاهــی در مراقبــت و رســیدگی بــه دام هــا دیــده شــد. 

4-2-2 پرورش دام 

مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: بخــش اعظمــی از سیســتم ها و فرآیندهــای تولیــدات کشــاورزی را دام هــا تشــکیل می دهنــد. ایــن دام هــا بایــد 
در فضایــی فــارغ از هرگونــه مشــکالت زیســت محیطی و مناســب بــا گونــه خــود نگهــداری شــوند. فضایــی مناســب بــا گونــه مشــخص ایــن دام هــا، تنهــا بــه 
معنــای فضایــی فــارغ از مشــکالت زیســت محیطی نیســت، بلکــه »رهایــی )دام( پنــج مــورد را در بــر می گیــرد: رهایــی از گرســنگی و تشــنگی، رهایــی از ســختی 
 ».)FAWC, 1979( و ناراحتــی، رهایــی از درد و بیمــاری، رهایــی از موانــع موجــود بــرای بــروز رفتارهــای طبیعــی حیــوان و نهایتــاً رهایــی از تــرس و اضطــراب

عــالوه بــر ایــن مــوارد، هــدف، نیــل بــه عملکــردی شایســته و منابعــی کارآمــد اســت.
از این رو، این شاخص به تحلیل موارد و پرسش های زیر می پردازد:

•  آیا عملکرد دام در سطح باالیی قرار دارد یا خیر؟
•  آیا سیستم ها و روش های پرورش دام این مزارع شیری، مانع بروز رفتارهای طبیعی گونه دام ها می شوند یا خیر؟

•  آیا به احتیاجات فیزیولوژیک دام ها رسیدگی می شود یا خیر؟
•  آیا دام ها از سالمت کافی و شایسته برخوردار هستند یا خیر؟

جدول ۴. پرورش دام: ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین شاخص پرورش دام مجموع 5 مزرعه، براساس شیوه رایز )RISE(، استان قزوین، ۱۳۹۴. 

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

748۳7۹825۳74پرورش دام

8۳8۳8۳8۳۳۳7۳مدیریت گلّه

۹6۹4۹۹88۹۹۹5تولیدات دامی

۳7۱00۱00۹4066وجود امکان رفتاری مناسب برای گونه ها

۱00۱00۱00۹۹80۹6کیفیت جایگاه ها

52۳7۱5445440سالمت حیوانات

توصیــه مــا بــه ایــن مزرعــه، نوســازی و تکمیــل زیرســاخت ها، افزایــش نیــروی کار 
ماهــر بــرای مدیریــت هــر چــه بهتــر دام هــا و مشــاوره مــداوم بــا متخصصیــن و 

کارشناســانی غیــر از کارشناســان خــود اســت.
در بهترین مزرعه شیری این گروه نیز مشکالتی چند در برخی از زمینه ها یافت 
شــد، کــه اکثــر ایــن مــوارد مشکل ســاز مربــوط به مواردی از قبیل زیرســاخت های 

ناکارآمد و همینطور بی دقتی در حوزه مراقبت از دام بود.
توصیــه می شــود بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکالتی از ایــن دســت، مراکــز تولیــد 
بــه طــور منظــم توســط نیروهــای داخلــی و خارجــی بازدیــد شــوند تــا در صــورت 
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بــروز هرگونــه مشــکلی، بتــوان ســریع اقدامــات الزم را انجــام داد. بعــالوه الزم 
اســت تــا کارمنــدان –در تمامــی رده هــا– بــه کمــک بــرای پیشــرفت هرچــه بیشــتر 

ایــن مــزارع تشــویق شــوند.

همانطــور کــه مســئولین اعــالم کردنــد، انتخــاب و گزینــش اســپرم بــر اســاس 
شاخص های بهداشتی و سالمتی، طول عمر باروری و نیز شیردهی باال انجام 
می شــود. بنابرایــن می تــوان گفــت کــه انتخــاب گاوهای هلشــتاین بــرای پرورش، 
صرفــاً جهــت نیــل بــه عملکــردی بــاال و شایســته بوده اســت. نتیجــه می گیریــم کــه 
میــزان تولیــد شــیر نســبت بــه دیگــر معیارهــا ماننــد جثــه بــدن و یــا طــول عمــر، 

از اهمیــت بیشــتری برخــوردار بــوده اســت.
البته با توجه به افزایش اهمیت کیفیت شــیر خام تولیدی، پیشــنهاد می شــود 
پــرورش دیگــر نژادهــا نیــز مد نظــر دامــداران قرار داشــته باشــد. لــذا باید عملکرد 
ورودی– علوفه، کنسانتره و دارو – و نیز خروجی دامداری ها – شیر و گوشت 

قرمــز – بــا احتســاب تمامــی مخارج و هزینه هــا ارزیابی گردند.

تولیدات دامی
تولیــد شــیر گاوهــای هلشــتاین از ۱0.000 کیلوگــرم تــا ۱۳،800 کیلوگــرم در هــر 
دوره شــیردهی متوســط رو به باال اســت. دامداران اشــاره داشــتند که محصول 
شــیری ایــن مــزارع، در طــی چندیــن ســال یــا ثابــت بــوده و یــا در طــول چندیــن 
ســال گذشــته به واســطه مدیریــت بهتــر دام و نیــز افزایــش ســن گاوهــا افزایــش 
داشــته اســت. عــالوه بــر شــیر، تولیــدات گوشــت قرمــز نیــز از منابــع بســیار 
مهــم درآمد زایــی ایــن مــزارع شــیری محســوب می شــود. نــرخ رشــد روزانــه نــژاد 
هلشــتاین در مقایســه با دیگر نژادها متوســط رو به پایین ارزیابی شــده اســت.

•   نکتــه شــایان اشــاره ایــن اســت کــه عــالوه بــر مســائل ژنتیکــی عوامــل دیگــری 
ماننــد مدیریــت دام هــا و نیــز محیــط، بــر عملکــرد دام تأثیــر بســزایی دارد.

•   برهمیــن اســاس توصیــه می شــود تــا دامــداران در حــوزه فراهم ســازی 
زمینه راحتی گاوها )دمای مناسب، سرپناه، محل استراحت و یا خواب، 
محــل شیردوشــی مناســب و غیــره( و نیــز مدیریــت هرچــه بهتــر دام هــا و 
دامپــروری )نظافــت، تأمیــن آب و علوفــه کافــی و نیــز نظافــت ســم گاوهــا( 

دقــت و ســرمایه گذاری بیشــتری داشــته باشــند. 
•  مــورد دیگــر در تولیــدات دامــی، درصــد آبســتنی گاوهــا اســت. در تمامــی 
دامداری هــای مــورد مطالعــه، دوره فحلــی را بــه کمــک داروهــای هورمونــی 
زمان بنــدی و کنتــرل می کردنــد. امــا بایــد گفــت کــه ایــن شــیوه در مقایســه بــا 
شــیوه طبیعــی، نــه تنهــا بســیار هزینه بــر اســت بلکــه باعــث کاهــش درصــد 

ــز می شــود. آبســتنی گاو نی
•   لــذا توصیــه مــا بــه مــزارع شــیری، ارزیابــی و ســنجش هــر چــه دقیق تــر 
ایــن شــیوه اســت. شــاید بتــوان از طریــق آزمــون و نیــز مقایســه گاوهــای 
هلشــتاین بــا گروهــی دیگــر از گاوهــا بــه نــکات بیشــتر و مهم تــری در ایــن 

حــوزه دســت یافــت.

اجازه بروز رفتارهای متناسب با طبیعت گونه دام و نیز 
کیفیت محل نگهداری دام ها 

از جملــه مــواردی کــه زمینــه راحتــی و آســایش دام را فراهــم می ســازد، اجــازه 
بال مانــع بــه گاوهــا بــرای داشــتن رفتــار طبیعــی و نیــز متناســب بــا گونه هایشــان 
اســت و ایــن در واقــع زیر ســاخت و نیــز مدیریــت دامــداری اســت کــه ســطح رفــاه 

و آســایش دام را آشــکار می ســازد.

بهتریــن سیســتم پــرورش دامــی بــرای گاو، سیســتمی اســت کــه به واســطه آن، 
گاوها به مراتع دسترســی داشــته باشــند. اگر چه دامداری ها با فراهم ســاختن 
Free Stall مناســب، بســیاری از غریزه هــا و نیــز احتیاجــات ابتدایــی گاوهــا را 

ــر همیــن اســاس، بســیاری از مــزارع شــیری، در ایــن دو  برطــرف ســاخته اند. ب
حــوزه امتیــاز بســیار خوبــی کســب کردنــد. زیــرا آب، هــوای پــاک، فضــای کافــی 
و نــور مناســب همگــی بــرای گاوهــا فراهــم بودنــد و بــه دور از ســروصداهای 
کارخانه هــا نگهــداری می شــدند. البتــه در پاییــن اشــاره ای خواهیــم داشــت بــه 

مــواردی چنــد کــه نیازمنــد توجــه بیشــتر دامــداران هســتند. 
گاوهــا و باالخــص گوســاله ها، حیوانــات اجتماعــی هســتند و بایــد در کنــار و در 
ارتباط با همنوعان خود قرار گیرند. البته در مواقع بروز بیماری برای جلوگیری 
از شــیوع آن و بخصــوص اســهال، گوســاله ها بــرای مدتــی از دیگــر گاوهــا جــدا 
نگــه داشــته می شــوند. ایــن در حالــی اســت کــه در برخــی از ایــن مــزارع شــیری، 
گوســاله ها بســیار منــزوی و جــدا افتــاده بودنــد و دیوارکشــی ها، مانــع تمــاس 

آن هــا بــا دیگــر گاوهــا بــود )تصویــر 6(.
در همیــن راســتا توصیــه می شــود تــا بــا بــزرگ کــردن دریچــه پنجــره اتاقک هــای 
گوســاله ها و نیــز بــا پاییــن آوردن ارتفــاع دیواره هــا، امــکان تمــاس آن هــا بــا 

ــر 7(. همنوعانشــان را افزایــش دهنــد )تصوی

 
تصویر ۶. گوساله ها در بعضی از اتاقک ها از دیگر گاوها جدا افتاده 

و بسیاری منزوی بودند. عالوه بر این، در کف این اتاقک ها،کاه کافی 
برای استراحت گوساله ها وجود نداشت.

تصویر ۷. دیواره های کوتاه اتاقک ها، این اجازه را به گوساله ها 
می دهند تا با همنوعان خود در ارتباط باشند. 
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•   گاهاً مادر و گوساله )گاو ماده و گوساله( برای مدتی طوالنی در اتاقک هایی 
جــدا، از یکدیگــر نگــه داشــته می شــدند. علــت ایــن کار را دامدارهــا در رشــد و 
بلــوغ ســریع گوســاله ها می داننــد؛ ایــن در صورتــی اســت کــه هیچگونــه گــواه 
علمی بر این باور وجود ندارد و بالعکس ثابت شــده اســت که گوســاله ها و 
گاوهای ماده ای که به صورت گروهی و در کنار یکدیگر نگهداری می شوند، 

از اضطراب کم تر و لذا رشــد بهتری برخوردار خواهند شــد.
•   لــذا توصیــه مــا بــر ایــن اســت کــه گوســاله ها و گاوهــای مــاده پــس از 
گذشــت ۱ مــاه در گروه هــای کوچــک و در کنــار یکدیگــر نگهــداری شــوند 

)تصویــر ۹(.
 •   دریکی از این مزارع، گوســاله ها در قفس های نســبتاً کوچک توری که کف 
آن ها با پالستیک پوشانده شده بود، نگهداری می شدند )تصویر ۱0(. عالوه 
بــر ایــن، در بعضــی از ایــن قفس هــا نیــز کف پوش هــا لیــز خــورده و گوســاله ها 

تصویر ۱۰. قفس های توری شاید برای گوساله ها چندان راحت نباشند 
و لذا یک عامل تنش زا به حساب می آیند.

تصویر ۸. در یکی از دامداری ها، گاوهای ماده، جدا از گوساله های 
خود در اتاقکی دیگر نگهداری می شدند. 

تصویر ۱۱. بعضی از قسمت های جایگاه های نگهداری دام مانند تصویر ۹. زندگی و رشد گروهی از نیازها و غرایز ابتدایی گاوهاست.
راهروها در برخی موارد کثیف بودند.

روی کف ســفت و زمخت این توری ها ایســتاده و یا خوابیده بودند.
•   توصیــه می شــود تــا وضعیــت ایــن قفس هــا مدیریــت شــده و ارتقــاء 
داده شــوند و سیســتم های بهتــری بــرای جایگزینــی ایــن قفس هــا تعبیــه 
ــا بتــوان از ایــن طریــق رفــاه و آســایش مــورد نیــاز گوســاله ها را  شــود ت

فراهــم ســاخت.
 •   در برخی از موارد نیز مشــکالت و مســائل بهداشــتی به چشــم می خورد. به 
عنــوان مثــال، راهــروی جایگاه هــای نگهــداری دام )تصویــر ۱۱(، بســتر )تصویــر 
۱2( و یــا اتاقک  هــا )تصویــر ۱۳( بــه انــدازه کافــی تمیــز نبودنــد و گاوهــا جــای 
تمیــزی بــرای دراز کشــیدن پیــدا نمی کردنــد. چنیــن شــرایطی ممکــن اســت 

احتمــال ابتــال بــه بیمــاری ورم پســتان را افزایــش دهــد.
•   لذا توصیه می شود تا سطح جایگاه های نگهداری دام و دیگر مکان های 

نگهداری گاوهای ماده، به طور مداوم تمیز و خشک شوند.
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•   در برخــی مــوارد، آبخوری هــا یــا کثیــف بودنــد و یــا آب کافــی نداشــتند 
ــی  ــا مســتطیل شــکل، انتخــاب خوب ــه دار و ی ــر ۱4(. آبخوری هــای زاوی )تصوی
بــرای دامداری هــا نیســتند؛ زیــرا تمیــز کــردن آن هــا و به خصــوص گوشــه های 
آن هــا بســیار ســخت تر از نظافــت آبخوری هــای گــرد می باشــند )تصویــر ۱5(.
•  توصیــه می شــود آبخوری هــای دام هــا هــر روزه نظافــت شــوند. بعــالوه، بــرای 
راحتی هر چه بیشتر گاو در نوشیدن آب، عمق آب حوضچه ها باید حداقل 
20 سانتی متر بوده و جریان آبی تقریبا برابر با ۱0-20 لیتر در دقیقه در آن 
وجــود داشــته باشــد. بــرای رشــد و نیــز تقویــت عملکــرد مناســب گوســاله ها، 
الزم اســت مدام آب تمیز در دســترس داشــته باشــند و یا روزی ۳ مرتبه به 
آن هــا آب داده شــود )تصویــر ۱6(. غــذا نیــز ماننــد آب بایــد بــه شــکل منظمــی 

بــه گاوهــا داده شــود تــا غــذای کافــی دریافــت کننــد.

تصویر ۱۲. جای خواب آلوده می تواند منبعی برای رشد پاتوژن های 
عامل ورم پستان باشد. 

تصویر ۱۳. اتاقک های مرطوب و کثیف برای گوساله ها. 

تصویر ۱۵. آبخوری های مستطیلی شکل با گوشه هایی زاویه دار، در تصویر ۱۴. ته مانده آب در آبخوری گاوها.
مقایسه با آبخوری های گرد، سخت تر تمیز می شوند.
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تصویر ۱۶. سطل های آب باید مرتبا تمیز شوند. 

تصویر ۱۷. گاو ها در انتظار علوفه

ــز آرامــش آن هــا،  ــرای راحتــی گاوهــا و نی •  کنتــرل کامــل و کارآمــد مگس هــا ب
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. فرامــوش نشــود کــه در راســتای کنتــرل 
مگس هــا هرگــز نبایــد حشــره کش بــر روی فضــوالت و یــا بــر ســطح زمیــن و 
کــف جایگاه هــای نگهــداری دام پاشــیده شــود. زیــرا ممکــن اســت کارکنــان و 

یــا دام در معــرض ایــن ســموم قــرار گیرنــد )تصویــر ۱8، ۱۹(. 

تصویر ۱۹. تله ای با ماده جاذب و حشره کش که در دسترس افراد و یا 
دام قرار ندارند.

زیرســاخت های برخــی از ایــن مــزارع شــیری، کاســتی های بســیاری داشــتند.   •
بــرای مثــال، ســری لوله هــای اســپری کننده آب مســدود بــوده و یــا نشــتی 
داشــت )تصویــر 20( و یــا حتــی در بخش هایــی از دامــداری ســایه بانی دیــده 

نمی شــد )تصویــر 2۱(.
لذا توصیه ما در این زمینه، بازرسی، بازسازی و ترمیم منظم زیرساخت های   •

دامداری ها اســت.

تصویر ۱۸. تله های مناسب برای جذب و کنترل مگس ها، عبارتند از، 
صفحه های چسبنده و یا مایع جاذب.

تصویر ۲۰. نشتی لوله های اسپری کننده آب باعث خیس و لیز شدن 
سطح جایگاه دام شده است. 
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•   توصیــه مــا بــه مزارعــی کــه در حــوزه تأمیــن رفاه و آســایش دام ها با مشــکالتی 
روبــه رو هســتند، به کارگیــری یــک دامپزشــک و بازدیدهــای دوره ای منظــم 
توســط مشــاورین حرفــه ای  اســت. عــالوه بــر ایــن توصیــه می شــود تــا کارگــران 
در تمامــی رده هــا بــرای افزایــش مهــارت، آمــوزش داده شــوند. توصیــه دیگر ما 
انجــام تحلیل هــای سیســتماتیک از موقعیــت و مشــکالت موجــود اســت. در 
نهایــت نیــز، ایــن دامداری هــا بایــد بــرای خود اهداف مشــخص، مســئولیت ها 

و چارچوب هــای زمانــی معینــی تعریــف کننــد.

سالمت دام 
مسائل مربوط به بهداشت و سالمت دام البته از جمله مسائلی است که زیر 
چتر رفاه و آسایش دام قرار می گیرند. اما متاسفانه باید گفت که دامداری های 
مــورد مطالعــه در پارامتــر ســالمت و بهداشــت، در محــدوده زرد و قرمــز رنــگ 
نمــودار راداری رایــز )RISE( قــرار گرفتنــد. تشــدید هرچــه بیشــتر بیماری هــای 
دام را می تــوان به خاطــر سیســتم تولیــد فشــرده ایــن مــزارع دانســت. گلّه هــای 
ایــن مــزارع نســبتاً جــوان بودنــد و میــزان شــیردهی گاوهــا در هــر دوره برابــر بــا 
2.5 واحــد بــود. از روش هــای متــداول، امــا نــه چنــدان صحیــح ایــن دامداری هــا 
می تــوان بــه اســتفاده از آنتی بیوتیــک و نیــز حــذف دام ضعیف تــر اشــاره کــرد. 
از آنجایــی کــه آنتی بیوتیــک بــرای پیش گیــری و نیــز درمــان ورم پســتان بســیار 
مؤثــر اســت، نکتــه مهــم ایــن اســت کــه در صــورت ابتــالی گاوهــا بــه التهــاب و 
یــا دیگــر بیماری هایــی از ایــن قبیــل، درمــان نمی شــوند، بلکــه حــذف می شــوند. 
ــر  ــدن انســان و دام - در براب ــل مقاومــت بــدن - ب ــد اشــاره داشــت کــه بدلی بای
آنتی بیوتیک الزم است استفاده از این دارو را هرچه بیشتر کاهش داد. البته 
شــیوه های مدیریتــی خــوب ماننــد پاشــیدن آهــک بــر روی فضــوالت و یــا نظافــت 
منظــم اصطبل هــا، همگــی در پیش گیــری از ابتــالی دام بــه هرگونــه عفونتــی 
مؤثــر عمــل کردنــد. از اســتفاده آنتی بیوتیــک بــرای گاوهــای آبســتن، ۱ تا 2 هفته 
پیــش از زایمــان بایــد خــودداری شــود. الزم به ذکــر اســت کــه ســم های گاوهــا، 

بــه طــور منظــم در تمامــی دامداری هــا نظافــت می شــدند.

تصویر ۲۲. تجمع گاو ها در یک اصطبل

ــا آشــامیدن آب،  •   در برخــی مواقــع و مکان هــا، گاوهــا بــرای خــوردن غــذا و ی
مجبــور بــه تجمــع بودنــد )تصویــر 22(.

•   توصیــه می شــود هرچــه ســریع تر علــت ایــن تجمــع شناســایی شــود. چــرا کــه 
ــاز  ــا نوشــیدن آب ب ــر از خــوردن علوفــه و ی ــات ضعیف ت ممکــن اســت حیوان
مانــده و نهایتــاً عملکردشــان نیــز کاهــش یابــد. علوفــه بایــد بــه طــور منظــم 
بیــن گاوهــا تقســیم شــود و حتــی بــرای گاوهــای ضعیف تــر هــم مکانــی بــرای 

دریافــت خــوراک وجــود داشــته باشــد )تصویــر 2۳(.

تصویر ۲۳. زمانی که مکان کافی برای دریافت خوراک وجود نداشته 
باشد یا علوفه به طور نامنظم توزیع شود، ممکن است حیوانات 

ضعیف تر بی غذا بمانند.

تصویر ۲۱. در نبود سایه بان ها، گاوها در معرض نور آفتاب قرار 
خواهند گرفت. 
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عالوه بر استفاده از آنتی بیوتیک به منظور پیش گیری از ابتالی دام به بیماری، 
مــوارد دیگــری نیــز در طــی بازدیــد از مــزارع شــیری مــورد مطالعــه قــرار گرفــت که 

نیازمند توجه بیشتری از طرف مدیران این مزارع هستند:

•  بســیاری از مدیــران دامداری هــا از درصــد بــاالی 8-۱2% ســقط گاوهــای 
ــد. ــر دادن آبســتن خب

•  ســقط جنیــن در گاوهــا ممکــن اســت علــل بســیاری داشــته باشــد. امــا از 
آنجایــی کــه آمــار ایــن ســقط ها نســبتاً باالســت، بایــد بــه دنبــال ریشــه ایــن 
ــز نیروهــا و  ــا از دامپزشــک ها و نی ــن راه الزم اســت ت ــود. در ای مســئله ب

ارگان هــای دولتــی نیــز کمــک گرفتــه شــود.
•  از بیــن بــردن شــاخ گاوهــا می توانــد بــا اعمــال پمادهایــی مخصــوص انجــام 
پذیرد. الزم اســت این پماد را بر بافت تشــکیل دهنده شــاخ اعمال کرد. 
فایــده ایــن شــیوه نیــز آســانی روش اعمــال آن اســت، در حالــی کــه فرآینــد 
 ســوزاندن شــاخ بــرای گوســاله، بــس طوالنــی، دردنــاک و تنــش زا اســت.
لــذا پیشــنهاد می شــود از پروســه های کــم مشــقت تری ماننــد، ســوزاندن 
بافــت شــاخی گوســاله اســتفاده شــود، بــا اینکــه ایــن شــیوه چنــدان هــم 
مالیــم نیســت امــا تنهــا بــا گذشــت مدتــی کوتــاه درد گوســاله نیــز از بیــن 
ــه صــورت موضعــی  ــز گوســاله ب ــگام ســوزاندن بافــت نی ــه هن مــی رود و ب

بــی حــس می شــود.
•  گاوهــای مــاده دیگــر گلّه هــا، گاهــاً شــاخ دار بودنــد. در این صــورت، گاوهــا 
بــه صــورت موضعــی بی حــس شــده و بــا اســتفاده از اره ســیمی شــاخ 

آن هــا برداشــته می شــود.
•  توصیه می شود که حتما در سن کم شاخ ها و یا بافت شاخی گوساله ها 
ســوزانده شــوند تــا بتــوان هرچــه بیشــتر از درصــد عوامــل تنــش زا و نیــز 
موانــع آســایش و رفــاه دام بکاهیــم. ســعی دامــداران بایــد بــر آن باشــد 

تــا از خریــد گوســاله و یــا گاو مــاده شــاخ دار اجتنــاب ورزنــد.
•  در برخــی از مــزارع شــیری، گاوهــا اکثــرا زیــر ســایه بان نگهــداری می شــدند 
و هرگــز در تمــاس بــا نــور آفتــاب قــرار نمی گرفتنــد. ایــن درحالیســت کــه 
ثابــت شــده اســت کمبــود دریافــت نــور آفتــاب توســط دام باعــث افزایــش 
بــروز مشــکالت قارچــی و اســکلتی می شــود. لــذا توصیــه می شــود دام هــا 

در معــرض نــور آفتــاب قــرار گیرنــد.
اطــراف جایــگاه  آشــغال های کوچکــی در  نیــز  از دامداری هــا  برخــی  در    •
و نیــز در دســترس دام بــه چشــم می خــورد )تصویــر 24(. چنیــن اشــیاء 
کوچکــی در صــورت بلعیــده شــدن می تواننــد خطــر جــدی بــرای ســالمت 
گاوهــا باشــند. لــذا توصیــه می شــود تــا نســبت بــه چنیــن اشــیا، خطــرات 

ــودن آن هــا حســاس باشــند.  ــز در دســترس ب ناشــی و نی
•  ظرف هــای ضدعفونــی کننــده چکمــه در بعضــی مــوارد در دســترس نبــوده 

و بعضــا بســیار کوچــک بودنــد )تصویــر 25(.
در  زیــرا  اســت؛  بســیار حیاتــی  یــک گوســاله  زندگــی  اول  دو ســاعت    •
شــکل گیری سیســتم ایمنــی و مقاومتــش در برابــر پاتوژن هــا بســیار مؤثــر 
اســت. الزم اســت گوســاله ها طــی ایــن زمــان بــه مقــدار کافــی از آغــوز 

گاو مــادر دریافــت نماینــد.
•  پژوهش های علمی نشان می دهند که هرچه گاو مادر مدت طوالنی تری 
در محل به دنیا آمدن گوساله اش زندگی کرده باشد، آغوز گاو سازگاری 

بیشتری با پاتوژن های آن محل خواهد داشت.
•  توصیه می شود در اسرع وقت، آغوز به گوساله رسانده شود )تصویر 26(.

شکل ۲۴. بلعیدن زباله، خطرات جدی برای سالمت گاو به همراه 
خواهد داشت.

تصویر ۲۵. ظرف های ضدعفونی کننده چکمه ها باید به اندازه کافی 
بزرگ بوده و در جایگاهی مشخص و مناسب قرار داده شده باشند.

تصویر ۲۶. تأمین سریع آغوز در شکل گیری سیستم ایمنی بدن گوساله 
بسیار حیاتی است. 
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مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: یــک سیســتم تولیــدات کشــاورزی پایــا، از چرخه هــای طبیعــی مــواد مغــذی اســتفاده می کنــد. ایــن چرخه هــای 
مــواد مغــذی بایــد از تــوازن باالیــی برخــوردار باشــند تــا کمکــی بــرای بهــره وری هرچــه بیشــتر تولیــدات غــذای دام باشــند. از طرفــی دیگــر، انتشــار مــواد مضــر و 

همچنیــن تولیــد ضایعــات نیــز بایــد بــه حداقــل برســند.
در همین راستا، این شاخص به ارزیابی موارد و حوزه های زیر می پردازد:

•  تعادل سطح نیتروژن و فسفر مناسب با مزارع
•  انتشار آمونیاک، نیترات و فسفات بر اثر تولید محصوالت کشاورزی در مزرعه

•  کیفیت مدیریت پسماند مزارع

4-2-3 چرخه مواد مغذی

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

۳۱۱8۳05۳۹25جریان مواد مغذی

۳00۹۱07840توازن نیتروژن

75۹0۹67۹52توازن فسفر

50027۱82624خودکفایی نیتروژن و فسفر

50027۱82524خودکفایی نیتروژن: پرورش دام و تولید گیاهی

50026۱82724خودکفایی فسفر: پرورش دام و تولیدات گیاهی

002۳0۱27انتشار آمونیاک

00700۱خطر انتشار آمونیاک ناشی از پرورش دام و فضوالت مزرعه

00۳۳0۱7تراکم جانوری

000000حیوانات در مراتع یا زمین های غیرسیمانی

72۳755خطر انتشار آمونیاک ناشی از کودهای معدنی

000000مدیریت ضایعات

جدول ۵. ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین چرخه  مواد مغذی مجموع 5 مزرعه، براساس شیوه رایز )RISE(، استان قزوین، ۱۳۹۴ )2015(. 

شــاخص جریــان  و یــا چرخــه مــواد مغــذی مــزارع شــیری مــورد مطالعــه، بــا توجــه 
بــه ناتوانــی ایــن مــزارع در اســتفاده از مــواد مغــذی موجــود و انتشــار پســماند و 
مــواد مغــذی در محیــط زیســت، در محــدوده قرمــز رنــگ قــرار داشــت. عــالوه بــر 
ایــن مــوارد، بایــد اشــاره داشــت کــه ایــن مــزارع بــا وجود داشــتن هدفی در جهت 
دســتیابی بــه چرخه هــای بســته مــواد مغــذی، از یــک ســو مــواد مغــذی بســیاری 
را اتــالف می کننــد و از ســوی دیگــر بــه واردات مــواد مغــذی )علوفــه، کودهــای 
معدنــی( نیــز وابســتگی شــدید دارنــد. لــذا بایــد بــه فکــر راهــکاری بــود کــه نه تنها 
از اتــالف ایــن مــواد مغــذی می کاهــد، بلکــه واردات آن را نیــز کاهــش می دهــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن راهــکار، نــه تنهــا بــه لحــاظ زیســت محیطی، بلکــه بــه 

لحــاظ اقتصــادی نیــز بــه ســود دامــداران خواهــد بــود.

 تعادل مواد مغذی )نیتروژن و فسفر( و انتشار آمونیاک
بــا وجــود شــرایط موجــود، محاســبه دقیــق جریان هــای مــواد مغــذی بــه دلیــل 
کافی نبودن اطالعات در حوزه های سیستم های پرورش دام، فرآیند جداسازی 
فضــوالت دام، ذخیــره و اســتفاده از فضــوالت دامــی و همچنیــن محصــوالت 
علوفــه امکان پذیــر نبــود. بــر همیــن اســاس موارد محاســبه شــده در نمــودار رایز 
)RISE( را بایــد بــه عنــوان تخمینــی از شــرایط واقعــی در نظــر گرفــت. اگــر اعــداد 
و محاســبات دقیــق چرخه هــای مــواد مغــذی مــورد نیــاز باشــد، بایــد بــه محاســبه 
ــار آنالیــز دقیقــی از خــاک  دقیــق ورودی هــا و خروجی هــای مــواد مغــذی در کن
 ،)RISE( پرداخــت. بــه هــر حــال، بــا توجــه بــه محاســبات انجــام شــده در رایــز
بــر اســاس داده هــا و اطالعــات موجــود می تــوان بیــان داشــت کــه در اثــر تبخیــر 
گاز نیتــروژن )عمدتــاً آمونیــاک و اکســید نیتــروس( و همینطــور بــر اثــر شستشــو 
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 تصویر های ۳۰ و ۳۱. تمیز کردن منظم فضوالت از کف جایگاه های نگهداری دام، به کف جایگاه ها اجازه می دهد تا خشک شوند که این امر نهایتاً باعث کاهش انتشار 
گاز آمونیاک می گردد. 

تصویر های ۲۷، ۲۸ و ۲۹. به دلیل وجود مدفوع، کف جایگاه گرم و مرطوب شده و در نتیجه آمونیاک منتشر می گردد.

4۳



مســتلزم داشــتن اصطبل هایی مناســب، تأسیســات ذخیره ســازی و تکنیک های 
الزم برای انتقال فضوالت به مزارع اســت. همچنین برخی از دامداران نســبت 
به نصب دستگاه های هاضم بیوگاز که می تواند میزان انتشار گاز متان را بیش 
از پیــش کاهــش دهــد، ابــراز تمایــل کردنــد. لــذا در راســتای نیــل بــه چرخه هــای 
پایــای مــواد مغــذی، توصیــه مــا ارتقــاء شــیوه ها و راهبردهــای به کارگرفتــه شــده 
در حــوزه مدیریــت مــواد مغــذی اســت. مدیریــت مــواد مغــذی درواقــع، شــامل 

محاســبه توازن نیتروژن، فســفر و پتاســیم اســت.

)آمونیوم و نیترات( در مزارع شیری مورد مطالعه، گاز نیتروژن به مقدار قابل 
توجهــی تلــف می شــد. علــت اصلــی ایــن رویــداد را می تــوان مدیریــت ناکارآمــد 
فضوالت دامی دانســت. براســاس تحلیل های انجام شــده، چرخه مواد مغذی 
در مــزارع شــیری مــورد نظــر نامتــوازن بــوده )جــدول 6 و 7(. در برخــی مــزارع، 

مــواد مغــذی، مــازاد و در برخــی دیگــر ناکافــی اعــالم شــده بــود.
مدیریــت فضــوالت دامــی ایــن مــزارع، شــامل جمــع آوری فضــوالت جامد و مایع 
و جداســازی آن هــا، خشــک کردن و اســتفاده از بخــش خشــک بــر روی زمیــن 
کشــاورزی و یــا فــروش فضــوالت خشــک بــه دیگــر مــزارع را شــامل می شــود. 
تنهــا یکــی از مــزارع مــورد مطالعــه، بخــش مایــع فضــوالت دامــی را نیــز مــورد 
ــا اســتفاده از  اســتفاده قــرار مــی داد. به طوری کــه فضــوالت را رقیــق کــرده و ب
سیســتم آبیــاری، آن را در زمیــن کشــاورزی پخــش می کــرد. الزم بــه ذکــر اســت 
کــه ایــن مزرعــه کمتریــن میــزان اتــالف نیتــروژن را داشــت و لــذا از ایــن منبــع 
ارزشــمند اســتفاده ای مؤثــر می کــرد. ایــن روش بــرای محیــط زیســت و باالخص 
آب هــای زیرزمینــی، تهدیــدی بــه حســاب نمی آیــد؛ زیرا نیتروژن توســط گیاهان 
در حــال رشــد تثبیــت می شــود. روش معمــول اســتفاده شــده در دیگــر مــزارع 
بــرای خشــک کــردن و جداســازی فضــوالت، خطــرات بیشــتری را متوجــه محیــط 

زیســت می کنــد.
لــذا توصیــه مــا بــر ایــن اســت کــه دامــداران بــه امتحــان کاربرد و کارکــرد فضوالت 
مایــع پرداختــه و تکنیک هــای موجــود را جهــت ســازگاری بــا شــرایط محلــی ایــران 
اصــالح نماینــد. عــالوه بــر ایــن الزم اســت تــا کارکنــان نیــز بــرای مدیریــت بهتــر 
و اســتفاده بهینــه و مؤثــر از فضــوالت آمــوزش ببیننــد. رســیدن بــه ایــن هــدف، 

۱. انتظار می رود که نیتروژن از دست رفته به شکل فرّار، به 70 درصد از کل نیتروژن تولید شده توسط دام برسد. این 
شامل نفوذ نیتروژن به داخل خاک و آب های زیرزمینی نیز می شود.

2. آلودگی اتمسفر طبق گالووی و همکاران )2008( در هر سال به ازای هر هکتار 15 کیلوگرم تخمین زده شده است. 

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱

4۳,6۹52۹۳,02۳۱۹5,۹00۱۹7,02576,650۱6۱,25۹کل نیتروژن تولیدی با منشأ دامی)کیلوگرم(
۱4,42۹87,۹07۱62,6805۹,۱0878,70080,564نیتروژن فرّار متصاعد شده در هوا با منشأ دامی)کیلوگرم(۱

006۳,4400۳7,60020,208کودهای معدنی)کیلوگرم(

000000کودهای آلی خریداری شده)کیلوگرم(

57002۹,0700۱5,۱058,۹4۹نیتروژن تثبیت شده توسط گیاهان خانواده حبوبات)کیلوگرم(
7500۱۱,4000۳,000۳,0۳0آلودگی اتمسفری با نیتروژن)کیلوگرم(۲

۳0,۱2027,000۱۳۹,478225,000۱02,842۱04,888کل نیتروژن متصاعد شده در هوا)گیاهی و حیوانی و...()کیلوگرم(

۳0,۱200۱۳۹,47807۳,۱0048,5۳۹نیتروژن از دست رفته از طریق تولیدات گیاهی)کیلوگرم(

02,70000225,0002۹,74۱56,۳48نیتروژن متصاعدشده به هوا از طریق فضوالت دامی)کیلوگرم(

24,۳2۳ -24,۱42 -۱65,8۹2 -۱5,6۹۱60,۹072۳,202 -توازن ۱)کیلوگرم نیتروژن(

5007600200202مساحت زمین های کشاورزی)هکتار(

۱20 -۱20 -۳۱4۳۱ -توازن ۲)کیلوگرم نیتروژن در هکتار(

48۳26۱۱72677۱۱۹توازن ۳)درصد(

جدول ۶. عرضه و تقاضای محاسبه شده نیتروژن )N( در 5 مزرعه مورد مطالعه با روش RISE در استان قزوین، 2015. همه اعداد به کیلوگرم است.

تصویر ۳۲. آلودگی محیطی ناشی از ذخیره فضوالت خشک. 
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خودکفایی 
•  مــزارع مــورد مطالعــه، بــرای تأمیــن غــذای دام به شــدت وابســته بــه منابــع و 
تأمین کننــدگان بودنــد. ایــن مشــکل در مزارعــی کــه خــود غــذای دام داشــتند، 
از جدیــت کمتــری برخــوردار بــود. امــا همچنــان بــه منابــع تأمین کننــده علوفــه 
وابســته بودنــد. دلیــل ایــن شــرایط را می تــوان ناتوانــی در مدیریــت کارآمــد 
فضــوالت دانســت؛ زیــرا نیــاز مــزارع بــه مــواد مغــذی، یــا از طریــق واردات کود 

تأمیــن می شــود و یــا مــواد مغــذی خــاک کاهــش می یابــد.
•  همــکاری بــا دیگــر مــزارع می توانســت ایــن وابســتگی شــدید را کاهــش دهــد. 
عالوه بر این می توان، با استفاده کارآمد از فضوالت و نیز کاشت دانه های 
گیاهان خانواده حبوبات – به عنوان محصوالت پوششی و یا تثبیت کننده 
نیتــروژن – از بســیاری از اتــالف جلوگیــری کــرد. بایــد گفــت کــه درخت هــا و 
بوته های حبوبات را می توان در حاشــیه زمین های کشــاورزی کاشــت. با این 
وجــود، نــه تنهــا از خــاک محافظــت می کنیــم، بلکــه، محتویــات مــواد مغــذی 

خــاک را نیــز افزایــش خواهیــم داد.

مدیریت پسماند ها 
تمامــی مــزارع شــیری ارزیابــی شــده در حــوزه مدیریــت پســماند بســیار ضعیــف 
عمــل کردنــد. از آنجایــی کــه در برخــورد بــا بســیاری از پســماندها، شــیوه های 
نامناســب بــا محیــط زیســت را انتخــاب می کردنــد، می تــوان گفت که بســیاری از 
شــیوه ها و روش هــای امحــاء پســماند ایــن مــزارع بــرای محیــط زیســت تهدیــد بــه 
حســاب می آیند. از جمله خطرناک ترین شــیوه امحاء پســماند، ســوزاندن آن ها 
و باالخــص پالســتیک اســت. چــرا کــه در پــی ایــن کار آالینده هــای بســیار ســمی 
و مضــری وارد محیــط زیســت می شوند)دیوکســین( )تصویر هــای ۳6،۳5،۳4(. 
در بدتریــن حالــت، ایــن آالینده هــا بــه محصــوالت کشــاورزی رســیده و آن هــا را 
ــوده می ســازند. حتــی آن دســته از پســماندهایی کــه سوزاندنشــان بی ضــرر  آل
تلقــی می شــود، ماننــد کاغــذ، کارتــن و چــوب نیــز ممکــن اســت هنــگام ســوختن 
ــن  ــی کــه شــاید ای ــد؛ از آنجای ــرای محیــط زیســت منتشــر کنن ســمومی مضــر ب
پســماندها  بــا اســتفاده از مــواد شــیمیایی تولیــد شــده و یــا آغشــته بــه مــواد 

شــیمیایی بــوده باشــند.

جدول ۷. محاسبه عرضه و تقاضا فسفر )p( به و از طرف 5 مزرعه مورد مطالعه، با استفاده از شیوه رایز )RISE(، استان قزوین، ۱۳۹۴ )2015(.

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱

6,75245,447۳0,۳60۳0,508۱۱,۹7۳25,008فضوالت و مواد دفعی دامی

00۱۱,8۳405,۹۳4۳,554کودهای معدنی

000000کودهای آلی خریداری شده

5,28854,00024,۳۱8۹0,0002۳,07۱۳۹,۳۳5کل فسفر از دست رفته با منشأ گیاهی و دامی)کیلوگرم(

5,287024,۳۱80۱2,7۱68,464فسفر از دست رفته از طریق تولیدات گیاهی)کیلوگرم(

054,0000۹0,000۱0,۳55۳0,87۱فسفر از دست رفته از طریق فضوالت دامی)کیلوگرم(

۱0,77۳-5,۱64-5۹,4۹۱-8,552۱7,876-۱,464توزان ۱ )کیلوگرم(

5007600200202مساحت زمین های کشاورزی )هکتار(

5۳-26-2۹24توزان 2 )کیلوگرم در هکتار(

۱2884۱74۳478۹۹توزان ۳ )درصد(

شکل ۳۳. جمع آوری و جداسازی پسماند ها برای بازیافت. یک روش خوب 

تصویر ۳۴. امحای غیراصولی پسماند ها و اماکنی که پسماند ها در آن ها 
سوزانده می شوند. 
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تصویر ۳۷. دفن اجساد دام ها، تهدیدی برای منابع آبی.  تصویر ۳۵، ۳۶. امحای غیراصولی پسماند ها و اماکنی که پسماند ها در 
آن ها سوزانده می شوند. 

امحاء اجســاد حیوانات در دامداری ها نیز از دیگر مشــکالت مدیریت پســماند 
ــا دفــن و یــا در  و ضایعــات بــه حســاب می آینــد. در ایــن مــزارع، ایــن اجســاد ی
مکانــی رهــا می شــوند کــه ایــن شــیوه خــود تهدیــدی بــرای منابــع آبــی و نیــز علتــی 
بــرای شــیوع بیمــاری بیــن پرنــدگان، حشــرات و جونــدگان اســت. شــیوه های 
ناپایــدار و ناکارآمــد ایــن دامداری هــا بــرای امحــاء پســماند و یــا ضایعــات مایــع 
نیــز ماننــد مــواد ضــد عفونی کننــده )دســتگاه های شــیر دوشــی( چنــدان دور از 
اشــکال نبودند. مدیران برخی از این مزارع شــیری، از ریســک ها و خطراتی که 
منابــع آبــی، زیســت محیطی و نیــز دام هــا را تهدیــد می کننــد، بــا اطــالع بوده انــد 

و لــذا بــه ســاخت دســتگاه های تصفیــه آب پرداختنــد.
درخصوص پسماندهایی از جنس پالستیک، شیشه، آهن و الستیک، بازارهای 
محصــوالت دســته دومــی ایجــاد می شــوند کــه در ایــن مکان هــا ضایعاتــی از ایــن 

دســت جمع آوری، جداســازی و فروخته می شــوند )تصویر ۳۳(. 
لــذا پیشــنهاد مــا، ایجــاد یــک سیســتم منســجم بــرای مدیریــت پســماند اســت تــا 
بتــوان از ایــن طریــق بــه شــکلی ایمــن و مناســب بــه مدیریت پســماندهای مزارع 

شــیری پرداخــت و قدم هــای مناســبی در ایــن راســتا برداشــت.
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 شــاخص مصــرف آب مــزارع مــورد مطالعــه، در محدوده هــای زرد و قرمــز رنــگ 
نمــودار راداری رایــز )RISE( قــرار داشــت. میــزان آب قابــل دســترس بــرای ایــن 
مــزارع، در حــال حاضــر قابــل قبــول اســت. امــا پــر واضــح اســت کــه در آینــده، 
مــزارع شــیری بــا مشــکالتی در ایــن زمینــه رو بــه رو خواهنــد بــود و بــا توجــه بــه 
شــیوه های ناکارآمــد مدیریــت مصــرف آب و همچنیــن پســماند ها، شــیوه های 

مصــرف آب ایــن مــزارع، آالینده هایــی بــرای منابــع آبــی حســاب می شــوند.
مهم تریــن فاکتــور بــرای مــزارع شــیری ایــن منطقــه در طوالنی مــدت، وجــود آب 
کافــی اســت. طبــق گزارشــات تهیــه شــده از مدیــران ایــن مــزارع، ســاالنه، ســطح 
حوضچه هــای آبــی بیــن 0/5-0/7 کاهــش می یابــد. مشــخص اســت کــه چنیــن 
شــرایطی بســیار نگران کننــده اســت و در ســال های نــه چنــدان دور، مشــکل 

کم آبــی، دامن گیــر کل منطقــه خواهــد بــود.
 بــرای مــزارع شــیری مــورد مطالعــه، کــه مزارعــی بســیار بــزرگ بــا منابــع مالــی 
ــده به نظــر  ــدان هــم نگران کنن ــد، ایــن مشــکل فعــال چن بســیار مســتحکم بودن
نمی رســد. چــرا کــه بــه حفــر چاه هایــی تــا عمــق ۱20 متــر می پردازنــد. در نتیجــه، 
مزارعــی بــا منابــع مالــی محــدود، قــادر بــه رقابــت و ادامــه مســیر نخواهنــد بــود 
و زیرســاخت های تولیــدی خــود را از دســت می دهنــد. عــالوه بــر ایــن مشــکل، 

بیابان زایــی نیــز در ایــن منطقــه همچنــان ادامــه دارد. در نهایــت بــه دلیــل ایــن 
دو عامــل و کمبــود منابــع قابــل دســترس، فعالیت هــای کشــاورزی یکــی از مزارع 
منطقــه کاهــش یافــت. بیابان زایــی، فرآینــدی اســت کــه بــه خــودی خــود تشــدید 
ــر پوشــش گیاهــی منطقــه، شــرایط جــوی منطقــه را  ــر ب ــا تأثی ــرا ب می شــود؛ زی

گرم تــر و باد خیزتــر می ســازد.
نکتــه تأمل بر انگیــز در ایــن اســت کــه بــا وجــود بحــران رو بــه رشــد کمبــود آب، 
قیمــت آب همچنــان مثــل گذشــته بســیار پاییــن اســت. در ایــن صــورت دیگــر 
بــرای مدیــران ایــن مــزارع شــیری، دلیلــی بــرای صرفه جویــی در مصــرف آب بــه 
لحــاظ اقتصــادی در کوتاه مــدت وجــود نخواهــد داشــت. از آنجایــی کــه ایــن 
مــزارع بــزرگ نیــز ماننــد شــرکت ها اداره می شــوند، مدیــران مــزارع نیــز بــر 
اســاس دستاوردهایشــان در کوتاه مــدت ســنجیده می شــوند. موضوعــی کــه 
در اصــول ارزیابــی عملکــرد مدیــران ایــن مــزارع و شــرکت ها نادیــده گرفتــه 
شــده، میــزان تعهــد و مســئولیت پذیری ایــن مدیــران در طوالنی مــدت اســت. 
لــذا ناکارآمــدی مدیــران در بــه کار بســتن شــیوه های بهینــه و کارآمــد مصــرف 
بــرای برطرف ســازی آن، مقامــات مســئول  بایــد  آب، مســئله ای اســت کــه 

ــد. ــی بردارن قدم های

4-2-4  استفاده از آب

مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: آب ســالم در کنــار محصــوالت کشــاورزی و دامــی، بــرای زندگــی مبنایــی غیــر قابــل چشــم پوشــی 
اســت. در یــک سیســتم تولیــدی، کشــاورز و یــا دامــدار می توانــد تأثیــر مســتقیمی بــر میــزان و کیفیــت آب در دســترس دیگــر کاربــران همــان منبــع 

آب داشــته باشــد.
برهمین اساس، این شاخص به ارزیابی موارد و تحلیل  پرسش های زیر در حوزه مصرف آب می پردازد:

•  این مزارع تا چه اندازه با آب سالم تأمین می شوند؟
•  میزان آب مصرفی مزارع برای کشت و تولید چه میزان است؟ این آب تا چه اندازه ای به صورت بهینه مصرف می شود؟

•  آیا مصرف آب و امحاء فاضالب در این مزرعه، خطری برای منابع آبیِ دیگرِ مصرف کنندگان دارد یا خیر؟

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

۳۳60455۳۳846استفاده از آب

225542۱725۳2مدیریت آب

6۳8۳6۳8۳8۳75منابع آب

74475۳724شدت مصرف آب

۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳۱۳شاخص رطوبت منطقه ای)قابلیت دسترسی به آب(

0750۹20۳۳شدت مصرف آب

40576657۳75۱خطرات مربوط به کیفیت آب

۱۳۱۳75۱۳۱۳25خطر کیفیت آب ناشی از امکانات ذخیره ای )سیالژ و فضوالت دامی( و ضایعات آب

67۱0056۱006۱77خطر ورود مواد مغذی به منابع آبی )ورود حیوان به آب، فرسایش، مناطقی با ورودی مواد مغذی باال(

۱0067828۳ورودی مواد مغذی به منابع آبی به دلیل فرسایش

75678275فرسایش آبی

0000مناطق با ورودی باالی مواد مغذی

جدول ۸. ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین مجموع آب مصرفی. ۵ مزرعه مورد مطالعه که با استفاده از روش رایز )RISE( محاسبه گردیده است. استان قزوین، ۱۳۹۴-۹۵.
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همانطــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد، آب هزینــه چندانــی بــرای ایــن مــزارع بــه 
حســاب نمی آیــد و لــذا توجــه چندانــی نیــز معطــوف بــه شــیوه های مدیریتــی ایــن 
مــاده حیاتــی نمی شــود؛ لــذا می تــوان آن را معــادل بــا عــدم کنتــرل و نظــارت بــر 
شــیوه های مصرفی آب دانســت. بر همین اســاس نیز شــیوه های آبیاری بســیار 
ناکارآمــدی در آبیــاری ایــن مــزارع بــه کار می رونــد؛ ماننــد آبیــاری شــیاری )تصویــر 
ــا  ــر فشــار. ب ــاال و سیســتم Pivot مرکــزی پ ــاری قطــره ای از ب ۳۹(، سیســتم آبی
ایــن وجــود در ایــن مــزارع، محصوالتــی بــا ســطح آب دریافتــی بســیار بــاال ماننــد 

یونجــه کاشــت می شــود.
•  بــرای بهبــود مؤثــر کیفیــت خــاک مــزارع بهتــر اســت تــا در خاکــی کــه شــخم 
زده شــده، گیاهانــی کــه آب کمتــری نیــاز دارنــد کاشــته شــوند؛ ماننــد شــبدر، 

اســپرس و ســورگوم.
•  از تکنیک هــای محافظــت از منابــع آبــی و خاکــی ماننــد تکنیک هــای جایگزیــن 
شــخم زنــی اســتفاده شــود؛ مثــل ورزیــدن خــاک بــا اســتفاده از ماشــین های 

.)Subsoiler( ساب ســویلر
•  توصیــه می شــود از سیســتم های آبیــاری پیشــرفته، ماننــد سیســتم آبیــاری 
دقیــق کــم مصــرف )LEPA( و یــا سیســتم های آبیــاری قطــره ای زیــر ســطحی 

)SDI( اســتفاده شــود.
ایــن درحالیســت کــه شــیوه های آبیــاری کشــاورزان نیــز میــزان بهــره وری آب 
را مشــخص می کننــد. لــذا افــراد مســئول در ایــن حــوزه، نه تنهــا بایــد آمــوزش 
ببیننــد، بلکــه بایــد نســبت بــه ایــن موضــوع نیزحســاس شــوند )آبیــاری در شــب 
و یــا آبیــاری گیاهــان بــر اســاس نیــاز آن هــا در مراحــل مختلــف رشــد( )تصویــر 
۳8(. چنیــن آموزش هایــی می توانــد توســط ســازمان های مربوطــه و نیــز توســعه 

کشــاورزی ارائــه شــوند.

۱. الم اف. مزایا و معایب روش آبیاری قطره ای زیرسطحی. دانشگاه کانزاس استیت
http://ucanr.edu/sites/adi/files/204430.pdf    

2. پایرو جی، یونتس سی، ایرماک اس، ترکالسون دی. مزایا و معایب آبیاری قطره ای 
زیرسطحی. دانشگاه نبراسکا.

تصویر ۳۹. آبیاری شیاری، یکی از رایج ترین تکنیک های آبیاری

تصویر ۳۸. آبیاری مبتنی بر نیاز گیاه می تواند به کاهش آب مصرفی 
کمک کند. سیستم های آبیاری پرمصرف می توانند با سیستم های 

کارآمدتری جایگزین شوند.

تصویر ۴۰. با ساخت سیستم فاضالب برای استفاده دوباره پسماند 
مزارع و دامداری ها، می توان برای آبیاری مناطق سبز مزرعه، از این آب 

استفاده شود.
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خطرات کیفیت آب 
یکــی از مهم تریــن مســائل مطــرح در ایــن پارامتــر، نفــوذ کنتــرل نشــده فضــوالت 
دامــی مایــع بــه داخــل خــاک )تصویــر 4۱( و تــا حــدی بــه آب هــای ســطحی مــزارع 
اســت )تصویــر 42(. در طــی بازدیــد از مــزارع، چندیــن مــورد دیــده شــد کــه در 
مزارعــی کــه در پاییــن دســت کانال هــای آبــی قــرار گرفته انــد، از آب آلــوده ایــن 

کانال هــا نیــز بــرای آبیــاری اســتفاده می شــود.
ــذا توصیــه مــا در ایــن مــورد این اســت کــه فضــوالت و نیــز علوفه هــای ســیلو  ل
شــده )بــر روی صفحه هــای بتونــی( و نیــز آب جــاری بــر ســطح مــزارع جمــع آوری 
شــود. همانطــور کــه در بســیاری از مــزارع ایــن کار انجــام می گیــرد. )تصویر هــای 

)45 ،44 ،4۳

تصویر ۴۴. تراوشات علوفه های سیلو شده و به دنبال آن فضوالت 
مایع، می توانند به خاک نفوذ کنند. 

تصویر ۴۳. تراوشات علوفه های سیلو شده و به دنبال آن فضوالت 
مایع، می توانند به خاک نفوذ کنند. 

تصویر ۴۵. صفحات بتونی به خوبی از نفوذ تراوشات علوفه های سیلو 
شده به داخل خاک ممانعت می کنند.

تصویر ۴۲. آب آلوده خروجی از یک مزرعه، وارد یک کانال آبی روباز می شود. 

 تصویر ۴۱. بخش مایع فضوالت بعد از جداسازی، تبخیر شده و یا 
وارد اتمسفر می شود و یا به خاک نفود می کند. 

4۹



4-2-5  شرایط جوی

ــه لحــاظ انــرژی، بهــره ور، کارآمــد و فــارغ از اســتفاده از منابــع انــرژی  ــا، بایــد ب مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: کشــاورزی پای
تجدیدناپذیــر و مضــر بــرای محیــط زیســت باشــد. ایــن شــیوه همچنیــن بــه محافظــت از شــرایط جــوی، گیاهــان، حیوانــات، انســان ها و 

اکوسیســتم ها می انجامــد.
لذا این شاخص به دنبال روشن سازی موارد زیر است:

•  انرژی مصرفی در تولیدات کشاورزی تا چه اندازه است؟
•  این انرژی مصرفی تا چه حد مبتنی بر حامل های انرژی غیرپایدار است؟

•  چه اقداماتی تا به اینجا، در جهت کاهش مصرف انرژی انجام گرفته است؟
•  تولیدات کشاورزی در این مزارع تا چه حد در گرم شدن زمین مؤثر است؟

جدول ۹. ارزش پارامتر، شاخص و میانگین انرژی و شرایط جوی در مجموع ۵ مزرعه مورد مطالعه که با استفاده از روش رایز )RISE( محاسبه گردیده اند. استان قزوین. ۱۳۹۴

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

۹46666انرژی و شرایط جوی

۳5۱525252525مدیریت انرژی

۳5۱525252525روش های ذخیره انرژی

000000مصرف انرژی محصوالت کشاورزی

000000سهم حامل های انرژی پایا

000000توازن گازهای گلخانه ای

 هــر 5 مزرعــه در زمینــه انــرژی و شــرایط جــوی، عملکــردی نــه چنــدان شــایان 
داشــتند )جــدول ۹(. علــت اصلــی ایــن مــورد را می تــوان مصــرف بــاالی انــرژی، 
به کارگیــری منابــع انــرژی تجدیدناپذیــر و نیز انتشــار گســترده گازهای گلخانه ای 
دانســت. در تمامــی مــزارع مــورد مطالعــه، بــه ســبب تولیــدات بســیار بــاالی 
محصــوالت کشــاورزی و لبنــی، مصــرف انــرژی، بســیار باالتــر از میانگیــن مصــرف 

کل کشــور )5000 مــگاژول/ هکتــار( بــوده اســت.
مشــابه آنچه در بخش شــاخص مصرف آب نیز گفته شــد، در این حوزه هم 
مدیریــت فعالــی در خصــوص منابــع انــرژی اعمــال نمی شــود و در اغلب مزارع 
تنهــا چندیــن مــورد معــدود روش هــای صرفه جویــی در مصــرف انــرژی بــه کار 
گرفتــه می شــد. شــاید بتــوان بــاری دیگــر، پاییــن بــودن هزینه هــای انــرژی را 
عاملــی در بــی توجهــی بــه ایــن مــورد دانســت. بــا ایــن وجــود، محــدود بــودن 
منابــع انرژی هــای فســیلی و کندکــردن رونــد گرمایشــی جهــان، موضوعــات 
مهمــی هســتند کــه بایــد باتوجــه بــه آن هــا، بــرای بهبــود وضعیــت کنونــی 

اقداماتــی انجــام گیــرد.
بــه مدیریــت مــزارع توصیــه می شــود تــا مصــرف ســاالنه انــرژی را کنتــرل کننــد و 
همــواره زیــر نظــر داشــته باشــند. بایــد اهــداف، شــیوه ها و روش هــای اجرایــی 
آن ها تعریف شوند. به هنگام خرید دستگاه ها و ماشین آالت و یا برای توسعه 
زیرســاخت های مــزارع در آینــده، مصــرف بهینــه انــرژی بایــد یکــی از کلیدی تریــن 

معیارهــای انتخابی باشــد.
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در این خصوص دو فعالیت مهم باید انجام شود: 
انــرژی در فعالیت هــای  انــرژی. پتانســیل صرفه جویــی  ۱.  کاهــش مصــرف 
تولیــدی لبنــی بســیار قابــل توجــه اســت. مصــرف عمــده بــرق بــرای پمپــاژ 
)وکیــوم(، خنــک کــردن شــیر و کنتــرل گرمــای جایگاه هــا اســت. بــرای همــه 
از  ایــن اهــداف، تکنولوژی هــای پیشــرفته ای وجــود دارد کــه در بعضــی 
مزرعه هــای مــورد مطالعــه مشــاهده شــدند. بــه عنــوان مثــال، یکــی از 
دامــداران از پمــپ خــأ متنــاوب اســتفاده می کــرد کــه انــرژی مــورد نیــاز 
بــرای ایجــاد خــأ را نصــف می کــرد. پتانســیل ذخیــره انــرژی در زمینــه خنــک 

کــردن شــیر هــم بســیار باالســت. 

بــه عنــوان مثــال سیســتم هایی بــا صفحه هــای تبــادل گرمایــی وجــود دارنــد 
کــه پیــش از رســیدن شــیر بــه مخــزن، آن را خنــک می کننــد. در اینجــا آب 
خنــک توســط شــیر گرمــی کــه از صفحــه کناریــش عبــور می کنــد، گــرم شــده 
و ســپس آب گرم شــده را می تــوان بــه عنــوان مثــال بــرای تمیــز کــردن ســالن 
شیردوشــی یــا بــه عنــوان آب آشــامیدنی گــرم شــده بــرای گوســاله ها اســتفاده 
کــرد. یــک سیســتم دیگــر، خنک کننده هــای جــاذب گرماســت. بــه عنــوان مثال، 
می تــوان از ذخیره کننده هــای گرمــای خورشــیدی یــا هضم کننده هــای بیــوگاز 
بــرای خنــک کــردن شــیر اســتفاده کــرد. توصیــه می شــود بــرای ایــن منظــور و 
دریافــت مشــاوره های فنــی بــا توجــه بــه شــرایط بومــی ایــران، بــا شــرکت های 

مناســب۱ تمــاس گرفتــه شــود. 
همچنیــن بــرای کنتــرل دمــای جایــگاه دامــی، سیســتم های ســاده، می تواننــد 
نیــاز بــه انــرژی را بــه شــکل قابــل توجهــی کاهــش دهنــد. جایگاه هایــی کــه 
طراحــی مناســبی داشــته باشــند، تهویــه طبیعــی را ممکــن ســاخته و در نتیجــه 
عملکــرد فن هــا بهبــود می یابــد. بــه عنــوان مثــال در نظرگرفتــن شــیارهای بــاز 
در جایگاه هایــی بــا طراحــی فری اســتال، بــه هــوای گــرم اجــازه می دهــد تــا بــه 

ســرعت از قســمت زیــر ســقف خــارج شــود. 
انــرژی مــورد اســتفاده بــرای روشــنایی در مقایســه بــا انــرژی مــورد نیــاز بــرای 

به عنوان مثالی از محصوالت با مصرف کم انرژی می توان، محصوالت Delaval را مثال زد:    .۱
www.delaval-us.com/About-DeLaval/Sustainability/Sustainable-Dairy-Farming/

 Solutions
جهت خرید محصوالت Delaval: شرکت معامله IKAD، ایران، خیابان فلسطین، کوچه   

اصغری، پالک2، طبقه4.

خنــک کــردن نســبتاًً کــم اســت. بــا ایــن وجــود، پتانســیل ذخیــره انــرژی در 
المپ هــای روشــنایی بســیار زیــاد اســت. چراغ هــای LED، یــک دهــم بــرق 

مصرفــی چراغ هــای هالــوژن کالســیک را نیــاز دارنــد.

2.  امــکان جایگزینــی حامل هــای انــرژی تجدیدناپذیــر بــا حامل هــای انــرژی پایــا 
)تصویــر 46(. علی رغــم اســتفاده کنونــی از بــرق ارزان بدســت آمــده از منابــع 
فســیلی، سیســتم های ســاده و مؤثرتــری نیــز وجــود دارنــد کــه وابســتگی بــه 
انرژی هــای فســیلی را کاهــش می دهــد. بــا توجــه بــه تابــش شــدید خورشــید 
در منطقــه، کارخانه هــای فوتوولتائیــک و نیــز صفحه هــای ذخیره کننــده 
انــرژی حرارتــی خورشــیدی، بــازده باالیــی خواهنــد داشــت. امــا دســتیابی بــه 
سیســتم های جایگزیــن انــرژی، خصوصــا در بخــش ســرمایه گذاری، به دلیــل 
ارزانی بیش از اندازه منابع معمول الکتریســیته، به حمایت دولتی نیز نیاز 
خواهــد داشــت. آب داغ بدســت آمــده از صفحه هــای ذخیره کننــده گرمــای 
خورشــیدی را می تــوان بــرای تمیــز کــردن ســالن و همینطــور ماشــین های 

شیردوشــی اســتفاده کــرد. 

 در رابطــه بــا گازهــای گلخانــه ای )GHG(، اصلی تریــن منبــع آلودگــی گاز متــان 
دفــع شــده توســط گاوهــای شــیری و پــس از آن آالینده هــای ناشــی از مصــرف 
انرژی بوده اســت )جدول۱0(. تقریبا ســه چهارم کل CO2 تولید شــده، توســط 
گاوهــای شــیری و گوساله هایشــان تولیــد می شــود. میــزان تولیــد گازهــای 
گلخانــه ای بیــن ۱787 تــا 7۹86 تــن CO2 تخمیــن زده می شــود. بــا نگاهــی بــه 
میانگین ســه مزرعه، مشــاهده می شــود که میزان انتشــار این آالینده ها بســیار 
باال تــر از میانگیــن کشــاورزی جهانــی، در حــدود 2/4 تــن بــه ازای هــر هکتــار 
)گرنــز و همــکاران، 20۱۱(، اســت. ایــن آمــار نشــان دهنده اهمیــت بــاالی چنیــن 

سیســتم های تولیــدی ای اســت.

تصویر ۴۶. با توجه به شرایط اقلیمی و جوی در ایران، پنل های 
خورشیدی، الکتریسیته سبز تولید می کنند. 
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جدول ۱۰. منابع کل گازهای گلخانه ای منتشر شده در مزارع شیری استان قزوین طبق اطالعات منابع 

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱

کل گازهای گلخانه ای آالینده 
)تن دی اکسیدکربن در هکتار(

۳682۱25

کل گازهای گلخانه ای آالینده 
)تن دی اکسید کربن(

۱,787
% ۱00

7,۹86
% ۱00

6,0۹۱
% ۱00

5,۳85
% ۱00

4,۱84
% ۱00

5,087
% ۱00

)t CO2-eq( ۱,۱۱۳از منبع حیوانی
% 62

6,۹48
% 87

4,7۱5
% 77

4,74۱
% 88

۱,826
% 44

۳,86۹
% 76

)t CO2-eq( 62۱از مصرف انرژی
% ۳5

808
% ۱0

۹۹0
% ۱6

۱,262
% 2۳

2,۱78
% 52

۱,۱70
% 2۳

)t CO2-eq( 54از محل کودهای معدنی و آلی
% ۳

227
% ۳

606
% ۱0

-6۱8
% -۱۱

۱82
% 4

۹0
% 2

کل کربن تجزیه شده در تولیدات گیاهی 
)دی اکسیدکربن( )تن در هکتار(

-۳
% 0

-220
% -4 

-۱,5
% 0

-56
 -۱ %

اقدامات الزم جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
این اقدامات، می توانند شامل موارد زیر باشند:

•   تولید متان در دستگاه های هاضم بیوگاز )تصویر 47(
•   جایگزینــی کودهــای معدنــی بــا جمــع آوری و اســتفاده بهینــه و کارآمــد از 

فضــوالت دامــی
•   افزایــش مــواد آلــی خــاک و در نتیجــه تثبیــت کربــن و دیگــر مــواد مغــذی 

داخــل خــاک
•   کاشــت گیاهــان دائمــی و بوته هــای پرچیــن در مــزارع، در راســتای حفاظــت و 
احیــای جنگل هــای از بیــن رفتــه، بــرای کمــک بــه گرمایــش جهانــی، باالتریــن 

اولویــت را دارد.
•   نصــب تخمیرکننده هــای بیــوگاز می توانــد ابــزاری باشــد بــرای کاهــش انتشــار 
گازهای گلخانه ای. چرا که بدین ترتیب، متان با دی اکسیدکربن که خواص 

گلخانــه ای کمتــری دارد، جایگزین می شــود.

تصویر ۴۷. متان منتشر شده را می توان جمع آوری کرده و برای 
گرمایش و سرمایش، مورد استفاده قرار داد. 
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4-2-6 تنوع زیستی و حفاظت از گیاهان

مبانی تحلیل از باب این شــاخص ارزیابی: تنوع ارگانیســم ها و البته ســالمت اکوسیســتم ها، پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند. اکوسیســتم های 
متنــوع از طریــق چرخــه آب، تــوازن مــواد مغــذی و گازهــا، گرده افشــانی، شــکل گیری خــاک و دیگــر عملکردهــا، وجــود محصــوالت کشــاورزی و 

بقــاء انســان را ممکــن می ســازند.
بر همین اساس، شاخص فعلی به دنبال روشن سازی موارد زیر است:

•   چگونه تنوع سطح گونه و ژنوم، در نواحی کشاورزی افزایش می یابد؟
•  محافظت از اکوسیستم های طبیعی و نیز پیوندشان با زمین ها و نواحی کشاورزی چگونه است؟

•  مدیریت حفاظت از گیاهان در مزارع، در چه سطح از کیفیت انجام می گیرد؟
•  آیا سموم مورد استفاده در حفاظت از محصوالت، در محیط زیست و دیگر ارگانیسم ها نیز ماندگار و خطرناک هستند؟

جدول۱۱. ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین تنوع زیستی و حفاظت از گیاهان در مجموع ۵ مزرعه مورد مطالعه که با استفاده از روش رایز )RISE( محاسبه 
گردیده است. استان قزوین، ۱۳۹۴

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

4228۳8۳6تنوع زیستی و حفاظت از گیاهان

68۳۳۱۳۳8مدیریت حفاظت از گیاهان

50500۳۳تناوب کشت، بسته به شدت وجود آفات 

0500۱7انتخاب گونه هایی با مقاومت باال

۱0050050در نظر گرفتن آستانه آسیب پذیری یا دیگر سیستم های تخصصی

۱00۱00۱00۱00تعیین نوع آفات قبل از درمان

۱00۱00۱00۱00مشکالت مربوط به مقاومت آفات نسبت به محصوالت شیمیایی و آفت کش ها

۱00۱00۱00۱00اجرای قوانین ملی و بین المللی برای کاشت گیاهان اصالح ژنتیکی شده

0000مشارکت در برنامه های تنوع زیستی

25452۹۳۳متوسط سمی بودن محصوالت شیمیایی محافظت کننده گیاهی

۱00657۱78متوسط دوام محصوالت محافظت کننده از گیاهان

4۱۱002۹07۱48مناطق با اولویت اکولوژیکی

52۱050۳7کیفیت زمین 

۱2۱05024امتیاز درجه ساختارهای زمین

۱5۳6۱22۱میزان تولیدات کشاورزی

62425۱8شدت باروری

0460۱5تراکم دام در مراتع

40500۳0شدت استفاده از ترکیبات محافظت کننده گیاهی

۱۳252۳20روش های ترویجی تنوع زیستی

۱۳25۱۹۱۹روش های ترویجی تنوع زیستی در محصوالت قابل کشت

5050روش های ترویجی تنوع زیستی در محصوالت دائمی و جنگل

۳46۳064624تنوع محصوالت کشاورزی

20606047ارزیابی تعداد روش های استفاده از زمین

ارزیابــی تعــداد گونه هــا در سیســتم های تولیــدی )نقطــه ۱00، زمانــی اســت کــه تعــداد گونه هــا 
667۱00۱008۹ یا بیشــتر باشــد(

00۱00۳۳تعداد انواع قدیمی و کمیاب در مزرعه

۱7۱7۱7۱7۱7۱7ارزیابی تعداد حیوانات و نژادهای مختلف در مزرعه

000000تعداد نژادهای قدیمی یا کمیاب در مزرعه

۱00000020زنبورداری
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مدیریت حفاظت از گیاهان 
پارامتــر مدیریــت حفاظــت از گیاهــان بــرای ۳ مــورد از 5 مزرعه مورد مطالعه در 
محــدوده ســبز و همچنیــن قرمــز رنــگ نمــودار راداری رایــز )RISE( قــرار گرفتنــد. 
موضوعاتــی کــه بایــد مــورد توجــه و دقــت بیشــتری قــرار گیرنــد، عبارتنــد از: 
مدیریــت تلفیقــی کنتــرل آفــات و میــزان ســمی بــودن مــوادی کــه بــرای محافظت 
از گیاهــان، ماننــد حشــره کش ها و علف کش هــا، مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد.

همانطــور کــه در جــدول شــماره ۱2 نشــان داده می شــود، بعضــا مــواد ســمی، 
ــر  ــن مــواد حــاوی ســمومی نظی ــد )جــدول ۱2(۱. ای مــورد اســتفاده قــرار می گیرن

پاراکــوات، دیازینــون و دلتامتریــن هســتند.
•   توصیه می شــود در مصرف چنین آفت کش هایی تجدید نظر شــود تا بتوان 
بــه کمــک ســازمان توســعه منطقــه ای، جایگزین هایــی بــا درصــد ســم کمتــری 
بــرای مــواد نســبتاً حیاتــی بیابیــم. بعــالوه، بایــد اشــاره داشــت کــه اســتفاده از 
مــواد شــیمیایی بــرای تصفیــه و پاک ســازی کل مناطــق کشــاورزی، پیــش از 

ارزیابــی ضــرورت ایــن امــر، بــه هیــچ عنــوان توصیــه نمی شــود.

دیگر حوزه هایی که نیازمند توجه بیشتری هستند عبارتند از:
•   در راســتای اســتفاده از آنتی بیوتیک ها برای مقابله با آفت آتشــک ســیب در 
باغ های سیب، باید توجه داشت که برای جلوگیری از بروز مقاومت در برابر 
آنتی بیوتیــک، مدیریــت مقاومــت نیــاز اســت. لــذا، توصیــه مــا بــه کشــاورزان، 

کشــت گیاهانی اســت که حساســیت کمتری در برابر این آفات دارند.
•   آیا سوزاندن محصوالت یونجه بهترین راهکار برای از بین بردن سر خرطومی 

یونجه به حساب می آید؟ لذا باید به دنبال شیوه های جایگزین بود.
•   بــا رعایــت تنــاوب زراعــی مناســب، به راحتــی می تــوان برخــی از آفــات و 
نیــز علف هــای هــرز را کنتــرل کــرد. بــا ایــن حــال، کشــاورزان، تناوب هــای 
زراعــی را بــدون در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه دنبــال می کننــد. بــر اســاس 
ــه  دســت آمــده در بســیاری از زمین هــای کشــاورزی، گیاهــان  گزارشــات ب

یکســان کشــت می شــدند.

جدول ۱۲. داروهای حفاظت از محصول مورد استفاده و میزان سمی بودن و پایداری آن ها. کدهای رنگی در ستون منطقه تحت درمان با توجه به مساحت منطقه 
تغییر کرده است. 

نظراتمساحت مناطق تحت درماندواممفیدسمیت مزمنسمیت حادنوعنام ترکیب شیمیایی

Paraquat

ش
ت ک

آف

یونجهmonths 3>170ha/53haمتوسطباالباال

Tribenuron-Methylپایینمتوسطمتوسطmonth 1<220haجو و گندم

Foramsulfuron; Isoxadifen-ethylباالپایینپایینmonths 3>160haذرت

Clodinafop-propargyl, Cloquinto-

cetmexyl
گندمmonth 1<140haپایینپایینپایین

2,4-D Selamineمتوسطمتوسطباالmonth 1<45ha/81ha-

Haloxyfop-Rپایینپایینپایینmonths 1-375haکانوال و یونجه

Imazethapyrمتوسطمتوسطمتوسطmonth 1<55haیونجه

Clodinafop-propargyl, Cloquinto-

cetmexyl
گندمmonth 1<36haپایینپایینپایین

Glyphosateمتوسطپایینمتوسطmonths 1-33haدر امتداد کانال ها

Chlorpyrifos

ش
ه ک

شر
ح

یونجه و گیاهان باغیmonths 1-3110haباالمتوسطمتوسط

Diazinonباالمتوسطمتوسطmonths 1-3100haیونجه و گیاهان باغی

Deltamethrinباالباالباالmonth 1<45ha
دو برابر تمام انواع 
محصوالت غیر باغی

Imidaclopridباالپایینمتوسطmonth 1<ha?پسته و کانوال

۱. میزان سمی بودن طبق کگلی، اس.ای.، هیل، بی.آر.،اورمه اس.، چوی ای.اچ.، پایگاه اطالعاتی آفت کش PAN، شبکه فعالیت آفت کش ها، آمریکای شمالی )اوکلند، کالیفرنیا، 2014(، 
.)IUPAC( http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/atoz.htm  و http://www.pesticideinfo.org
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حوزه های اولویت اکولوژیک
بســیاری از گونه هــای گیاهــی و حیوانــی، بــرای بقــاء، نیازمنــد زیســتگاه هایی بــا 
ســاختارهای متنــوع، ارزشــمند بــه لحــاظ اکولوژیکــی و نیــز شــبیه بــه طبیعــت 
هســتند. تغییــرات بزرگــی کــه در دهه هــای اخیــر چشــم اندازهای فرهنگــی را 
دگرگــون ســاخته، ماننــد افزایــش تولیــدات، تنــوع گونه هــای گیاهــی و حیوانــی را 
بــه حــد چشــم گیری کاهــش داده انــد. تنــوع زیســتی را می تــوان در محیط هایــی 
حفاظــت شــده حفــظ کــرد. امــا بــا توجــه بــه ســطح وســیعی از زمین هــا کــه بــرای 
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد، حفــظ تولیــدات بســیار بــاالی کشــاورزی 

نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت.
چشــم انداز برخــی از مــزارع مــورد مطالعــه را درخت هــا و بوته هــای پرچین تشــکیل 
می دهند )تصویر 48(. در دیگر مزارع هیچ ساختار گیاهی دیده نمی شد )تصویر 
4۹(. سهم چنین مناطق ارزشمند اکولوژیکی 5% تا ۱2% از کل مناطق کشاورزی 
را تشــکیل مــی داد. مــزارع و دامداری هایــی بودنــد کــه بــا توجــه بــه ارزش گیاهــان 
در کنــاره جاده هــا و زمیــن زراعــی خــود، درخــت کاشــته بودنــد. چنیــن ســاختارهای 
گیاهی خطی، تأثیری مثبت بر آب و هوا و نیز اکوسیستم منطقه دارند. همین 
ســاختارهای گیاهــی خطــی، عــالوه بــر تأثیــرات مثبــت بــر اکوسیســتم و آب و هــوا، 
بــرای گونه هــای جانــوری ایــران، ماننــد پرنــدگان شــکاری از جملــه ســنقر و شــاهین 
نیز به عنوان زیستگاه محسوب می شوند. لذا بدین ترتیب به رفع مسائل مربوط 
بــه مــزارع تــک محصولــی نیــز کمکــی خواهــد کــرد )ماننــد مشــکالتمان بــا مــوش(. 
عــالوه بــر همــه این هــا، ایــن ســاختارهای گیاهــی، خــاک و آب و هــوا را نیــز خنــک و 
مرطوب می سازند. این گیاهان، بادشکن های بسیار مفیدی هستند. این بوته های 
پرچیــن می تواننــد ســرعت بــاد را تــا فاصلــه ای 5-7 برابــر ارتفــاع خود کاهش دهند 
)کــورک، 2000(. لــذا لــزوم کاشــت ایــن گیاهــان در مناطقی نظیر اســتان قزوین که 
بیابان زایــی رو بــه رشــد را به ســادگی می تــوان در آن درک کــرد، الزامــی اســت. بــه 
لحــاظ مالــی و اقتصــادی هــم کاشــت و ســرمایه گذاری بــر درختان الــواری و درختان 

میــوه در دراز مــدت می توانــد موفقیــت باالیی داشته باشــد.
•   لــذا پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه در کنــار ایــن مــزارع شــیری، تعــدادی درخــت 
کاشته شود. بعالوه، الزم است تا دامداران و مدیران این مزارع را از اهمیت 
و نیز ارزش تنوع زیســت محیطی در پایداری اکوسیســتم ها آگاه ســازیم. الزم 
است تا مناطق کوچک حفاظت شده نیز به عنوان زیستگاه حیوانات وحشی 

)پرنده ها، حشــرات و غیره( تأســیس شــوند.

تنوع تولیدات لبنی و کشاورزی
ایــن شــاخص رایــز )RISE(، نشــان دهنده ســهم هــر مزرعــه شــیری در حفاظــت 
از محصــوالت کشــاورزی اســت. حفاظــت هــر مزرعــه از ایــن تنــوع نیــز بــه نوبــه 
ــد در  ــع ژنتیکــی دارد و در عیــن حــال می توان خــود ســهمی در حفاظــت از مناب
زمینــه حفاظــت، مدیریــت و توســعه زمین هــای کشــاورزی نقشــی داشــته باشــد. 
گونه هــای مختلــف ژنتیکــی گیاهــان نیــز می تواننــد در ثبــات تولیــدات کشــاورزی 
نقشــی داشــته باشــند؛ زیــرا شــیوع آفــت و بیمــاری، زمانی که میزبــان بیولوژیکی 
ایــن آفت هــا و انگل هــا، گونه هــای گیاهــی و حیوانــی یکســان بــه لحــاظ ژنتیکــی 
باشــند، بســیار ســریع تر خواهد بود. سیســتم های تولید محصوالت کشــاورزی 
مــورد مطالعــه، از تنــوع تولیــدی بســیار ســاده ای برخــوردار بودنــد. تنــوع زراعتــی 
اکثرا شامل کشت گندم، جو، ذرت سیلویی و یونجه بودند. تنوع کم گونه های 
گیاهــی کشــت شــده، موجــب کاهــش بــاروری خاک و افزایــش آفت ها و گیاهان 

هــرز می شــود کــه می توانــد بــه دلیــل تولیــد بیــش از انــدازه محصولــی واحــد، 
منجــر بــه کاهــش قیمــت محصــول نهایــی نیــز باشــد. بــر اســاس گفتــه بخــش 
توســعه منطقــه ســازمان جهــاد کشــاورزی، گیاهــان بســیاری، مناســب بهبــود و 
غنی ســازی تنــوع زراعتــی هســتند. ماننــد اســپرس، شــبدر، ماشــک، ســورگوم و 
غیــره. ایــن ســازمان در رابطــه بــا حفــظ حاصل خیــزی خــاک نیــز اعــالم داشــت کــه 
در نظر گرفتن بخش هایی از زمین های زراعی به عنوان آیش، عالوه بر بهبود 
وضعیــت تنــوع گونه هــای گیاهــی و کاهش خطرهای احتمالی اقتصادی، بســیار 
ســودمند خواهــد بــود. )بــرای توضیحــات بیشــتر در خصــوص خطــرات احتمالــی 

اقتصــادی بــه قســمت اقتصــاد پایــا و نیــز اقتصــاد آســیب پذیر رجــوع شــود(.
لذا پیشــنهاد ما معرفی انواع گونه های گیاهی و نیز ارائه این گونه ها و شــیوه 
کاشــت آن هــا بــه کشــاورزان اســت. در ایــن راســتا بایــد در حــوزه بازاریابــی بــرای 

فــروش محصــوالت کشــاورزی جدیــد نیــز بــه آن هــا کمک کنیم.
تخصــص یکــی از کشــاورزان مصاحبــه شــده، در باغبانــی بــود. باغــی کــه وی 
مدیریــت می کــرد، از تنــوع باالیــی در گونه هــای گیاهــی برخــوردار بــود کــه بایــد 
حفاظــت و نگهــداری شــود. بــه دلیــل تنــوع گیاهــی، ایــن بــاغ انــواع مختلــف و بــا 

کیفیتــی از میــوه و ســبزیجات را تولیــد می کــرد.
شیوه ها و روش های تولیدات دامی نیز در مزارع مورد مطالعه بسیار ساده و 
محــدود بــه نــژاد هلشــتاین هســتند. لــذا توصیــه مــا ایــن اســت که ایــن دامداران 
بــه دنبــال آن نژادهایــی از گاو باشــند کــه بــا شــرایط جــوی گــرم و خشــک ایــن 
منطقه ســازگاری بیشــتری داشــته باشــند. معرفی نژادهای دو منظوره شــیری- 
گوشــتی ماننــد نژادهــای ســیمنتال و یــا بــروان ســوییس می توانــد گزینــه دیگــری 
بــرای دامــداران ایــن منطقــه باشــد. اگــر چــه شــیر آن هــا مقــداری کمتــر اســت، 
امــا در عیــن حــال در تولیــد بــاال و به صرفــه شــیر و هــم در تولیــد گوشــت، بســیار 
بــا ارزش هســتند. در صورتــی  کــه دامــداران تمایــل بــه آزمایــش دیگــر نژادهــا نیــز 
داشــته باشــند، بهتــر اســت تــا بــا گلـّـه ای کوچــک از آن نــژاد جایگزیــن، شــروع 

کننــد تــا زمینــه اطالعــات کافــی فراهــم شــود.

درختان بومی و وحشی، پرچین ها، مکان های متروکه، بوته ها، بته ها و ساختارهای گیاهی مشابه، به عنوان تنوع های زیستی ارزشمند در نظر گرفته شدند.  .۱

تصویر ۴۸، ۴۹. هم مزراعی با ساختارهای غنی درختی وجود داشتند و 
هم مزارعی با چشم اندازهای خالی و بدون هیچ ارزشی برای تنوع زیستی. 
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شدت تولید محصوالت کشاورزی در زمین های زراعی
شــدت تولیــد محصــوالت کشــاورزی، تأثیــر به ســزایی بــر تنــوع گونه هــا )دونالد و 
همکاران، 200۱- مارشال و همکاران، 200۳- گرین و همکاران، 2005- کالین و 
همکاران، 200۹(، بر عملکردهای اکوسیستم مانند کنترل آفت های بیولوژیک 
)شرانتکه و همکاران، 2005- گایگر و همکاران، 20۱0(، گرده افشانی محصوالت 
کشاورزی )بایسمایر و همکاران، 2006( و همینطور بر حفظ حاصلخیزی خاک 
)بروسارد و همکاران، ۱۹۹7( خواهد داشت. لذا باید اشاره داشت که در کل، 
هــر چــه شــدت تولیــد محصــوالت کشــاورزی کمتــر باشــد، سیســتم های تولیــدی 

عملکرد بهتری در حفاظت از تنوع زیستی خواهند داشت.
شــدت تولیــد کــه بــر اســاس تعــداد حیوانــات در هــر هکتار )مرتــع( و نیز افزایش 

تولیــد مــواد مغــذی به واســطه تولیــدات دامــی )تراکــم حاصل خیــزی( اندازه گیری 
می شــود، در هــر دو مــورد بــاال بــوده اســت. همانطــور کــه پیشــتر در شــاخص 
مصــرف آب نیــز اشــاره شــد، انتشــار مــواد مغــذی در محیــط زیســت می توانــد 

خطــری بــرای اکوسیســتم های آبــی باشــد.
شــدت محصــوالت محافــظ گیاهــی نیــز بــا ۱/5 – ۳/۱ برابــر تراکــم محصــوالت 
محافظ گیاهی در کل منطقه از شــدت نســبتاً باالیی برخوردار بود. لذا یکی از 
اهــداف مدیریــت بایــد کاهــش هر چه بیشــتر میــزان مصرف محصوالت محافظ 
ــات مدیریــت  ــا اســتفاده از نهایــت امکان ــز درمان هــای شــیمیایی ب گیاهــی و نی

تلفیقــی کنتــرل آفــات باشــد. 

4-2-7 شرایط کاری

مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: موفقیــت در کارهــای کشــاورزی، مســتلزم نیروهایــی ســالمت و باانگیــزه اســت. چنیــن خصوصیت هایــی تحــت 
تأثیــر مســتقیم شــرایط کاری مزرعــه قــرار دارنــد. 

شرایط کارکنان مزارع و همینطور شرایط کاری مزارع خودگردان را می توان با استفاده از روش رایز )RISE( 2/0 و با اندازه گیری موارد زیر ارزیابی کرد: 
سالمت و ایمنی سازمان، سازماندهی کارها، احترام به حقوق بشر، دستمزد و رعایت عدالت و تعادل.

جدول ۱۳. ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین شرایط کاری در مجموع ۵ مزرعه مورد مطالعه که با استفاده از روش رایز )RISE( محاسبه گردیده است. استان قزوین، ۱۳۹۴. 

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

556۹5۹624458شرایط کاری

۹۳۱00۹78780۹۱مدیریت پرسنل

۱00۱00۱000۱0080نیروهای محرک و انگیزه کاری

۱00۱00۱00۱00۱00۱00برابری جنسیتی

۱00۱00۱00۱00۱00۱00برابری )دیگر خصوصیات(

۱00۱00۱00۱00۱00۱00کار اجباری

47286252۱54۱ساعات کاری

47286252۱54۱ساعات کاری )به ازای هر کارمند(

24۱۱۳0۳42224ساعات کاری در هفته به ازای هر کارگر

5040۳۳2220روزهای کاری در هفته به ازای هر کارگر

58078۳۹۱5۳8تعطیلی به ازای هر کارگر

4747ساعات کاری )کار آزاد(

8484ساعات کاری در هفته )کار آزاد(

00روزهای کاری در هفته )کار آزاد(

5656تعطیلی )کار آزاد(

6۱۹257755267ایمنی در کار

شرایط کاری درتحلیل RISE در محدوده زردرنگ قرار داشت )جدول ۱۳(.
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مدیریت کارمندان
عملکــرد ایــن 5 مزرعــه در حــوزه مدیریــت کارمنــدان، بســیار خــوب و قابــل قبول 
دیــده شــد؛ زیــرا بــه عنــوان مثــال، مدیــران ایــن مــزارع بــر   نیازهــای کوتاه مــدت 
و همچنیــن طوالنی مــدت کارمنــدان خــود واقــف بودنــد. به همین دلیــل عوامــل 
جایگزیــن هــر یــک از کارمنــدان بــرای مواقــع ضــروری مشــخص شــده بودند. 
کارمنــدان قــرارداد کاری داشــتند و هــر مــاه فیــش حقوقــی بــرای آن هــا صــادر 
می شــد. کارمنــدان ایــن مــزارع، اکثــرا از روســتاهای نزدیــک بودنــد و هیــچ اثــری 
از تبعیــض، چــه بــه لحــاظ جنســیتی و یــا هــر لحــاظ دیگــری، دیــده نمی شــد. امــا 
در حــوزه تشــویق و ایجــاد انگیــزه در کارکنــان مقــداری کــم کاری دیــده می شــد.
ــان تنهــا زمانــی  ــر اینکــه، برخــی از کارکن ــم مبنــی ب •   گزارشــاتی دریافــت کردی
عملکــردی مناســب و خــوب از خــود بــه نمایــش می گذارنــد کــه مدیــران و یــا 
مســئوالن، در مــزارع حضــور داشــته باشــند. ایــن مــورد می توانــد نشــانه ای 
از عــدم اعتمــاد کارکنــان نســبت بــه محیــط کار و مدیرانشــان باشــد؛ چــرا کــه 
مشخص است خود را بیگانه از آن مجموعه می دانند و همچنین نشانه ای 

از ضعــف مدیریتــی مســئولین اســت.
•  مســئولین ســعی کردنــد تــا بــا نصــب دوربین هــای مداربســته در محیــط کار، 
از تنبلــی و رفتارهــای ناشایســت جلوگیــری کننــد. عملــی کــه شــاید به واســطه 
آن، بنیــان روابــط بیــن کارمنــدان و مســئولین بــر پایــه بی اعتمــادی بنــا شــود و 
ایــن احســاس را بــه کارمنــدان القــاء کنــد کــه تحــت کنتــرل هســتند؛ مــوردی 

کــه بــاز هــم مانــع ایجــاد انگیــزه درونــی در کارمنــدان خواهــد بــود.  
•   کارگــران اکثــر مــزارع از نبــود انگیــزه بــرای ارائــه بهتریــن عملکرد خود شــکایت 

داشــتند. شــاید علت را بتوان در کمبود نیروهای مدیریتی دانســت.

ایمنی در محیط کار
این مزارع در عین بزرگی، فاقد هرگونه سیستم ایمنی بودند. یک سیستم ایمنی، 
مســتلزم بررســی و ارزیابی سیســتماتیک خطرات احتمالی، طراحی راه حل هایی 
متناســب بــا مــزارع و همچنیــن، مشــخص کردن خط مشــی بــرای پیاده ســازی ایــن 
راه حل ها است. برخورداری از یک سیستم ایمنی کارآمد و خوب، نه تنها اعتبار 
شــغلی به همــراه مــی آورد و از بــروز بیمــاری و حــوادث جلوگیــری می کند، بلکه در 

طوالنی مــدت بــه نفــع اقتصــاد این مزارع نیــز خواهد بود.
جــای خرســندی اســت کــه در طــی ســال های گذشــته، ایــن مــزارع شــاهد تنهــا 
چنــد مــورد حادثــه نــه چنــدان جــدی بوده انــد. اگــر چــه ایــن مــزارع، چنــدان هــم 
ایمــن نیســتند. بــه عنــوان مثــال، دســتگاه های الکتریکــی در وضعیــت و شــرایط 

تصویر ۵۰. دستگاه الکتریکی در وضعیت و شرایط بسیار نامناسب و 
ناامنی قرار دارد.

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

۱00۱00۱00۱00۹۹۱00تصادف و بیماری

0۱0000020ایمنی کار کیفی )پروتکل ایمنی(

456827۱00۹50یک مثال از خطرات ایمنی: محصوالت محافظت کننده گیاهی و دامی

05000۱۳سمی بودن محصوالت محافظت کننده گیاهی و دامی

۱00۱00602070کیفیت به کارگیری و ذخیره سازی محصوالت 

۱00۱00۱00۱00۱00۱00حق فرزند

۱85620۳۳27۳۱سطح حقوق و دستمزد

205620۳۳27۳۱جذابیت حقوق برای کارگران

۱5۱5جذابیت اشتغال در خانه )خوداشتغالی(

تصویر ۵۱ و ۵۲. گودال ها و چاله های بدون سرپوش و محافظ، 
تهدیدی برای کارکنان و دام  ها به حساب می آیند.
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بســیار نامناســبی قــرار داشــتند و قطعــات حامــل جریــان بــرق این دســتگاه ها در 
دســترس کارکنــان قــرار داشــتند )تصویــر 50(. مخــازن، گودال هــای مخصــوص 
فضــوالت دامــی و کــود و همچنیــن محفظه هــای فاضــالب ایــن مــزارع دریچــه ای 
نداشــتند و لــذا، تهدیــدی بــرای ایمنــی و ســالمت کارکنــان بودنــد )تصویر هــای 
5۱ و 52(. اگــر شــخصی اتفاقــی در یکــی از ایــن گودال هــا بیافتــد، بــه تنهایــی 
نمی توانــد خــود را نجــات دهــد و ممکــن اســت خیلــی ســریع غــرق شــود. بایــد 

نســبت بــه ایمــن بــودن چنیــن مخــازن و گودال هایــی بســیار حســاس بــود. 
ــا  برخــی از محیط هــای کاری، ماننــد کارخانه هــای تولیدکننــده خــوراک دام و ی
انبــار علوفــه، غبــار و گــرد و خــاک بســیار دارنــد )تصویــر 5۳(. ایــن گــرد و غبــار 
بــرای دســتگاه تنفســی کارکنــان بســیار مضــر خواهــد بــود. مگــر اینکــه کارکنــان 

مجبــور بــه اســتفاده از ماســک های محافــظ مناســب باشــند.
بخــش اداری ایــن مــزارع اظهــار داشــتند کــه نگهــداری و اســتفاده از مــواد 
شــیمیایی، بــه شــیوه صحیــح و حرفــه ای انجــام می گیــرد )بــه عبــارت دیگــر، ایــن 
مــواد در اتاق هــای بســته نگهــداری می شــوند و تنهــا افــراد آموزش دیــده و مجهــز 
بــه ابــزار و وســایل و همچنیــن لباس هــای مناســب بــا ایــن مــواد ســروکار دارنــد(. 
بــا ایــن  حــال، کارکنانــی دیــده شــدند کــه بــدون داشــتن تجهیــزات الزم و ایمنــی، 
مشــغول سم پاشــی بودنــد )تصویــر 54(. لــذا، کارکنــان بایــد ملــزم بــه پوشــیدن 

لباس هــای مناســب و محافــظ گردنــد.
توصیه می شود این مزارع را برای شناسایی بهتر و بیشتر مکان ها و رفتارهای 
خطرنــاک و مضــر زیــر نظــر داشــته باشــیم و بــرای رفــع ایــن مشــکالت و مســائل، 

بــه طراحــی یک برنامه عملیاتــی بپردازیم.

تصویر ۵۳. کارخانه های تولیدکننده خوراک دام، محیط هایی بسیار غبارآلود 
هستند که می توانند برای دستگاه  تنفسی کارکنان، درصورتی که از تجهیزات و 

لباس های مناسب استفاده نکنند، بسیار مضر باشند.

تصویر ۵۴. لباس و تجهیزات مناسب مانند 
چکمه، دستکش و ماسک، برای کارکنانی 

که با مواد شیمیایی و سموم سروکار دارند، 
الزامی است.

ساعات کاری و سطح دستمزد
تعــداد ســاعات کاری مــزارع، چنــدان قابــل قبــول نبــود. کارگــران، اکثــرا روز 
تعطیــل نداشــتند و تمامــی هفتــه را مشــغول کار بودنــد. در برخــی از ایــن 5 
مزرعــه، کارگــران مرخصــی هــم نمی گرفتنــد. برداشــت ســطحی  که از این شــرایط 
دارنــد و یــا می تــوان داشــت، ایــن اســت کــه ایــن لطــف مدیــران را می رســاند کــه 
بــه کارگــران اجــازه داده می شــود کــه بیشــتر از ســاعات کاری مقــرر، کار کننــد. 
کارگــران داوطلبانــه درخواســت اضافــه کاری دارنــد و حقوقشــان را هــم دریافــت 
می کنند. اما گفتنی است که دلیل کارگران به اصرار برای اضافه کاری، حقوق 
بســیار پاییــن و نبــود شــغل اســت. حقــوق کارگــران بــه انــدازه ای مناســب نیســت 
کــه زندگــی راحــت و مناســبی را بــرای یــک خانــواده کوچــک 4 نفــره فراهــم آورد. 
دستمزد سالیانه کارگران برابر با 2۹7،۳8۳،648 ریال محاسبه گردیده است.
از منظــر ســالمت و بهداشــت نیــز، تفریــح بــرای ســالمتی و تندرســتی کارگــران 
عاملــی مهــم و ضــروری اســت. بعــالوه بایــد در نظــر داشــت کــه کارگرانــی کــه 
دائماً مشغول کار هستند، بازده کارگرانی که تجدید قوایی کردند را نخواهند 
داشــت. حقــوق بســیار پاییــن، بــا ســاعات کاری بســیار طوالنــی، تأثیــر منفــی بــر 
انگیــزه و پشــتکار کارگــران خواهــد داشــت. یکــی از دالیلــی کــه می تــوان بــرای 
توضیــح حقــوق بســیار پاییــن کارگــران آورد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه شــرایط 
اقتصــادی و بیــکاری شــایع در منطقــه، کارگــران چنــدان قــادر بــه مذاکــره بــرای 
افزایــش میــزان دســتمزد خــود نیســتند. البتــه یکــی از راه هایــی کــه می تــوان از 
طریــق آن بــه حفاظــت از حقــوق کارگــران پرداخــت، مذاکــرات گروهــی و جمعــی 
 International Labour( اســت. ایــن حــق مــورد تأییــد ســازمان بین المللــی کار
Office/ ILO( و نیــز بســیاری دیگــر از اســتاندارد های جهانــی در حــوزه غــذا 

اســت. نکتــه ای کــه بــرای مــزارع بایــد بســیار حائــز اهمیــت باشــد، آزادی کارکنــان 
و کارگــران بــرای بیــان آزادانــه انتظــارات خــود و قــرار دادن ایــن انتظــارات در 

دســتور کار خــود و مدیریــت کارکنــان اســت.
پیشــنهاد ما این اســت که هر زمان اقتصاد مزارع اجازه داد، حقوق کارگران را 
به اندازه ای که بتوانند سفر بروند و در هفته یک روز تعطیل باشند، افزایش 
دهنــد. ایــن کار مشــوق بزرگــی بــرای کارگــران خواهــد بــود. بعــالوه، پرداخــت 
دستمزدی کمی بیشتر از میزان حقوق رایج در منطقه، برترین، با استعدادترین 
و البتــه شایســته ترین افــراد منطقــه را بــرای کار جــذب خواهــد کــرد؛ امــری کــه 

می تــوان بــه جــد گفــت جبرانــی بــرای دســتمزد نســبتاً بــاالی کارمنــدان اســت.
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در کل، افرادی که مصاحبه شدند، همگی از زندگی خود ابراز رضایت کردند.
امتیازی که افراد مختلف به محیط کاریشان می دادند، متفاوت از یکدیگر بود. 
باالترین امتیازات به جنبه های اجتماعی از جمله دوستان، همسایه ها و به طور 
کلی محیط کاری مربوط می شد. عالوه بر جنبه اجتماعی، کارکنان از جنبه های 

فرهنگی و همینطور معنوی محیط این 5 مزرعه نیز به خوبی یاد می کردند.
در ارتبــاط بــا حوزه هــای شــغلی و تحصیلــی نیــز، کارمنــدان بســیاری از شــرایط 
تحصیلــی خــود ابــراز خرســندی و رضایــت نمودنــد و از اینکــه در ایــن مــزارع 
مشــغول بــه کار هســتند، بســیار خوشــحال و راضــی بودنــد. همچنیــن برخــی از 
آنهــا از فضــای بســیار خــوب محیــط کاری خــود تعریــف می کردنــد )تصویــر 55(. 
این کارگران اظهار داشــتند که تأخیر در پرداخت دســتمزد کامالً برایشــان قابل 
درک اســت و از آنجایی که این میزان دســتمزد در دیگر مشــاغل نیز به همین 
گونــه اســت، خــود را بــا ایــن حــد از دســتمزد وفــق داده انــد. حقوق دریافتی و نیز 
ســطح زندگــی ایــن کارکنــان، بســیار متوســط بــود، مــوردی کــه بیانگــر موقعیــت 
بسیار سخت و دشوار این افراد است. همانطور که در بخش »شرایط کاری« 
نیز اشاره گردید، کارکنان بیشتر از محدود بودن فرصت های پیشرفت شغلی 

و نیــز یکنواخــت بــودن کارشــان ابــراز نارضایتــی می کردنــد.
ایــن کارکنــان بــرای شغلشــان آمــوزش می بیننــد و لــذا فرصتــی بــرای یادگیــری 
مهــارت دیگــری فراهــم نیســت تــا بتواننــد از ایــن طریــق مســئولیت های بیشــتر و 
مهم  تــری برعهــده گیرنــد. بیشــتر کارکنــان از اشتیاقشــان بــرای یادگیــری رســمی 
مهارت هــای بیشــتری برایمــان گفتنــد. البتــه مســئولین بخــش اداری نیــز بــه 

یکنواخــت و تنــش زا بــودن ایــن کار اشــاره داشــتند.

 •  آیا امکان سازمان  دهی بهتر و تقسیم بهتر کار وجود دارد؟
طرح هــای ســاختاری-راهبردی فعلــی ایــن 5 مزرعــه، متوســط رو بــه پاییــن 
ارزیابی شــدند. شــرایط ســخت اقتصادی و نیز کمبود شــغل  های مناســب، 
همگی تأثیری سوء و منفی بر مردم منطقه و نیز زندگی هایشان گذاشته 
بودنــد. کارکنــان ایــن مــزارع نگــران وضعیــت بیمــه و وضعیت سیســتم های 

بهداشتی-درمانی موجود در منطقه نیز بودند.

4-2-8 کیفیت زندگی

مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: رضایــت از شــغل، محیــط کاری و البتــه از زندگــی بــرای ســالمت فیزیکــی، روانی و همچنین ســالمت 
اجتماعــی افــرادی کــه در مــزارع زندگــی می کننــد، بســیار ضــروری اســت. کیفیــت زندگــی، رضایــت و نیــز خرســندی و شــادمانی، شناســه های حائــز 

اهمیتی در داشــتن پیشــرفتی پایا هســتند. الزم به ذکر اســت که کیفیت زندگی ریشــه در برآورده شــدن اهداف اشــخاص دارد. 

جدول ۱۴. ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین سطح کیفیت زندگی در مجموع ۵ مزرعه مورد مطالعه که با استفاده از روش رایز )RISE( محاسبه گردیده است. 
استان قزوین، ۱۳۹۴. 

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

767۳7۳626۹7۱کیفیت زندگی

75678۳675068اشتغال و تحصیل

757550507565وضعیت مالی

۱00۱00886۳8888ارتباطات اجتماعی

67۳۳58425852آزادی شخصی و ارزش ها

6۳8888887580سالمت

اما با وجود همه این مســائل، اکثر مردم احســاس امنیت و آســایش داشــتند. 
اما برخی از این افراد مجبور به زندگی در محله هایی نه چندان مناسب بودند.
مدیران این مزارع نیز شاکی از قیمت رسمی نسبتاً پایین شیر بودند که آن ها 
را بــه لحــاظ اقتصــادی در مضیقــه و دشــواری قــرار داده اســت، تــا حــدی کــه ایــن 
امــکان را بــه آن هــا نمی دهــد تــا بــه حــد مــورد نیــاز به مزارع خود رســیدگی کنند.

پیشــنهاد می کنیــم کارکنــان در زمینه هــای مختلــف آمــوزش داده شــوند و اگــر   •
بتــوان به همیــن واســطه، بــه طــور دوره ای، وظایــف بیــن کارکنــان جابه جــا و 
بــه میــزان جذابیــت کار بــرای کارکنــان افــزوده شــود. عــالوه بــر ایــن، ممکــن 
اســت ایــن ترفنــد بــه بهبــود عملکــرد کارکنــان نیــز بیانجامــد؛ بــا توجــه بــه ایــن 
نکتــه کــه کارکنــان می تواننــد از ایــن طریــق بــا شــیوه های انجــام کار و البتــه 

محصــوالت نهایــی بهتــر آشــنا شــوند.

تصویر ۵۵. اقامتگاه های تعبیه شده برای کارکنان مزارع ارزیابی شده در 
شرایط خوبی قرار داشتند.
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4-2-9 اقتصاد پایا
مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: دســت یافتــن بــه اقتصــادی پایــا بــرای صنایــع کشــاورزی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. امــا بــا 
این شــرط که در مســیر دســتیابی به پایداری اقتصادی، مرز های اجتماعی و زیســت محیطی را فراموش نکنیم. مســئولیت کســب وکار در واقع، 

سرمایه ســازی و ســودآوری در طوالنی مــدت و البتــه تضمیــن نقدینگــی و پایــداری اقتصــادی مــداوم و همیشــگی را شــامل می شــود.

جدول ۱۵. ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین اقتصاد پایا در مجموع ۵ مزرعه مورد مطالعه که با استفاده از روش رایز )RISE( محاسبه گردیده است. استان قزوین، ۱۳۹۴.

میانگینمزرعه5مزرعه4مزرعه3مزرعه2مزرعه۱شاخص تحت بررسی

4857۱86۱۳۳قابلیت بقای اقتصادی

024۱5۳5ذخیره نقدینگی

08/06/۱6/6۳/۱06/2ذخیره نقدینگی )هفته(: نسبت دارایی ها به متوسط هزینه های هفتگی

445۳۱06744جریان پولی– نسبت معامالت

6/6۹/75/۱۹/۹4/6نسبت جریان پول به حجم معامالت

۹0۹60۹۹77سطح بدهکاری

5/۱6/0422/0۹نسبت )سرمایه قرض گرفته شده منهای دارایی های نقد( بر جریان پولی عملیاتی

7۹720۹862نسبت پوشش بدهی

۳242266۳86نسبت پوشش بدهی به مجموع جریان پولی عملیاتی و سود

606۹6266۳65۹آسیب پذیری اقتصادی

۹۹۱0085۹8۹0۹4سهم مهم ترین منابع درآمد در کل ارزش تجاری

۱0۱52۱06ارزیابی سهم مهم ترین منبع درآمد در کل ارزش تجاری

80۹278884476ارزیابی زیرساخت ها، وضعیت بازار و امنیت درآمد

۱۱4428ارزیابی خطر حمایت های دولتی

۱5۱5امنیت معیشتی

نتایــج ایــن بخــش نشــان می دهنــد کــه موضــوع قابلیــت بقــای اقتصــادی مزرعه هــای مــورد مطالعــه، بــه شــکل قابــل توجهــی بیــن پارامترهــای مــورد مطالعــه، متغیــر 
بودند)جدول ۱5(.

نقدینگی 
مدیران این مزارع، در طول جلسات مصاحبه، اشاره ای به مشکالت نقدینگی 
ایــن مــزارع داشــتند. چــرا کــه منابــع تأمیــن ســرمایه و نقدینگــی، قابــل مقایســه 
بــا هزینه هــای جــاری صنعــت مزرعــه داری نیســتند. منابــع اقتصــادی فعلــی، تنها 
جوابگــوی مخــارج 2 هفتــه ایــن مــزارع هســتند؛ در حالــی کــه انتظــار مــی رود 
صنعــت دامــداری و پــرورش دام ماهیانــه درآمــد منظمی داشــته باشــند. اگر چه 
نمی تــوان انتظــار داشــت کــه ایــن رونــد همیشــگی باشــد و دامــداری هیچــگاه بــا 
کمبــود بودجــه مواجــه نشــود. لــذا بایــد اذعــان داشــت کــه بــدون در نظــر گرفتــن 
منبــع درآمــد دومــی و یــا بــدون داشــتن پس انــداز کافی، این صنایع ممکن اســت 
در معرض ورشکســتگی قرار گیرند و از آنجایی که )ســاختار اداری و مدیریتی( 
تمامــی ایــن مــزارع مــورد مطالعــه همچــون شــرکت های هلدینــگ در نظــر گرفتــه 
شــده اند، نبایــد در حفــظ و تأویــل و تفســیر داده هــا و اطالعــات نقدینگــی خــود 
کوتاهــی کننــد. بــا تکیــه بــر ایــن نکتــه می تــوان مطمئــن شــد کــه بــا توجــه بــه ایــن 
ســاختار مدیریتــی، اقتصــاد و نقدینگــی ایــن مــزارع بــا ذخایــر مالــی مشــخص، 
همواره تضمین خواهد بود. به مدیران مالی این مزارع پیشنهاد می شود، برای 
حفــظ و تضمیــن تــداوم نقدینگــی ایــن صنایــع، اهــداف درازمــدت و البتــه تصویــر 

جامعــی از وضعیــت نقدینگــی ایــن مــزارع را همیشــه در خاطــر داشــته باشــند. 

گردش پول - نسبت حجم معامالت
گــردش پــول، نمایانگــر قــدرت مالــی عملکــرد یــک صنعــت اســت. ایــن نســبت، 
یــا دامــداری و  – ماننــد مزرعــه داری و  یــک صنعــت  توانایــی  نشــان دهنده 
بــرای تضمیــن منابــع ســرمایه گذاری، پرداخت هــای منظــم،   – پــرورش دام 
پرداخــت بدهی هــا و البتــه افزایــش نقدینگــی بــدون اســتفاده از وام و یــا 
ســرمایه خارجــی اســت. 5 مزرعــه شــیری مــورد ارزیابــی، همگــی از دارایــی در 
ــا کــه درآمــد آن هــا از  ــد. بدیــن معن گــردش مناســب و مثبتــی برخــوردار بودن
فــروش محصــوالت خــود بیشــتر از مخــارج مــزارع بــوده اســت )جــدول ۱5(. بــه 
طــور کلــی می تــوان گفــت کــه گــردش پــول مــزارع، 20% از نســبت گــردش ایــن 
دارایی هــا را تشــکیل می دهــد. درصــد گــردش پــول مــزارع مــورد مطالعــه بیــن 
۱/5% تــا ۱0% ارزیابــی شــده اســت. بــه عبارتــی دیگــر می تــوان گفــت کــه عملکــرد 
ایــن مــزارع از ایــن منظــر، از خطرنــاک تــا نســبتاً مثبــت ارزیابــی شــده اســت. 
بــه  نظــر می رســد آن مزارعــی کــه اخیــراً ســرمایه گذاری های کالنــی داشــته اند، 

ــی نداشــته اند.  ــدان موفقیت چن
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سطح بدهکاری و نسبت پوشش تسهیالت مالی 
سطح بدهی ها در مجموع مزارع – به غیر از یکی از آن ها – بسیار پایین ارزیابی 
شــد. به طوری کــه بــا توجــه بــه گــردش پــول فعلــی، ایــن مــزارع بــه خوبــی از پــس 
پرداخــت بدهی هــای باقیمانــده خــود در کوتاه مــدت برخواهنــد آمــد. واضــح اســت 
که مســتقل شــدن از ســرمایه گذاران اصلی بســیار به ســود این مزارع خواهد بود.
ــاط بــا نســبت پوشــش هزینــه - بهــره نیــز بــا توجــه بــه درصــد  متقابــالً در ارتب
نســبتاً خــوب و مناســب گــردش پولــی و همینطــور بدهی هــای بســیار کــم و یــا 
محــدود، به راحتــی می تواننــد بهــره بدهی هــای خــود را نیــز پرداخــت نماینــد؛ 
به گونــه ای کــه بــه لحــاظ اقتصــادی در جایــگاه خوبــی بــه ســر ببرنــد. در مــورد آن 
بــا درصــد نســبتاً باالیــی از بدهــی، ایــن نســبت در محــدوده قرمــز رنــگ نمــودار 
راداری رایــز )RISE( قــرار داشــت. به طوری کــه نســبت توانایــی ایــن مزرعــه بــرای 
پوشــش هزینــه - بهــره بدهی هــای خــود در مقایســه بــا گــردش پولــی آن بســیار 
نگران کننــده بــود. در شــرکت های هلدینــگ قدرتمنــد و ســرپا، اینگونــه بدهی هــا 
بــا وجــود اینکــه تــا مــدت کوتاهــی اعتبــار و ســود بــرای ایــن صنعــت به همــراه 

خواهنــد داشــت، مســتلزم توجــه بســیار مدیــران هلدینــگ می باشــند.

آسیب پذیری اقتصادی
در هر 5 مزرعه، مهم ترین بخش، واحد های تولیدکننده محصوالت دامی است. 
در مــزارع کاشــت محصــوالت کشــاورزی نیــز فــروش محصــوالت دامــی نســبت به 
فــروش محصــوالت کشــاورزی بــه 85% و ۹۹% می رســید. امــا بــه هــر حــال واضــح 
است که آن دسته از مزارعی که خود علوفه مورد نیاز دام را پرورش می دهند، 
عــالوه بــر کاهــش هــر چــه بیشــتر وابســتگی خــود بــه منابــع تأمین کننــده علوفــه، 
هزینه هــای مربــوط بــه خــوراک دام را نیــز کاهــش داده و لــذا موفقیــت بیشــتری 
خواهنــد داشــت. عــالوه بــر ایــن، در زمــان بــروز نوســانات بــازار و کمبــود و قیمــت 

بســیار بــاالی علوفــه نیــز از آســیب پذیری کمتــری برخــوردار خواهند بود.
نگرانــی اصلــی و همچنیــن نقطــه ضعــف پــرورش دام ایــن مــزارع، مربوط به نژاد 
گاوهــای ایــن دامداری هــا اســت؛ زیــرا تنهــا نقطــه قــوت ایــن نــژاد در تولیــد شــیر 
است و عملکرد چندان خوبی در تولید گوشت ندارند. در صورتی که نژادهایی 
ماننــد ســیمنتال و یــا بــراون ســوییس کــه عــالوه بــر تولیــد شــیر، عملکــرد بســیار 
خوبــی در تولیــد گوشــت هــم دارنــد، می تواننــد افزایــش قابــل مالحظــه ای در 

فروش گوشــت را ســبب شــوند.

بــر همیــن اســاس توصیــه مــا بــه مــزارع ارزیابــی شــده در ارتبــاط بــا ایــن حــوزه، 
ایــن اســت کــه نژادهــای دیگــر )همانطــور کــه در بــاال نیــز بدان هــا اشــاره شــد( را 

نیــز در نظــر داشــته باشــند.
عــالوه بــر مــورد بــاال، وضعیــت زیرســاخت های ایــن مــزارع نیــز بــه  همــان انــدازه 
نگران کننــده بــود. ارزیابی هــای صــورت گرفتــه در ایــن حــوزه نشــان دهنده ایــن 
نکته اســت که زیرســاخت این مزارع و باالخص مزارع نســبتاً قدیمی تر نیازمند 
سرمایه گذاری هستند. باید در نظر داشت که نادیده گرفتن شرایط زیرساخت 
مــزارع تنهــا بــرای مــدت کوتاهــی قابــل قبــول اســت و اگــر ایــن زیرســاخت ها هــر 
چــه ســریع تر بهبــود نیابنــد، مخــارج زیــادی را بــرای مزرعــه بــه همــراه خواهنــد 

داشــت. لــذا، پیشــنهاد مــا بهبــود و ارتقــاء پیوســته ایــن زیرســاخت ها اســت.
مدیــران ایــن مــزارع، بهبــود وضعیــت بــازار و نیــز تأثیــر ایــن رونــد پیشــرفت را بــر 

محصــوالت خــود مثبــت ارزیابــی کردنــد.
امــا بــه هــر حــال، بــه مدیــران مــزارع ارزیابــی شــده، توصیــه می شــود تــا بــه دنبال 
راهکارهایــی بــرای کاهــش هزینه هــا و مخــارج و در عــوض افزایــش درآمــد و 
موفقیــت باشــند. از ســویی دیگــر بایــد بــه دنبــال ترکیــب مطلوبــی از تخصــص و 

تنــوع در شــیوه های مدیریتــی، تجــاری و البتــه تولیــدی خــود باشــند.
همانطــور کــه پیشــتر نیــز اشــاره شــد، برخــی از ایــن مــزارع همچــون شــرکت های 
ــد در نظــر داشــته باشــید کــه  هلدینــگ، ســازمان دهی می شــدند. بنابرایــن بای
ایــن ارزیابــی پایایــی تنهــا بــر یکــی از شــاخه ها و یــا حوزه هــای فعالیــت ایــن مزارع 
انجــام گرفتــه اســت. لــذا ممکــن اســت کــه تنــوع طراحــی شــیوه های مدیریتــی، 
تجــاری و تولیــدی ایــن هلدینــگ در مجمــوع بســیار بهتــر از اعمــال تنوع بر حوزه 

مــزارع شــیر بــوده باشــد.

امنیت معاش
یکــی از ایــن مــزارع، توســط 5 خانــواده مالــک اداره می شــود و خروجــی مالی این 
خانواده ها بســیار پایین ارزیابی شــده اســت. نکته ای که می تواند نشــان دهنده 
زندگــی متواضعانــه ایــن خانواده هــا و یــا بیانگــر ایــن نکتــه باشــد کــه شــاید منابــع 
مالــی و اقتصــادی ایــن خانواده هــا چنــدان باال نباشــد تا بتوانــد جوابگوی مخارج 

زندگیشان باشد.

4-2-۱0 مدیریت مزرعه

مبانــی تحلیــل از بــاب ایــن شــاخص ارزیابــی: مدیریتــی پایــا اســت کــه راهبــرد تمامــی فعالیت هــا و عملکردهــای مدیریتــی و اجرایــی مــزارع بر پایه 
رقابت پذیــری ای کــه در تمامــی بازوهــای مربوطــه اســتوار شــده اند، قــرار گیــرد. چــرا کــه الزمــه تداوم پذیــری یــک تجــارت، دســتیابی بــه رقابت پذیری 
اســت و ایــن ویژگــی را تنهــا می تــوان بــا به کارگیــری ابــزار، منابــع انســانی و مالــی متناســب بــا محیــط زیســت و جامعــه بدســت آورد. لــذا، ایــن 

شــاخص بــه ارزیابــی کیفیــت مدیریــت ایــن مــزارع از منظــر هدفمنــد بــودن و داشــتن چشــم اندازی دراز مــدت و جامــع می پــردازد.

براساس ارزش عددی این شاخص در ارزیابی رایز )RISE(، مزارع ارزیابی شده، در محدوده های زرد و سبز رنگ نمودار راداری قرار گرفتند.

جدول ۱۶. ارزش عددی پارامتر، شاخص و میانگین مدیریت مزرعه در مجموع ۵ مزرعه مورد مطالعه که با استفاده از روش رایز )RISE( محاسبه گردیده است. استان 
قزوین، ۱۳۹۴.
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طراحی استراتژی مزرعه و برنامه ریزی
راهبــرد و یــا اســتراتژی مدیریتــی هیــچ یــک از مــزارع ارزیابــی شــده، طــرح و یــا 
راهبــردی مشــخص بــرای بهبــود، پیشــرفت و ارتقــاء ســطح پایایــی اجتماعــی، 

زیســت محیطی و اکولوژیــک مــزارع را در بــر نمی گرفــت.
بــه بهبــود وضعیــت  تنهــا  مــزارع،  ایــن  اولویــت اول راهبردهــای مدیریتــی 
ــن  ــر ای ــران ایــن مــزارع ب اقتصــادی و توســعه مــزارع اختصــاص داشــت. مدی
بــاور بودنــد کــه بــا داشــتن زمیــن و گاو بیشــتر، شــیر بیشــتری خواهنــد داشــت 
ــن مــزارع  ــت ای ــوع، هزینه هــای ثاب ــد محصــوالت بیشــتر و متن ــا تولی ــذا ب و ل
سرشــکن و در نتیجــه بهــره وری اقتصــادی آن هــا افرایــش می یابــد. راهبــرد 
دیگــر مدیــران بــرای افزایــش موفقیــت مــزارع، بهینه ســازی تمامــی فعالیت هــا 
در راســتای کاهــش هزینه هــا در نظــر گرفتــه شــده بــود. برخــی از ایــن مــزارع 
ــه فکــر  ــه موفقیــت بیشــتر و بهینه ســازی هزینه هــا، ب ــل ب ــز در راســتای نی نی

گســترش تجــارت خــود از طریــق فــرآوری شــیر خــام بودنــد.
برخــی از ایــن اقدامــات، تأثیــری مثبــت بــر جنبــه اکولوژیــک تجــارت پایــدار 
داشــتند. یکــی از مزرعــه داران بــه فکــر کاشــت درختــان بیشــتر بــود؛ از آنجایــی 
کــه نــه تنهــا آب چندانــی مصــرف نمی کننــد، بلکــه بــرای تجارتــش نیــز ســودآور 
خواهنــد بــود. در این صــورت، هــم بــه صــالح اکولــوژی و هــم بــه صــالح اقتصاد 
مزرعــه عمــل کــرده اســت. عــالوه بــر تمامــی ایــن مــوارد، چندیــن پــروژه دیگــر 
بر مبنــای تصفیــه و بازیافــت آب بــرای مصــرف دوبــاره در راســتای صرفه جویــی 
لــذا  یــا در حــال طرح ریــزی بودنــد.  و  انجــام  یــا در حــال  در مصــرف آب، 
ســرمایه گذاری ها در زمینه هــای سیســتم های فاضــالب و تصفیــه آب انجــام 
پذیرفته بود. مزارع دیگر نیز در حوزه جداسازی فضوالت و نیز سیستم های 
تخلیــه فضــوالت ســرمایه گذاری کــرده بودنــد و یــا بــه دنبــال کاهــش هــر 
ــا تأثیــرات ســوء  ــد ت چــه بیشــتر اســتفاده از مــواد شــیمیایی حــاوی ازن بودن

زیســت محیطی فعالیت هایشــان را کاهــش داده باشــند.
در خصــوص پایــداری اجتماعــی نیــز بایــد گفــت راهبردهــای پیشــبردی در ایــن 
حــوزه، بســیار ضعیف تــر بودنــد. برخــی از مدیــران اعــالم داشــتند کــه اقــدام 
بــه ســاخت اتاق هایــی بــرای اســتراحت کارکنــان کرده انــد و یــا اینکــه بــه دنبــال 
وام هایــی هــر چنــد نا چیــز امــا بــا ســود بســیار پاییــن بــرای کارکنــان هســتند 
و دیگــر اینکــه بــا افزایــش ســوددهی مــزارع، بــه دنبــال کاهــش حجــم کاری 
کارکنانشــان هســتند. دیگــر مدیــران نیــز بــه فکــر فراهــم کــردن امکانــات و 
تسهیالت ورزشی و مسافرتی برای کارمندان شایسته و مدیران خود بودند.

اداره و راهبــری مــزارع بــزرگ بســیار پرچالــش اســت. اگــر در برنامه ریــزی و یــا 

ارتباطات، ناهماهنگی و یا تناقضاتی وجود داشته باشد، این عملکرد مزارع 
اســت کــه دچــار ضــرر می شــود. چالــش دیگــر، داشــتن نیروهایــی شایســته و 
ماهــر در تمامــی رده هــا اســت. عــالوه بــر ایــن مــوارد، مدیریــت گلّه هــای بــزرگ 

نیــز افــرادی شایســته و ماهــر را در هــر رده ای می طلبــد. 
توصیــه و پیشــنهاد مــا بــه مدیــران ایــن مــزارع، تــداوم در ارزیابــی و بهبــود 
فرآیندهــای کاری و ســازمانی خــود اســت. الزم اســت تــا کارگــران شایســته 
را در کارهــا و فرآیندهــای مدیریتــی و اداره مــزارع دخالــت دهنــد. عــالوه بــر 
ایــن الزم اســت از ایــن کارگــران در قبــال مشــارکت مثبــت و البتــه عملکــرد 
مثبتشــان در اداره و پیشــبرد کارهــای مــزارع، قدردانــی بــه عمــل آیــد. مهم تــر 
از همه، الزم است تا کمبودهای مهارتی و البته علمی کارکنان را با آموزش 
و مشــاوره در جهــت ارتقــاء و افزایــش مهارت هــای مدیریتــی و عملکــردی 

آن هــا پــرورش داد.

ابزارهای برنامه ریزی و مستندسازی
بایــد اظهــار داشــت کــه عملکــرد مــزارع ارزیابی شــده در خصــوص برنامه ریــزی 
و مستندســازی بســیار خــوب و قابــل قبــول بــود. اگرچــه در یکــی از ایــن مــزارع، 

فیــش حقوقــی بــرای کارکنــان صــادر نمی شــد.
همانطــور کــه در اوایــل بحــث نیــز اشــاره شــد، الزم اســت چنیــن سیســتم هایی 

در مــزارع برقــرار باشــند.

امنیت و سالمت ماده اولیه و محصول
مدیران مزارع مورد مطالعه اظهار داشتند که هیچگاه با وقایع و یا کمبودهایی 
کــه تهدیــدی بــرای مزارعشــان باشــند، مواجــه نشــده اند. یکــی از مــزارع مذکــور، 
بــر اثــر آتش ســوزی در یکــی از انبارهــای یونجــه، بــه شــکل قابــل توجهــی متضــرر 
گردید. اما از آنجایی که بیمه ای در کار نبود، مالکین مجبور به جبران خسارات 
بودنــد. غیــر از ایــن مــورد واضــح، مدیــران مــزارع عمومــا بــر ایــن بــاور بودنــد کــه 

خطرات احتمالی به شــکل مناســبی بیمه شــده اند.
•   بــا ایــن وجــود، تمرکــز مــزارع بــر یــک نــوع محصــول اصلــی )شــیر(، خطــری 
جــدی اســت. بیماری هــای دامــی می تواننــد خطــری عمده باشــند، لذا تضمین 

ســالمت حیوانــات بایــد باالتریــن اولویــت نــزد مســئوالن باشــد.
همچنین توصیه می شود تمامی اقدامات الزم در زمینه بهداشت دام با جدیت 

هر چه تمام تر انجام شوند و تبادل دام بین مزارع نیز به حداقل برسد.
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مدیریت کیفیت
ــرای بهبــود و ارتقــاء پروتکل هــای  در پارامتــر مدیریــت کیفیــت، فرصت هایــی ب
ایمنــی عمومــی و البتــه روش هــای تخلیــه ضایعــات دیــده شــده اســت. عــالوه بــر 
ایــن الزم اســت کیفیــت محصــول شــیر تولیــد شــده را بــه طــور منظــم و در زمــان 

دریافــت آن کنتــرل کــرد. 

همکاری مزرعه ها
مــزارع مــورد مطالعــه، حتــی در زمینــه خریــد، فــروش، بازاریابــی و یــا اســتفاده 
از ماشــین آالت و زیرســاخت ها و یــا حتــی کارگــر و تکنســین ها )متخصصیــن(، 
معمــوال بــا دیگــر مــزارع وارد همــکاری نمی شــدند و اگــر زمانــی چنین همکاری ای 
نیز رخ داده باشد، عمدتاً در زمینه خرید مشترک ورودی های مزارع در سطح 
ســازمانی بوده اســت. به نظر می رســد مزارع بزرگ به اندازه ای وســیع بوده اند 
که پیشنهادهای پر سود دریافت کنند و بتوانند ماشین آالت و زیرساخت های 

الزم و شایســته را بــرای تجــارت خــود فراهــم آورنــد.
•   لذا پیشنهاد و توصیه ما، ایجاد فرصت هایی برای همکاری است. به عنوان 
مثال، برای پیشــبرد هدف تنوع زایی در محصوالت می توان با کشــاورزهایی 
وارد همــکاری شــد کــه توانایــی تولیــد انــواع گیــاه، درخــت و از همــه مهم تــر، 

علوفه را داشــته باشند.

قدردانی
در اینجــا الزم می دانیــم تــا از آقــای دکتــر نیــاز علــی ابراهیمــی پــاک )رئیــس ســابق ســازمان جهادکشــاورزی قزویــن(، آقــای مهنــدس متقــی )رییــس کنونــی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی قزوین(، دکتر ســید بهمن نقیبی )مدیرکل دامپزشــکی اســتان قزوین(، آقای جوزپه کارال )مدیرعامل شــرکت نســتله ایران(، آقای فیصل هارون )مدیر کارخانه 
نســتله ایــران(، آقــای علیرضــا منصــوری حمــل آبــادی )کارشــناس تأمیــن مــواد اولیــه داخلــی( بــرای همکاری هــای بی نقــص و انعطاف پذیرشــان بــا پــروژه رایــز )RISE( نهایــت 
قدردانــی و تشــکر را داشــته باشــیم. همچنیــن از خانــم غــزال نعمـــتی و آقــای پژمـــان عطریــان )کارشـــناسان بخــش کشــاورزی(، آقــای فرامــرز بهرامــی )سرپرســت تضمیــن 
کیفیــت( و دیگــر اعضــای تیــم بــرای عالقــه و حمایتشــان از کشــاورزی پایــدار نهایــت تشــکر را داریــم. همینطــور بایــد قــدردان مزارعــی باشــیم که در این پژوهش شــرکت کرده 
و همکاری هــای الزم در ایــن زمینــه را داشــته اند. ضمنــا، از همــکاری تمامــی اعضــای HAFL از جملــه دکتــر ســاموئل کوهلــر )دامپزشــک(، دکتــر مایــکل اســتودر )متخصــص 
مهندســی کشــاورزی(، دکتر کریســتف اســتودر )متخصص آبیاری( و توماس کوپر )متخصص مدیریت فضوالت دامی( بی نهایت سپاســگذار و قدردان زحمات، حمایت ها 
و مباحثــات با ارزشــی کــه درخصــوص نتایــج بدســت آمــده از پژوهــش حاضــر داشــتند، هســتیم. همچنیــن از فیرســنای ســرک بــرای ویرایــش فوق العــاده متــن و توصیه هــای 

بــا ارزش ایشــان در خصــوص نــگارش هرچــه بهتــر ایــن متــن، قدردانــی می کنیــم.

 )PH. D.sc.nat( کریستین تالمان
 BFH دانشگاه علوم کاربردی برن
HAFL دانشکده علوم کشاورزی، جنگل و غذا
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شــرکت نســتله، به عنوان بزرگ ترین شــرکت تولیدکننده محصوالت غذایی در 
جهان، با بیش از ۱50 سال سابقه فعالیت و با تولید بیش از ۱0.000 محصول 
مختلف در اقصی نقاط جهان، فعالیت خود را از سال ۱۳80 در ایران آغاز کرد 
 ،) NESTLÉ NAN( و با تولید محصوالتی از قبیل شیر خشک نوزاد با برند نان
 ،)NESQUIK ®( و نســکوئیک )NESCAFÉ ®( نســکافه ،)CERELAC ®( ســرالک
هــم اکنــون پانزدهمیــن ســال فعالیــت خــود را در ایــران پشــت ســر می گــذارد. 
شــیر خشــک، بــه عنــوان مهم تریــن مــاده اولیــه تمامــی ایــن محصــوالت بــه شــمار 
مــی رود کــه تاکنــون نیــاز مصــرف داخلــی بــا اســتفاده از واردات ایــن محصــوالت 
برطــرف می شــدند. بــه منظــور اســتفاده از منابــع داخلــی و کاهــش واردات ایــن 
محصــوالت، تولیــد ملــی ایــن مــاده اولیــه حیاتــی از اولویت هــای شــرکت نســتله 
منظــور شــد. بــرای تأمیــن ایــن مــاده اولیــه، یافتــن مزرعه هــای مناســب و دارای 
اســتانداردهای الزم کــه توانایــی تولیــد شــیر مــورد نیــاز بــا کیفیــت درجه بنــدی 
مناســب نــوزادان را داشــتند، از اولیــن قدم هــای تولیــد ملــی ایــن محصــول بــود. 
گــروه خدمــات کشــاورزی شــرکت نســتله ایــران، فعالیــت خــود را در ســال 20۱5 
میــالدی در ایــن مجموعــه آغــاز کــرد. در مــاه ژوئــن ســال 20۱5، کارشــناس ارزیاب 
طــرح RISE از دانشــگاه بــرن ســوییس )کریســتین( بــرای آغــاز ایــن پــروژه به ایران 
دعوت شدند و ارزیابی خود را به مدت یک هفته در استان قزوین، با مشارکت 
تیــم خدمــات کشــاورزی نســتله ایــران و بــا همراهــی ســازمان دامپزشــکی و جهــاد 
کشــاورزی اســتان قزویــن، انجــام دادنــد. در ایــن بررســی، همان گونــه کــه در ایــن 

گزارش پروژه RISE ـ سال 20۱6
ضمیمه۱

گزارش به طور مفصل توضیح داده شــده اســت، 5 مزرعه بزرگ اســتان قزوین، 
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. از آن جــا کــه مزرعه هــای ایــران عمدتــاً از سیســتم های 
پرورشــی صنعتــی اســتفاده می کننــد و بــه عنــوان »مگافــارم« شــناخته می شــوند، 
ارزیابــی زیرســاخت ها، نشــان از وجــود شــرایط الزم بــرای ایجــاد مــزارع نمونــه 
داشــت. بنابرایــن گــروه نســتله تصمیــم گرفــت دو مزرعــه نمونــه کــه توانایــی الگــو 
شــدن بــرای ســایر مزرعه هــا را داشــته باشــد، انتخــاب کنــد. در پــی آن، دو مزرعــه 
تأمین کننــده شــیر نســتله، بــرای ایــن منظــور انتخــاب شــدند و از ســال گذشــته، 
بــا اجــرای پــروژه و برگــزاری جلســات مســتمر بــا ایــن مــزارع، پیشــرفت و بهبــود 

مســتمر عملکــرد ایــن دو مزرعــه در دســت اقــدام قــرار گرفــت. 
پروژه RISE، ده شــاخص اصلی را برای ســنجش پایداری مزرعه شــیری در نظر 

گرفــت و بــه ارزیابــی نتایــج پرداخت:

پــروژه بهبــود مســتمر و پایــداری ایــن مــزارع، بــدون فعالیت هــای مســتمر شــرکت 
نســتله و همــکاری دوطرفــه میــان ایــن شــرکت و مزرعه هــای تأمین کننــده شــیر 

خــام، ممکــن نبــود.

◦ مدیریت خاک
◦ مصرف آب

◦ مصرف انرژی
◦ پرورش دام

◦ جریان مواد مغذی

◦ تنوع زیستی
◦ شرایط کاری

◦ کیفیت زندگی کارکنان
◦ وضعیت اقتصادی مزرعه

◦ مدیریت مزرعه 
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اقدامات انجام شده در زمینه این ده شاخص به شرح 
زیر هستند: 

۱. پرورش دام
 در این زمینه، پنج شاخص اصلی مورد بررسی قرار گرفتند:

 گروه نستله و از طرفی مزارع، در زمینه مدیریت گلّه، سالمت دام و تولیدات 
دامــی، همکاری هــای نزدیکــی بــا یکدیگــر داشــتند کــه در نهایــت، منجــر به بهبود 
کیفیــت شــیر و همچنیــن ســالمت گلـّـه شــد. در اولیــن قــدم، بررســی ســالمت 
دام ها در اولویت قرار گرفت و گروه خدمات کشــاورزی نســتله از ســال 20۱5، 
ــا انتخــاب دو مزرعــه، بــه نمونه گیــری و بازدیدهــای مســتمر پرداختنــد. پــس  ب
از نمونه گیــری، مشــخص شــد ایــن مــزارع از نظــر آفالتوکســین، آنتی بیوتیــک، 

ســلول های ســوماتیک شــیر و TPC دارای فضــا بــرای بهبــود هســتند.
 

کنترل سطح آفالتوکسین خوراک و شیر
آفالتوکسین ها، مهم ترین سموم قارچی هستند که بر اثر استعمال خوراک های 
آلــوده بــه قارچ هــا، شــیر تولیــدی دام را مســموم می کنــد. مصــرف خوراک هــای 
آلــوده بــه آفالتوکســین، می توانــد باعــث افزایــش آفالتوکســین شــیر شــده و از 
طرفی، افزایش سطح آفالتوکسین در گاوهای شیری می تواند منجر به سقط 
جنین، اختالالت تولید مثلی، ناراحتی ها و نارسایی کبدی و برخی از اختالالت 
متابولیکــی شــود. لــذا کنتــرل ســطح ایــن ســم در خــوراک، آســایش بیشــتری را 
بــرای دام فراهــم می کنــد و در درجــه نخســت ســالمت دام را تضمیــن کــرده و 
در درجــه دوم، شــیر ســالم تری را بــرای مصرف کننــدگان تأمیــن می کنــد. کنتــرل 

برگزاری سمینار Manure Management در شرکت نستله با حضور دامداری های بزرگ منطقه

ایــن ســموم، بــا پایــش خوراک هــای مصرفــی دام کــه اصلی تریــن عامــل تأثیرگــذار 
در ســطح آفالتوکســین شــیر بودنــد، آغــاز شــد. از اولیــن اقدامــات می تــوان بــه 
تهیه استاندارد SOP  های مورد نیاز برای خرید خوراک، ذخیره سازی خوراک، 
ســیلو کــردن علوفــه، شست وشــوی ادوات مرتبــط بــا خــوراک دام، آماده ســازی 

خــوراک مخلــوط دام )TMR( و ارائــه آن بــه مدیــران اشــاره کــرد. 
ســپس دوره های آموزشــی مســتمری برای آموزش این اســتانداردها، با مدیران 

و کارکنان مزرعه ها، توســط کارشناســان نســتله برگزار شــد. 
بدین ترتیــب، دامــداران بــا اجــرا و پایبنــدی بــه اســتانداردهای الزم بــرای خریــد 
ــر و نگهــداری و  و ذخیره ســازی خــوراک، توانایــی تهیــه خوراک هایــی باکیفیت ت
ذخیــره آن هــا بــر پایــه دســتورالعمل ها را دارا هســتند. قدم هــای بعــدی، پایــش 
مســتمر عملکــرد، تهیــه خوراک هــای مزرعــه، بازدیدهــای ماهانــه و مســتمر 
کارشناســان نســتله از دو مزرعــه تأمین کننــده شــیر، نمونه بــرداری از خــوراک و 
تهیــه لیســت وظایــف مرتبــط بــا آن بودنــد. در نهایــت، گــزارش این فعالیت ها در 
اختیــار مدیــران مزرعــه قــرار داده می شــد تــا در صــورت وجــود مشــکل، نســبت 

بــه رفــع بــه موقــع آن اقــدام شــود
ســپس شــرکت نســتله بــرای نخســتین بــار در ایــران، بــا ارزیابــی ریســک و 
تهدیــدات، هــر کــدام از اقــالم خوراکــی مصرفــی دام را از نظــر میــزان مســتعد 
بودن به بروز آلودگی، طبقه بندی کرد و نمونه گیری های مستمر و اندازه گیری 
ســطح آفالتوکســین خوراک هــا انجــام گرفــت. بــر اســاس نتایــج به دســت آمده از 
خوراک ها، استانداردهایی برای اندازه گیری سطح AFB1 قابل قبول هر کدام 
از خوراک هــا تدویــن شــد. ایــن اســتاندارد بــرای نخســتین بــار بــرای مزرعه هــای 

کشــور تعریــف و اجــرا می شــدند. )نمــودار شــماره ۱(
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نمودار شماره۱. سطح آفالتوکسین خوراک)ppb( در ۷ خوراک عمده مصرفی در مزرعه شماره ۱ طی ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۱۶.

◦ مدیریت گلّه
◦ تولیدات دامی

◦ رفتار دام

◦ کیفیت جایگاه ها
◦ سالمت دام  
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ذخیره سازی خوراک

ذخیره سازی خوراک

نمودار۲. مقایسه سطح آفالتوکسین شیر در مزرعه شماره ۱. 
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بهبود روش سیلو کردن ذرت و تهیه استانداردهای مرتبط

ذخیره سازی خوراک

بر اساس نتایج به دست آمده از آفالتوکسین خوراک، مشاوره هایی در زمینه 
قبول یا رد خوراک های ورودی مزرعه به دامداران داده شد. در این دو مزرعه، 
ابتــدا گــروه کنتــرل کیفیــت )QC( تشــکیل شــد و تمامــی اقــالم خوراکــی، پیــش 
از ورود بــه مزرعــه، تحــت نظــارت ایــن گــروه، ارزیابــی و بــر اســاس آن، اجــازه 
ورود یــا عــدم ورود آن بــه مزرعــه داده می شــد. گــروه کنتــرل کیفیــت، شــرایط 
و نحــوه انبــارداری و دیگــر عوامــل را بــه صــورت ماهانــه بررســی می کــرد و بــرای 
شست و شــوی فضاهــای انبــار، وضعیــت متــداول و مداومــی وضــع کــرد. از دیگــر 
اقدامات موثر در زمینه کاهش آفالتوکســین، می توان به شــعله افکنی آخورها 
اشــاره کــرد. ایــن عمــل توانســت بــا کاهــش آلودگــی، کیفیــت خــوراک دریافتــی 

را بــه طــور غیرمســتقیم تحــت تأثیــر قــرار دهــد. شــعله دادن آخــور، توانســت از 
آلودگــی داخــل آخــور و تجمــع کپــک در گوشــه های آخــور بــه طــرز قابــل توجهــی 
جلوگیــری کــرده و آخــور پاکیزه تــری را بــرای دام فراهــم کنــد. بدین ترتیــب، در 

حیــن مصــرف نیــز پروتکل هــا و قوانیــن الزم اجــرا شــدند. 
از ســوی دیگــر برخــی از زیرســاخت های دامــداری نیــاز بــه بهبــود و بازســازی 
داشــتند. بــه منظــور بهبــود شــرایط انبــارداری و نگهــداری اقــالم خــوراک، نیــاز بــه 
نوســازی ســاختار انبارها و ســیلوها احســاس شــد. بنابراین در هر دو دامداری 
زیرســاخت های قدیمــی کــه ســبب ایجــاد آلودگــی در اقــالم خــوراک می شــدند، 
تعمیــر و بازســازی شــدند. از ایــن جملــه می تــوان بــه نوســازی ســیلوهای زمینــی 
بــه منظــور نگهــداری ســیالژ، نوســازی سیســتم های هوادهــی در ســیلوهای 
هوایــی بــه منظــور نگهــداری دانــه ذرت و جــو، نوســازی انبــار خوراک ســازی و 

ترمیــم دیواره هــا در هــر دو مزرعــه اشــاره کــرد. 
نتایــج ایــن فعالیت هــا، کاهــش قابــل توجــه ســطح آفالتوکســین شــیر در ســال 

جــاری نســبت بــه ســال گذشــته بــود. )نمــودار شــماره 2(
الزم بــه ذکــر اســت کــه کنتــرل ســطح آفالتوکســین، عــالوه بــر افزایــش کیفیــت 
شــیر، به طــور غیرمســتقیم نیــز تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن دام، جلوگیــری از 
بروز بیماری های متابولیکی و غیرمتابولیکی مرتبط با سیســتم ایمنی، افزایش 
رفــاه و آســایش دام و نیــز اثــرات مثبــت بــر دام را همــراه خواهــد داشــت. کنتــرل 
ســطح آفالتوکســین خــوراک، عــالوه بــر بحــث کیفــی، از نظــر اقتصــادی نیز ســود 

قابــل توجهــی را بــه دامپــروری بــاز می گردانــد.
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در گذشــته، خریــد خوراک هــای مصرفــی دام مزرعه هــا، تنهــا بــا توجــه بــه قیمــت 
تمــام شــده خوراک هــا و خصوصیــات تغذیــه ای آن هــا انجــام می شــد؛ در حالــی 
کــه بعــد از پیاده ســازی ایــن اســتانداردها، خوراک هــا، در مرحلــه نخســت، بــر 
اســاس کیفیــت و ســطح آلودگــی آن، خریــداری می شــدند کــه ایــن امــر بــه نوبــه 
خــود، انقــالب بزرگــی در صنعــت پــرورش گاو شــیری بــه حســاب می آیــد؛ زیــرا در 
گذشته، مزرعه های کشور تنها برای کارخانجات لبنی شیر تولید می کردند. ولی 
امروزه قادرند شــیری با اســتانداردهای ســخت گیرانه غذای کودک، تولید کنند. 

•  کنترل وضعیت بستر دام به منظور کنترل سطح SCC و TPC شیر 
 SCC از دیگــر عواملــی کــه وضعیــت بهداشــتی مزرعــه را نشــان دهنــد، مقــدار

و TPC شــیر هســتند.

 SCC
در ایــن زمینــه، تیــم خدمــات کشــاورزی و واحــد تضمیــن کیفیــت نســتله، بــا 
مشــارکت دامپزشــکان مجــرب مزرعــه، پروتکل هایــی را بــرای بهبــود شــرایط 
دام هــای شــیرده،  درمــان   ،SCC پایــش  منظــم  برنامه هــای  بسترســازی، 
جداســازی دام های بیمار از ســالم و درمان دام های بیمار با آنتی بیوتیک ها 
تهیــه کردنــد. بدیــن ترتیــب، هــم میــزان ســلول های ســوماتیک و هــم درمــان 
بــا آنتی بیوتیک هــا، تحــت کنتــرل قــرار گرفتــه و همان گونــه کــه در بخــش 
مــواد مغــذی بــه تفصیــل اشــاره خواهــد شــد، کنتــرل بســتر، بــا پروتکل هــای 
مشــخصی از لحــاظ کیفــی و از لحــاظ ترمیــم و تعمیــر، مــورد بررســی قــرار 

گرفتنــد.  )نمــودار شــماره ۳(
نمونه گیــری منظــم از شــیر گلـّـه، می توانــد گاوهــای آلــوده کــه SCC باالیــی 
نمی دهنــد،  نشــان  بالینــی  بــه صــورت  را  پســتان  ورم  امــا عالئــم  دارنــد، 
مشــخص کننــد و بدین ترتیــب از پیشــرفت بیمــاری در گلـّـه جلوگیــری شــود. 
ایــن اقــدام، عــالوه بــر محــدود کــردن ورم پســتان های تحــت بالینــی گلّــه، 
می توانــد از انتقــال آلودگــی از طریــق دســتگاه های شیردوشــی بــه گاوهــای 
دیگــر و افزایــش TPC در دیگــر گاوهــا جلوگیــری کنــد. در ایــن خصــوص، 
دســتورالعمل های الزم بــه دامــداران، ارائــه شــد و از حــدود دو مــاه گذشــته 
تاکنــون، تمامــی گاوهــا، از نظــر ســطح SCC، مــورد بررســی قــرار گرفتنــد 
فضــای  از  بخشــی  در  مزرعــه  در  آن هــا  درمــان  بــرای  مناســب  جایــگاه  و 

بیمارســتان، در نظــر گرفتــه شــد.

 TPC
تمام اقداماتی که برای کنترل ســطح TPC شــیر انجام شــد شــامل ســه شــاخص 

اصلی بود: 
◦ اقدامات بهداشتی در شیردوشی

◦ بهبود بهداشت در حین شیردوشی
◦ تمیز کردن پستان ها و بسترسازی مناسب 

بــرای ایجــاد پروتکل هــای مناســب بهداشــتی در شیردوشــی، تمــام فرآیندهــا 
و فعالیت هــای انجــام شــده در ســالن شیردوشــی، شــامل CIP، تمیــز کــردن 
دام و خطــوط انتقــال شــیر مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. هــر گونــه مشــکل و 
ایــراد در وضعیــت CIP می توانــد باعــث انتقــال عوامــل میکروبــی بــه دام هــای 
دیگــر شــود و بــه طــور غیرمســتقیم، باعــث ورم پســتان گــردد. لــذا کنتــرل خــط 
 ،CIP انتقال شیر، دمای آب مورد استفاده و شوینده های مصرف شده برای
بررســی و کنتــرل شــدند و در صــورت مشــاهده هــر گونــه نقصــی، مــوارد بــه 
دامدار انتقال داده می شــد. برای تمام قطعات مصرفی در شیردوشــی، عمر 
مفیــدی طبــق اســتانداردها تعریــف شــدند و دامــدار موظــف شــد نســبت بــه 

تعویــض قطعــات، در زمــان مقــرر، اقــدام نمایــد که در نهایت این اقدام باعث 
کاهــش انتقــال آلودگی هــای مختلــف بــه دام شــدند. )نمــودار شــماره 4و5(

روش های شست وشوی پستان، قبل و بعد از شیردوشی و با استفاده از مواد 
مؤثــر و مناســب، می توانــد تعــداد باکتری هــا را بــه طــرز قابــل توجهــی کاهــش 
دهد. این روش ها، می توانند انتقال عوامل بیماری زا از طریق دستان کارگران 
شــیردوش و آلودگی هــای ثانویــه را کاهــش داده و در نهایــت، می تــوان کاهــش 
SCC و TPC شــیر را انتظار داشــت. پروتکل های بسترســازی، رعایت بهداشــت 

و ترمیــم آن هــا توســط دامــداران تهیــه شــد کــه بــه تفصیــل در بخــش پــرورش، 
بــه آن پرداختــه خواهــد شــد. 

تمیز کردن سالن شیردوشی و خطوط انتقال شیر
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کنترل آنتی بیوتیک شیر:
آنتی بیوتیــک عامــل مهــم دیگــری بــود کــه در شــیر، پایــش )مانیتورینگ( می شــد. 
استفاده مناسب از درمان های آنتی بیوتیکی، شرایط مناسب نگهداری، تجویز 
مناســب توســط دامپزشــک، زمــان نگهــداری و منــع مصــرف آنتی بیوتیک هــا، از 
جملــه عواملــی بودنــد کــه بررســی شــد و تمامــی پروتکل هــا به منظــور اجتناب از 
آلودگی شــیر با آنتی بیوتیک، تحت نظارت دامپزشــکان مزرعه تهیه شــد. طبق 
پروتکل هــای مربوطــه، دام هــای تحــت درمــان، همگــی در فضاهــای جداگانــه ای 
نگهــداری شــده، شــیر ایــن گاوهــا، وارد چرخــه شــیر تولیــدی نمی شــدند، بلکــه 
در مســیر جداگانــه ای دوشــیده می شــدند. جداســازی گاوهــای مصرف کننــده 
آنتی بیوتیــک از گاوهــای ســالم کمــک زیــادی بــه کنتــرل ســطح آنتی بیوتیــک شــیر 
دریافتــی از ایــن مزرعه هــا داشــت. در حــال حاضــر بــا بــه کارگیــری ایــن سیســتم، 
ردیابــی کامــل داروهــای مصرفــی، گاوهــای درمــان شــده و جلوگیــری از ایجــاد 

آلودگــی متقاطــع امــکان پذیــر شــده اســت.
پایبندی به این قوانین و مقررات، شرایط رفاهی مناسبی را برای گاوها فراهم 
می کنــد. در ایــن مــورد، گاوهایــی کــه نیــاز بــه اســتفاده از آنتی بیوتیــک داشــتند، 
طی مدت مورد نیاز در بیمارستان نگهداری شدند، شیر آن ها، به طور جداگانه 
از شــیر ســایر گاوهــا دوشــیده شــد و مســیر جداگانــه ای را طــی می کــرد. ولــی 
گاوهایــی کــه نیــاز بــه آنتی بیوتیــک درمانــی داشــتند، پــس از جــدا شــدن از دیگــر 
گاوهــای ســالم، بــا اعمــال مراقبت هــای بیشــتر، رفــاه بیشــتری داشــتند و پــس از 
آن کــه ســالمتی خــود را بــه طــور کامــل بازیافتنــد، بــا دیگــر گاوهــای ســالم گلـّـه 
ترکیــب شــدند و در مســیر تولیــد قــرار گرفتنــد. در ایــن خصــوص، بــا ردیابی هــای 

الزم، بایــد از ورود گاوهــای تحــت درمــان بــه خــط تولیــد جلوگیــری شــود.
 در مرحلــه بعــدی بــه منظــور بهبــود کیفیــت ردیابــی و اطمینــان از امنیــت غــذا، 
هــر دو مزرعــه اقــدام بــه تجهیــز آزمایشــگاهی در داخــل مزرعــه کردنــد که برنامه 
اجرایی آن در دستور کار سه ساله این مزرعه ها قرار گرفت. در این خصوص، 
مزرعه هــا، اقــدام بــه خریــد ابــزار تســت شــیر گاوهــای تحــت درمــان کرده انــد و 
قبــل از ترخیــص آن هــا از بیمارســتان و پیوســتن بــه دیگــر گاوهــای گلـّـه، ســالمت 

قطعــی و یــا بیمــار بــودن گاو تشــخیص داده می شــود.
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نمودار شماره ۵. وضعیت TPC مزرعه ۲ در ۱۱ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶.

•  جلوگیری از ورود دیگر آلوده کننده ها به محیط پرورش دام
 به منظور کنترل سطح آلودگی و جلوگیری از انتقال به دیگر گاوها، اقداماتی نیز 
در خارج از سالن شیردوشی انجام شد؛ به عنوان مثال، از ورود افراد غیرشاغل 
و بازدیدکننــدگان بــه داخــل مزرعــه جلوگیــری و یــا در صــورت لــزوم، تمهیــدات 
پیش گیرانــه بــرای آن هــا تهیــه شــد. نحــوه اســتفاده از مــواد ضدعفونی کننــده در 
بدو ورود به مزرعه، براساس پروتکل مربوطه، بازنگری شد و چاله ضدعفونی، 
بــه سیســتم اســپری مجهــز شــد. همچنیــن عــالوه بــر الســتیک های وســایل نقلیــه 
کــه در گذشــته تنهــا بــه واســطه چالــه ضدعفونــی، تمیــز می شــدند، کل وســیله 
نقلیه نیز به صورت اسپری و به طور کامل، قبل از ورود به مزرعه، ضدعفونی 
شــد تــا احتمــال ورود کوچک تریــن آلودگــی از خــارج از مزرعــه بــه داخــل کاهــش 

68



محل جداسازی و نگهداری حیوانات در بیمارستان

یابــد. همچنیــن مفهــوم منطقه بنــدی در مزرعــه، بــه اجــرا گذاشــته شــد و وســایل 
نقلیه حمل خوراک دام و حمل شیر، موظف شدند که تنها در مسیرهای تردد 

مشخص شــده در مزرعه، عبور و مرور داشــته باشــند.

•  مدیریت پسماندها در مزرعه
از دیگــر اقداماتــی کــه در زمینــه بهبــود شــرایط پــرورش دام انجــام شــد، بحــث 
مدیریت مایعات و پســماندها در مزرعه بود. همان طور که در قســمت جریان 
مواد مغذی توضیح داده خواهد شد، پساب ناشی از سیلوی ذرت، آب ناشی 
از شستشــو در شیردوشــی و دیگــر مایعــات ضایعاتــی در مزرعــه، طبــق برنامــه 
مدوّنــی، مدیریــت و از یکدیگــر جــدا شــدند. مهم تریــن مشــکل، پســاب ناشــی از 
ســیلوی ذرت بــود کــه عــالوه بــر ســمی بــودن آن، بــوی بســیار بــد، تجمــع انــواع 
حشــرات، آلودگی خاک و راه یابی به منابع آب های زیرزمینی را منجر می شــد. 
بــوی بــد و تجمــع حشــرات، آســایش و راحتــی گاوهــا را مختــل کــرده و از ایــن رو، 
مدیریــت جداســازی ایــن پســاب و هدایــت آن بــه مخــازن و تخلیــه روزانــه آن، 

تأثیــر مثبتــی در بهبــود ســالمت دام داشــت.

پیش گیری از ورود آلودگی به داخل

مدیریت مایعات و پساب ناشی از سیلوها

•  کیفیت جایگاه ها
بــا توجــه بــه بــاال بــودن تراکــم دام در هــر دو مزرعــه و کاهــش کیفیــت زندگــی و 
آســایش دام، کیفیــت جایگاه هــا در هــر دو مزرعــه، در مهم تریــن فضایــی کــه دام 
بیشــترین زمــان را در آن می گذرانــد )ســالن شیردوشــی(، بهبــود یافــت و در ایــن 
رابطه، ســاخت ســالن شیردوشــی جدید ۱00 واحدی در مزرعه شــماره ۱ و ســالن 
شیردوشــی چرخشــی جدید )بزرگترین شیردوشــی چرخشــی با ظرفیت 82 واحد 
در خاورمیانه( در مزرعه شماره 2 بود. نصب این سیستم ها، یکی از بزرگ ترین 
اقدامــات مدیریتــی در هــر دو مزرعــه بــود و کمــک قابــل توجهــی بــه کاهــش تراکم 
ّــه کــرد. در گذشــته و در فصــول گــرم، گاوهــا بایــد مــدت زمــان بیشــتری  دام در گل
را در ســالن های انتظــار شیردوشــی بــا دمــای محیطــی بــاال ســپری می کردنــد. امــا 
بــا احــداث سیســتم خنک کننــده و در نتیجــه راندمــان باالتــر دســتگاه ها، دوشــش 
تعــداد بیشــتر گاو در زمــان کمتــر ممکــن شــد. احــداث ایــن سیســتم، اســترس 
گرمایــی را بــه طــرز قابــل توجهــی کاهــش داد. در شیردوشــی های جدیــد، بــا 
نصــب سیســتم تهویــه مناســب در هــر دو مزرعــه، مشــکل مگــس و آلودگی هــای 
ناشــی از آن کــه حتــی می توانســت منجــر بــه آلودگــی شــیر شــود، بــه طــرز قابــل 

توجهــی کاهــش یافــت.
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2.  جریان مواد مغذی و مدیریت خاک
از آنجا که کنترل پسماندها و ضایعات در این مزارع به خوبی انجام نمی گرفت 
و پرتــکل مدوّنــی در ایــن مــورد وجــود نداشــت، همــه مزرعه هــا در ناحیــه قرمــز 
قرار داشــتند؛ همچنین انتشــار گازهای حاصل از فضوالت دامی در این مزارع، 

افزایــش اثــر گازهــای گلخانــه ای را منجــر می شــد. 
فضــوالت دامــی تولیــد شــده در مزرعه هــا، از دو بخــش جامــد و مایــع تشــکیل 
می شــوند. ایــن دو بخــش، پــس از جدا ســازی از یکدیگــر توســط دســتگاه های 
سپراتور )Separator(، دو مسیر جداگانه را طی می کنند. بخش جامد به عنوان 
بســتر دامــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و بخــش مایــع کــه منجــر بــه آلودگــی 
هــوا، افزایــش اثــر گازهــای گلخانــه ای و آلودگــی منابــع زیرزمینــی می شــود، در 
الگون هــای خاکــی ذخیــره می شــدند. اولیــن قــدم در ایــن زمینــه شناســایی نقشــه 
دفــع ایــن پســاب ها، تعییــن حجــم و شناســایی ماهیــت آن هــا از نظــر کیفــی بــود. 
ســپس بــرای کنتــرل و مدیریــت فاضــالب دامــداری، هــر دو دامــداری اقــدام بــه 
جداســازی ســه فاضالب )شــیر دوشــی، جایگاه های دام و ســیلو( مختلف تولیدی 

در دامــداری و ذخیره ســازی مجــزای آن هــا کردنــد.
در این زمینه برای کنترل این مشــکل، هر دو مزرعه با ســرمایه گذاری باال اقدام 
به ساخت و تجهیز سیستم تصفیه فاضالب در مزرعه کردند. پیش بینی می شود 
تــا پایــان ســال ۱۳۹5، هــر دو تصفیه خانــه بــه مرحلــه اســتفاده و بهره بــرداری 
برســند. بنابراین تمام فاضالب ناشــی از ســالن های شیردوشــی، جهت تصفیه و 

اســتفاده مجدد، به سیســتم تصفیه خانه انتقال خواهند یافت. 
بــه منظــور ذخیره ســازی مناســب قســمت جامــد فضــوالت دامــی، پرتوکل هایــی 
در حــال تدویــن اســت. اجــرای ایــن پروتکل هــا در نقشــه راه ســه ســاله مزرعــه 
تبییــن شــده و پــس از اجــرا، نه تنهــا تأثیــر باالیــی در جلوگیــری از آلودگــی آب هــای 
زیرزمینی و انتشار گاز های گلخانه ای در هوا خواهد داشت، بلکه سبب کنترل 
مگــس در مزرعــه خواهــد شــد. کنتــرل مگــس در مزرعــه بــه شــکل قابــل توجهــی 

رفــاه دام در فصــل تابســتان را افزایــش می دهــد.
در حال حاضر، بخش مایع مدفوع خروجی از سپراتور به عنوان یک مشکل ملی 
به حساب می آید. این بخش، یکی از غنی ترین منابع مواد مغذی از دست رفته 
در مزرعــه هســتند کــه ذخیره ســازی غیــر اصولــی آن می توانــد مشــکالت بســیاری 
را بــرای تمــام منابــع زیســت محیطی بــه همــراه داشــته باشــد. در ایــن زمینــه، یــک 
طرح تحقیقاتی درازمدت در حال اجرا اســت. در پی جلســات متعدد با ســازمان 
دامپزشــکی، جهاد کشــاورزی و اداره کل محیط زیســت، طرح اســتفاده از بخش 
مایــع فضــوالت در زمین هــای کشــاورزی بــا همــکاری ســازمان جهــاد کشــاورزی و 
دامــداری، در حــال تدویــن اســت. ایــن طــرح، بــرای اولیــن  بــار در کشــور، بــا هــدف 
تدویــن و اجــرای پروتکل هایــی بــرای اســتفاده مناســب و اصولــی بخــش مایــع جدا 
شــده از مدفــوع و اســتفاده آن بــر اســاس نیــاز خــاک منطقــه، در طــول ســه ســال 
آینــده و بــه صــورت کاربــردی بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. پــس از اتمــام بخــش 

بزرگترین شیردوشی چرخشی با ظرفیت ۸۲ واحد در خاورمیانه

بازسازی شیردوشی های جدید در جهت افزایش کیفیت شیر و رفاه دام
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•  مدیریت ضایعات
در ایــن زمینــه، کالس هــای آموزشــی 5S در هــر دو مزرعــه برگــزار و در پــی آن، 
برنامــه مدیریــت ضایعــات بــرای هــر دو مزرعــه در نقشــه راه ســه ســاله مزرعــه 
تدویــن شــد. در ایــن رابطــه، جداســازی ضایعــات، بــه عنــوان نخســتین قــدم و 
برون ســپاری آن به سیســتم های خصوصی برای جمع آوری از مزرعه انجام شــد.

3. بقای اقتصادی دامداری
تمامی اصول ذکر شده برای خرید خوراک و ذخیره سازی مناسب آن، در درجه 
اول منجــر بــه تهیــه محصــول بــا رطوبــت کمتــر و کیفیــت باالتــر، انبــارداری بهتــر، 
جلوگیــری از هــدر رفتــن و فاســد شــدن مــواد غذایــی و افزایــش زمــان نگهــداری 
محصــول در انبارهــا می شــود. بــه واســطه بهبــود سیســتم مدیریــت خریــد و 
نگهــداری بــه طــور مســتقیم، هزینه هــای خــوراک کاهــش می یابــد. همانگونــه 
کــه پیشــتر ذکــر شــد، دو ســوم هزینه هــای بخــش خوراک ســازی مزرعــه را خریــد 
ــن  ــوان انتظــار داشــت ای ــرد. در نتیجــه می ت ــر می گی و ذخیره ســازی آن هــا در ب

اقدامــات کمــک شــایانی بــه بهبــود اقتصــاد گلـّـه کنــد.
از سوی دیگر، تمامی اقدامات اعمال شده برای بهبود بهداشت گلّه که منجر 
بــه کاهــش TPC و ســوماتیک شــیر می شــود، بــه طــور مســتقیم بــا بیماری هــا، 
درمــان، مصــرف آنتی بیوتیــک و هزینه هــای درمانــی در ارتبــاط هســتند. بنابرایــن 
اســتفاده از آنتی بیوتیک هــا بــه مقــدار کافــی و بــا رعایــت شــرایط توصیــه شــده، 
عــالوه بــر کاهــش بیماری هــا، هزینه هــای درمانــی را کاهش داده و کیفیت شــیر 
را نیــز افزایــش می دهــد. مدیریــت پیش گیرانــه مزرعــه، بــا تکیــه بــر جلوگیــری از 
بــروز بیماری هــا و مشــکالت پنهــان مزرعــه، ســبب کاهــش هزینه هــای اضافــی 

مزرعه هــا خواهــد شــد. 
 )Laminitis( با بسترسازی بهتر و اجرای پروتکل های ارائه شده، درصد بروز لنگش
در مزرعــه بــه مقــدار قابــل توجهــی کاهــش پیــدا می کنــد و در پــی آن منجــر بــه 
استفاده کمتر دارو، کاهش هزینه های درمانی و کاهش نرخ حذف دام از گلّه 
می شــود. در ایــن خصــوص، نــرخ حــذف دام از گلـّـه، یکــی از شــاخص هایی بــود 
کــه بررســی شــد. همچنیــن نمــودار مخصــوص آن در جلســات هفتگــی ماهیانــه 

پایــش می شــدند کــه بررســی آن، حاکــی از رونــد رو بــه توســعه مزرعه هــا بــود.
انجام تمام اقدامات فوق و تهیه دستورالعمل های مربوطه، منجر به تولید شیری 
اســتاندارد بــا کیفیــت بــاال می شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه سیاســت گذاری های 
صنعــت لبنــی در ایــران، دامــداران می تواننــد بــه ازای تولیــد شــیر باکیفیت تــر، 
پاداش هایــی دریافــت کننــد کــه بــه طــور مســتقیم افزایــش ســود خالــص مزرعــه 

را در پــی خواهــد داشــت. 

سازه های جدید تصفیه خانه

جمع آوری فضوالت

شروع پروژه استفاده از بخش مایع کود در زمین کشاورزیمدیریت فضوالت

آزمایشــی ایــن پــروژه بــا همــکاری جهــاد کشــاورزی و دامداری اســتانداردهای الزم 
جهــت اســتفاده از کــود مایــع بــرای دامداری هــای کشــور تعریــف خواهد شــد.

همچنیــن پســاب ناشــی از ســیلوها کــه در گذشــته بــه خــاک بــاز می گشــتند و در 
نتیجه باعث آلودگی خاک و منابع آبی می شدند، اکنون در مخازن مخصوصی 

نگهداری می شــوند.
در زمینــه مدیریــت خــاک، دو عامــل آلودگــی خــاک و واکنــش خــاک، عوامــل موثر 
نیازمنــد توجــه هســتند. در زمینــه آلودگــی خــاک، اســتفاده بی رویــه از کودهــای 
معدنــی کــه امــکان آلودگــی خــاک بــا فلــزات ســنگین را دارنــد، بررســی شــد. بــرای 
بهبود این عامل، طرح بهبود شرایط خاک و غنی سازی آن با فضوالت ارگانیک 
مزرعه هــا، در کنــار توســعه سیســتم های مدیریــت فضــوالت دامــی در مزرعه هــا 
بــه ســازمان جهــاد کشــاورزی ارائــه شــد. اســتفاده از مدفــوع مایــع در زمین هــای 
کشاورزی، کمک شایانی به غنی سازی خاک کرده، از آلودگی با فلزات سنگین 
ــه  ــاز خــاک ب ــزان نی ــد و می ــری می کن ــی جلوگی ناشــی از مصــرف کودهــای معدن

غنی ســازی بــا کودهــای معدنــی را کاهــش می دهــد.
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قــدم بعــدی، ارزیابــی کیفیــت آب هــر دو مزرعــه بــود. بنابرایــن برنامــه منظــم 
شــش ماهــه ای بــرای ســنجش کیفیــت آب در هــر دو مزرعــه در نظــر گرفتــه 
شــد. پس از آن، کارشــناس نســتله، »کارلوگالی"، برای برگزاری دوره آموزشــی 
ــران دعــوت شــدند. در  ــه ای آب در کارخانه هــا، مــزارع و ســازمان های دولتــی ب
ایــن دوره آموزشــی، نحــوه اســتفاده از ابزارهــای پایــش آب مزرعه هــا تدریــس 
شــد و ســپس مزارع تأمین کننده شــیر شــرکت نســتله، از نظر ریســک، کیفیت 
آب و منابــع مــورد نیــاز در دســترس، مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد و بــر پایــه آن، 
برنامه ریــزی ســه ســاله ای جهــت بهبــود شــرایط مزرعه هــا در خصــوص شــناخت، 
کنتــرل و پایــش آب مصرفــی، تدویــن شــد کــه در نقشــه راه ســه ســاله مزرعه هــا 
قــرار گرفــت. همچنیــن بــرای مدیــران مزرعــه، دوره آموزشــی سیســتم پایــش 
ســطح آب چاه هــا و نحــوه اندازه گیــری آن، در کارخانــه نســتله بــا الگوبــرداری 
از ایــن سیســتم برگــزار شــد. در ایــن میــان، دو قســمت اصلــی مصرف کننــده آب 
یعنــی اســپری های مــورد اســتفاده در فصــل گرمــا، بــرای تهویــه بهتــر و بهینه تــر 

تعویــض شــدند و بــا مدل هــای کم مصــرف آب جایگزیــن شــدند. 
بــا سیســتم قــوی طراحــی، بــرای مصــرف بهینــه آب در یکــی از مزرعه هــا، طــرح 
جمع آوری آب باران از روی تمامی سقف های فری استال )Freestall( و انبارها 
اجــرا شــد. ایــن آب از طریــق سیســتم های لوله کشــی مجزایــی بــه چاه هــای 

ذخیره ســازی آب هدایــت می شــوند.  )نمــودار شــماره 6(

 4. مدیریت آب
با توجه به سطح پایین منابع آبی و مصرف ۹0% از آب کشور در بخش کشاورزی، 
نیــاز بــه پروژه هــای وســیع، کنتــرل و کاهــش مصــرف آب در بخــش کشــاورزی، 
ضــروری بــه نظــر می رســد. از آنجــا کــه هیچ گونــه ابــزاری بــرای اندازه گیــری دقیــق 
میــزان مصــرف آب مزرعه هــا وجــود نــدارد، پایــش مصــرف آب ایــن مراکــز را بایــد 
مــد نظــر قــرار داد. نخســتین قــدم در ایــن صرفه جویــی، بررســی و ارزیابــی میــزان 
آب مصرفــی مــزارع اســت. در ایــن زمینــه، مقادیــری ماننــد میــزان مصــرف آب هــر 
مزرعه و زیرمجموعه های آن به ازای واحد مشخص تولید شیر از اهمیت باالیی 
برخوردار اســت. در این راه، دامداران توانســتند بخش های عمده پرمصرف آب 
در مزرعه را شناســایی کرده و نقشــه راهی برای کاهش مصرف آب آن مناطق، 
در برنامــه درازمــدت خــود داشــته باشــند. ایــن پایــش از حــدود شــش مــاه پیــش 

در هــر دو مزرعــه آغــاز شــد. 

نمودار شماره ۶. مصرف آب، این نمودار میزان مصرف ماهانه آب در فارم 
را نشان می دهد.

6000

11000

10000

9000

8000

7000

5000

4000

3000

2000

1000

A
pr

il

M
ay

Ju
ne

Ju
ly

A
ug

us
t

S
ep

te
m

be
r

O
ct

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r

Ja
nu

ar
y

Fe
br

ua
ry

M
ar

ch

انتقال آب سقف ها از طریق لوله کشی و ذخیره سازی آب

استفاده از کود مایع در زمین های کشاورزی

نصب ابزار برای پایش مصرف آب مزرعهمه پاش برای تهویه هوا
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5. مصرف انرژی در مزرعه
توصیــه شــرکت نســتله در قالــب طــرح RISE بــرای پایــداری بیشــتر مزرعه هــا، 
استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به جای منابع فسیلی بود. تمامی مزرعه های 
مــورد مطالعــه، از نظــر شــرایط کنتــرل و مصــرف انــرژی، در ناحیــه قرمــز قــرار 
داشــتند. بــا ایــن وجــود، بــه دلیــل شــرایط کشــور و قیمــت ســوخت مصرفــی در 
تمامــی صنایــع، هیــچ برنامــه مدوّنــی بــرای پایــش مصــرف انــرژی وجــود نداشــت. 
بنابرایــن در نقشــه راه پنج ســاله در مزرعه هــا، ایــن موضــوع در اولویــت قــرار 
گرفــت و مطالعــه بهبــود و اصــالح ایــن پارامتــر بــه عنــوان یــک طــرح طوالنی مدت 
بــرای هــر دو مزرعــه مــورد بررســی قــرار گرفــت. در ایــن طــرح توســعه، در یکــی از 
مزرعه هــای تأمین کننــده شــیر شــرکت نســتله، المپ هــای معمولــی با المپ های 
LED تعویــض شــدند و هــر دو مزرعــه، از شــش مــاه گذشــته، پایــش مصــرف 

انــرژی را آغــاز کردنــد.  )نمــودار شــماره 7(
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نمودار شماره ۷. مصرف برق، این نمودار میزان مصرف ماهانه برق در فارم 
را نشان می دهد.

نصب تابلو برق بر اساس استانداردهای ایمنی

نصب المپ های LED به جای المپ های پرمصرف
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6.  شرایط کاری و کیفیت زندگی کارکنان
شــرایط کاری در مزرعــه می توانــد دامنــه وســیعی از عوامــل را در بــر گیــرد. در 
میان تمام شرایط کاری، شغل کارگران، جذابیت کافی را نداشته و از طرفی، 
بحــث ایمنــی در هیچ یــک از مــوارد رعایــت نمی شــد. بــرای افزایــش جذابیــت 
شــغل و فعالیت هــا، بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه بــا آمــوزش نیروهــای انســانی 
در مزرعــه، دانــش آن هــا را توســعه دهیــم و از آنجایــی کــه در نظــر نســتله، 
منابع انســانی، مهم ترین دارایی یک سیســتم اســت، توســعه دانش افراد در 

اولویــت قــرار گرفــت و نســتله، اقــدام بــه ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه کــرد.
در ابتــدای کار، کارشناســان بخــش SHE نســتله، مزرعــه را بــه طــور کامــل 
بررســی کردنــد، نقــاط ضعــف آن را مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد و یــک برنامــه 
درازمــدت ســه ســاله، در جهــت رفــع تمامــی نقــاط بحرانــی و تهدیدکننــده 

ــد.  ســالمت افــراد تهیــه کردن
بــه  ایــن مزرعه هــا در ســال گذشــته می تــوان  ایمنــی  اقدامــات  از جملــه 
بررســی دســتگاه یونجــه خردکــن، اشــاره کــرد. در ایــن دســتگاه، 5 نــوع عامــل 
تهدیدکننــده ســالمت افــراد کــه شــامل قطــع عضــو، پرتــاب ســنگ، حمــل بــار 
ــد، شناســایی شــد. ــار بودن ــه داخــل دســتگاه و تولیــد غب ســنگین، ســقوط ب

 در نهایــت بــا نصــب کانوایــر )Conveyer( حمــل یونجــه بــه داخــل دســتگاه، 
مشــکالت ایمنــی رفــع شــدند. ایجــاد مســیر جداگانــه ای بــرای افــراد پیــاده در 
مزرعــه، یکــی دیگــر از اقداماتــی بــود کــه از تصــادف افــراد بــا ماشــین آالت 

جلوگیــری می کــرد.
 از دیگــر اقدامــات مهــم ایمنــی می تــوان بــه نصــب خطــوط ایمنــی و تابلوهــای 
هشــداردهنده در مزرعــه اشــاره کــرد کــه در نهایــت شــرایط ایمنــی کارگــران را 
ــی ایمنــی در هــر دو مزرعــه توســط کارشناســان بخــش  ــد. ارزیاب فراهــم کردن
SHE نســتله انجــام شــد و پــس از آن، لیســت مشــکالت مربوطــه، تهیــه و بــا 
توجــه بــه عوامــل خطرســاز موجــود در مزرعــه، مشــکالت رفــع شــدند. همچنین 
در ایــن مزرعــه، مســیر جداگانــه ای بــرای تــردد افــراد و کاهــش تمــاس افــراد 
بــا خودروهــا و ماشــین آالت و جلوگیــری از خطــر تصــادف، طراحــی و ســاخته 
شــد و افــراد، از ابتــدای ورود بــه مزرعــه تــا قســمت اداری، از جــاده پیــاده روی 
مخصــوص تــردد می کردنــد. از دیگــر اقداماتــی کــه در زمینــه بهبــود شــرایط 
کاری و کیفیــت زندگــی در مزرعــه انجــام شــد، برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
مرتبــط بــا مباحــث مختلــف بــود کــه در نهایــت بــه افزایــش ســطح دانــش 
کارگــران منجــر می شــد. چنیــن کارگرانــی، بــا دانــش کاری بیشــتر، در شــرایط 
بهتــری قــرار خواهنــد گرفــت و امــکان ارتقــای ســطح کار آن هــا در آینــده وجــود 
دارد. همچنیــن از بــروز حــوادث ناخواســته ای کــه بــر اثــر عــدم آگاهــی از علــم و 
دانــش کافــی کار ممکــن اســت بــروز نماینــد، جلوگیــری خواهــد شــد. از جملــه 
ایــن دوره هــا، می تــوان بــه دوره هــای آموزشــی مربــوط بــه ســیلو کــردن علوفــه 
در مزرعــه، دوره کاهــش و کنتــرل آفالتوکســین در مزرعــه، مدیریــت فاضــالب 
توســط تیــم SHE نســتله، دوره آســایش و رفــاه دام و دوره هــای مربــوط بــه 
افزایش و حفظ کیفیت خاک در ســازمان دامپزشــکی اشــاره کرد که در ســالن 
همایش هــای شــرکت نســتله و ســالن همایــش ســازمان دامپزشــکی برگــزار 
شــدند. در ایــن دوره هــای آموزشــی، عــالوه بــر دامــداران، کارکنــان مزرعــه، 
برخــی از متخصصــان ســازمان دامپزشــکی و ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان 
حضــور داشــتند و حضــور ایــن افــراد کــه نماینــدگان ارگان هــای دولتــی بودنــد، 
توانســت بــه نوعــی انگیــزه بیشــتری در کارکنــان مزرعــه بــرای شــرکت در ایــن 

دوره هــای آموزشــی ایجــاد کنــد. 

دستگاه سیلو تراش

دستگاه خودکشش

نصب عالئم هشدار دهنده در مناطق خطرناک

استفاده از کانوایر برای حمل یونجه به ایستگاه یونجه خردکن
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7. مدیریت مزرعه
از ابتدای شــروع فعالیت های مشــترک شــرکت نســتله و دو مزرعه تأمین کننده 
شــیر، تغییــرات قابــل توجهــی در سیســتم مدیریــت مــزارع بــه وجــود آمــد و 
مدیــران هــر دو مزرعــه، بــا انگیــزه قابــل وصفــی، ســعی در بهبــود تمــام شــرایط 

موجــود کاری داشــتند.

•  مدیریت پرسنل
کارشناســان شــرکت  بــا مشــارکت  مزرعــه،  دو  هــر  مدیــران  این بــاره،  در 
نســتله، ســازمان دامپزشــکی، ســازمان جهــاد کشــاورزی و اداره کل محیــط 
زیســت اســتان قزوین، در کارخانه و در مزرعه، امکانات برگزاری دوره های 
کردنــد.  فراهــم  را  مزرعــه  در  فعالیــت  زمینه هــای مختلــف  در  آموزشــی 
آموزشــی در زمینه هــای مختلــف، ســطح  ایــن دوره هــای  برگــزاری  پــی  در 
دانــش و انگیــزه کارکنــان مزرعــه نیــز افزایــش قابــل توجهــی یافــت و امــکان 
ــن دوره هــای  ــه ای ــده فراهــم شــد. از جمل ــر از افــراد در آین اســتفاده بهینه ت
آموزشــی می تــوان بــه دوره هــای مرتبــط بــا اصــول کیفــی خــوراک و شــیر، 
ســیالژ )Silage(، آســایش دام، اصــول ایمنــی کار در مزرعــه، دوره آمــوزش 
حــل مشــکالت )GSTD و DMAIC( و دوره آموزشــی اســتفاده از دوربیــن 

)Infrared( در مزرعــه اشــاره کــرد. 
از جملــه اقدامــات مدیریتــی جدیــد در حیطــه کارکنــان می تــوان بــه تأســیس 
بخــش منابــع انســانی )HR( در مزرعــه اشــاره کــرد. ایــن بخــش، بــا نظــارت بهتــر 
بــر نحــوه قــرارداد و کار کارکنــان، وضعیــت کاری بهتــری را بــرای پرســنل ایجــاد 

می کنــد و کارکنــان، بــا انگیــزه باالتــری بــه کار در محیــط می پردازنــد.

•  امنیت تولید
از آنجایــی کــه بیماری هــای انتقالــی گلّه هــا بــه یکدیگــر، یکــی از بزرگ تریــن 
عوامــل تهدیدکننــده امنیــت تولیــد در مزرعه هــا بــه حســاب می آینــد، تفکــر 
منطقه بنــدی بــه هــر دو مزرعــه انتقــال داده شــد و بــه عنــوان نخســتین قــدم در 
ایــن زمینــه، چالــه ضدعفونــی بــه همــراه اســپری های مناســب، در درب ورودی 

هــر دو مزرعــه فعــال شــدند. 
در ایــن زمینــه، پروتکل هایــی بــرای ایمنــی زیســتی در هنــگام بــروز بیماری هــای 
همه گیر، در برنامه طوالنی مدت ســه ســاله مزرعه ها جای داده شــد. همچنین 
یکی از مزرعه ها، در زمینه استفاده از واکسن و جلوگیری از انتشار بیماری ها، 
حتــی بــه پوشــش مزرعه هــای همجــوار کوچــک بــا تــوان مالــی کمتــر پرداخــت و 
بدین ترتیــب میــزان آلودگــی منطقــه را تــا حــد قابــل توجهــی کاهــش دادنــد. بــه 
طوری که در این مزرعه ردی از بیماری ذکر شــده در ســال گذشــته دیده نشــد.

بازدید شرکت نستله ایران از شیردوشی چرخشی

چاله های ضد عفونی انسانی و ماشین
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کنفرانس مایکوتوکسین - کارخانه قزوین 
۱۱ - ۱2 خرداد ۱395

»التک« و تیم خدمات کشاورزی کارخانه قزوین نستله در تاریخ یازدهم و 
دوازدهم خرداد ماه در طی دو روز، بازدید از کارخانه و کنفرانس مدیریت 
مایکوتوکســین را برگــزار کــرد. در ایــن کنفرانــس بیــش از ۳0 نفــر کارشــناس 
مزرعه از مزارع شیری مختلف قزوین و نمایندگان رسمی دولت از سازمان 

دامپزشــکی ایران و اتحادیه مزارع شــیری شــرکت کردند. 

ارائه بهترین عملیات مدیریت کود در مزارع 
شــیری مــدرن در شــرکت نســتله ایــران، بــا 
حضور سازمان EPO و IVO از وزارت کشاورزی
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دوره هــای آموزشــی NCE و ارزیابــی و 
پیــاده ســازی مــزارع

بــه مــزارع در  مشــاوره مدیریــت فاضــالب 
کارخانه نستله با همکاری تیم SHE و خدمات 
کشاورزی و بازدید از محوطه فاضالب نستله
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•  مدیریت کیفیت
همانگونــه کــه در بخــش پیشــین اشــاره شــد، اولیــن و مهم تریــن قــدم در جهــت 
مدیریــت کیفیــت، اختصــاص نیــروی متخصــص در هــر دو مزرعــه بــه عنــوان 
مدیــر کنتــرل کیفیــت بــود کــه بــه دنبــال آن تمامــی پروتکل هــا و اســتانداردها 
در مزرعه هــا تبییــن و اجرایــی شــود. در جهــت شناســایی و تضمیــن کیفیــت 
خوراک هــای خریــداری شــده، هــر دو مزرعــه خــود را به آزمایشــگاه تجهیز کردند 
و بدین گونه، کیفیت اقالم خوراک و همچنین کیفیت شیر بهبود قابل توجهی 
یافــت. ســایر عوامــل کنترل شــده بهداشــتی نیــز از قبیــل ســلول های ســوماتیک، 
TPC و بسترسازی، مانع از بروز بیماری های مزمن، کاهش هزینه های درمانی 
و نــرخ حــذف گاوهــا در گلـّـه شــد. تمامــی ایــن اقدامــات بــه صــورت هفتگــی در 

جلســات مشــترک شــرکت و دامــداری مــرور می شــوند.

•  مدیریت استراتژی و برنامه ریزی
یکــی از مهم تریــن بهبودهــای مدیریتــی در ایــن مــزارع، تعریــف نقشــه راه مزرعه 
در ســه ســال آینــده بــود. در ایــن زمینــه جلســاتی بــا مدیــران مزرعــه بــه منظــور 
تعریف اهداف اصلی مزرعه در ســه ســال آینده انجام شــد. بر اســاس اهداف 
تعریــف شــده در ایــن جلســات، تابلوهایــی بــا نقشــه راه ترســیم ، در مزرعه هــا 
نصــب و بــرای هــر کــدام از اولویت هــا، پروژه هــای کوچکــی بــرای دســت یابی 
تعریــف شــدند. در ایــن راســتا، معیارهایــی نیــز بــرای اندازه گیــری پیشــرفت 

پروژه هــا تعریــف شــد. 
به منظور بررســی تمامی این پروژه ها، جلســاتی به صورت هفتگی و ماهانه با 
مدیران مزارع برگزار می شــود. در این جلســات، تمامی عوامل مهم دســت یابی 
بــه یــک بنــگاه یکپارچــه ســود مند، تحــت بررســی قــرار گرفــت کــه از مهم تریــن 
آن هــا می تــوان بــه کیفیــت، احتــرام بــه محیــط زیســت، ســالمت کارمنــدان و 

افزایــش بهــره وری هــر دو مزرعــه اشــاره کــرد. 
در ادامــه در جهــت کاهــش میــزان ضایعــات در کل پردازش هــا و فعالیت هــای 
 Lean Dairy( مزرعــه و بــه منظــور افزایــش بهــره   وری هــر دو مزرعــه، پــروژه
Farming( آغــاز بــه کار کــرد. ایــن پــروژه بــا برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی ســه 
روزه و بــا شــرکت دو مزرعــه تأمین کننــده شــیر و کارشناســان نســتله اجــرا شــد. 
ایــن دوره آموزشــی، نقشــه راه کاهــش ضایعــات در فضــای  پــس از اتمــام 
شیردوشــی از نظــر زمــان و مــواد مــورد اســتفاده در کارخانــه خــوراک، در جهــت 
افزایــش بهــره وری پردازش هــا و جلوگیــری از هــدر رفتــن مــواد اولیــه تعریــف و 

از مــاه اکتبــر ســال 20۱6 آغــاز شــد.
این کارگاه آموزشی، فرصتی برای مدیران هر دو مزرعه بود تا تعامل متقابلی 
از نظر سطح دانش، تجربیات و اطالعات داشته باشند و در ضمن، از اطالعات 
آقــای پاســکال، کارشــناس مربوطــه، اســتفاده کننــد. نتایــج حاصــل از ایــن دوره 
بــا نقشــه راهــی بــرای کاهــش میــزان ضایعــات و افزایــش ســوددهی ایــن مــزارع 
ترســیم شــد. از جمله پروژه های تعریف شــده در این دوره، می توان به کاهش 
ــه خــوراک، بهینه ســازی مصــرف آب در شیردوشــی ها و  ــار در کارخان گــرد و غب

استانداردســازی تمــام فعالیت هــای حیاتــی در مــزارع اشــاره کــرد. 
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