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رفاه دام در دامپروري ارگانیک

چکیده
امروزه دامپروري ارگانیک یکی از مهم ترین نظام هاي پایـدار جایگزیـن     

در این سیستم، رعایت اصـول  .  سیستم هاي رایج دامپروري بشمار میرود

اولیه و استانداردهاي مصوب ضروري است که از جمله مهمـترین آنهـا،         

از آنجا که سالمت انسان تابعی از سـالمت دام   .  موضوع رفاه دام می باشد

بوده و با توجه به آنکه در سالیان اخیر موضوعات سالمت انـسان، رفـاه         

حیوان و حفظ محیط زیست از سوي افکار عمومی بشدت دنبال می شـود  

لذا ضرورت دارد که به رفاه دام در سیستم هاي پرورش توجه جدي بعمل   

میالدي 18رفاه دام شاخه اي از علم حقوق حیوانات است که در قرن .  آید

بنیان گذاري شده و تالش جامعه جهانی در حال حاضر پیگیري تـصویب     

طبق تعاریف ارایه شـده،  .  اعالمیه جهانی رفاه در سازمان ملل متحد است

رفاه حیوانات به معناي عدم آزار و اذیت جسمی و روانی حیوان و یا میزان 

. تعامل او با شرایطی است که در آن قرار دارد

برنامه هاي اجرایی مختلفی براي رفاه حیوانات وجود دارد که مهمترین آنها 

تلفیـق  OIEطبق برنامه .  استISOو OIEبرنامه هاي ارایه شده توسط 

اصل ضروري آزادیهاي حیوانات  5سالمت جسمی و روحی حیوان و رعایت 

اصل فوق، ارزیابی   5، ایجاد یک نظام اجرایی با تکیه بر ISOو طبق برنامه 

. ورودي و خروجی رفاه و کمی سازي مشکالت رفاهی مورد تاکیـد اسـت        

توجه به این نکته ضروري است که پرورش صحیح و حفظ سالمت و شادابی 

بعبـارت دیگـر    .  حیوانات یکی از اصول مهم دامـپروري ارگانیـک اسـت        

استانداردهاي دامپروري ارگانیک یعنی رفاه بیشتر و باالتر بـراي دام و در     

بطور خالصه  .  نتیجه رفاه و سالمت بسیار باالتر براي مصرف کننده تولیدات

اصـل  -اصل تغذیـه :  اصول رفاه دام در دامپروري ارگانیک بشرح زیر است

اصل حمل و نقل  -اصل جایگاه-اصل اصالح نژاد و تولید مثل-سالمت دام

.اصل حقوق و رفاه پرستاران دام-و کشتار

-استاندارد-سالمت حیوان-رفاه دام-دامپروري ارگانیک: کلمات کلیدي
.آزادي حیوانات


