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علی محبی*

ایجاد شکاف در گوش دام )شکل های 1 و 2(، خمیر سوزاننده قلیایی، 
شبکیه  اسکن  و  بینی  اثر  رادیویی،  امواج  کمک  به  هویت  تشخیص 

چشم و داغ زدن روی دام، انجام می  شود )اسماعیلی، 1396(.
و  برتر  دام  های  انتخاب  و  شناسایی  دام  ها،  نشانه  گذاری  از  هدف 
در  سودمند  و  موفق  دام  تعیین  جهت  اقتصادی  رکوردگیری  های 
عمر  طول  در  باید  شماره،  که  می شود  تأکید  و  است  دامپروری  ها 
به  و  داشته  دوام  حیوان، 
باشد  قابل رؤیت  آسانی 

)توحیدی،1395(. 
زمان دقیق شماره  گذاری 
تا  هفته  یک  از  دام  ها، 
زایش،  از  قبل  10 روز 
است.  شده  عنوان 
بره  ها،  شماره  گذاری 
با  موقت،  به  صورت 
آویز  و  گوش  پالک 
و  می شود  انجام  گردن 
پس از اینکه به سن 5 
رسیدند،  ماهگی   6 تا 
ی  ی ها ر ا ه گذ ر شما

یادشده، قابل تغییر است )ذوقی، 1397(.

طرح پالک  کوبی دام های سبک و سنگین
جامع  نظام  قانون   10 ماده  اجرایی  آئین نامه  اجرای  برای 
وزیران  هئیت  مصوبه  کردن  اجرایی  همچنین  کشور،  دامپروری 
خرید  حمل و نقل،  نگهداری،  اختصاصی  ضوابط  خصوص  در 
در  دام ها  پالک  کوبی  طرح  زنده،  دام  جابه جایی  و  فروش  و 
الزم،  مقدمات  تهیه  عدم  به  دلیل  ولی  شد  مصوب   1388 سال 
طرح مذکور، اجرایی نشد )مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی، 1390(. با تغییرات قیمت ارز از سال 1397، قاچاق 

مقدمه
نشانه  گذاری دام  ها، به شیوه  های مختلف و با هدف شناسایی و نسبت 
تعلق آنها به دامداران، از گذشته امری رایج بوده است. در این ارتباط، 
عالمت،  این  می  کند.  استفاده  مخصوصی  عالمت  از  دامداری،  هر 
توافقی و موروثی بوده و دامداران هم جوار، مجاز به استفاده از آن 
نیستند )محبی، 1399(. Blancou )2001( معتقد است نشانه گذاری 
است.  می شده  انجام  حمورابی ها  توسط  قبل  سال   3800 از  دام ها 

نیز  رسمی  کدگذاری 
قرن 18 در پرو انجام 
تحقیقات  است.  شده 
 33 در  شده  انجام 
کشور در حال توسعه 
 87 که  داد  نشان 
درصد آنها به اشکال 
مختلف دارای سیستم 
شناسایی دام هستند. 
)2019(  Douglas
را  دام ها  کدگذاری 
جمع آوری  برای 
به  مربوط  داده های 
شیر  میزان  و  زمان 

تولیدی دام ها مفید دانسته است. FAO )2016( شناسنامه دار کردن 
دام ها، نظارت بر عملکرد آنها و جمع آوری اطالعات سالمت دام 
 )2015(  Abin است.  شمرده  بر  دام ها  پالک کوبی  اهداف  از  را 
آفریقا  در  گاو  گله های  ژنتیکی  مدیریت  در  را  دام ها  پالک کوبی 

مؤثر دانسته است.
شماره  زنی دام  ها برای مسائلی همچون بیمه کردن دام ها، اطالع از 
انواع و رده  های مختلف دام و غیره ضروری است و نیاز به رعایت 
استانداردهای خاصی دارد. شماره  زنی به دو شیوه موقتی توسط 
پالک گوش، پالک گردن و اسپری کردن گله با رنگ  های مختلف 
و شیوه دائمی )غیر قابل تعویض( توسط خال کوبی روی بدن دام، 
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شکل 1- انواع پالک های گوش و گردن دام 
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دام به کشور  های هم جوار، روند صعودی به خود گرفت. دولت برای 
پیشگیری از این امر و کاهش قیمت گوشت، دوباره طرح پالک  کوبی 
دام ها را مطرح و اجرای آن را تا پایان سال 1398 الزامی بر شمرد 
زمینه  در  به ویژه  دام،  به صاحبان  ارائه خدمات  )محمودی، 1399(. 
حمل و نقل دام  ها و خدمات بهداشتی، منوط به هویت  دار کردن دام  ها، 
با پالک ملی، ذکر شده است، دام  هایی که هویت  دار و پالک  کوبی نشده 
و دارای گواهی حمل بهداشتی و قرنطینه  ای دامپزشکی و مجوزهای 
در  که  کسانی  می  شوند.  محسوب  قاچاق  کاالی  نباشند،  مربوطه 
براساس  کنند،  کوتاهی  دام ها،  پالک  کوبی  و  ثبت  سامانه  خصوص 
قوانین اداری و قضایی، تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. صندوق بیمه 
نیز دام هایی را که هویت  گذاری نشده  اند، بیمه نخواهد کرد. براساس 
این ابالغیه، تمامی شرکت های حمل و نقل و مباشران حمل دام زنده 
موظفند که پیش از حمل دام زنده، اطالعات ثبت شده در سند حمل 
مربوطه را با محموله، مطابقت دهند و در صورت عدم انطباق از نظر 
تعداد، نوع دام، مبدأ و مقصد و سایر اطالعات، از صدور بارنامه حمل 

آن خودداری کنند )شفائی، 1398(.
کشاورزی  جهاد  وزارت  عهده  بر  دام ها،  شماره  گذاری  قانون،  طبق 
اتحادیه های دامداران،  بین  تفاهم نامه  براساس  نیز  این وزارت  است. 
بیمه  صندوق  و  عشایری  و  سبک  دام  اتحادیه  همگام،  صنعت 
قبیل  از  هویت  گذاری،  با  مرتبط  امور  کلیه  کشاورزی،  محصوالت 
سامانه  به  دسترسی  ارائه  مأمور،  و  پیمانکار  تعریف  پالک،  توزیع 
و  مرکزی  اتحادیه های  به  را  دام  هویت  ثبت  و  گله  تعریف  جامع، 
بر  نظارت  امر  و  است  نموده  واگذار  یادشده،  مجموعه  های  استانی 
هویت  گذاری دام  ها را به ادارات امور دام استان ها واگذار کرده است. 
از  دام  جابه جایی  همچنین  شده،  کشتار  یا  تلف شده  دام های  حذف 
یک گله به گله دیگر در سامانه طراحی شده، تنها از طریق اداره کل 
دامپزشکی، امکان پذیر خواهد بود. ازآنجایی که در پالک های قدیمی 
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به  اقدام  می توانست،  کسی  هر  کشور،  از  نقطه  هر  در  رقمی،  هشت 
تهیه پالک کند، این پالک  ها به پالک های 15 رقمی، تبدیل شدند که 
چهار رقم اول، کد کشور، دو رقم بعدی، کد اتحادیه صنعت دامپروری 
کشور، رقم بعدی، نوع و رده دام و هشت رقم بعدی، مالک و مکان 
پرورش دام را مشخص می کند. همچنین فقط سازمان دامپزشکی و 
اقدام  تفاهم نامه  عقد  به  نسبت  که  دام(  بخش  )تشکل های  مباشران 
.)1398 سروستانی،  )سلطانی  شدند  پالک  تهیه  به  موظف  کرده  اند، 

اهداف
کرد  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  دام ها  پالک  کوبی  طرح  اهداف  از 

)سلطانی سروستانی، 1399(:
- جلوگیری از قاچاق دام های زنده به خارج از کشور

تولیدات  در  اقتصادی  کار  )زیربنای  دام  واقعی  آمار  به  دستیابی   -
دامی(

- برنامه ریزی اصالح نژادی در کشور در جهت بهبود کیفی و کمی 
تولیدات دامی

- تسهیل در پردازش توزیع نهاده  های دامی
- برنامه ریزی برای تولید علوفه مورد نیاز دام

- حذف هزینه  های موازی شناسایی دام از طریق ارگان های مختلف 
محصوالت  بیمه  دام،  نژاد  اصالح  مرکز  دامپزشکی،  سازمان  از جمله 

کشاورزی و بانک های عامل
صنعت  در  واکسن  و  دارو  )تأمین  بهداشتی  برنامه  ریزی  تسهیل   -

دامپروری و جلوگیری از بیماری  ها(
- برنامه  ریزی برای مازاد تولیدات

- کنترل ورود دام بی  هویت از خارج کشور
- امکان بیمه دام

- شناسایی نژاد دام با هویت  گذاری

شکل 2- نشانه گذاری دام ها با استفاده از رنگ ) دام های طوایف بختیاری، دشت الله واژگون، 1398(
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- سهولت در حمل و نقل و تردد دام ها
- سهولت اصالح نژاد

- امنیت سرمایه  گذاری
- رعایت حقوق حیوانات

- مطالعات علمی و تحقیقاتی
- توسعه عملیات اصالح نژاد

چرا  کننده  دام  های  کنترل  در  پالک  کوبی  طرح  چالش  های 
در مراتع

نظر به اینکه براساس بند یک از فصل دوم )شرایط عمومی( شیوه  نامه 
فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره  برداری از مراتع کشور، مدیریت 
بر اساس پروانه  های چرا و طرح های مرتع داری  مراتع و کنترل دام، 
انجام می شود ) دفتر امور مراتع، 1395(، طرح سؤاالتی به شرح ذیل 
و پاسخ به آنها از سوی طرفداران نظریه کنترل دام مازاد مراتع بر اساس 
طرح پالک کوبی دام ها، می  تواند بینش ما را نسبت به موضوع ارتقا 
داده، در تقویت یا رد این نظریه، در نتیجه تصمیم گیری های مدیریتی 

مفید واقع شود: 
پروانه چرا  از مراتع که  برای بخش هایی  دام ها،  - طرح پالک کوبی 
تهمیداتی  چه  نشده اند،  مشخص  ذی حق  بهره برداران  و  نشده  صادر 

اندیشیده است؟
بسیاری  اسامی  شده،  پروانه  های صادر  اکثر  بودن  قدیمی  به  دلیل   -
این  در  می  خورد.  چشم  به  پروانه  ها  در  هنوز  متوفی،  دامداران  از 

خصوص، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟
- آیا دام های دامداران بدون پروانه چرا که به شکل غیر قانونی در 

مراتع حضوردارند، نیز پالک گذاری خواهند شد؟
تغییر خواهند  کدگذاری  های جدید،  براساس  چرا  پروانه  های  آیا   -

کرد؟ و آیا زمینه انجام آن وجود دارد؟
- آیا به تعداد دام مجاز قید شده در پروانه  ها، کد دام در پروانه، درج 

خواهد شد؟ تکلیف دام مازاد چه خواهد بود؟ 
- آیا برای پیشگیری از جایگزینی کد دام کشتار یا تلف شده، با دام 

مشابه جدید، پیش  بینی الزم انجام شده است؟
- برای تغییرات ترکیب دامی از زمان صدور پروانه ها، چه تمهیداتی 

اندیشیده شده است؟
تولد،  )شامل  دام  ها  پویایی  تغییرات  درج  برای  تسهیالتی  آیا   -
کوتاه مدت هستند، در  مرگ و میر، کشتار، خرید و فروش( که اکثراً 

نظر گرفته شده است؟
- آیا امکان گزارش  دهی تغییرات دامی، برای دامدارانی که دور از 

مراکز اجرایی، ماه ها سرگرم دامداری هستند، وجود دارد؟
- آیا همه راه های کنترل تخلفات پالک کوبی دام ) مثل تعویض پالک های 
است؟ پیش  بینی شده  مراتع  در  غیره(،  و  یکدیگر  با  مشابه  دام های 
- تکلیف از بین رفتن عمدی و غیر عمدی پالک ها )از جمله شکستگی( 

چه خواهد بود؟ 

با این اوصاف، به نظر می  رسد که مراحل اجرایی شدن طرح کدگذاری 

از  آسان  تر  به  مراتب  نیمه صنعتی،  و  صنعتی  دامپروری  های  در  دام، 
دامداری  های سنتی بوده و هنوز بسترهای قانونی الزم برای اجرای 

آن در مراتع پیش بینی نشده است.
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