
فصل 4
ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبورعسل و آبزیان
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واحد یادگیری ١

اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

معرفی و آشنایی با ۱۰ نژاد برتر تخم گذار دنیا:
١ نژاد Hybrid )نژاد ترکیبی(: در جهان از این نژاد بسیار است و معروف ترین 
آن Golden comet )دم طالیی( نام دارد. یکی از خصوصیات بارز این نژاد مقاوم 
بودن در هر شرایط آب و هوایی و ضمناً تغذیه کم و بازده باالی آن می باشد. این 
نژاد به طور متوسط در سال ۲۸0 عدد تخم در سال می گذارد. که با تغذیه اصولی 
و صحیح امکان برداشت ۳10 تخم در سال را نیز دارا است. رنگ این تخم ها عموماً 

قهوه ای است.
2 نژاد رد ایلند قرمز )Rhode island red(: منشأ این نژاد از امریکا بوده و به 
عنوان یک هدف دوگانه مرغ شناخته شده است )یعنی هم گوشتی و هم تخم گذار(. 
نژاد رد ایلند قرمز در سال حدود ۲۵0 عدد تخم می گذارند که با کنترل شرایط 

جیره بندی این رقم تا ۲۸0 عدد هم قابل رشد است.
لحاظ شخصیتی  به  نژاد  این  هستند.  متوسط  و  قهوه ای  عموماً  تخم مرغ ها  رنگ 
نیز  بسیار آرام و مهربان است به گونه ایی که در گله مراقب دیگر هم نوعان خود 

هست.
3 نژاد لگهورن )Leghorn(: اجداد این نژاد در واقع از امریکا به ایتالیا آورده 
شدند حدود سال1۸00 میالدی. لگهورن خصوصیات منحصر به فردی دارد. بدنی 
سفید با شانه های کشیده و تخم مرغ هایی به رنگ سفید و شیری. این مرغ بسیار 
خجالتی است و در ارتباط با انسان به سختی هماهنگ می شود. لگهورن به طور نادر 

کرچ می شود و میانگین تخم گذاری ان بین ۲۵0 تا ۲۸0 تخم در سال می باشد.
4 نژاد ساسکس )Sussex(: این نژاد نیز همانند رود ایلند قرمز با هدف دو گانه 
مطرح شده )گوشتی و تخم گذار( این نژاد مناطق بومی بریتانیا بوده و دارای هشت 
گونه طیف رنگی مختلف بوده است اما عموماً به صورت بدنی سفید با گردن و دم 

سیاه می باشد.
مرغ ساسکس به راحتی قادر به تولید ۲۵0 عدد تخم در سال است که می توان با 
مدیریت صحیح این رقم را نیز افزایش داد. رنگ تخم مرغ ها در این نژاد از قهوه ای 

تا سفید خامه ایی متفاوت است.
نژاد  این  در  استرس  دامنه  و  است  آرام  بسیار  لحاظ شخصیتی  به  نژاد ساسکس 

بسیار پایین است. این نژاد در کشور انگلستان از محبوبیت خاصی دارا است. 
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به صورت یک روز  5 نژادپلیموت راک )Plymouth rock(: این نژاد معموالً 
در میان تخم می گذارد و در شرایط ایده آل تا ۲00 تخم در سال می گذارد. رنگ 

تخم مرغ آن قهوه ای روشن است.
مشخصه بارز آنها پرهای خاکستری با راه راه سفید است. انعطاف پذیری خوبی با 

محیط اطراف داشته و همانند ساسکس آرام است. 
6 انکونا )Ancona(: این مرغ در اصل از یک نژاد ایتالیایی بوده اما در انگلستان و 
امریکا دارای پراکندگی بیشتری می باشند. جثه آن کوچک اما دارای انعطاف پذیری 
خاصی با محیط اطراف خود می باشد. میانگین تخم گذاری این نژاد درسال ۲00 

عدد است )تخم های آن معموالً به رنگ سفید و کوچک است(.
7 نژاد هلندی )Barnevelder(: این مرغ بومی کشور هلند است اما در واقع 
از جنگل های جنوب غرب آسیا نشأت گرفته با جثه ای متوسط و پرهای براق که 

در نگاه اول بسیار شبیه نژاد سبرایت است اما در واقع تفاوت های بسیاری دارد.
قابلیت تحمل سرمای بسیار شدید را دارد. میانگین ۲00 عدد تخم درسال حتی 
در مناطق سردسیری تخم مرغ های آن کوچک و متوسط و به رنگ قهوه ای خال دار 

است.
8 نژاد هامبورگ )Hamburg(: نژاد هامبورگ که همان گونه از اسمش پیداست 
بومی کشور آلمان است. میانگین تخم گذاری در سال ۲00 عدد که به رنگ سفید 
قابلیت  نژاد  این  می گذارد.  متوسطی  تخم مرغ های  کوچکش  جثه  برعکس  است. 
نگهداری در فضاهای کوچک را داراست. این مرغ بسیار فعال بوده و جست و خیز 

زیادی دارد.
9 نژاد ماران )Maran(: این نژاد نیز با هدف دوگانه پرورش یافته )گوشتی و 

تخم گذار( در نگاه اول بسیار شبیه نژاد پلیموت راک است. 
نژاد ماران به طور میانگین در سال ۲00 عدد در سال تخم می گذارد. نکته قابل 
به فرد آن است که رنگ آن قهوه ای و  ذکر در مورد تخم های آن رنگ منحصر 

متمایل به شکالتی است. 
کنت  منطقه  از  گرفته  نشأت  نژاد  این   :)Orpington( اورپینگتون  نژاد   ١0
انگلستان است. با جثه ای بزرگ و یک الیه ضخیم از پر و بال به رنگ زرد طالیی. 

میانگین تخم گذاری 1۸0 عدد در سال و رنگ تخم آن قهوه ای روشن. 
این نژاد شاید به لحاظ تخم گذاری مطلوب مرغداران حرفه ای نیست اما از لحاظ 
شخصیتی دارای انعطاف پذیری باال و شکوه خاصی است و مزرعه داران عالقه مند 
به نگهداری از این نژاد هستند. این نژاد به سرعت با انسان خو گرفته به طوری که 

شما می توانید با دست به آنها غذا بدهید.
در دهه اخیر روش های پیشرفته ایی باعث بهبود قابل توجهی در کیفیت و اصالح 
نژادها شده است. به دلیل رشد و توسعه قوی اطالعات با استفاده از سیستم های 
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پردازش اطالعات، امکان عملی کردن تئوری انتخاب ژنتیکی به صورت سیستماتیک 
به وجود آمده است. در ادامه سعی شده است که خصوصیات و ویژگی های چهارگونه 

از نژادهای لهمن را مورد بررسی قرار دهیم.
 Lohman Brown Classic

این نژاد در سن 140 تا 1۵0 روزگی به ۵0 درصد تولید می رسد. پیک تولید این 
نژاد بین 9۲ تا 94 درصد می باشد. هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت 1۲ ماه بین 
۲9۵ تا ۳0۵ تخم مرغ تولید می کند و در ظرف مدت 14 ماه نیز ۳۳۵ تا ۳4۵ 
تخم مرغ تولید می کنند. به طور کلی ظرف مدت 1۲ ماه هر قطعه مرغ این نژاد 
بین 1۸/۸ تا 19/۸ کیلوگرم تخم گذاری می کند. همچنین ظرف مدت 14 ماه نیز 
تخم مرغ  هر  وزن  دارند.  تخم گذاری  کیلوگرم  تا ۲۲/4  بین ۲1/4  مرغ  قطعه  هر 
تولیدی تا سن 1۲ ماهگی این نژاد بین 6۳/۵ تا 64/۵ گرم می باشد. این رقم در 
سن چهارده ماهگی زندگی به 64 تا 6۵ گرم می رسد. پوسته تخم مرغ این نژاد 
قهوه ای رنگ می باشد. استحکام پوسته این نژاد برابر با ۳۵ نیوتون می باشد. میزان 
دان و غذای مورد نیاز این نژاد، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین 7/4 تا 
7/۸ کیلوگرم می باشد. ضریب تبدیل غذای این نژاد ۲/1 تا ۲/۲ کیلوگرم می باشد 
و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی 1/6 تا 1/7 کیلوگرم 
می باشد.  کیلوگرم   ۲/1 تا   1/9 بین  تولید  دوره  پایان  در  نژاد  این  وزن  می باشد. 
توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش 97 تا 9۸ درصد و در طول دوره 

تخم گذاری 94 تا 96 درصد است.
 Lohman Silver

این نژاد در سن140 تا 1۵0روزگی به پنجاه درصد تولید می رسد. پیک تولید این 
نژاد بین 91 تا 9۳ درصد می باشد. هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت دوازده ماه 
بین ۲9۵ تا ۳0۵ تخم مرغ تولید می کند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز ۳۳0 
به طور کلی ظرف مدت 1۲ ماه هر قطعه مرغ  تولید می کنند.  تا ۳40 تخم مرغ 
این نژاد بین 1۸ تا 19 کیلوگرم تخم گذاری می کند. همچنین ظرف مدت 14 ماه 
نیز هر قطعه مرغ بین 19/۵ تا ۲1/۵ کیلوگرم تخم گذاری دارند. وزن هر تخم مرغ 
تولیدی تا سن 1۲ ماهگی این نژاد بین 61/۵ تا 6۲/۵ گرم می باشد. این رقم در 
سن 14 ماهگی زندگی به 6۲ تا 6۳ گرم می رسد. پوسته تخم مرغ این نژاد قهوه ای 
یکدست می باشد. استحکام پوسته این نژاد برابر با ۳۵ نیوتون می باشد. میزان دان 
و غذای مورد نیاز این نژاد، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین 7/6 تا 7/9 
کیلوگرم می باشد. ضریب تبدیل غذای این نژاد ۲/1۵ تا ۲/۲۵ کیلوگرم می باشد. 
و اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی 1/7 تا 1/۸ کیلوگرم 
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می باشد.  کیلوگرم   ۲/۳ تا   ۲/1 بین  تولید  دوره  پایان  در  نژاد  این  وزن  می باشد. 
توانایی زنده ماندن این نژاد در طول دوره پرورش 97 تا 9۸ درصد و در طول دوره 

تخم گذاری 94 تا 96 درصد است.
 Lohman Tradition

این نژاد در سن 140 تا 1۵0 روزگی به ۵0 درصد تولید می رسد. پیک تولید این 
نژاد بین 90 تا 9۲ درصد می باشد. هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت 1۲ ماه بین 
۲90 تا ۳00 تخم مرغ تولید می کند و در ظرف مدت 14 ماه نیز ۳۲0 تا ۳۳0 
تخم مرغ تولید می کنند. به طور کلی طی مدت 1۲ ماه هر قطعه مرغ این نژاد بین 
1۸.۵ تا ۲0 کیلوگرم تخم گذاری می کند. همچنین در طی مدت 1۲ ماه نیز هر 
قطعه مرغ بین ۲0.۵ تا ۲۲ کیلوگرم تخم گذاری دارند. وزن هر تخم مرغ تولیدی تا 
سن دوازده ماهگی این نژاد بین 6۵ تا 66 گرم می باشد. این رقم در سن چهارده 
نژاد قهوه ای  این  تا 66/۵ گرم می رسد. پوسته تخم مرغ  به 6۵/۵  ماهگی زندگی 
یکدست می باشد. استحکام پوسته این نژاد نیز کمتر از ۳۵ نیوتون می باشد. میزان 
دان و غذای مورد نیاز این نژاد، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین ۵ /7 تا 
9 /7 کیلوگرم می باشد. ضریب تبدیل غذای این نژاد ۲ تا ۲/۲ کیلوگرم می باشد و 
اما وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی بین 1/6 تا 1/7 کیلوگرم 
می باشد. وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین ۲ تا ۲/۲ کیلوگرم می باشد. توانایی 
دوره  طول  در  و  درصد   9۸ تا   97 پرورش  دوره  طول  در  نژاد  این  ماندن  زنده 

تخم گذاری 94 تا 96 درصد است.
 Lohman LLS Classic

این نژاد در سن 14۵ تا 1۵0 روزگی به ۵0 درصد تولید می رسد. پیک تولید این 
نژاد بین 9۲ تا 9۵ درصد می باشد. هر قطعه مرغ این نژاد ظرف مدت 1۲ ماه بین 
۳0۵ تا ۳1۵ تخم مرغ تولید می کند و در ظرف مدت چهارده ماه نیز ۳4۵ تا ۳۵۵ 
تخم مرغ تولید می کنند. به طور کلی ظرف مدت دوازده ماه هر قطعه مرغ این نژاد 
ماه  چهارده  مدت  ظرف  همچنین  می کند.  تخم گذاری  کیلوگرم   ۲0 تا   19 بین 
نیز هر قطعه مرغ بین ۲1/۵ تا ۲۲/۵ کیلوگرم تخم گذاری دارند.وزن هر تخم مرغ 
تولیدی تا سن 1۲ ماهگی این نژاد بین 6۲ تا 6۳ گرم می باشد. این رقم در سن 
14 ماهگی زندگی به 6۲/۵ تا 6۳/۵ گرم می رسد. پوسته تخم مرغ این نژاد سفید 
براق می باشد. استحکام پوسته این نژاد نیز کمتر از 40 نیوتون می باشد. میزان 
دان و غذای مورد نیاز این نژاد ، بین هفته اول تا هفته بیستم زندگی بین 7 تا ۵ /7 
کیلوگرم می باشد. ضریب تبدیل غذای این نژاد ۲ تا ۵ /۲ کیلوگرم می باشد و اما 
وزن بدن این نژاد لوهمن در پایان هفته بیستم زندگی بین 1/۳ تا 1/4 کیلوگرم 
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می باشد. وزن این نژاد در پایان دوره تولید بین 1/7 تا 1/9 کیلوگرم می باشد. توانایی زنده ماندن 
این نژاد در طول دوره پرورش 97 تا 9۸ درصد و در طول دوره تخم گذاری 94 تا 96 درصد است.

خالصه استاندارهای عملکردی مرغ تخم گذار هایالین )Wـ36(

دورۀ رشد )تا سن ١7 هفتگی(

درصد ماندگاری
دان مصرفی

وزن بدن در 17 هفتگی

%97
۵/44  ـ۵/07 کیلوگرم
1/۲7ـ1/۲۳ کیلوگرم

دورۀ تخم گذاری )تا سن ١١0هفتگی(

96ـ  9۵ درصددرصد پیک تولید

ـ Hen( تا سن 60 هفتگی  Day( تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود
ـ Hen( تا سن 90 هفتگی  Day( تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود

ـ Hen( تا سن 110 هفتگی  Day( تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود

۲6۲ـ  ۲۵۵
4۳۲ـ4۲0
۵17  ـ۵06

تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 60 هفتگی
تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 90 هفتگی

تولید تخم مرغ به ازای مرغ موجود )در شروع تولید( تا سن 110 هفتگی

۲۵7ـ۲۵1
41۸ـ407
۵00  ـ4۸4

درصد ماندگاری تا سن 60 هفتگی
درصد ماندگاری تا سن 90 هفتگی

96/6 درصد
9۳/۲ درصد

14۳ روززمان به روز برای رسیدن به ۵0 درصد تولید )از زمان هچ(

میانگین وزن تخم مرغ در سن ۲6 هفتگی
میانگین وزن تخم مرغ در سن ۳۲ هفتگی
میانگین وزن تخم مرغ در سن 70 هفتگی

میانگین وزن تخم مرغ در سن 110 هفتگی

۵7/1 گرم/ تخم مرغ
۵9/7 گرم/ تخم مرغ
6۳/6 گرم/ تخم مرغ
6۳/9 گرم/ تخم مرغ

ـ   1۸ هفتگی( ۲۵/09 کیلوگرممجموع وزن تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ موجود در شروع تولید )90 

وزن بدن در ۲6 هفتگی
وزن بدن در ۳۲ هفتگی
وزن بدن در 70 هفتگی

وزن بدن در 110 هفتگی

1/۵۲ـ   1/4۸ کیلوگرم
1/۵4ـ1/۵0 کیلوگرم
1/۵۸ـ1/۵4 کیلوگرم
1/60ـ1/۵6 کیلوگرم
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عالیپاک بودن از اجسام خارجی تخم مرغ )لکه خون و گوشت(

عالیاستحکام پوسته

)Unitsـ  Haugh( در سن ۳۸ هفتگی
)Unitsـ  Haugh( در سن ۵6 هفتگی
)Unitsـ  Haugh( در سن 70 هفتگی
)Unitsـ  Haugh( در سن ۸0 هفتگی

91/4
۸7/۵
۸6/0
۸۵/0

9۸ گرم/ پرنده/ روزمتوسط دان مصرفی روزانه )90ـ 1۸ هفتگی(

ضریب تبدیل دان: کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی )60  ـ۲0 هفتگی(
ضریب تبدیل دان: کیلوگرم دان مصرفی به کیلوگرم تخم مرغ تولیدی )90ـ۲0 هفتگی(

1/90ـ1/۸1
1/97ـ1/۸7

دان مصرفی: کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )60  ـ۲0 هفتگی(
دان مصرفی: کیلوگرم تخم مرغ به کیلوگرم دان مصرفی )90ـ۲0 هفتگی(

0/۵۵ـ0/۵۳
0/۵4ـ0/۵1

دان مصرفی به ازای هر 10 تخم مرغ )90ـ۲0 هفتگی(
دان مصرفی به ازای هر دوجین تخم مرغ )90ـ۲0 هفتگی(

1/۲1ـ  1/1۵ کیلوگرم
1/46ـ  1/۳۵ کیلوگرم

خشکوضعیت کود
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اطالعات عملکرد تولیدی

لهمن ال اس ال الیت

تولید تخم مرغ

سن در ۵0% تولید
حداکثر تولید

1۵0ـ140 روزگی
% 96ـ 94

تعداد تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

در 1۲ ماه تولید
در 14 ماه تولید
در 16 ماه تولید

ـ  ۳۲۵ عدد  ۳۳0
۳7۳ـ   ۳6۸ عدد
4۲0ـ   41۵ عدد

کیلوگرم تخم مرغ تولیدی به ازای مرغ ابتدای تولید

در 1۲ ماه تولید
در 14 ماه تولید
در 16 ماه تولید

۲0ـ   19/۵ کیلوگرم
۲۳ـ   ۲۲/۵ کیلوگرم
۲6ـ   ۲۵ کیلوگرم

میانگین وزنی تخم مرغ

ـ  60/۵ گرمدر 1۲ ماه تولید   61/۵

در 14 ماه تولید
در 16 ماه تولید

6۲  ـ61 گرم
ـ  61/۵ گرم   6۲/۵

رنگ پوستهخصوصیات تخم مرغ
توان مقاومت پوسته در مقابل فشار

سفید
بیشتر از 40 نیوتون

مصرف دان
1 تا ۲0 هفتگی

دوران تولید
ضریب تبدیل

7/۵ـ7 کیلوگرم
11۵ـ  10۵ گرم روزانه

تقریباً ۲/1ـ۲ کیلوگرم دان به ازای 
هر کیلوگرم تخم مرغ

در ۲0 هفتگیوزن بدن
در پایان دوره تولید

1/4ـ1/۳ کیلوگرم
1/7ـ1/6 کیلوگرم

در دوران پرورشتوان زنده ماندن
در دوران تولید

% 9۸ـ97
% 9۵ـ9۳
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فصل چهارم: ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل وآبزیان

رشد وزنی مرغ لهمن ال اس ال الیت هفته 46ـ١

میانگین وزن )گرم(محدوده وزن )گرم(سن به هفتهمیانگین وزن )گرم(محدوده وزن )گرم(سن به هفته

160۲1۵40ـ  7۳70۲4147۸ـ167

16۳۳1۵70ـ1۲۵1۲0۲۵1۵07ـ  ۲11۵

16۵91۵9۵ـ19۲1۸۵۲61۵۳1ـ  ۳17۸

16۸0161۵ـ۲6۵۲۵۵۲71۵۵0ـ   4۲4۵

169016۲۵ـ۳47۳۳4۲۸1۵60ـ۵۳۲1

169۵16۳0ـ  44۲4۲۵۲91۵6۵ـ   640۸

169716۳۲ـ۵4۵۵۲4۳01۵67  ـ7۵0۳

169916۳4ـ64۳61۸۳11۵69  ـ۸۵9۳

170116۳6ـ74071۲۳۲1۵71ـ96۸4

170416۳۸ـ۸۳4۸0۲۳۳1۵7۲  ـ10770

17061640ـ914۸79۳41۵74ـ11۸44

170۸164۲ـ9۸694۸۳۵1۵76ـ1۲910

17101644ـ   104۸100۸۳61۵7۸ـ   1۳96۸

171۲1646ـ1104106۲۳71۵۸0ـ1410۲0

1714164۸ـ11۵6111۲۳۸1۵۸۲ـ   1۵106۸

171616۵0ـ1۲0۲11۵6۳91۵۸4ـ161110

171۸16۵۲ـ1۲۵11۲0۳401۵۸6ـ  1711۵۵

17۲016۵4ـ  1۳0۳1۲۵۳411۵۸۸ـ1۸1۲0۳

17۲۲16۵6ـ1۳6۲1۳104۲1۵90ـ   191۲۵۸

17۲۳16۵7ـ14۲۵1۳704۳1۵91ـ  ۲01۳1۵

17۲416۵۸ـ147714۲0441۵9۲ـ۲11۳6۳

17۲۵16۵9ـ1۵۲4146۵4۵1۵9۳ـ۲۲1406

17۲61660ـ1۵6۵1۵0۵461۵94ـ  ۲۳144۵



11۸

رشد وزنی مرغ لهمن ال اس ال الیت هفته 90ـ47

میانگین وزن )گرم(محدوده وزن )گرم(سن به هفتهمیانگین وزن )گرم(محدوده وزن )گرم(سن به هفته

174۵167۸ـ17۲71661691611ـ  471۵9۵

17461679ـ17۲۸166۲701611ـ4۸1۵96

17461679ـ17۳0166۳71161۲ـ491۵96

174716۸0ـ17۳116647۲161۲ـ۵01۵97

174716۸0ـ17۳۲166۵7۳161۳ـ   ۵11۵9۸

174۸16۸1ـ17۳۳166674161۳ـ  ۵۲1۵99

174۸16۸1ـ17۳416677۵1614ـ۵۳1600

174916۸۲ـ17۳۵166۸761614ـ۵41601

174916۸۲ـ  17۳6166977161۵ـ۵۵160۲

17۵016۸۳ـ  17۳716707۸161۵ـ۵6160۳

17۵016۸۳ـ17۳۸1671791616ـ۵71604

17۵116۸4ـ17۳9167۲۸01616ـ  ۵۸160۵

17۵116۸4ـ1740167۳۸11616ـ۵91606

17۵۲16۸۵ـ   17401674۸۲161۸ـ601607

17۵۲16۸۵ـ  17411674۸۳161۸ـ611607

17۵۳16۸6ـ  1741167۵۸41619ـ   6۲160۸

17۵۳16۸6ـ   174۲167۵۸۵1619ـ   6۳160۸

17۵416۸7ـ 174۳1676۸616۲0ـ  64160۸

17۵416۸7ـ174۳1676۸716۲0ـ  6۵1609

17۵616۸۸ـ17441677۸۸16۲0ـ  661609

17۵616۸۸ـ17441677۸916۲0ـ671610

17۵716۸9ـ174۵167۸9016۲1ـ6۸1610
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فصل چهارم: ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل وآبزیان

اهداف عملکرد تولیدی مرغ لهمن ال اس ال الیت

سن 
به 

هفته

تعداد تخم مرغ به ازای 
مرغ شروع تولید

میزان تولید
%

وزن تخم مرغ
گرم

میانگین وزنی تخم مرغ 
تولیدی گله

H.H کیلوگرمH.D گرم

میانگین در هفتهتجمعیدر هفتهH.HH.Dتجمعی
تجمعی

190/7101041414/10/0۳

۲0۳/۲۳۵۳۵444۳/۳1۵/40/14

۲17۵۵۵۵/1474۵/4۲۵/90/۳۲

۲۲1۲/17۳7۳/149/۵47/1۳6/۲0/۵7

۲۳17/9۸۳۸۳/۲۵1/۸4۸/64۳/10/۸7

۲4۲4/۲۸9۸9/۲۵۳/۵49/947/71/۲

۲۵۳0/69۲9۲/۳۵۵۵1۵0/۸1/۵6

۲6۳7/19۳/۵9۳/۸۵6/4۵1/9۵۲/91/9۳

۲74۳/794/۳94/6۵7/۳۵۲/7۵4/۲۲/۳۲

۲۸۵0/494/۸9۵/۲۵7/9۵۳/4۵۵/1۲/69

۲9۵79۵9۵/۵۵۸/4۵4۵۵/۸۳/0۸

۳06۳/79۵/19۵/7۵۸/۸۵4/۵۵6/۲۳/47

۳170/۳9۵/۲9۵/۸۵9/۲۵4/9۵6/7۳/۸6

۳۲779۵/۳9۵/9۵9/6۵۵/۳۵7/14/۲6

۳۳۸۳/79۵/۳9660۵۵/7۵7/64/66

۳490/۳9۵/۳9660/4۵6/1۵۸۵/07

۳۵979۵/۳9660/7۵6/4۵۸/۳۵/47

۳610۳/79۵/۲9661۵6/7۵۸/۵۵/۸۸



1۲0

سن 
به 

هفته

تعداد تخم مرغ به ازای 
مرغ شروع تولید

میزان تولید
%

وزن تخم مرغ
گرم

میانگین وزنی تخم مرغ 
تولیدی گله

H.H کیلوگرمH.D گرم

میانگین در هفتهتجمعیدر هفتهH.HH.Dتجمعی
تجمعی

۲9۵/19۵/961/۳۵7۵۸/۸6/۲۸/ ـ۳711

۳۸11794/99۵/۸61/4۵7/۲۵۸/۸6/69

۳91۲۳/694/۸9۵/761/6۵7/4۵97/1

401۳0/۲94/69۵/661/۸۵7/7۵9/17/۵1

411۳6/۸94/49۵/461/9۵7/9۵9/17/9۲

4۲14۳/494/۲9۵/۲6۲۵۸/1۵9/1۸/۳۳

4۳1۵0949۵/16۲/1۵۸/۲۵9/1۸/74

441۵6/۵9۳/794/96۲/۲۵۸/4۵99/14

4۵16۳/19۳/494/76۲/۳۵۸/6۵99/۵۵

46169/69۳/194/۵6۲/4۵۸/7۵۸/99/96

47176/19۲/794/۲6۲/۵۵۸/۸۵۸/۸10/۳6

4۸1۸۲/۵9۲/۳9۳/۸6۲/6۵9۵۸/710/77

491۸991/99۳/۵6۲/7۵9/1۵۸/611/17

۵019۵/491/۵9۳/۲6۲/۸۵9/۲۵۸/۵11/۵7

1/791/19۲/96۲/9۵9/۳۵۸/411/97ـ۵1۲

0/79۲/66۳۵9/۵۵۸/۳1۲/۳7ـ  ۸/19  ـ۵۲۲

ـ  ۵۳۲14/49  /۲9۲/۲6۳/1۵9/6۵۸/۲1۲/77

7۸9/791/۸6۳/۲۵9/7۵۸1۳/17/ ـ۵4۲۲
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فصل چهارم: ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل وآبزیان

سن 
به 

هفته

تعداد تخم مرغ به ازای 
مرغ شروع تولید

میزان تولید
%

وزن تخم مرغ
گرم

میانگین وزنی تخم مرغ 
تولیدی گله

H.H کیلوگرمH.D گرم

میانگین در هفتهتجمعیدر هفتهH.HH.Dتجمعی
تجمعی

۵۵۲۲6/9۸9/۲91/۳6۳/۳۵9/۸۵7/۸1۳/۵6

0/96۳/4۵9/9۵7/61۳/96ـ  ۵6۲۳۳/1۸۸/79

0/۵6۳/۵60۵7/۵14/۳۵ـ  ۵7۲۳9/۳۸۸/۲9

0/16۳/۵60۵7/۲14/74ـ  ۵۵۸۲4۵/4۸7/79

0/1۵71۵/1۲ـ۵9۲۵1/۵۸۸7/۲۸9/76۳/66

0/۲۵6/71۵/۵1ـ60۲۵7/6۸6/6۸9/۲6۳/66

0/۳۵6/41۵/۸9ـ61۲6۳/6۸6/1۸۸/76۳/66

0/4۵6/۲16/۲7ـ6۲۲69/6۸۵/۵۸۸/۲6۳/76

0/4۵۵/916/6۵ـ6۳۲7۵/۵۸۵۸7/۸6۳/76

0/۵۵۵/717/0۳ـ64۲۸1/۵۸4/4۸7/۳6۳/۸6

0/6۵۵/417/4ـ6۵۲۸7/۳۸۳/9۸6/۸6۳/۸6

0/6۵۵/۲17/7۸ـ66۲9۳/۲۸۳/۳۸6/۳6۳/96

0/7۵4/91۸/1۵ـ67۲9۸/9۸۲/۸۸۵/۸6۳/96

0/۸۵4/61۸/۵۲ـ6۸۳04/7۸۲/۲۸۵/۳646

69۳10/4۸1/6۸4/۸6460/۸۵4/۳1۸/۸۸

0/9۵419/۲4ـ70۳16/1۸0/9۸4/۲64/16

0/9۵۳/619/6ـ71۳۲1/7۸0/۳۸۳/664/16

7۲۳۲7/۳79/7۸۳/164/161۵۳/۳19/96



1۲۲

سن 
به 

هفته

تعداد تخم مرغ به ازای 
مرغ شروع تولید

میزان تولید
%

وزن تخم مرغ
گرم

میانگین وزنی تخم مرغ 
تولیدی گله

H.H کیلوگرمH.D گرم

میانگین در هفتهتجمعیدر هفتهH.HH.Dتجمعی
تجمعی

7۳۳۳۲/۸79/1۸۲/۵64/۲61۵۳۲0/۳۲

74۳۳۸/۳7۸/4۸1/964/۳61/1۵۲/7۲0/67

7۵۳4۳/777/۸۸1/464/461/۲۵۲/۳۲1/0۲

76۳49/177/۲۸۵/۸64/461/۲۵۲۲1/۳7

77۳۵4/۵76/۵۸0/164/461/۳۵1/6۲1/71

7۸۳9۵/۸7۵/779/۵64/۵61/۳۵1/۳۲۲/06

79۳6۵7۵7۸/۸64/۵61/۳۵0/۸۲۲/۳9

۸0۳70/۲74/۳7۸/164/661/4۵0/۵۲۲/7۳

۸1۳7۵/47۳/677/464/661/4۵0۲۳/06

۸۲۳۸0/۵7۲/۸76/764/661/۵49/6۲۳/۳9

۸۳۳۸۵/۵7۲/176/164/661/۵49/۲۲۳/7۲

۸4۳90/۵71/۳7۵/۳64/661/64۸/7۲7/04

۸۵۳9۵/۵70/۵74/۵64/661/64۸/۲۲4/۳6

۸6400/۳69/77۳/۸64/761/647/7۲4/67

۸740۵/۲6۸/97۳64/761/747/۲۲4/99

۸۸409/96۸/17۲/۲64/761/746/7۲۵/۲9

۸9414/667/۲71/464/761/746/۲۲۵/6

90419/۳66/۳70/۵64/761/۸4۵/6۲۵/9

نژاد  تخم گذار  مرغ  و  هوبارد  و  وکاب  راس  نژاد  گوشتی  یک روزه  جوجه  به  می توان  بهترین ها  از 
هایالین w ۳6 و w ۸0 اشاره کرد.
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فصل چهارم: ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل وآبزیان

جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب
جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب نوعی دیگر از طیور است. دانه مصرفی جوجه مرغ 
گوشتی نژاد کاب به جهت نیاز به مقدار کمتر 1/۵ تا ۲ درصدی پروتئین ارزان تر 
به  نسبت  این جوجه های گوشتی  در  مرغ  و  وزن خروس  اختالف  تمام می شود. 
سایر گونه ها کمتر است. برای هر ۵0 جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب نیاز به 1 متر 
مربع خواهید داشت و برای هر جوجه نیز باید ۵0 گرم دانه بریزید. در هفته های 
اول شدت نور باید زیاد و در حدود ۲0 تا 60 لوکس باید باشد اما بعد از آن شدت 
نور کم کم باید تا ۵ لوکس کاهش پیدا کند. این نکته را نیز در نظر داشته باشید 

که شدت نور در نقاط مختلف سالن نهایتاً باید فقط تا ۲0% از هم متفاوت باشد.
میزان رطوبت در پرورش جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب مهم می باشد و باید بدون 
بستر  شود.  آب پاشی  آنها  مکان  شود  وارد  سرمایی  استرس  جوجه ها  به  اینکه 
جوجه ها باید ضخیم و حداقل ۵ سانتی باشد. درست است که جوجه مرغ گوشتی 
نژاد کاب به دانه گران قیمت و غلیظی احتیاج ندارد ولی غذای آنها باید از کیفیت 
باالیی برخوردار باشد. بر اساس نوع جوجه باید از پلت کرامبل یا دانه آردی برای 
میکروبی  و  نظر سختی  از  باید  جوجه ها  برای  شده  تهیه  آب  شود.  استفاده  آنها 

آزمایش شود.
جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب نیازمند تهویه مناسب می باشد بنابراین اگر سالن های 
تونلی دارید که از حداقل تهویه برخوردار نیست جوجه ها را حتی االمکان در یک 
سوم وسط سالن قرار دهید و یک سوم ابتدای تونل تنها جایی باشد که در دسترس 
جوجه مرغ گوشتی نژاد کاب قرار می گیرد. یکی دیگر از مواردی که در مورد این 
از  مانع  استرس  زیرا  می باشد  آنها  برای  آرامش  ایجاد  شود  رعایت  باید  جوجه ها 
جذب درست زرده شده و ایمنی را در آنها کاهش می دهد. استفاده از حصار برای 
جوجه ها یا باید از نوع تور باشد و یا باید از کارتون هایی استفاده شود که دارای 
ویژه ای  اهمیت  از  نژاد کاب  برای جوجه مرغ گوشتی  تهویه هوا  زیرا  باشد  منفذ 

برخوردار می باشد.

توده های مرغ خانگی بومی ایران
نژاد مرغ های موجود در ایران به سه گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از:

١ نژاد خالص ایرانی،
2 نژادهای خارجی که از چند سال قبل به ایران آورده شده و بعضی از آنها به 

صورت بومی درآمده اند،
3 مرغ های مخلوط که نمی توان آنها را در دسته نژاد معینی طبقه بندی نمود.
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مطالعاتی که در مورد تعیین نژادهای خالص ایرانی انجام گرفته، نشانگر آن است 
دارند  وجود  ایران  مختلف  نقاط  در  خالص  بیش  و  کم  به طور  نژاد   ۲ فقط  که 
مرندی  نژاد  و  انداختن(  جنگ  و  گوشت  )مخصوص  الری  نژاد  از؛  عبارت اند  که 

)مخصوص تولید تخم مرغ(
فرم بدن نژاد الری به طور کلی شبیه به نژاد ماالی و نژاد کورنیش است، الله گوش 
جورهای  بال  و  پر  رنگ  از نظر  است.  روشن  قهوه ای  آن  تخم مرغ  پوسته  و  قرمز 
مختلفی از نژاد الری در ایران مشخص شده است که عبارت اند از الری قرمز، الری 

قهوه ای و الری گل باقالئی سفید.
نژاد مرندی یکی از بهترین نژادهای تخم گذار در ایران محسوب می شود، الله گوش 

سفید، ساق پا دارای پر و پوسته تخم مرغ آن قهوه ای روشن است.
١ـ مرندی

نژاد:
ـ بهترین نژاد تخم گذار ایران

رنگ: مشکی و سفید. رنگ مشکی مقبولیت بیشتری دارد.
پراکندگی: اصل این نژاد از مرند آذربایجان بوده و پراکندگی این نژاد در آذربایجان 

و غرب ایران زیاد است.
جمعیت: تعداد نامعلوم و رو به انقراض

 ۳ حدود  خروس ها  بلوغ،  سن  در  و  بوده  ماهگی   7 یا   6 در  تخم گذاری:  سن 
کیلوگرم و مرغ ها ۲ کیلوگرم وزن دارند.

میزان تخم گذاری: سالیانه حدود 1۲0 تا 1۸0 و در شرایط مناسب به ۲۵0 عدد 
نیز می رسد.

وزن تخم مرغ: ۵0 گرم و رنگ پوست تخم مرغ، قهوه ای روشن است.
خصوصیات ظاهری نژاد مرندی:

١ منقار سیاه یا خاکستری.
2 الله گوش کوچک سفید.

3 ریش قرمز و به اندازۀ متوسط.
4 جثه عمیق و با طول متوسط به طوری که بدن جمع و جور به نظر می رسد.

5 ساق پا دارای پر و جهت پرها به طرف خارج است.
6 پنجه ها بدون پر می باشد.

7 رنگ پر و بال سیاه با انعکاس سبز رنگ.
8 وزن در سن بلوغ در مرغ ها ۲/۲ـ۲ کیلوگرم و در خروس ها ۳ـ۵/۲ کیلوگرم 

است.
9 بلوغ جنسی خوب و در حد 7ـ6 ماهگی به تخم می آید.
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١0 میزان تخم گذاری سالیانه در شرایط روستایی 1۲0 تا 1۵0 عدد و در شرایط 
مناسب حتی 1۸0 عدد نیز می رسد.

١١ وزن تخم مرغ در حدود ۵0 گرم و از نظر خاصیت مادری و کرچی مرغ خوبی 
می باشد.

١2 کرچی معموالً در بهار و پاییز دیده می شود.
١3 رنگ تخم مرغ قهوه ای روشن می باشد.

١4 نطفه داری تخم مرغ در این نژاد مناسب است.

2ـ نژاد الری
پراکنش: واریته های گوناگون این نژاد را می توان به طور خالص در نواحی مختلف 
ایران به خصوص در تهران، خراسان و اردبیل یافت. تعداد کمی از این نژاد نیز در 
ناحیه الر، چابهار و کنارک وجود دارند. معموالً خالص ترین نوع این نژاد در اردبیل 
پرورش داده می شود. در خراسان و به خصوص در نواحی مرزی تعدادی از این نژاد 

یافت می شود. 
دیگر  نژادهای  تمام  با  نژاد الری  بدن  عمومی  خصوصیات کلی ظاهری: شکل 
متفاوت است و به طور کلی بدن بلند و کشیده، سینه پهن و عمیق و پرگوشت، 
گوشت سینه سفت و پر، پشت پهن و دارای شیب از جلو به عقب می باشد. بال ها 
محکم و به بدن چسبیده و پرهای دم با زاویه 4۵درجه باالتر از امتداد پشت قرار 
گرفته است. ساق پا با زاویه مالیمی به ران متصل شده است و از این رو به طور 

کلی شکل ویژه ای به بدن این نژاد می دهد.
رشد سر نسبت به بدن کوچک به نظر می رسد و فرم سر به اصطالح ماری شکل 
چشم ها  است.  گردویی  و  شکل  فرنگی  توت  اصیل  انواع  در  اغلب  تاج  می باشد. 
نارنجی رنگ بوده و رشد تاج و ریش اغلب کم است. تاج در  درخشان، عقابی و 
خروس ها، قرمز تیره و در مرغ ها قرمز معمولی و الله گوش در تمام انواع این نژاد 
انواع،  بعضی  در  و  است  رنگ  زرد  و  محکم  بسیار  کوتاه،  منقار  است.  رنگ  قرمز 
لکه های قهوه ای رنگ در منقار باالیی وجود دارد. گردن نسبتاً بلند و استوانه ای و 
انتهای آن تقریباً در بدن فرو رفته است. قلم پا کلفت و بلند بوده و رنگ آن اغلب 
در واریته های اصیل زرد مایل به قهوه ای و در برخی انواع قهوه ای پررنگ وحتی 

تیره می باشد. پنجه ها پهن و دارای چهار انگشت است.
انواع نژاد الری

واریته های مختلفی از نژاد الری در ایران مشخص شده است. شکل بدن در تمام 
این واریته ها تقریباً شبیه هم بوده و فقط از نظر رنگ پر و بال با هم فرق دارند. 
به طور کلی از نظر رنگ پر و بال واریته های مختلف نژاد الری که در ایران وجود 

دارد به شرح صفحه بعد می باشد:
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الری قرمز: مهم ترین و اصیل ترین واریته این نژاد را تشکیل می دهد. رنگ پر 
و بال خروس درخشنده و با درخشندگی زرد رنگ و لکه های سیاه در پر و بال و 
مخصوصاً در زیر شکم و بال هاست. پرهای دم در قاعده قرمز و در انتها سیاه است 

و به طورکلی رنگ مرغ ها روشن تر از رنگ خروس ها می باشد.
الری قهوه ای: منظره عمومی پرها قهوه ای و اغلب رگه های سیاه در آنها دیده 
می شود و رنگ پرهای سینه سیاه تر از رنگ قسمت های دیگر بدن است. در این 

نوع معموالً بر عکس نوع قبلی، رنگ خروس ها روشن تر از رنگ مرغ ها می باشد.
الری سفید و گل باقالیی: رنگ پرو بال در بعضی از انواع الری ها سفید است. 
رنگ سفید به ندرت دیده می شود، چون اغلب دارای نوارها و لکه های سیاه، طوسی 

و زرد می باشد. این نوارها بیشتر در پرهای پشت، باال، شانه و گردن وجود دارد.
که  دارد  وجود  الذکر  فوق  موارد  عالوه بر  الری  مرغ  از  مختلف  واریته های   
معروف ترین آنها عبارت است از الری ابرش، الری صابونی، الری زیرهای و الری 

سفید و سیاه.
خصوصیات تولیدی

مرغان نژاد الری از نظر کلی جزو نژادهای سنگین می باشند. سرعت رشد و رویش 
پرها در بین افراد این گروه نژادی در ابتدا کند می باشد، ولی از سن سه ماهگی به 

بعد از سرعت رشد نسبی خوبی برخوردار می شوند.
وزن مرغان بالغ یکساله حدود ۳ تا 4 کیلوگرم و وزن خروس ها در همین سن 4 تا 
۵ کیلوگرم و بیشتر می باشد. در خروس های مسن، وزن گاهی به 6 تا 6/۵ کیلوگرم 

و بیشتر هم می رسد.
و  بوده  تا ۲۸ هفتگی(  ماهگی )۲7  اغلب در 7  و تخم گذاری  بلوغ جنسی   سن 

تخم گذاری با تخم مرغ های ریز شروع می شود.
تولید تخم مرغ سالیانه بین 60 تا ۸0 عدد )حدود 1۸درصد( با وزن متوسط هر 

تخم مرغ ۵0 گرم می باشد.
تخم مرغ به رنگ کرم تا قهوه ای تیره و به شکل بیضی کشیده و با پوست های نسبتاً 

ضخیم است.
به طوری که در مقابل حدود ۲0  نامطلوب می باشد.  بسیار  تبدیل غذایی  ضریب 
کیلوگرم غذای مصرفی 1کیلوگرم تخم مرغ تولید می شود. گوشت و تخم مرغ آنها 
دارای طعمی مطلوب بوده ولی در سنین پایین از گوشت خوبی برخوردار نمی باشند.

دفعات کرچی در این نژاد زیاد است و معموالًً در سال ۲ تا ۳ بار کرچی در بین این 
مرغان دیده می شود. )به طوری که بعد از تولید هر ۲0 تا ۲۵ عدد تخم مرغ حالت 

کرچی پدیدار می شود(.
مرغان الری معموالًً مادران خوبی نسبت به تخم مرغ های خوابانیده شده در زیر آنها 
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و جوجه های خود نمی باشند.
 

اصالح نژاد دام سبک
گوسفندداری یکی از مهم ترین و اصلی ترین مشاغل اقتصادی و از عوامل تأثیرگذار 
در  دامی،  محصوالت  تولید  عالوه بر  حرفه،  این  است.  کشور  تاریخی  و  اجتماعی 
با  فعالیت،  این  گسترش  دارد.  اهمیت  نیز  اقتصادی  و  سیاسی  موقعیت  تثبیت 
استقالل سیاسی و اقتصادی، ارتباط بسیار نزدیک و غیرقابل تفکیکی دارد و در 

اشتغال زایی مفید و مولد، نقش بسزایی ایفا می کند.
انواع تولیدات )برای تأمین  افزایش میزان  این سرمایه ملی و  از  حفظ و حراست 
و  آموزش  نیاز صنایع کشور(، سرمایه گذاری،  مورد  خام  مواد  و  پروتئین حیوانی 
تحقیق و نیز بهبود مدیریت و اصالح نژاد گوسفند و بز را طلب می کند. یکی از 
عوامل مؤثر در جهت نیل به اهداف فوق، اصالح نژاد دام در پرورش گوسفند و بز 
می باشد. در دنیا، پرورش نژاد گوسفند باید متناسب با شرایط و اقلیم محیط صورت 
گیرد. به طور کلی می توان اصالح نژاد را، ورود نوزادهای با صفات مطلوب در گله، 
با هدف بهبود عملکرد و افزایش بهره وری افتصادی دام نامید. با استفاده از دام های 

اصالح نژاد شده، تولیدات گله افزایش خواهد یافت.

اهداف  عملیات  اصالح     نژاد
انجام عملیات اصالح نژاد در دام سبک، به همراه بهبود مدیریت تغذیه، جایگاه و 

بهداشت دام، می تواند باعث:
 افزایش رشد و اضافه شدن وزن روزانه

 باال بردن ضریب تبدیل مواد غذایی
 افزایش مقدار و کیفیت چربی و پروتئین شیر

 بهبود کیفیت و مقدار تولید پشم و پوست
 کم کردن درصد چربی موجود در الشه

 افزایش دوقلو یا چند قلوزایی در گله
 ایجاد اشتغال بیشتر و افزایش درآمد دامداران

 کمک به حفظ و احیای مراتع
 و در مجموع باعث افزایش بازده تولید شود.

اقدامات ضروری در خصوص افزایش تولید در دام سبک
١ دام باید از مراکز معتبر تهیه شود. 
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2 قبل از هرگونه اقدام به منظور پرورش باید سالمت دام توسط دامپزشک مورد 
تأیید قرار گیرد. 

3 جهت پرواربندی الزم است قرص یا شربت ضد انگل برای پاکسازی انگل های 
درونی دام به مدت یک هفته تجویز شود.
4 محوطه گوسفندداری ضدعفونی شود.

تا  ارسال شود  آزمایشگاه معتبر  به  و  نمونه برداری شده  قبالً  5 آب مصرفی دام 
امالح آن مشخص شود. 

6 خوراک مورد نیاز تا آخر دوره باید تهیه و قبل از آن با یک متخصص تغذیه 
هماهنگی های الزم صورت پذیرد.

7 برای این منظور باید کارگر ماهر و ورزیده و آموزش دیده در نظر گرفته شود. 
8 واکسن های مورد نیاز دام باید تهیه و توسط دامپزشک تزریق شود.

9 با توجه به اینکه تغذیه دام 60 الی 70 درصد هزینه را شامل می شود، در خرید 
اقالم غذایی بهترین و ارزان ترین باید انتخاب شود. 

١0 علوفه و کنسانتره به همراه مکمل های معدنی و ویتامین ها به همراه نمک و 
سایر مکمل ها باید در باالنس نمودن جیره در دسترس باشد.

١١ در سیستم پرواری در ایران شرایط ۵0 به ۵0 اعمال می شود، یعنی۵0 درصد 
مناسب  پروار  برای  حاضر  حال  در  نسبت  این  که  کنسانتره  درصد   ۵0 و  علوفه 
نبوده و باید این نسبت به سود کنسانتره تغییر یابد. در کشور ترکیه این نسبت تا 
۳0 به 70 هم مشاهده شده است یعنی ۳0 درصد علوفه و 70 درصد کنسانتره. 
ولی به خاطر افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و محدودیت هایی نظیر آن توصیه 
می شود نسبت 40 به 60 درصد یعنی 40 درصد علوفه و 60 درصد کنسانتره 

رعایت شود.
١2 عمده غذاهای گاو و گوسفند به دو دسته علوفه و کنسانتره تقسیم می شود. 
در قسمت علوفه )یونجه، تفاله تر و یا خشک چغندر، کاه، شبدر، چاودار، تیموتی، 
برموداگراس، و جوی دوسر یا یوالف( و در بخش کنسانتره )کنسانتره کارخانجات 
خوراک دام، جو، سبوس، گندم، ضایعات نان، مالس، دانه ذرت، کنجاله سویا، ذرت 

علوفه ای، مواد سیلویی(.
١3 تهیه جیره بر اساس وزن زنده دام می باشد. 

١4 کوتاه ترین فرمول محاسبه ضریب ۳ درصد وزن زنده دام می باشد. به عنوان 
مثال اگر گوسفندی ۵0 کیلوگرم وزن داشته باشد می توان از طریق فرمول فوق 

محاسبات را انجام داد.
۵0 کیلوگرم وزن زنده گوسفند × ۳ درصد وزن زنده = میزان احتیاج روزانه به ماده 

DM خشک 1/۵کیلوگرم
١5 محدودیت ها باید اعمال شود به عنوان مثال در استفاده از اوره باید 1 درصد 
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جیره مصرف شود. 
باید در ۳ نوبت تجویز شود صبح ساعت 6 ظهر ساعت 1 الی ۲ و شب  ١6 غذا 

ساعت ۸ ـ 7
١7 جیره باید به آرامی و در عرض 10 روز به طور کامل تغذیه شود. 

١8 از مجموع جیره باالنس شده فوق روزانه ۲۵0 تا ۳00 گرم افزایش وزن خواهیم 
داشت که در ماه افزایش وزنی حدود 10ـ  ۸ کیلو خواهد بود. 

١9 آب کافی و تمیز به همراه نمک که بهتر است به صورت سنگ نمک در آخور 
به میزان 1  مصرف شود به همراه مواد معدنی و ویتامینه و دی کلسیم فسفات 

درصد جیره حتماً در پروار بندی مورد استفاده قرار گیرد.
به منظور درک بیشتر مبحث اصالح نژاد در دام بزرگ می توانید مثال زیر را نیز 

برای هنرجویان بیان کنید:
برای رسیدن به خلوص 100 در صد چه باید کرد:

چه موقع می توان گفت که دام شما 100 در صد اصیل هست؟
برای رسیدن به خلوص 100 درصد برای هر نژادی چند سال باید صبر کرد؟

جواب سؤاالت باال از یک قانون پیروی می کند که قانون ۵0 درصدی می گویند 
یعنی ۵0 درصد از پدر و ۵0 درصد از مادر ژنتیک را به ارث می برد.

برای بهتر مشخص شدن جواب سؤاالت باال کافی است در نظر بگیرم یک گاو ماده 
هلشتاین اصیل داریم و می خواهیم از این گاو به گاو سیمنتال اصیل برسیم. در 
اولین آبستنی گاو هلشتاین از اسپرم گاو سیمنتال استفاده می کنیم )اسپرم باید از 

گاو 100 درصد خالص سیمنتال باشد(.
متولد  درصدی   ۵0 خونی  خلوص  با  گوساله  یک  ماه   9 از  بعد  هلشتاین  گاو  از 
می شود )اصوالً با رنگی شبیه مادر و سری سفید(. یعنی ۵0 درصد از مادر و ۵0 

درصد از پدر به ارث می برد که نسل اول هست و با F1 مشخص می شود.

نسل اول
F1 =)۵0%( و سیمنتال )هلشتاین )%۵0 

اسپرم  با  ماهگی   1۵ سن  در  و  است  ماده  اول  نسل  گوساله  می گیریم  درنظر 
اسپرم 100 درصد  از  باید  کنید که همیشه  )توجه  است  آبستن شده  سیمنتال 
خالص سیمنتال استفاده شود( در سن ۲4 ماهگی گوساله نسل ۲ با خلوص 7۵ 

درصدی متولد می شود. 
نسل دوم 

F۲ =)7۵%( و سیمنتال )هلشتاین )%۲۵  
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با درنظر گرفتن اینکه گوساله F۲ ماده باشد نسل سوم ما بعد از ۲4 ماه با خلوص 
۸7.۵ درصدی به دنیا می آید. 

نسل سوم
F۳ = )۸7/۵%( و سیمنتال )هلشتاین )%1۲/۵

با در نظر گرفتن اینکه گوساله های متولد شده، ماده باشند هر ۲ سال یک بار یک 
نسل پیشرفت داریم.

نسل چهارم
F4 =)9۳/7۵%( و سیمنتال )هلشتاین )%6/۲۵ 

نسل پنجم
F۵ =)96/۸7۵%( و سیمنتال )هلشتاین )%۳/1۲۵  

نسل ششم
F6 =)9۸/4۳74%( و سیمنتال )هلشتاین )%1/۵6۲6  

نسل هفتم
F7 =)99/۲%( و سیمنتال )هلشتاین )%0/۸  

نسل هشتم
F۸ =)99/6%( و سیمنتال )هلشتاین )%0/4  

نسل نهم
F9 =)99/۸%( و سیمنتال )هلشتاین )%0/۲ 

نسل دهم
F10 =)99/9%( و سیمنتال )هلشتاین )%0/1 

نسل یازدهم
F11 =)99/9۵%( و سیمنتال )هلشتاین )%0/0۵  

نسل دوازدهم
F1۲ =)99.97۵%( و سیمنتال )هلشتاین )%0.0۲۵ 

نسل سیزدهم
F1۳ =)99/9۸۲%( و سیمنتال )هلشتاین )%0/01۲ 

نسل چهاردهم
F14 =)99/99%( و سیمنتال )هلشتاین )%0/01 

بعد از 14 نسل به خلوص 99.99 میرسیم. 
با احتساب هر ۲ سال یک نسل، ۲4 سال زمان الزم است تا خلوص 99.99 درصد 

حاصل شود.
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خالصه مطالب 

F1=۵0%
F۲ =7۵%
F۳ =۸7/۵%
F4=9۳/7۵%
F۵=96/۸7۵
F6=9۸/4۳74
F7=99/۲
F۸=99/6
F9=99/۸
F10=99/9
F11=99/9۵
F1۲=99/97
F1۳=99/9۸
F14=99/99

١ باتوجه به هزینه و زمان که برای به دست آوردن گاو با خلوص باال صرف 
می شود از دورگ گیری از این دام ها استفاده نکنید.

باالیی  خونی  خلوص  با  گاوهایی  آن  از  بعد  به   F۵ پنجم  نسل  گاوهای   2
خلوص  در حد  و  هستند  استاندارد  دارای خصوصیاتی  و  می شوند  محسوب 

می گیرند. قرار  درصد   100

صنعت شیالت
عوامل مؤثر بر رشد ماهی 

١ـ عوامل محیطی: شامل شرایط نوری، تراکم ماهی ها، دمای آب، مقدار اکسیژن 
و مقدار گازکربنیک محلول در آب.

2ـ عوامل تغذیه ای: شامل کمیت و کیفیت غذا.
3ـ عوامل داخلی: شامل اندازه ماهی، بلوج جنسی، خصوصیات ارثی ماهی ها.

  ١ـ عوامل محیطی مؤثر در رشد ماهی  
 تأثیر شرایط نوری بر رشد 

نکته
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 تأثیر تراکم ماهی ها بر رشد 
 تأثیر آب بر رشد 

 تأثیر مقدار اکسیژن محلول در آب بر رشد 
 تأثیر مقدار گاز کربنیک )co۲( محلول در آب بر رشد

 سایر عوامل محیطی مؤثر بر میزان رشد ماهیان پرورشی: این عوامل عبارت اند 
از: میزان سختی کل آب، میزان قلیاییت و میزان اسیدیته آب، میزان امالح محلول 
در آب )شوری آب(، میزان مواد معلق موجود در آب )کدورت آب(، مقدار نیتریت، 
نیترات، سولفید هیدروژن و آمونیاک آب، میزان تقاضای اکسیژن زیستی، میزان 

هدایت الکتریکی و مقدار فلزات سنگین موجود در آب.
در صورت عدم وجود اکسیژن یا وجود اکسیژن به مقدار ناکافی در آب و نرسیدن 
اکسیژن کافی به بدن ماهی فعالیت های حیاتی ماهی ها و مهم ترین آنها، سوزاندن 
غذا و تولید انرژی مورد نیاز بدن ماهی دچار مشکل و اختالل خواهد شد و ادامة 

حیات ماهی را غیر ممکن و در موارد شدید، منجر به مرگ ماهی خواهد شد.
  2ـ عوامل تغذیه ای مؤثر در رشد ماهی: 

اجزایی که ماهی برای رشد و تولید انرژی و انجام فعالیت های حیاتی به آنها نیاز 
دارد. مهم ترین اجزای غذایی که باید در غذای ماهیان پرورشی وجود داشته باشند 

پروتئین ها، چربی ها، قندها، ویتامین ها و مواد معدنی یا عناصر کمیاب هستند.
ـ پروتئین ها: یکی از اجزای غذایی بسیار مهم است که برای ساخت بافت های 
جدید بدون ماهی و رشد آن ضروری است. پروتئین ها از واحدهای کوچکی به نام 
اسید آمینه تشکیل شد ه اند. اسیدهای آمینه به طور کلی شامل۲0 نوع هستند و 
پروتئین های گوناگون به نسبت های متفاوتی از کنار هم قرار گرفتن آنها ساخته 
می شوند. بعضی از پروتئین ها از نظر چند نوع از این اسیدهای آمینه، غنی یا در 
مواردی فاقد یک یا چند نوع از آنها هستند و برای تأمین نیاز کامل ماهی ها به 
پروتئین ها یا اسیدهای آمینه، باید ترکیبی از چند نوع پروتئین در جیره غذایی 
مورد استفاده قرار گیرد تا کمبودهای احتمالی بعضی از اسیدهای آمینه در یک 

نوع پروتئین، توسط سایر پروتئین ها جبران شود. 
برای تأمین پروتئین مورد نیاز ماهی، از منابع جانوری؛ نظیر پودر ماهی و گیاهی؛ 

نظیر کنجاله سویا اضافه می شود. 
اجزای غذایی که برای تغذیه ماهی سردابی به کار می روند،  به طور عمده شامل 
آرد ذرت،  آرد سویا،  دام و طیور، ماهی کیلکا،  پودر ماهی، ضایعات کشتارگاهی 
کنجاله سویا و پودر خون است که مولتی ویتامینی نیز برای رفع نقص پایین بودن 

میزان احتمالی ویتامین ها به آن افزوده می شود.
چربی ها: دومین جزء غذایی که باید در جیره غذایی ماهی موجود باشد و از نظر 
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میزان اهمیت نیز بعد از پروتئین ها قرار می گیرد، چربی ها هستند. نقش آنها در 
تأمین انرژی در بدن، از طریق سوختن در سلول های ساخت بافت های بدن و نقش 

دیگر آن در ساخت بافت های کبد و رشد ماهی می باشد.
در صورتی که مقدار چربی را در هر مرحله از دوره پرورش افزایش دهیم، به علت 
اینکه در سلول های بدن به جای پروتئین می سوزد و تولید انرژی می کند، پروتئین 
موجود در جیره فقط برای ساخت بافت های جدید و رشد ماهی به مصرف می رسد 
)و در این حالت پروتئین صرف تولید انرژی نمی شود( و می تواند میزان رشد ماهی 

را افزایش دهد.
قندها: یکی دیگر از مواد غذایی ضروری برای حیات و رشد ماهی است که باید 
در جیره غذایی ماهی وجود داشته باشد. هنگامی که ماهی نتواند انرژی مورد نیاز 
خود را از سوزاندن پروتئین ها و چربی ها تأمین کند، قندها یا کربوهیدرات ها در 
سلول های بدن ماهی می سوزند. در تغذیه طبیعی قزل آال ، قندها نقشی دارند، اما 
در عمل، در تهیه جیره غذایی قزل آال از مواد غذایی استفاده می کنیم که در ترتیب 
خود دارای قند هستند؛ مانند غالت. دو منبع عمده غندی در جیره غذایی ماهی، 
شامل نشاسته )موجود در سیب زمینی و...( و رشته های گیاهی )ساقه گیاهان و...( 

می باشند.
با همه این توضیحات، دلیل استفاده از قندها یا مواد غذایی حاوی قندها در جیره 

غذایی ماهی عبارت است از:
و  پروتئین  به جای  که  قیمت،  ارزان  انرژی  تأمین کننده  منبع  عنوان یک  به   ١

چربی مورد استفاده قرار می گیرد. 
2 موجب افزایش میزان چسبندگی اجزای غذایی به هم و دیرتر متالشی شدن 

غذا، به ویژه غذاهای پیش ساخته کارخانجات تولید غذا )پلت(، می شود.
3 استفاده از قندها باعث می شود که پروتئین موجود در غذا، به جای آنکه صرف 
تولید انرژی شود، برای ساخت بافت ها و اندام های جدید یا رشد ماهی و در نهایت 

افزایش میزان رشد ماهی صرف شود.
4 ویتامین ها، نوعی مواد آلی که وجود آنها به مقدار کم در جیره غذایی ماهی 
ضروری است تا رشد و سالمتی این ماهی را تأمین کند و در بعضی از فعالیت های 
حیاتی پیچیده سلول نیز )به عنوان کوآنزیم( نقش دارند. ویتامین ها شامل دو نوع 

محلول در آب و محلول در چربی هستند.
بسته  ماهی  برای  نیاز  مورد  ویتامین  میزان  پرورش،  دوره  از  مرحله  هر  در  البته 
ماهی،  رشد  میزان  می توان  عوامل،  این  مهم ترین  از  که  است  متغیر  عواملی  به 
دمای آب و تغییرات محیطی را نام برد. باید به این نکته توجه داشت که بعضی از 
ویتامین ها در برابر تابش نور، حرارت محیط و میزان رطوبت حساس هستند که در 
صورت نگهداری غذای ماهی در شرایط نامطلوب، ممکن است ویتامین های موجود 
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در غذا از بین بروند.
5 مواد معدنی )مینرال ها(، از دیگر اجزای غذایی مورد نیاز ماهی است. نقش این 
تبادل  افزایش سختی و استقامت استخوان ها، مداخله در  مواد در سوزاندن غذا، 
بدنی  مهم  مایعات  ترکیب شیمیایی  در  و حضور  اطراف  و محیط  ماهی  این  آب 
از: کلسیم، کلر،  نیاز ماهی عبارت اند  و مورد  می باشند. هفت عنصر مهم معدنی 
پتاسیم، سدیم، فسفر، منیزیم، گوگرد و همچنین عناصر کمیاب شامل آهن، روی، 

مس، منگنز، نیکل و غیره می باشد.
  3ـ عوامل داخلی مؤثر در رشد ماهی 

ـ اندازه ماهی: هر چه وزن ماهی یا اندازه آن بیشتر شود، سرعت رشد آن به طور 
طبیعی کاهش می یابد.

کاسته  آن  از سرعت رشد  بلوغ جنسی،  دوره  به  ماهی  ورود  با  بلوغ جنسی:  ـ 
می شود.

ـ خصوصیات ارثی ماهی ها: بعضی از ماهی ها بر اساس ویژگی های جنسی که 
از ماهی های نر و ماده والد خود به ارث برده اند، دارای رشد سریع تر و گروه دیگری 

از آنها دارای رشد کندتر هستند.
عوامل مؤثر بر تولید و بازاریابی ماهیان زینتی

 حضور مستمر در بخش تولید و عرضه ماهیان زینتی به بازار
 شناخت مناسب وضعیت بازار ماهیان زینتی

 تأثیر تبلیغات جهت آشنایی و فروش بیشتر ماهیان زینتی
 آگاهی های الزم از فنون بازاریابی ماهیان زینتی

 انتخاب گونه پرورشی بر مبنای وضعیت بازار
 نقش تعاونی ها در تولید و بازاریابی ماهیان زینتی

 سطح اقتصادی و اجتماعی منطقه برای خرید ماهی زینتی
 صادرات ماهیان زینتی به کشورهای همسایه

 عدم آشنایی تولیدکنندگان با قوانین صادراتی
 عدم شناخت رقبا در بخش بازاریابی تولیدات
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جدول ارزشیابی پودمان

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی 

)شایستگی ها(
استاندارد عملکرد 

)کیفیت(
نتایج

استاندارد )شاخص ها، داوری، 
نمره دهی

نمره

ژنتیک و اصالح نژاد 
دام، طیور، زنبور 

عسل و آبزیان

کاربرد ژنتیک در 
تولید و پرورش دام، 
طیور، زنبور عسل و 

آبزیان

تحلیل کاربرد 
ژنتیک و اصالح 
نژاد در تولید و 

پرورش دام، طیور، 
زنبور عسل و 

آبزیان بر اساس 
استانداردهای 

بین المللی و ملی

باالتر 
از حد 
انتظار

تحلیل کاربرد ژنتیک و اصالح نژاد 
در دامپروری بر اساس استانداردهای 

بین المللی و ملی
۳

در حد 
انتظار

تحلیل کاربرد ژنتیک و اصالح نژاد 
۲در دامپروری

اصالح نژاد دام، 
طیور، زنبور عسل و 

آبزیان
پایین تر 
از حد 
انتظار

تحلیل روش های نظری استفاده از 
1ژنتیک و اصالح نژاد در دامپروری

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل پنجم: دامپروری ارگانیک

فصل 5

دامپروری ارگانیک
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واحد یادگیری ١

تحلیل تمایزی دامپروری ارگانیک و غیر ارگانیک

بگو چه می خوری تا بگویم کیستی )ژان آنتلم بریا ساوارن (
بزرگ ترین کیمیا، کشاورزی است. 

به موضوع حفاظت محیط زیست و  از توجه جهانی  از سه دهه  اکنون بیش  هم 
حدود دو دهه از مباحث پیرامون توسعه پایدار می گذرد. قبل از این ایام، در تمامی 
پروژه های توسعه، صرفاً دیدگاه اقتصادی و ایجاد در آمد و بازده اقتصادی بیشتر، 
مد نظر بود. لیکن در دهه 1970 میالدی این ذهنیت در افکار سیاست گذاران و 
برنامه ریزان توسعه مطرح گردید که این گونه روند رشد اقتصادی نهایتاً منجر به 
این  نابرابری اجتماعی، کاهش منابع و... می شود و جبران  تخریب محیط زیست، 

معضالت در دراز مدت موجب ضررهای فراوان اقتصادی خواهد شد.
از  مجموعه ای  به  و  بوده  کشاورزی  پایدار  توسعه  راستای  در  ارگانیک  کشاورزی 
اجرا  به  غیرطبیعی  نهاده های  مصرف  کاهش  هدف  با  که  می شود  گفته  عملیات 
شده،  سنتز  نگهدارنده  مواد  شیمیایی،  سموم  و  کود  مصرف  آن  در  و  درمی آید 
داروهای شیمیایی، ارگانیسم های تولید شده به روش مهندسی ژنتیک و پساب ها 

کنار گذاشته می شود.
بررسی ها نشان می دهند که روند استقبال جهانی از کشاورزی ارگانیک امید بخش 
می باشد که از جمله دالیل آن می توان به افزایش نگرانی ها در مورد آلودگی منابع 
پایه، سالمت غذا، انسان و حیوانات و نیز توجه بیشتر به ارزش های طبیعت و مناظر 

طبیعی اشاره کرد.
از  کمتر  درصد   ۳0 تا   10 معموالً  محصول  عملکرد  ارگانیک  مزارع  در  گرچه 
مزارع غیرارگانیک است اما درصورت برنامه ریزی اصولی، میزان عملکرد، تولید و 
درآمد مزارع ارگانیک می تواند بیشتر از مزارع غیر ارگانیک باشد. عالوه بر این، در 
کشورهای توسعه یافته عواملی مانند آمادگی مصرف کنندگان برای خرید به قیمت 
باالتر، پرداخت یارانه از سوی دولت و گسترش اکوتوریسم موجبات افزایش درآمد 
کشاورزی ارگانیک را فراهم می سازد. بررسی ها در کشورهای توسعه یافته نشان 
داده است که مصرف کنندگان حاضرند محصوالت ارگانیک را به بهای 10 تا 40 
درصد بیشتر از محصوالت غیر ارگانیک بخرند. امروزه تعداد زیادی از فروشگاه های 
به رونق  این محصوالت رو  بازار  و  ارگانیک عرضه می کنند  زنجیره ای محصوالت 
بوده و تقاضای بالقوه بیش از عرضه است. انتظار می رود رشد تقاضا در آینده ادامه 
یابد و بنابراین کمبود عرضه محصوالت ارگانیک این فرصت را برای کشورهای در 
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حال توسعه به وجود می آورد که وارد بازار شوند و سهمی از آن را به خود اختصاص 
دهند.

لحاظ  از  ارگانیک  کشاورزی  مذکور،  اقتصادی  و  محیطی  زیست  مزایای  عالوه بر 
اجتماعی نیز منافع زیادی به همراه دارد و با تکیه بیشتر به نیروی کار، فرصت های 
شغلی را افزایش می دهد. همچنین کشاورزی ارگانیک شیوه ها و غذاهای سنتی را 

احیا می کند و در تقویت انسجام اجتماعی نقش مؤثری دارد.
در استراتژی انقالب سبز نیز با هدف تأمین مواد غذایی جمعیت رو به رشد جامعه 
ارائه خدمات  و پیشرفت  بهبود  اثر  به زندگی در  امید  باال رفتن  )به علت  جهانی 
بهداشتی و دسترسی به مواد غذایی با تنوع و کیفیت بهتر در کشورهای توسعه 
و حداکثر عملکرد  کوتاه مدت  اهداف  بر  توسعه(  اکثر کشورهای درحال  و  یافته 
متکی است. در کشاورزی تجاری با استفاده بی رویه و نامتعادل از کودها و سموم 
که تخریب خاک و از بین رفتن موجودات خاکزی را در پی داشت، توان تولید و 
حاصلخیزی خاک کاهش یافت و نتیجه این روش کشاورزی، پایین آمدن کیفیت 

محصوالت بود.
از دیدگاه کشاورزی پایدار، محصوالت کشاورزی به چهار دسته زیر تقسیم می شوند:

١ محصول طبیعی
2 محصول ارگانیک 

3 محصول سالم
4 محصول گواهی شده

سه تعریف کلیدی محصول ارگانیک، محصول سالم و محصول طبیعی
استانداردهای  به کارگیری  ماحصل  ارگانیک  محصوالت  ارگانیک:  محصول    ١
چارچوب  در  ارگانیک  که  باشیم  داشته  دقت  هستند.  زیست محیطی  داوطلبانه 
پایداری  و  حفظ  آن  هدف  مهم ترین  که  دارد  قرار  زیست محیطی  استانداردهای 
زراعی  نظام  ارگانیک،  کشاورزی  بنابراین  است.  اکوسیستمی  ارزش های  و  خاک 
است مبتنی بر مدیریت اکوسیستم ، متمرکز بر حاصلخیزی خاک و سالمت گیاه 
و عدم مصرف موادشیمیایی مصنوعی که این نظام با شرایط اجتماعی، اقتصادی 
منطقه ای و محلی سازگار است. در سطح فراتر از کشاورزی ارگانیک، کشاورزی 
بیودینامیک تعریف می شود که شامل ابعاد روحانی با ساختار ریتم های کیهانی، 
تمام  می شود  مزرعه  زنده  موجود  بیودینامیک،  تدارکات  کیفیت،  حیاتی،  نیروی 
کاری، شرایط  نقل، شرایط  و  نگهداری، حمل  بسته بندی،  فراوری،  تولید،  فرایند 
یک  پایش  و  کنترل  تحت  محصوالت،  این  برچسب گذاری  و  عرضه  و  اجتماعی 
نظام گواهی و استاندارد معتبر ارگانیک است. این محصوالت دارای کیفیت ، طعم 
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طبیعی و خوب و فاقد هر گونه مواد شیمیایی مصنوعی و باقیمانده عناصر و فلزات 
و مواد مضر هستند.

الزامی  سه گانه  ضوابط  که  است  محصولی  سالم،  محصول  سالم:  محصول  2ـ 
محصول  است.  کرده  رعایت  را  غذایی  محصوالت  تولید  در  گانه(  سه  )استاندارد 
سالم، تحت کنترل استانداردهای الزامی و اجباری کیفیت غذایی در کشاورزی قرار 
دارند. این محصوالت دارای حد مجاز باقیمانده آفت کش، عناصر، فلزات و سموم 
مشخصی  معیارهای  اساس  بر  مدیریتی  برنامه های  و  استانداردها  اعمال  ماحصل 

مانند کدکس، ADI ، MRL و.... هستند.
و  پایش  نظام  پوشش  تحت  محصوالت  طبیعی،  محصول  طبیعی:  3ـ محصول 
گواهی با عنوان » موقعیت جغرافیایی« هست. این محصوالت عاری از بقایای مواد 
شیمیایی مصنوعی و حاصل تولید در مناطق وحشی، طبیعی و دست نخورده )از 
نظر ورود تکنولوژی بیرونی( مانند مراتع، جنگل ها، دیمزارها و یا مزارع مشخصی 
هستند که به دلیل شرایط خاص اقلیم و اکولوژی منطقه در طول سال های طوالنی 
نشده  استفاده  نهاده های شیمیایی  از هیچ گونه  آنها  تولید  در  به صورت سنتی،  و 

است.

خطرات زیست محیطی سموم
یکی از مسائلی که محیط زیست ما به آن مبتالست، آلودگی منابع آب و خاک به 
وسیله سموم دفع آفات و بیماری های گیاهی است. هر چند کارشناسان حفظ نباتات 
به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست به سموم شیمیایی، راهکارهای دیگری 
به غیر از مبارزه شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری های گیاهی به کشاورزان و 
باغداران توصیه می کنند، اما هنوز هم انتخاب این روش اولویت نخست آنان است. 
دلیل آن هم اثرات نسبتاً سریع و قاطعی است که سموم بر روی آفات گیاهی دارند. 
روش های دیگر مبارزه با روش بیولوژیک با همه مزیت های زیست محیطی است 
که اثر آن دراز مدت است و نباید با هدف نتیجه گیری سریع تر، با استفاده وسیع از 

سموم دفع آفات نباتی به محیط زیست آسیب رساند.
هستند  موادی  علف کش ها(  و  قارچ کش ها  آفت کش ها،  )شامل  شیمیایی  سموم 
نرم تنان زیان آور(،  از حشرات و  )اعم  آفات  یا دفع  نابودی و  برای پیشگیری،  که 
متنوع  سموم  مؤثره  مواد  می شوند.  مصرف  هرز  علف های  و  گیاهی  بیماری های 
بوده و آنها را بر اساس این مواد طبقه بندی می کنند که به عنوان مثال می توان به 
سموم آلی کلردار )ارگانوکلره(، فسفردار )ارگانو فسفره( و یا کاربامات ها اشاره کرد. 

این گونه سموم نافذ بوده و برای محیط زیست آلوده کننده هستند.
اما گروه های دیگری هستند که طبیعی بوده و سمیت کمتری در مقایسه با گروه 
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قبلی دارند. این گروه از موادی تشکیل شده که منشأ گیاهی دارند. همچنین گروه 
دیگری از سموم که به نام حشره کش های میکروبی خوانده می شوند، که به صورت 
تجاری برای مبارزه با الرو و نوزاد آفات به فروش می رسد. خطرات سموم نافذ را در 
پی ندارند. استفاده از این گونه مواد بهترین راه جلوگیری از آلودگی محیط زیست 

می باشد.

راه های ورود آفت کش ها به محیط زیست
همان طور که می دانید محیط زیست از اجزای زنده و غیرزنده تشکیل شده است. 
اجزای زنده همان موجودات زنده )ارگانیسم ها( هستند که با هم و با بخش غیر زنده 
در تقابلند و اجزای غیرزنده شامل آب، هوا، غذا و مکان زیست ارگانیسم ها و تقابل 
آنها با خود و محیط است. آلودگی شیمیایی محیط زیست غالباً از طرق آب، هوا و 
خاک صورت می گیرد. آفت کش ها یا از طریق تبخیر و یا مستقیماً از طریق هوا وارد 
اتمسفر می شوند. آب های سطحی، پساب های صنعتی و شهری و کاربرد مستقیم 
آفت کش ها برای کنترل آفات آبزی، از راه های ورود سموم به منابع آبی است. خاک 
نیز از طریق گیاهان تیمار شده با سموم، باران، دفن ظروف خالی سم و همین طور 

استفاده مستقیم آنها روی خاک آلوده می شود.
انجام  و چگونگی  به هدف  نسبت  باید  آفت کش ها  مناسب  و  بهینه  مصرف  برای 
سم پاشی آگاه بود. منظور از هدف موجود مزاحمی است که مایل به از بین بردن 
آن هستیم اقدام آگاهانه می تواند در جلوگیری از آلودگی محیط زیست بسیار مفید 
و مؤثر باشد. برای این منظور باید بدانیم سم را برای چه هدفی می خواهیم استفاده 
کنیم. در واقع تعیین اینکه هدف ما یک حشره است )به عنوان آفت( یا میکروب ها 
و قارچ ها )عوامل بیماری زا( هستند، اولین گام در راه شروع یک مبارزه قاطع و در 
عین حال کم خطر است. بعد از تعیین مشکل گیاه می توان اقدام به تهیه نوع سم 

مناسب نموده و آن را با حداقل میزان ممکن به کار برد.
نکته مهمی که قبل از استفاده از آفت کش باید مد نظر باشد مطالعه دستورالعمل 
ما  به  که  است  مفیدی  اطالعات  حاوی  دستورالعمل  این  است.  سم  از  استفاده 
می گوید در این آفت کش چه مواد مؤثری و به چه میزانی موجود است. همچنین 
به ما می گوید چگونه این در حالی به کار ببریم که خود، دیگران و محیط زیستمان 
در  شده  توصیه  دز  اندازه  به  همواره  کنیم.  محافظت  آن  سوء  اثرات  برابر  در  را 
دستورالعمل سم پاشی کنید. دقت کنید! گزاره » اگر کم خوب است بیشتر بهتر 

است« یک گزاره نادرست است.
نکته دیگری که الزم است هنگام مصرف آفت کش ها مد نظر قرار گیرد این است 
که سم پاشی به گونه ای انجام شود که آفت کش دقیقاً به همان جایی که باید، برسد 
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و از پاشیده شدن آن در اطراف محل سم پاشی پرهیز شود. برای نیل به این هدف 
تنظیم ادوات سم پاشی از اهمیت قابل مالحظه ای برخوردار است.

بادبردگی ذرات سم یکی از عوامل پراکنش آن در محیط می باشد که به آلودگی 
آب و خاک و همین طور هوایی که تنفس می کنیم، می انجامد. لذا یکی از اصول 
سم پاشی موفق و مؤثر، اقدام به سم پاشی در هوایی کامالً آرام است. این مسئله 
بخصوص در فضای سبز شهری اهمیت فوق العاده ای می یابد. چرا که پاشیده شدن 
می کند.  تهدید  را  شهروندان  سالمت  خیابان ها  و  پیاده روها  سطح  روی  سموم 
همچنین سم پاشی در مواقعی که احتمال بارندگی می رود، توصیه نمی شود، زیرا 

سموم شسته شده توسط باران، می تواند کلیه منابع آبی را آلوده کند.
مالحظات زیست محیطی پس از مصرف، در برگیرنده روش صحیح انبارداری سموم 
باقیمانده از عملیات سم پاشی است. البته بهتر آن است که آفت کش ها به اندازه نیاز 
خریداری شوند که عالوه بر اقتصادی بودن مبارزه، خطرات زیست محیطی ناشی از 
انبارداری را در پی نداشته باشد. اما از آن جایی که این موضوع کمتر اتفاق می افتد 
و اغلب مقداری سم اضافه خواهد ماند، باید در انبارداری اصول ایمنی را رعایت 
کرد. نگهداری غیراصولی سموم در انبارها و برای مدت طوالنی به آلودگی محیط 
زیست می انجامد. یکی از شرایط انبارداری، نگهداری سموم در دمای مناسب است. 
گرمای زیاد باعث انفجار و آتش سوزی می شود. به عقیده یک کارشناس ارشد فائو 
)FAO( آفت کش هایی که به نحو نامطلوبی انبار گردیده یا در معرض فروش قرار 
می گیرند، به آسانی به مواد غذایی نفوذ کرده یا در محیط زیست انتشار می یابند. 
مواد شیمیایی کشنده، خاک ها، آب های زیرزمینی و سطحی را آلوده می سازند و 

به نحو شدیدی روی آب های آشامیدنی اثر می گذارند.
جنبه دیگر مسئله آلودگی خاک به آفت کش هاست. رها نمودن ظروف خالی سم 
در محیط بدون دفع صحیح آنها، یکی از عوامل آلودگی خاک می باشد. هنگام دور 
انداختن ظروف خالی باید آنها را چندین مرتبه با آب شست وشو بدهیم و پساب 
حاصل از شست وشو را نیز به سمپاش برمی گردانیم و آنگاه ظرف خالی شسته شده 

را با احتیاط در کاغذ باطله پیچیده و به سطل زباله می اندازیم.
در پایان باید گفت شاید با رعایت نکات باال بتوان تا حدی از عوارض آفت کش ها 
کاست، اما نکته ای که اهمیت دارد این است که باید به سمت حذف سموم شیمیایی 
گام برداریم. برای این کارخوب است راه کارهای دیگر مبارزه با آفات نباتی در قالب 

مدیریت تلفیقی آفات نهادینه شوند.

بیماری های ناشی از باقیمانده سموم در محصوالت غذایی
هر سال حدود ۳ میلیون نفر در جهان با سموم مختلف مسموم می شوند و ۲00 هزار 
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نفر نیز به دلیل مسمومیت با سموم مختلف جان خود را از دست می دهند. سالمت 
محصول های کشاورزی به دلیل ارتباط با سالمت انسان بسیار حائز اهمیت است. 
اقدام های پراکنده ای در زمینه اندازه گیری سموم صورت گرفته است اما به صورت 
منظم نیست و باید در این زمینه برنامه ریزی کرد. شمار زیادی از سموم مختلف 
وارد کشور می شود و هیچ آزمایشی روی آن صورت نمی گیرد و هیچ اقدامی برای 

آگاهی از تأثیرات آن بر سالمت انسان انجام نشده است.
در  که  کشاورزی  برای  همچنین  می شوند  مخلوط  یکدیگر  با  سموم  این  گاهی 
معرض سموم است، خطری جدی محسوب می شود. سالمت کشاورز به عنوان یکی 
در  شود.  گرفته  نظر  در  باید  محیط زیست  همچنین  و  جامعه  مولد  نیروهای  از 
نگهداری مواد غذایی دقت کنید بیشترین میزان مسمومیت های غذایی به دلیل 
نحوه نامناسب نگهداری موادغذایی بخصوص موادغذایی گرم و پخته شده است. 
انواع عفونت های روده ای مانند اسهال و استفراغ به دلیل نگهداری نامناسب مواد 
غذایی پخته شده است. به عنوان نمونه عدم نگهداری مناسب نان در منازل سبب 
ایجاد کپک آفالتوکسین می شود که به سالمتی بدن آسیب جدی وارد می کند. 
عدم رعایت بهداشت فردی مانند داشتن زخم و چرک در دست ها سبب تولید سم 
غذایی  و مسمومیت  بدن می شود  وارد  این سم  و  غذا می شود  در  استافیلوکوک 

ایجاد می کند.
را در منزل در  اگر موادغذایی  70 درصد مسمومیت ها، مسمومیت غذایی است. 
شرایط سالم نگهداری کنیم، فاسد نمی شوند و حتی اگر در زمان تولید تا مصرف 
در شرایط مناسبی نبوده است با نگهداری مناسب، پیشرفت سموم در موادغذایی 
کند می شود. بسیاری از مواقع مرحله فراوری محصوالت کشاورزی به گونه ای است 
یک  پسته  در  آفالتوکسین  سم  نمونه  عنوان  به  می شود.  ایجاد  آنها  در  سم  که 
موضوع جدی است. عالوه بر آن حجم زیادی از نان خشک های مازاد بر نیاز مردم 
در شرایط غیربهداشتی نگهداری می شود که سم در آنها ایجاد می شود و بعد به 
بر بدن  آلوده  این شیر  آلوده کرده و  این سموم شیر دام را  مصرف دام می رسد. 
در  سموم  غلظت  کشور،  نقاط  از  برخی  در  می گذارد.  سویی  تأثیرات  نیز  انسان 
آب های کشاورزی باالست و ممکن است این آب ها به رودخانه ریخته شده و پشت 
سدها جمع شوند و از این طریق غلظت سموم در آب افزایش یابد و در فرایندهای 
تصفیه آب مکانیسمی برای حذف سموم وجود ندارد. از طرف دیگر برنامه منسجم 
و روتین برای اندازه گیری سموم در کشور وجود ندارد و این فرایند هم پیچیده و 

هم هزینه بر است، بنابراین تنها راه کنترل سموم، کنترل از مبدأ آن است.
توجه: استفاده طوالنی مدت از محصوالتی که حاوی باقیمانده سم یا کود هستند، 
انواع  مانند  بسیاری  بیماری های  و  بدن  بافت های  در  آنها  تدریجی  تجمع  باعث 

سرطان، آلرژی ها و بیماری های گوارشی می شود. 
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نتیجه گیری
یارانه سموم  سیاست های کاهش مصرف سموم شیمیایی در کشور شامل حذف 
استانداردهای  تدوین  کشور،  در  بیولوژیک  مبارزه  روش های  توسعه  شیمیایی، 
باقیمانده سموم در  بهینه سموم در محصوالت، تدوین بیشینه حد مجاز  مصرف 
محصوالت، اصالح ساختار مصرف سموم شیمیایی و حذف سموم پرخطر از لیست 

سموم مصرفی است.
مزایای کاهش و یا حذف سموم شیمیایی در کشاورزی عبارت است از: افزایش تنوع 
زیستی، افزایش حاصلخیزی و پایداری خاک، افزایش ثبات و پایداری تولید، کاهش 
آلودگی  عدم  متعادل،  و  سالم  زیست  محیط  ایجاد  محصوالت،  تولید  هزینه های 
جانوری،  و  گیاهی  بقایای  مجدد  سریع  چرخش  زیرزمینی،  و  سطحی  آب های 
و...  میکروارگانیسم های خاک  افزایش  و کیفی محصوالت،  کّمی  افزایش عملکرد 
پایداری هر کشور وابسته به پایداری کشاورزی و این پایداری وابسته به کشاورزی 
طبیعت محور به جای کشاورزی نهاده محور می باشد، زیرا امنیت غذایی، امنیت 
زیست محیطی و امنیت اقتصادی از پایداری کشاورزی به دست می آید. به عبارت 

دیگر بقاء و حیات کشور از بخش کشاورزی سرچشمه می گیرد.
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فهرست آفت کش های ممنوع شده

نوع آفت کشنام التین آفت کشنام عمومی آفت کشردیف

حشره کشLead Arsenateآرسنات سرب1

حشره کشEthyl ـ Azinphosآزینفوس اتیل۲

حشره کشAldrinآلدرین۳

حشره کشAldicarbآلدیکارب4

حشره کشEtrimfosاتریمفوس۵

حشره کشEthylene dichlorideاتیلن دی کلراید6

حشره کشHCHاچ سی اچ7

حشره کشEndrinآندرین۸

حشره کشOmethoateامتوات9

حشره کشBromophosبروموفوس10

حشره کشBHC ـ γگاما بی اچ سی11

حشره کشParathionپاراتیون1۲

حشره کشPropetamphosپروپتامفوس1۳

حشره کشLindane ـ Thiodanتیودان ـ لیتدین14

حشره کشMercuric compoundترکیبات جیوه ای1۵

حشره کشTriazophosتریازوقوس16

حشره کشToxapheneتوکسافن17

حشره کشDDTد.د.ت1۸

حشره کشDDT + Azodrinد.د.ت آزودرین19
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نوع آفت کشنام التین آفت کشنام عمومی آفت کشردیف

حشره کشDDT + Endrinد.د.ت آندرین۲0

حشره کشDicrotophosدی کروتوفوس۲1

حشره کشDieldrineدیلدرین۲۲

حشره کشDinosebدینوزوب۲۳

حشره کشCyanofenphosسیانو قتفوس )سورسید(۲4

حشره کشPhosphamidonفسفامیدون۲۵

حشره کشPhenkaptonفن کاپتون۲6

حشره کشFormothionفرموتیون۲7

حشره کشPhoxim + Propoxurفوکسیم + پروپوکسور۲۸

حشره کشCarbophenothionکاربوفناتیون۲9

حشره کشCarbofuranکاربوفوران۳0

حشره کشChlorthionکلرتیون۳1

حشره کشChlordaneکلردان۳۲

حشره کشChlorfenvinphosکلرفن وینفوس۳۳

حشره کشMethamidophosمتامیدوفوس۳4

حشره کشMethoxychlorمتوکسی کلر۳۵

حشره کشMethidathionمتیداتیون۳6

حشره کشMethyl Parathionمتیل پاراتیون۳7

حشره کشMethylene chlorideمتیلن کلراید۳۸

حشره کشMonocrotophosمونوکروتوفوس۳9
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نوع آفت کشنام التین آفت کشنام عمومی آفت کشردیف

حشره کشPropiconazoleپروپیکونازول )نول(40

حشره کشchloropropane ـ 3 ـ dibromo ـ 11,2 و ۲ دی برومو ۳ کلرو پروپان )نماگون(41

حشره کشMonocrotophosمونوکروتوفوس )مونوفوس(4۲

حشره کشHeptachlorهپتا کلر4۳

حشره کشToxafenتوکسافن44

کنه کشAnilixآنیلیکس4۵

کنه کشBinapacrylبیناپاکریل46

کنه کشDiphenyl compoudترکیبات دی فنیل47

کنه کشDialifosدیالیفوس4۸

کنه کشCyhexatinسی هگزاتین49

کنه کشChlorfensonکلرفن سون۵0

کنه کشChlorobenzilateکلروبنزیالت۵1

کنه کشKumafosکومافوس۵۲

قارچ کشPoly barium sulfideپلی سولفید باریم۵۳

قارچ کشCTMTBتب ـ سی ـ ام ـ تی ـ بی۵4

قارچ کشChloronebکلرونب۵۵

قارچ کشKasugamycinکاسوگامایسین۵6

قارچ کشCaptafolکاپتوفول۵7

قارچ کشFuberidazoleفوبریدازول۵۸

قارچ کشPhorateفوریت۵9

قارچ کشPhosparateفوس پاریت60

علف کشD.T 5 ,4 ,۵2، 4، ۲، دی تی61
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نوع آفت کشنام التین آفت کشنام عمومی آفت کشردیف

علف کشSodium trichloroacetateتری کلرو استات سدیم6۲

علف کشNitriphenنیتروفن6۳

علف کشNoruronنئورون )هریان(64

علف کشBarbanباربان6۵

علف کشBromacilبروماسیل66

علف کشethyl ـ Benzoylpropبنزوئیل پروپ اتیل67

علف کشFluometuronفلئومتورون6۸

علف کشChlorbromuronکلروبرومورون69

فومیگانتAluminium phosphateآلومینیم فسفات70

فومیگانتEthylene oxideاتیلن اکسید71

فومیگانتEthyl formateاتیل فورمات7۲

فومیگانتEthylene three Chlorideاتیلن تری کلرید7۳

فومیگانتEthylene di Bromideاتیلن دی بروماید74

فومیگانتEthylene Chloro Bromideاتیلن کلرو بروماید7۵

فومیگانتAcrilonitrylاکریلو نیتریل76

فومیگانتCarbon Tetrachlorideکربن تتراکلرید77

فومیگانتMethyl Formateمتیل فورمات7۸

موش کشThallium Sulfateسولفات تالیوم79

موش کشSulfoquinoxaline + warfarinسولفاکونینوکسالین + وارفارین۸0

موش کشCrimidineکریمیدین۸1

موش کشCoumachlorکوما کلر۸۲

موش کشFumarinفومارین۸۳
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آسیب های ناشی از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و سایر افزودنی های شیمیایی 
را در صنعت دامپروری )پرورش دام، طیور و آبزیان( صنعت دامپروری در جهان 
دومین مصرف کننده بزرگ آنتی بیوتیک محسوب می شود. استفاده گسترده از این 
داروها در دام پزشکی، به منظور پیشگیری، کنترل، درمان بیماری و ارتقای رشد 

دام و طیور از دهه 1960 شروع شد.
اگرچه استفاده از آنتی بیوتیک ها در حیوانات همانند انسان ها موجب بهبودی دام 
می شود، اما استفاده نادرست و بی رویه آن، عالمت عمومی را به خطر می اندازد، 
بنابراین برای حفظ سالمتی دام و انسان باید مصرف این داروها در دام با نظارت 
دامداران  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این  شود،  انجام  پزشکی  دام  کارشناسان 
برای کاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن به بهبودی دام، بدون حضور یا مشورت 
کارشناسان از این داروها استفاده می کنند و گاهی بدون در نظر گرفتن زمان مورد 
نیاز برای دفع باقیمانده دارویی از بدن دام، اقدام به کشتار می کنند و این مسئله 

می تواند پیامدهای منفی در سالمت مصرف کنندگان بر جای بگذارد.

خطر ورود باقیمانده سموم و داروها به چرخه غذایی انسان 
اگر استفاده از دارو بر اساس تجویز دام پزشکان و با توجه به نوع بیماری های دامی 
نباشد، عالوه بر ایجاد مشکالتی برای دام، سالمت انسان را نیز به خطر می اندازد. 
زمانی که دارویی به دام و طیور تزریق یا خورانده می شود، اگر مقداری از این دارو 
مضر،  ماده  یک  عنوان  به  دارویی  باقیمانده  این  بماند،  باقی  و طیور  دام  بدن  در 

سالمت انسان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
با عنایت به اینکه مصرف حجم وسیع داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها بیشتر در برخی 
دامداری ها و مرغداری های صنعتی مشاهده می شود، الزم است دوز مصرفی این 
داروها به منظور حفظ سالمت دام و متعاقب آن، سالمتی انسان ها، به طور دقیق 
رعایت شود. کم توجهی به کنترل فراورده های غذایی با منشأ دامی را عاملی برای 
انسان،  غذایی  چرخه  به  داروها  و  سموم  باقیمانده  و  شیمیایی  آالینده های  ورود 
متأسفانه برطرف کردن عوارض این مسئله و حذف این مواد از غذا بسیار مشکل 
و پرهزینه است. اگر چه مصرف دارو در هنگام نیاز، سالمت دام و طیور را تضمین 
می کند اما همین دارو چنانچه در زمان نامناسب یا با دوز بیش از اندازه تجویز شده 
از  اینکه برخی  باشد. علت  تأثیرگذار  آنها  بر مصرف کننده گوشت  باشد، می تواند 
افراد هنگام سرماخوردگی با مصرف داروهای آنتی بیوتیک هم بهبود پیدا نمی کنند، 
این است که از فراورده های دامی استفاده کرده اند که هنوز باقیمانده های دارویی 
یعنی انواع آنتی بیوتیک ها در بدن آنها وجود داشته است که اکنون بدن آنها نسبت 
به آنتی بیوتیک مقاومت پیدا کرده است و این داروها در بهبودی آنها تأثیری ندارد. 
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باقیمانده های  مطالعاتی که در سال های اخیر انجام شده است، نشان می دهدکه 
دارویی بیشتر در کبد و کلیه تجمع می کند و مصرف این فراورده ها سالمت انسان 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
اگرچه استفاده دارو در هنگام نیاز می تواند سالمت دام و طیور را تضمین کند اما 
اگر مدت زمان مورد نیاز برای دفع آن رعایت نشود، بر سالمتی مصرف کنندگان 
این فراورده ها اثر منفی خواهد گذاشت. پیش از کشتار دام و طیور، این دوره زمانی 
باید سپری شود تا آنتی بیوتیک مصرفی از بدن آنها حذف شود. به لحاظ قوانین 
تجویز و مصرف دارو برای پیشگیری یا برای درمان، در مصرف آنتی بیوتیک ها باید 
دوره زمانی آن بگذرد تا اثر دارو از بدن دام و طیور خارج شود و گوشت آنها قابل 
مصرف باشد. آنتی بیوتیکی که در طیور به عنوان پیشگیری، درمان و مکمل رشد 
مورد استفاده قرار می گیرد، به اشتباه هورمون تلقی می شود. وی رعایت بهداشت 
کامل در مرغداری ها را از عوامل مؤثر در کاهش مصرف آنتی بیوتیک برای طیور 
می داند و تأکید می کند: محیط مرغداری باید بهداشتی و عاری از هرگونه آلودگی 
باقیمانده دارویی در فراورده های  یابد. وجود  به آنتی بیوتیک کاهش  نیاز  تا  باشد 
مصرف  به  نیاز  صورت  در  یعنی  می شود،  انسان  در  دارویی  مقاومت  باعث  دامی 
آنتی بیوتیک در انسان، بدن در برابر این دارو مقاومت می کند و بهبودی بیمار را 
به تأخیر می اندازد. به گفته وی، به دلیل اهمیت ویژه ای که به مصرف درست و 
به موقع آنتی بیوتیک و سپری شدن دوره آن داده می شود، ساالنه ۲ تا ۳ بار طرح 

ملی پایش باقیمانده دارویی در کشور اجرا می شود. 
دوره منع مصرف داروها رعایت شود:

باقیمانده های دارویی که ممکن است برای سالمت انسان مضر باشد، می تواند در 
انسان عامل سرطان زا، ایجاد کننده جهش های ژنی، ناقص الخلقه زایی، آلرژی و یا 
بیماری ها  و درمان  پیشگیری  به منظور  و طیور  دام  در  داروها  باشد.  مسمومیت 
مورد استفاده قرار می گیرد که در این میان، داروهای آنتی بیوتیک اهمیت و کاربرد 
بیشتری دارد، زیرا به طور مشترک بین انسان و دام مصرف می شود. یک تحقیق 
 ۲0۵0 سال  تا  موجود  وضعیت  با  کرده  پیش بینی  باکتری ها  مقاوم شدن  درباره 
ساالنه 10 میلیون نفر جان خود را بر اثر ابتال به بیماری های ناشی از باکتری های 

مقاوم به آنتی بیوتیک از دست خواهند داد.

استانداردهای ارگانیک در تولید طیور
استانداردهای ارگانیک در صنعت طیور، دامنه وسیعی از موضوعات شامل شرایط 
از آنتی بیوتیک ها و هورمون ها و حتی  زندگی، کیفیت غذا، منع استفاده معمول 
حمل و نقل و کشتار دام ها را پوشش می دهد. بر اساس این استانداردها، حیوانات 
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مزارع ارگانیک باید:
١ به مزارع و چرای آزاد دسترسی داشته باشند.

را  بیماری  و  استرس  که  باشد،  داشته  آزاد  فضای  زیادی  مقدار  به  دسترسی   2
کاهش می دهد.

3 جیره ای که به آنها داده می شود تا حد ممکن طبیعی و عاری از مواد اصالح 
ژنتیکی )Genetically Modified Organisms=GMOs( شده باشد.

4 از به کارگیری هورمون ها برای رشد سریع تر طیور جلوگیری شود.
احتماالً  می دهند.  تشکیل  را  مزارع  از  کمی  تعداد  ارگانیک  طیور  تولید کنندگان 
طیور  تولید  می باشد.  پایین  ارگانیک  مرغ  فروش  میزان  محدود،  عرضه  دلیل  به 
ارگانیک به طور قابل توجهی گران تر از محصوالت تجاری مربوطه می باشد. خوراک 
ارگانیک که نهاده اصلی می باشد ۸0 درصد هزینه بیشتری را نسبت به خوراک 
مصرفی متداول برای تولید و پرورش طیور را در برمی گیرد. در واقع تأمین غذای 
ارگانیک برای طیور گران تمام می شود. در این حالت، دوره رشد طوالنی تر است 
و شرایط طبیعی مانند چراگاه محصور، بستر پوشالی و چوب خواب برای پرش و 
نشستن برای پرندگان فراهم می شود. به منظور پایداری و دوام تولید محصوالت 
ارگانیک باید یک قیمت اضافی که باالتر از محصوالت تجاری است، دریافت گردد.

زیر  شرح  به  ارگانیک  طیور  تولیدات  به  مربوط  مقررات  و  استانداردها  مجموعه 
می باشد:

ارگانیکی  از هیبریدهای تجارتی می توانند تحت شرایط  ١ـ منشأ گله: هر کدام 
عمل کنند. در مورد تولید تخم مرغ، پولت ها برای حداقل 6 هفته قبل از شروع 
از استانداردهای  به تبعیت  ارگانیک مدیریت شوند و همچنین  باید به طور  تولید 
ارگانیکی، غذا و فضای مورد نیاز آنها فراهم شود. سویه های با رشد آهسته برای 
است.  متفاوت  حدودی  تا  پرندگان  این  ظاهر  هستند.  مناسب  ارگانیک،  تولید 
سینه  کمتری  بخش  و  ران  آن  بیشتر  بخش  که  دارند  باریک  و  کشیده  الشه ای 
است. از زمانی که مصرف کنندگان، گوشت سینه را ترجیح می دهند، این موضوع 
باید  ارگانیک  به شمار می رود. یک کشاورز  ارگانیک  تولید  اشکال و ضرر در  یک 
نیاز در هر سال باشد و  برنامه ای تهیه کند که توضیح دهنده تعداد پرنده مورد 
اینکه چه مقدار از منابع ارگانیک و چه مقدار از منابع غیر ارگانیک تأمین شود. 
تولیدکنندگان ارگانیک اجازه ندارند پرندگان را از سیستم های قفسی یا پرندگانی 

که نوک چینی شده اند، بخرند.
می کنند.  توصیه  را  مناسب  نژاد  یک  از  استفاده  ارگانیک  استانداردهای  بیشتر 
تا سن 16  تخم گذار  گله های  باید  انگلستان،  در  ارگانیک  استانداردهای  بر اساس 
هفتگی آورده شود و سپس یک دوره تغییر 6 هفته نیاز است. مقررات اتحادیه اروپا 
اجازه می دهد که پولت ها تا سن 1۸ هفتگی آورده شوند اما یک دوره تغییر 10 
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هفته ای نیاز است. در حال حاضر، بیشتر تولیدکنندگان ارگانیک در انگلستان از 
پرورش دهندگان و هچری های تجاری و متداول، تخم مرغ و جوجه تهیه می کنند. 
به  دسترسی  عدم  که  دارد:  وجود  پرورش دهندگان  این  برای  عمده  مشکل  سه 
نژادهای مناسب، هزینه های حمل و نقل و کیفیت پایین جوجه های تولید شده در 
مقیاس های بزرگ و متراکم است. تخم مرغ های ارگانیک فقط می توانند از پرندگانی 
که در زمین های تحت مدیریت ارگانیک نگهداری می شوند، تولید شوند. اگر کشاورز 
قادر به نگهداری پرندگان ارگانیک نباشد، پرندگان غیر ارگانیک را در صورتی که 
پیش از این بر مبنای استانداردهای ارگانیک با در نظر گرفتن تغذیه و هر درمان 
قسمت  مهم ترین  شوند.  مدیریت  هفته   10 حداقل  برای  ارگانیک  استانداردهای 
برای پرورش پولت ها، مدیریت برنامه نوری می باشد. این برنامه باید به گونه ای باشد 
که پولت ها شرایط بهار را تجربه نکنند بدین علت که در بهار افزایشی در طول 
دارد که موجب تحریک تخمدان و شروع زودرس تخم گذاری خواهد  روز وجود 
شد در نتیجه تخم مرغ های تولیدی کوچک تر از حد معمول هستند. در واقع باید 
پولت ها را در پاییز )آغاز روز کوتاه؛ ۸ ساعت روشنایی( بیاوریم و پرورش را شروع 
کنیم. کشاورزان ارگانیک باید در صورت در دسترس بودن، جوجه های ارگانیک 
را خریداری کنند. با وجود این در حال حاضر تنها تعداد معدودی از جوجه های 
هستند.  دسترس  در  ارگانیک(  مدیریت  تحت  والدین  از  آمده  )به دست  ارگانیک 
اگر کشاورزان قادر به خرید جوجه های ارگانیک نباشند، می توانند گواهی انجمن 
خاک را درخواست کنند تا به جای آن از جوجه های غیرارگانیک استفاده کنند. 
اگر پرندگان به عنوان گوشت ارگانیک فروخته می شوند، باید در سن زیر ۳ روزگی 
آورده شوند و بر طبق استانداردهای ارگانیک در تمام طول دوره مدیریت شوند. 
مقررات دام ارگانیک اتحادیه اروپا، نژادهایی را برای تولید گوشت نیاز دارد تا از 
تا سن ۳ روزگی  از منابع متداول  باشد که ممکن است  با رشد آهسته  سویه ای 
خریداری شود. دوره تغییر پیشنهادی 6 ماه است )زمانی که گله نیاز دارد بر طبق 
استانداردهای ارگانیک مدیریت شود(. خوشبختانه نژادهای گوشتی خاصی برای 
اروپا  قسمت های  تمام  در  نژادها  این  است.  دسترس  در  ارگانیک  تولیدکنندگان 

استفاده می شوند که دارای خصوصیات زیر می باشند:
 دارای خط سیر ثابتی در شیوه زندگی هستند.

 تنوع خوبی از رنگ پر و بافت و طعم و بوی گوشت دارند که مناسب رنج وسیعی 
از ذائقه ها و بازارها می باشند.

 به طور کلی کیفیت بسیار عالی دارند.
 ۲/4 مطلوب  کشتاری  وزن  به  متوسط  به طور  و  هستند  آهسته  رشد  دارای   

کیلوگرم در 77 روز می رسند.
 از دیگر خصوصیات، طبیعت مقاوم و نیرومند آنهاست که در سیستم های چرای 
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آزاد به خوبی مقاومت می کنند.
بعضی نژادهای مناسب وجود دارند که شامل مسترگریس )MasterGris(، ردبرو 
)Redbro(، کلوپاک )Colopak( و گریس بار )Gris Barre( می باشند. این نژادها 
مقررات  پایه  بر  آنها  متفاوت هستند. جیره  ترکیب سینه و طعم  در رنگ، سایز، 
ارگانیک است و معموالً وزن استاندارد برای فروش آنها در حدود 1/۸ تا ۲ کیلوگرم 
می باشد. استفاده از نژادهای جایگزین برای جوجه های گوشتی، به میزان زیادی 
بستگی به مصرف کننده و تمایل به پرداخت هزینه قابل مالحظه ای برای کیفیتی 

بهتر و متفاوت دارد.
را 7 قطعه  تراکم گله  اروپا  اتحادیه  ارگانیک  دام  مقررات   :)Housing( 2ـ النه
مرغ تخم گذار در هر متر مربع تعیین می کند. این تعداد کمتر از حداکثر میزان در 
استاندارد انجمن خاک )Soil Association( که 10 مرغ در هر مترمربع است، 
می باشد. بیشتر استانداردها برای جوجه گوشتی دارای محدودیت می باشند )1۲ 
پرنده در هر متر مربع(. مقررات اتحادیه اروپا بر استفاده از پوشال عمیق و نیمه 
متراکم تأکید می کند. سیستم های مرغداری با تراکم کمتر، تراکم گله ای تا 10 

مرغ در هر متر مربع را حمایت می کند.
استانداردهای دفتر ثبت استانداردهای غذای ارگانیک انگلستان شرایطی را برای 
مقررات  و  انجمن خاک  استانداردهای  که  در حالی  نمی کند  تعیین  نوری  برنامه 
تمام  برای  کافی  تهویه  و  نوری  برنامه طبیعی  یک  به  اروپا  اتحادیه  ارگانیک  دام 
روز  یک  در  ساعت   16 از  نباید  نوری  دوره  که  می کند  تعیین  و  دارد  نیاز  گله 
تجاوز کند. جوجه های گوشتی باید در النه هایی با حداکثر 10 پرنده در مترمربع 
نگهداری شوند. یک گله نباید شامل بیش از 1000 پرنده باشد. برای جوجه هایی 
که به منظور تخم گذاری پرورش داده می شوند، قواعد ارگانیک انجمن خاک اجازه 
النه های  به  نیاز  گوشتی  پرندگان  نمی دهد.  مترمربع  هر  در  را  پرنده   6 از  بیش 
کوچک تری دارند زیرا زمانی که آنها به کشتارگاه برده می شوند، 10 هفته دارند. 
تخم گذارها حداقل یک سال در محل هستند بنابراین به فضای بیشتری احتیاج 

دارند.
جوجه های گوشتی در پرورش متراکم در حالت معمولی در گروه هایی تا 40000 
در گله های بزرگ و بوقلمون ها در گروه های تا ۲۵000 نگهداری می شوند. تحت 
قواعد ارگانیک انجمن خاک، تعداد پرندگان در هر النه نباید بیشتر باشد از ۲000 
برای مرغ های تخم گذار، 1000 برای پرورش جوجه های گوشتی، اردک، غاز و مرغ 

شاخ دار و 1000 برای بوقلمون ها باشند.
به محیط  مداوم  و  آسان  باید دسترسی  طیور  بیرون:  به محیط  3ـ دسترسی 
» دفتر ثبت استانداردهای غذای ارگانیک انگلستان« بر اساس استانداردهای بیرون، 
با پوشش گیاهی مناسب، داشته باشند. تحت یک سیستم ارگانیک پرندگان قادرند 
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به صورت طبیعی رفتار کنند )چریدن، نوک زدن به زمین، جست وجو برای غذا، 
خاک بازی(. طیور ارگانیک به استثنای شرایط آب و هوایی نامطلوب باید دسترسی 
آسان و مداوم در طی روز به مرتع یا چراگاه داشته باشند. طیور ارگانیک نمی توانند 
به طور دائمی در سرپناه نگهداری شوند. زمینی که طیور به آن دسترسی دارند باید 
به خوبی با پوشش گیاهی مناسب و مدیریت شده پوشیده شده باشد. الزم است 
مراتع به صورت منظم استراحت داده شوند تا رویش گیاهی به حالت قبل برگردد. 

این عمل مانع از رشد پارازیت ها و آلودگی نهرها و رودخانه ها می شود.
طیور باید در تمام زمان ها به پناهگاه / حفاظ دسترسی داشته باشند و از صیادان 
محفوظ نگه داشته شوند. پوشش مناسب، هم پوشش طبیعی )برای مثال درختان، 
بوته ها و غیره( و یا پوشش مصنوعی )برای مثال حفاظ و توری( باید در نواحی 
با جایگاه  به پرندگان شرایطی مشابه  این وضعیت  آزاد تدارک دیده شود.  چرای 
طبیعی مادری آنها می دهد و آنها را از صیادان و شرایط آب و هوایی غیر عادی 

حفاظت می کند.
4ـ تغذیه: تولیدکنندگان دام ارگانیک باید جیره ای را به کار ببرند که از محصوالت 

)مرتع و علوفه( ارگانیک به دست آمده اند.
غذای ارگانیک استفاده شده برای طیور نباید شامل مواد زیر باشد:

 دارو و هورمون های محرک رشد،
 فراورده های جانبی و فرعی طیور یا دیگر حیوانات،

 اوره یا کود،
 افزودنی های خوراکی یا مکمل های غذایی و

 سولفیت ها و نیتریت ها یا مواد مغذی که در طول تولید یا فراوری اضافه می شوند.
به طور کلی تمام مکمل های غذایی اضافه شده به جیره غذایی دام باید برای تغذیه 

مناسب و حفظ سالمت دام در مراحل خاص زندگی حیوان ضروری باشد.
در جدول صفحه بعد تغذیه حیوان بین استانداردهای مختلف مقایسه شده است. 
همان طور که مشاهده می شود، استانداردها منابع پروتئینی جایز را که می توانند 
غذای  استانداردهای  ثبت  دفتر  می کند.  تعیین  را  شوند  استفاده  طیور  غذای  در 
ارگانیک انگلستان تمام مواد از منابع ناشناخته و متراکم را حذف می کند و استفاده 
از غذاهای افشره ای محلول را منع می کند. اتحادیه اروپا تمام پروتئین های حیوانی 
را جز فراورده های شیری حذف می کند. آمینواسیدهای خالص و محرک های رشد 

در همه استانداردها محدود شده اند.
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مقایسه تغذیه حیوان بین استانداردهای مختلف

استانداردهای مختلف

UKROFSSAIFOAMEU

جوجه گوشتی: احتیاج موارد کلی
به کنترل دقیق برای 
جلوگیری از مشکالت 

رفاهی )نرخ رشد 
خیلی سریع(

تولید غذای ارگانیک 
از مزرعه

تولید بیش از %۵0 
از مزارع ارگانیک در 

منطقه

تمام ارگانیک

۵0% ارگانیکمنبع غذا
۳0% متداول

60% ارگانیک
۲0% متداول

حداکثر ۲0% از 
منابع متداول

تمام ارگانیک

عدم استفاده از پروتئین حیوانی
افزودنی های متراکم

فراورده های شیری و 
پودر ماهی

تعیین توسط 
گواهی دهنده های 

محلی

فراورده های شیری

آمینواسیدهای 
خالص

تعیین توسط محدود شدهمحدود شده
گواهی دهنده های 

محلی

منع شده

عدم استفاده از سایر موارد
افشره های محلول، 

بیش از ۲۵ میلی متر 
فضای دان خوری برای 

هر پرنده

منع استفاده از 
رنگیزه های تجارتی 

در غذا با دیگر 
افزودنی ها

تعیین توسط 
گواهی دهنده های 

محلی

لیستی از ترکیبات 
تأیید شده و منع 
استفاده از مواد 

سنتتیک برای کمک 
به تولید مثل

منع شدهمنع شدهمنع شدهمنع شدهمحرک های رشد

منبع: لمپ کین، ۲001

United Kingdom Register of Organic Food Standards= UKROFS
Soil Association=SA
International Federation of Organic Agriculture Movements=IFOAM
European Union=EU

5ـ رفاه و بهداشت حیوان: رفاه و آسایش حیوان از نگرانی های اصلی در هنگام تنظیم و تعیین 
رفاه  باالتر  به منظور سطوح  استانداردهایی  ارگانیک  دام می باشد. در کشاورزی  برای  استانداردها 
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دام  رفاه  و  بهداشت  ارگانیک  مقررات  طبق  بر  است  شده  بنا  حیوان  بهداشت  و 
ارگانیک ابتدا باید توسط ابزارهای پیشگیری و استفاده از نژادهای تخصیص یافته، 
تغذیه و تکنیک های پرورشی بهبود یابد. سیستم های تولید ارگانیک رفاه بهتری 
را نسبت به سیستم های تولیدی متداول فراهم می کند. در این حالت تأکید اصلی 

استانداردهای ارگانیک این است که پیشگیری، همیشه از درمان بهتر است.
در استانداردهای ارگانیک درمان های پیشگیرانه به منظور استفاده از واکسیناسیون 
رشد،  محرک های  است.  شده  محدود  مزرعه  در  شده  شناخته  مشکالت  برای 
هورمون ها و استفاده معمول از آنتی بیوتیک ها منع شده است. تمام استانداردهای 
از  استفاده  رفاه و آسایش حیوان و منع  بهبود  بیماری،  از  بر پیشگیری  ارگانیک 
ثبت  دفتر  چه  اگر  می کند.  تأکید  شیمیایی  داروهای  با  پیشگیرانه  درمان های 
ضد  از  استفاده  جهت  در  را  استثناهایی  انگلستان  ارگانیک  غذای  استانداردهای 
منع  رشد  محرک  داروهای  ارگانیک  سیستم های  تحت  می دهد.  ارائه  انگل ها 
شده اند و کشاورزان ارگانیک به انتخاب نژادهایی با رشد کندتر که به خوبی برای 
سیستم های چرای آزاد مناسب می باشند را تشویق می کنند. واکسیناسیون تنها 
زمانی می تواند استفاده شود که خطر یک بیماری شناخته شده در مزرعه وجود 
دارد و یا زمین های مجاوری که با ابزار دیگر نمی توان آنها را کنترل کرد. برای ایجاد 
رفاه مناسب همه حیوانات در مزارع ارگانیک تحت سیستم های چرای آزاد زندگی 
می کنند و برای گشتن در محیط بیرون و بروز رفتارهای طبیعی تشویق می شوند. 
که  می شوند  تغذیه  ارگانیک  غالت  از  غنی  جیره ای  با  ارگانیک  جوجه های  همه 
به طور  ارگانیک  جوجه های  است.  نشده  استفاده  آفت کش ها  از  آنها  تولید  در 
ضعیف  باعث  آنها  کاربرد  که  کنند  استفاده  آنتی بیوتیک ها  از  نمی توانند  معمول 
شدن سیستم ایمنی می شود و اتکا به داروها را افزایش می دهد. انجمن خاک بر 
استانداردهای رفاهی باالتری نسبت به دیگر گواهی دهنده های ارگانیک برای طیور 
ارگانیک تأکید می کنند. انتخاب یک جوجه با نشانه انجمن خاک به این معناست 

که طبق استانداردهای زیر پرورش یافته اند:
 پرندگان به طور کامل دارای چرای آزاد هستند و بیشتر زندگی خود را در محیط 

بیرون می گذرانند.
 در گله های کوچک تر نگهداری می شوند.

 دسترسی بهتری به علف و هوای تازه دارند.
 فضای بیشتری در النه دارند.

به منظور دستیابی به بهترین شرایط رفاهی ممکن، به توصیه انجمن خاک اندازه 
که  دارند  عقیده  متخصصان  از  بسیاری  باشد.  پرنده   ۵00 از  بیشتر  نباید  گله 
در جوجه ها  بیماری های جدی  ریسک  به کاهش  گله  اندازه  داشتن  نگه  کوچک 
کمک می کند و بر عکس اندازه بزرگ گله باعث نوک زدن به پر یکدیگر و ایجاد 
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خونریزی و حتی مرگ می شود. پرندگان به علت وجود صیادان تمایل چندانی به 
استفاده از فضای بازگسترده ندارند، در این صورت درختان و حصارها و پناهگاه های 
مصنوعی در منطقه چرا، کمک زیادی به استفاده بهتر پرندگان از مرتع در دسترس 
آنها می کند. جوجه های ارگانیک، مرتع تازه تری در دسترس دارند و علوفه برای 
از  باشد، مرتع  زیاد  نگه داشته شده  پرنده  تعداد  اگر  آنها ضروری است.  سالمتی 
بین می رود و بیماری ایجاد می شود. برای جلوگیری از این مشکالت، زمین نیاز 
به یک دوره استراحت دارد. در پرندگان گوشتی تقریبا ۲ ماه از سال، زمین نیاز به 
استراحت دارد و در تخم گذارها به 9 ماه استراحت نیاز است. نگرانی های زیادی 
در مورد کاربرد آنتی بیوتیک ها در پرورش طیور وجود دارد. انجمن پزشکی بریتانیا 
نگران است که ریسک ناشی از مقاومت به آنتی بیوتیک ها یکی از تهدیدهای اصلی 
در  سریع  خیلی  را  بیماری  بزرگ،  می باشد.گله های   ۲1 قرن  در  انسان  سالمت 
غذا  و  آب  در  که  آنتی بیوتیک ها  پایین  دوزهای  پراکنده می کنند.  متراکم  مزارع 
پایین  دوزهای  می باشد.  کشاورزان  برای  بیماری  علیه  بر  تضمینی  می شود  داده 
آنتی بیوتیک ها در بلندمدت، مقاومت به آنتی بیوتیک ها را در بدن به وجود می آورد. 
بسیاری از این آنتی بیوتیک ها برای درمان انسان نیز به کار می رود. استانداردهای 
ارگانیک قواعد بسیاری دارند که پرورش و شرایط زندگی بهتر را برای جلوگیری 
از بیماری تضمین می نماید. کشاورزان ارگانیک تنها آنتی بیوتیک هایی را استفاده 
می کنند که مشکالت خاصی را درمان کند و از آسیب های غیرضروری جلوگیری 
مصرف  اجازه  ارگانیک  استانداردهای  تحت  آنتی بیوتیک ها  عادی  کاربرد  کنند. 
ارگانیک  طیور  پرورش  در  زیادی  اهمیت  دارای  نیز  کوکسیدیوز  بیماری  ندارند. 
برخوردار است که عامل این بیماری در حال مقاوم شدن به داروهاست و صنعت 

طیور باید گزینه ها و روش های دیگری را جست وجو کند.
6  ـ حمل و نقل، کشتار و فراوری: در جدول صفحه بعد وضعیت حمل و نقل و 
کشتار حیوان برای تولید طیور ارگانیگ بین استانداردهای مختلف مورد مقایسه 

قرار گرفته است.
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مقایسه حمل ونقل و کشتار بین استانداردهای مختلف
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ایستادن بدون محدودیت، حمل و نقل
دما،  نوسان  از  محافظت 

سر پوشیده  شده

ایستادن بدون 
محدودیت، 

عدم استفاده از 
آرام بخش ها و مسکن 

و سرپوشیده شده

عدم ایجاد صدمات 
فیزیکی، عدم استفاده 

از آرام بخش ها و 
مسکن

اجتناب از ایجاد 
استرس های 
غیر ضروری

مدت زمان 
حمل و نقل

حداکثر 10 ساعت 
سر جمع

حداکثر ۸ ساعت 
سر جمع

حداکثر 10 ساعت تا 
کشتارگاه

..........

۸1 روز..............................حداقل سن

....................مجوز رسمی کشتارگاه..........ذبح

منبع: لمپ کین، ۲001

همان گونه که در جدول مشاهده می شود، مدت زمان حمل و نقل در بین استانداردهای مختلف 
تقریباً یکسان است و نباید از 10 ساعت بیشتر شود. استانداردهای اتحادیه اروپا حداقل سن ۸1 روز 
را برای کشتار جوجه ها تعیین کرده است. انجمن خاک، مجوز رسمی کشتارگاه برای تولید طیور 
ارگانیک ضروری می داند. در رابطه با شرایط حمل و نقل نیز تفاوت هایی بین استانداردهای مختلف 
دیده می شود. لیکن، در حالت کلی مواردی از قبیل عدم محدودیت در ایستادن، عدم استفاده از 
آرام بخش ها و مسکن ها، اجتناب از ایجاد استرس های غیر ضروری و انتقال توسط وسایل سر پوشیده 

شده مورد توجه قرار گرفته است.
در حالت کلی، به طور خالصه موارد زیر را در رابطه با تولید طیور ارگانیک باید مورد توجه قرار داد:

 غذای خریداری شده برای طیور ارگانیک باید برچسب گواهی ارگانیک داشته باشد.
 مراتع و زمینی که برای تولید غذا استفاده می شوند، باید گواهی داشته باشند.

 افزودنی ها و مکمل های غذایی باید تأیید شده باشند.
 بهداشت و سالمتی حیوان از طریق مدیریت پیشگیرانه کنترل شود.

 شرایط زندگی باید به حیوان اجازه دهد که رفتار طبیعی خودش را بروز دهد.
 دسترسی به محیط بیرون، نور خورشید، هوای تازه و پناهگاه امکان پذیر گردد.

 فضای کافی و وسیع و مناسب و آزادی برای حرکت وجود داشته باشد.
 بستر خشک، تمیز و مناسب برای طیور فراهم شود.
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استانداردهای زنبورداری و عسل ارگانیک
نوع  از  اروپایی  کشورهای  زنبورداری های  از  درصد   6 فقط  فائو  آمار  بر اساس 
زنبورداری ارگانیک گواهی نامه دار می باشند. در کشورهای در حال توسعه تقریباً 

هیچ زنبورداری ارگانیک دارای گواهینامه وجود ندارد. 
در زیر مجموعه ای از توصیه ها و استانداردها که تولید کنندگان و عمل آورندگان 
عسل باید مد نظر داشته باشند ذکر گردیده است این توصیه ها و استانداردها از 
منابع و مراجع و نیز از استانداردهای مورد نظر تشکل های مختلف که مسئولیت 
تعیین قوانین و استانداردهای عسل ارگانیک را به عهده دارند استخراج گردیده 

است.

تأمین زنبورها و ملكه
آنها  مقاومت  افزایش  به  زنبور، که منجر  به گزینی کلنی های  و  آمیخته گیری   ١

گردد بالمانع است.
تنوع  نظرگرفتن  در  با  بیماری ها،  انتشار  از  پیشگیری  برای  باید  زنبورداران   2

ژنتیکی، سعی کنند از ملکه های تولیدی خودشان استفاده نمایند.
معمولی  کندوهای  تخم  شان های  از  و  ارگانیک  کندوهای  از  زنبور  تأمین   3

غیر آلوده، بالمانع است.
از  4 تأمین زنبور از بچه زنبورهای وحشی یا مهاجر دستگیر شده ای کـه صرفاً 

شان های تخم بیرون زده باشند، بالمانع است.
5 زنبورها و ملکه مورد استفاده باید منشأ ارگانیک داشته باشند. چنانچه دسترسی 
غیر ارگانیک  کلنی های  از  باید  ناچار  به  نباشد  امکان پذیر  ارگانیک  کلنی های  به 

استفاده کرد منتها طی چند مرحله باید سعی کرد آنها را اصالح نمود.

ساخت و مدیریت کندوها
از چوب  از مواد طبیعی ساخته شوند. استفاده  با استفاده  باید  ١ کندوها اصوالً 
و یا تخته هایی که با مواد مصنوعی شیمیایی عمل آوری شده اند، ممنوع است. از 
الوارها یا تخته هایی که با استفاده از خرده چوب های مصنوعی پرس شده ساخته 
شده اند نباید به منظور ساخت کندو استفاده کرد. از چوب هایی که برای افزایش 
مقاومت آنها، از مواد شیمیایی و سمی استفاده شده نیز نباید برای ساخت کندوها 

بهره گرفت.
2 استفاده از ترکیبات سمی بادوام در ساخت و شست وشوی کندو، ممنوع است.

3 رنگ کردن صحیح کندوها عمر آنها را افزایش می دهد. اختالف رنگ کندوها 
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نیز به جهت یابی راحت تر زنبورها کمک می کند.
4 زنبورداران ورق های مورد نیاز در ساخت شان ها را باید از کندوهای خودشان 

تهیه کنند و یا اینکه آنها را از منابع و مراکز مجاز فروش، خریداری کنند.
5 ورقه های شان باید با استفاده از موم خالص زنبورها، و قاب ها نیز باید با استفاده 
از چوب نو و سالم ساخته شوند. استفاده از شان ها و قاب های پالستیکی و یا شان ها 

و قاب هایی که از منشأ آنها اطالعی در دست نیست، ممنوع است.
6 چنانچه قرار است از پنتاکلروفنل و یا مواد مشابه دیگر به عنوان محافظ چوب 
کندوها استفاده شود حتماً باید با کارشناسان یا مراجع ذی صالح تولیدات ارگانیک 
مواد محافظ چوب حاوی حشره کش  باید مطمئن شد که  آید.  به عمل  مشورت 
حاوی  چوب،  محافظ های  از  بعضی  زیرا  نیستند  مضر  زنبورها  برای  یا  و  نباشند 

ترکیبات کشنده و یا مضر برای حشرات هستند.
پارافین  در  را  آنها  کندوها،  کف  حفاظت  برای  زنبورستان ها،  برخی  در   7
با  باید  حتماً  ولی  است  چوب  برای  خوبی  محافظ  پارافین  چه  اگر  می جوشانند. 
اجازه کارشناسان و مشاورین تولید ارگانیک مصرف شود. در مواقعی که زنبوردار با 
مشورت کارشناسان ناگزیر با استفاده از پارافین می باشد، باید به یاد داشته باشد که 
نقطه جوش پارافین، پایین است لذا استفاده از آن مستلزم رعایت جوانب احتیاط 

در مقابل خطر شعله ور شدن آن است.
آن  عسل  که  معمولی  کندوهای  مرطوب  و  ترد  شان های  از  مجدد  استفاده   8

استحصال گردیده، ممنوع است.
ویژگی های  باشند که  دارای یک کد شناسایی عددی  باید  از کندوها  9 هریک 

کندو و کلنی در آن لحاظ گردد.

محل استقرار کندوها و زنبورستان
١ حتی االمکان محل زنبورستان ها را در مناطقی انتخاب کنید که نظام های کشت 
شهد  منابع  کاهش  باعث  کشتی  تک  نظام های  زیرا  دارند؛  رواج  گیاهان  مخلوط 
می گردند. عالوه بر این، نظام تک کشتی به کودها و آفت کش های شیمیایی نیاز 

بیشتری دارند که زنبورهای عسل و تولیدات آنها را تهدید می کنند.
نظیر  آفات  فعالیت  که  شود  انتخاب  مناطقی  در  باید  کندوها  استقرار  محل   2

موریانه ها کم است.
3 زنبورستان انتخابی باید در تمام طول فصل به آب پاک و علوفه سالم دسترسی 
کامل داشته باشد. زنبورها به ویژه در تابستان به مقدار زیادی آب نیاز دارند لذا 
برای به دست آوردن آب ممکن است به استخرهای شنا، استخرهای پرورش ماهی 
و یا حتی کانال ها و حوضچه های فاضالب رو آورند. این آب ها به دلیل حجم زیاد 
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و یا آلوده بودن، ممکن است برای زنبورها مسئله ساز شوند لذا پیش بینی مکان 
مناسب برای سیراب شدن زنبورها ضرورت دارد.

4 کندوها باید در مناطقی مستقر گردند که مورد تأیید مراجع ذی صالح است. 
زنبورستان ها باید بیش از ۲ کیلومتر به محل های دفن زباله، فاضالب ها، میدان های 
شلوغ،  محل های  تیر،  میادین  و  نظامی  ممنوعه  مراکز  گلف،  و  چوگان  مسابقات 
دباغی،  قبیل  از  بودار  و  آالینده  کارخانه های  و  صنایع  و  ترافیک  محدوده های 
که  گلداری  گیاهان  و  مرغداری ها،  و  دامداری ها  سفالگری،  و  آجرپزی  کوره های 
به وسیله سموم شیمیایی سم پاشی شده اند فاصله داشته باشند. زنبورستان ها باید 
به جاده دسترسی داشته باشند ولی بهتر است با بزرگراه های پر تردد فاصله داشته 
باشند. در برخی از کشورها وزارت کشاورزی در سایت های اینترنتی نقشه اراضی 

ارگانیک و ممنوعه را در معرض دید عالقمندان قرار می دهند.
5 چنانچه متوجه شدید که قرار است مزارع و یا باغات منطقه را سم پاشی کنند 
و یا آنکه آب های جاری منطقه به سموم آلوده شده اند، باید کندوها را در زمان 
 ۳ تا   ۲ را  کندوها  چنانچه  ببرید.  دیگری  مناسب  نقطه  به  و  دهید  کوچ  مناسب 
چه  نمی دانند  و  می مانند  سرگردان  بازگشت  در  زنبورها  کنید،  جابه جا  کیلومتر 
بکنند. توصیه شده است که به عنوان یک قاعده، کندوها را به اندازه کمتر از 90 
سانتی متر یا بیشتر از ۵ کیلومتر جابه جا کنید. چنانچه کندوها را به اندازه کمتر از 
90 سانتی متر تغییر دهید، دریچه پرواز را باید در محل جدید به اندازه دریچه پرواز 
قبلی تنظیم کنید تا زنبورها راه خود را گم نکنند. اما اگر محل زنبورها را به اندازه 
بیشتر از ۵ کیلومتر جابه جا کنید، زنبورها الگوی پرواز قبلی را فراموش می کنند و 

برای محل جدید الگوی جدید طراحی خواهند کرد.
6 به واسطه مسافت طوالنی که ممکن است زنبورهای در حال چرا در جهت های 
شده،  گواهی  مناطق  به  صرفاً  را  آنها  چرای  دامنه  نمی توان  کنند،  پرواز  مختلف 
امکان  که  شوند  انتخاب  نحوی  به  باید  کندوها  استقرار  مناطق  لذا  کرد.  محدود 

دستیابی زنبورها به مواد غیر مجاز به حداقل برسد.
7 بیشتر مردم از زنبور و نیش آن می ترسند لذا ممکن است قرار دادن زنبورستان 
در جوار محل کار و یا اسکان آنها، احساسات و واکنش منفی آنها را برانگیزد و آنها 
اقدامات نامعقولی را برای از بین بردن زنبورها و یا آلوده ساختن کندو و یا عسل 
تولیدی انجام دهند. کاشتن گیاهان حاشیه ای نظیر تمشک، شمشاد و نظایر آن 
در اطراف زنبورستان ها و یا استقرار زنبورستان ها در فضاهای محصور بین درختان 
یا گیاهان ارگانیک، می تواند زنبورها را از دید افراد مخفی نگهداشته و در کاهش 

احساسات منفی آنها مؤثر باشد.
8 اگر احتمال می دهید که اشخاص متفرقه و یا حیوانات اهلی یا وحشی آالینده به 
محوطه استقرار کندوها وارد گردند، اطراف زنبورستان را با کوبیدن پایه های چوبی 
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و چند ردیف سیم خاردار محصور کنید.
9 زنبورداران متقاضی تولید عسل ارگانیک، باید نقشه کاملی از مناطقه که قرار 
زنبورها  است  قرار  که  مناطقی  همچنین  و  کنند  مستقر  را  خود  کندوهای  است 
باید  نقشه  این  در  باشند.  داشته  دسترس  در  و  نموده  تهیه  را  کنند  چرا  آن  در 
حتی االمکان محل های استقرار بعدی زنبورستان نیز نشان داده شده باشد. در نقشه 
زنبورستان باید حتی االمکان تعداد و میزان گیاهان کوهی و ارگانیک که به ازای 
هر کلنی وجود دارند شامل نوع و گونه، زمان تقریبی گل دهی، تراکم گونه، تراکم 
گونه های رقیب، تراکم کلنی زنبورها، وضعیت جاده ها و راه ها، منابع آب، کوه ها و 

دره ها و... مشخص شده باشند.
١0 زنبورستان ها باید دارای تقویم فعالیت ها باشند. در این تقویم باید فصل یا زمان 
گل دهی گیاهان منطقه مشخص شده باشد. همچنین سازمان ها و نهادهایی که از 
زنبورستان سرکشی خواهند کرد و زمان احتمالی سرکشی آنها، تعیین شده باشد. 
اشخاص حقیقی  به  یا  و  به دولت  زنبورستان،  استقرار  معلوم شود که محل  باید 

تعلّق دارد.
و  گزارشات  کلیه  که  باشد  داشته  وجود  نیز  دفاتری  باید  زنبورستان ها  در   ١١

رکوردهای زنبورداری در آن ثبت و ضبط شده باشند.

تغذیه زنبورها
١ از عسل می توان به عنوان منبع اصلی غذای زنبورها استفاده کرد. در مواقعی 
که قرار است زنبورها به وسیله عسل تغذیه شوند، استفاده از عسلی که توسط یک 

مرجع ذی صالح تأیید و گواهی شده، بالمانع است.
و گواهی شده،  تأیید  توسط یک مرجع ذی صالح  زنبور که  از گرده  استفاده   2

بالمانع است.
3 در مواقعی که گرسنگی زنبورها حتمی است زنبوردار باید برنامه دقیقی برای 
باید منابع تولید عسل شامل  برنامه  این  مصرف مکمل های غذایی تهیه کند. در 
شکر، شربت شکر، کنسانتره میوه و سایر منابع غذایی برای دوره های بدون گل، 

مشخص شده باشند.
از آخرین برداشت و در زمانی که هیچ منبع  4 تغذیه دستی زنبورها فقط بعد 
تولید عسل،  دوره  در طول  می باشد.  مجاز  ندارد،  وجود  آنها  برای چرای  دیگری 
نباید زنبورها را به وسیله شکر یا شربت شکر و به ویژه به وسیله مکمل های غذایی 

غیرمجاز تغذیه کرد.
5 زنبوردار باید مقداری عسل و گرده ارگانیک به منظور استفاده زنبورها در دوره 

خواب، در کندو باقی گذارد.
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مدیریت آفات و بیماری ها
١ باید کلنی ها را سالم و قوی نگه داشت و کلنی های ضعیف را ادغام کرد و یا 

حذف نمود.
2 باید محل های سالم و مناسبی برای استقرار زنبورستان و کندوها و انبار انتخاب 

گردند.
3 مرتباً )هر ۲ تا ۳ هفته یکبار( باید کندوها بررسی شوند و کندوهای مریض و یا 

آلوده به آفات را باید به کارشناس متخصص گزارش داد.
4 سعی کنید که کف کندوها را با زمین فاصله داشته باشند چون در غیر این 
صورت، کف کندو خیس می شود و با تابش خورشید، گاز و بوی بدی از آن متصاعد 
می شود که زنبورها را ناراحت می کند و یا فراری می دهد. عالوه بر این، رطوبت کف 
کندو ممکن است به رشد قارچ ها و سایر عوامل بیماری زا کمک کند. رطوبت کف 
کندوها ممکن است سرما را نیز به درون کندو منتقل کند و موجب سرماخوردگی 
زنبورها در فصول سرد سال شود. از تراورس های راه آهن، سنگ، بلوک سیمانی و 

غیره می توان به عنوان پایه سکوی استقرار کندو استفاده کرد.
نگهداری و مدیریت کنند که  را  به نحوی کلنی ها و کندوها  باید  زنبورداران   5
باید  زنبوردار  دهند.  افزایش  بیماری ها  و  آفات  مقابل  در  را  آنها  مقاومت طبیعی 
از چرخه زندگی و عادات زنبورها مّطلع بوده و موجودات و انگل های بیماری زا را 

بشناسد.
6 باید از اسناد و مدارک مربوط به تولید عسل ارگانیک محافظت شود زیرا در 
برخی موارد با استفاده از این اسناد و مدارک می توان راه کارهایی برای پیشگیری، 

و یا کنترل آفات و بیماری ها اتخاذ نمود.
که  باقیمانده  زائد  مواد  سایر  و  موم  انباشت  و  تجمع  از  جلوگیری  برای  باید   7
می توانند غذا و یا پناهگاه آفت  را تأمین کنند، تخته های کف کندو تراشیده شوند.

8 نباید از مواد شیمیایی برای کنترل آفات و بیماری ها و برای ضد عفونی نمودن 
کندوها استفاده کرد. برای این منظور، استفاده از اسید فولیک، اسید الکتیک، اسید 
اگزالیک، اسید استیک، سود سوزآور، اسید فرمیک، گوگرد، باسلیوس تورینژنس را 
با رعایت برخی نکات مجاز دانسته اند. اسید فولیک، اسید الکتیک و اسید فرمیک 
باید پس از پایان فصل تولید عسل مصرف شوند و ۳0 روز قبل از آغاز دوره جدید 
ساخت عسل باید مصرف آنها را متوقف کرد. باید قبل از مصرف اسید فولیک، اسید 
الکتیک و اسید فرمیک ضرورت استفاده از آنها کامالً محرز شده و مجوز قانونی 
جمله  از  کشورها  برخی  در  باشد.  شده  دریافت  ذی صالح  مراجع  از  آنها  مصرف 

ایاالت متحده، مراجع ذی صالح، مصرف اسید فرمیک را ممنوع کرده اند.
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9 استفاده از منتول، به منظور کنترل »  کنه تراشه ای« یا »  آکاراپیس« بالمانع 
و مجاز تشخیص داده شده است.

منابع،  برخی  ببرید.  بین  از  را  امریکایی  لوک  بیماری  به  آلوده  کلنی های   ١0
به  یا »  تترامایسین«  آنتی بیوتیک »  اکسی تتراسیکلین«  از  زنبورداران  استفاده 
منظور پیشگیری از گسترش بیماری لوک در کلنی ها را مجاز دانسته اند. استعمال 
آنتی بیوتیک را باید صرفاً پس از اتمام دوره تولید عسل آغاز کرد و ۳0 روز قبل از 

آغاز دوره جدید تولید عسل ارگانیک، به آن خاتمه داد.
١١ استفاده از شربت شکر یا روغن حاوی شیرینی میوه ای رنگدانه دار، برای استعمال 
آنتی بیوتیک هایی که برای کنترل بیماری لوک آمریکایی به کار می رود، ممنوع است.
١2 استفاده از آنتی بیوتیک در تولید عسل ممنوع می باشد مگر زمانی که سالمت 
باید  می کند  تهدید  را  کندو  خطر  که  مواردی  در  باشد.  خطر  معرض  در  کلنی 
بالفاصله کندو را جابه جا کرد و عسل های تولیدی این گونه کندوها را نباید جزو 

عسل ارگانیک گواهی شده، به حساب آورد.
مواد شیمیایی ممنوع  و سایر  باکتری ها  متوقف کننده رشد  مواد  از  استفاده    ١3

است.
١4  استفاده از برخی مواد شیمیایی نظیر سیانید کلسیم به عنوان ماده تدخینی 

)دودزا( و ضدعفونی کننده، ممنوع است.

برداشت و عمل آوری عسل
١ تولیدات مختلف یک زنبورداری که تحت عنوان ارگانیک، برداشت، طبقه بندی 
و به فروش می رسند باید از کندوهایی به دست آمده باشند که حداقل یک مدیریت 
ارگانیک مستمر ۲70 روزه بر آنها اعمال شده باشد. بدیهی است که پیش از آغاز 
این دورۀ ۲70روزه، ابتدا باید تولیدات قبلی کندو برداشت شده باشند و شان هایی 

که با استفاده از موم ارگانیک تهیه شده اند نیز جایگزین شان های قبلی گردند.
2 استفاده از دودی های مناسب، بادبزن و برس برای دور کردن زنبورها بالمانع 

است.
3 گرمای دود تولیدی نباید بیش از ۳۵ درجه سانتی گراد باشد و نباید به مدت 
طوالنی از آن استفاده کرد. استفاده از مواد دودزا که منشأ غیر طبیعی و شیمیایی 

دارند، ممنوع است.
4 چنانچه قصد دارید در زمان برداشت و یا عمل آوری عسل از مواد دور کننده، 
نوع  از  نظر  مورد  مواد  کنید  سعی  نمایید،  استفاده  زنبورها  کردن  دور  به منظور 
طبیعی و مجاز بوده و مورد تأیید مراجع ذی صالح قرار گرفته باشند. به جای مواد 
دور کننده شیمیایی از مواد دور کننده طبیعی و ارگانیک استفاده کنید. برای مثال 
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به جای استفاده از مادۀ دود کنندۀ انیدرید بوتیریک، می توان از یک دور کننده که 
منشأ گیاهی دارد نظیر روغن بادام مصنوعی یا بنزآلدئید، استفاده نمود. ماده اخیر 
توسط شیرینی پزی ها به عنوان مزه و چاشنی کیک های بادامی به کار برده می شود.
5 رطوبت عسلی که قرار است به عنوان ارگانیک به فـروش برسـد باید حداکثر 

1۸.16درصد باشد.
6 استفاده از پرس سرد و سنگین برای استحصال عسل بالمانع است. استحصال 
عسل از سلول های مومی که با استفاده از شربت شکر پدید آمده اند، ممنوع است.

7 هنگام استحصال و یا عمل آوری عسل به هیچ وجه نباید برای کاهش غلظت و 
چسبندگی عسل به آن آب اضافه کرد.

8 باید اجازه داد که ناخالصی های عسل در اثر نیروی ثقل ته نشین گردند؛ برای 
جدا کردن ناخالصی ها و بلورهای تخم از عسل، نباید از توری های مشبک دانه ریز 

و یا سایر صافی ها استفاده شود.
9 در زمان عمل آوری عسل، نباید عسل را با حرارت بیش از ۳۵ درجه سانتی گراد 
گرم کرد. عمل آوری عسل به وسیله گرما حتی االمکان باید در حداقل زمان انجام 
سیستم  نوع  هر  یا  نفتی  بخاری های  از  استفاده  با  نباید  را  ارگانیک  عسل  شود. 

حرارتی دیگری که دود کند، گرم و یا عمل آوری کرد.
باید  را  می شوند  جمع آوری  عسل،  استحصال  فرایند  طول  در  که  زنبورهایی   ١0
شست وشو داده و به حال خود رها کرد و یا آنکه باید آنها را در کندوهای مجاور 

قرار داد.
١١ باید ظروف عسل را از جاهای مطمئن تهیه نمود و باید آنها را کامالً شست وشو 
داد. از ظروف کهنه و زنگ زده نباید استفاده گردد. در صورتی که زنبوردار ناگزیر 

به استفاده از این گونه ظروف باشد باید سطح آنها را موم اندود کند.
١2 سطوحی که با عسل در ارتباط هستند باید از جنس استیل ضد زنگ، ظروف 
پالستیکی مخصوص غذا، شیشه و یا رنگ های خوراکی مجاز باشند و در غیر این 

صورت سطوح مذکور باید موم اندود شوند.
١3 برای رنگ آمیزی سطوح باید از رنگ های خوراکی مجاز استفاده نمود و بعد باید 
آنها را با موم پوشاند. عسل را نباید در ظرف فلزی یا گالوانیزه که اکسیده می شوند 

)زنگ می زنند( ذخیره نمود.
١4 ظروف عسل گیری باید در مقابل نفوذ حشرات و جوندگان مقاوم باشند. ظروف 
عسل گیری باید فاقد درز و منفذ باشند تا از سرقت عسل توسط زنبورها و نیز از 

انتشار بیماری ها جلوگیری شود.
١5 ابزار و ادوات عسل گیری از قابلیت شست وشوی مکرر به وسیله مقادیر زیاد آب 

تازه و تمیز و داغ برخوردار باشند.
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نگهداری عسل و وسایل زنبورداری
١ عسل را باید تحت شرایط سرد در ظروف بدون منفذی که مانع از ورود آب و 

هوا می شود، ذخیره نمود.
2 عسل را نباید به مدت طوالنی )بیش از ۲ سال( ذخیره نمود.

3 عسلی که در حرارت بیش از 4۳ درجه سانتی گراد گرم شده باشد نباید جزو 
» عسل خام« طبقه بندی و یا برچسب زده شود؛ زیرا گرما طبیعت آنزیم های عسل 
کامالً  باید  ارگانیک  عسل  درجه  و  رنگ  طبقه بندی  همچنین،  می کند.  عوض  را 
بر اساس استانداردهای صنایع عسل صورت گیرد. برای مثال، عسل ارگانیکی که 
با  منحصراً  باید  می خورد  برچسب  و  می شود  طبقه بندی  گل«  »  عسل  عنوان  به 
استفاده از فلور گیاهی قید شده، تولید گردیده باشد و با انواع دیگر عسل مخلوط 

نشده باشد.
4 استفاده از نفتالین به منظور کنترل »  بید موم« در عسل ذخیره شده و در سایر 
مواد و ابزارهایی که در جریان تولید و عمل آوری عسل مورد استفاده قرار می گیرند، 

ممنوع است.
5 سوزاندن گوگرد، تبرید )سردسازی( یا منجمدسازی را از روش های مجاز برای 

کنترل بید در انبار دانسته اند.
6 باید فهرستی از تاریخ و مقدار مواد و لوازم مصرفی، تهیه نمود. این فهرست، 
کار گزارش گیری توسط زنبوردار و یا بازرسان مراجع ذی صالح را تسریع و تسهیل 

می نماید و اطالعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار می دهد.
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واحد یادگیری 2

تحلیل شرایط در دامپروری ارگانیک
درحالی که تقاضا برای محصوالت ارگانیک رو به افزایش است؛ مهم ترین چالش 
تولیدکنندگان مرغ ارگانیک، تهیه خوراک طیور ارگانیک است. در امریکا در سال 
۲014 حدود 4۳/۳ میلیون قطعه جوجه گوشتی ارگانیک و 9/6 میلیون تخم مرغ 

تولید شده است.
مرغداران آمریکایی در سال ۲016 با فروش 7۵0 میلیون دالر مرغ ارگانیک در 
رتبه سوم فروش کاالهای ارگانیک قرار گرفتند. جایگاه اول و دوم به ترتیب مربوط 

به شیر ارگانیک به مبلغ 1/4 میلیارد دالر و تخم مرغ ۸16 میلیون دالر است.

مرغ بومی
تحمل  تجاری  نژادهای  از  بهتر  را  روستا  سخت  و  نامساعد  شرایط  بومی  مرغان 
می کنند و به دلیل رفتار جست وجوگری، قادرند قسمتی از نیاز خود را در حیاط و 
چراگاه به دست آورند. این پرندگان مکمل فعالیت های زراعی و دامداری در روستاها 
بوده و با تولیدات خود، نقش مؤثری در کاهش سوء تغذیه و بهبود وضعیت معیشت 
روستائیان دارند. برای پرورش مرغ بومی می توان با استفاده از تخم نطفه دار، خرید 
جوجه یک روزه، نیمچه 4۵ روزه و یا مرغ تخم گذار اقدام نمود و از بین این روش ها 
مرسوم ترین روش، خرید نیمچه بومی است. پیش نیازهای پرورش مرغ بومی تهیه 
مکان مناسب، لوازم و تجهیزات مرغداری و محلی برای تأمین واکسن های مورد 
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نیاز طیور است.
پرورش طیور بومی از گذشته های دور در ایران رایج بوده است. مرغ بومی که به 
آن مرغ خانگی، مرغ محلی و مرغ روستایی نیز گفته می شود توسط خانواده های 
روستایی و عشایری نگهداری شده و با استفاده از گوشت، تخم و پر آنها بخشی از 
نیازهای این خانواده ها برطرف می گردد. بررسی وضعیت و عملکرد مرغ بومی در 
روستاها نشان می دهد دانش مرغ بومی مردم دارای تنوع زیادی است و عدم رعایت 
نکات پرورشی، تغذیه ای و بهداشتی موجب تلفات زیاد نیمچه ها تا قبل از بلوغ و 

تولید کم تا متوسط مرغان بالغ گردیده است.

اهمیت پرورش و نگهداری مرغ بومی در روستاها
١ گوشت و تخم مرغ مرغان بومی خوش طعم تر از مرغان تجاری است و بسیاری 
از مصرف کنندگان این محصوالت را بر تولیدات نژادهای تجاری ترجیح می دهند.

2 گوشت و تخم مرغ مرغان بومی می تواند نقش مؤثری در کاهش سوء تغذیه در 
سطح روستاها داشته باشد.

3 سرمایه اولیه الزم برای نگهداری و پرورش مرغ بومی کمتر از سرمایه الزم برای 
نژادهای تجاری است.

4 در شرایطی که مرغان صنعتی قادر به حفظ خود در شرایط روستایی نیستند 
و در صورت وارد نمودن آنها در روستاها دچار تلفات و افت شدید تولید می شوند، 
تحمل  تجاری  نژادهای  از  بهتر  را  روستا  سخت  و  نامساعد  شرایط  بومی  مرغان 

می کنند.
5 در حالی که مرغان تجاری رفتار جست وجوگری خوبی نداشته، به غذای فرموله 
شده نیاز دارند و در مقابل کمبودهای غذایی حساس می باشند، مرغان بومی را 
می توان توسط غذاهای ارزان و یا پسماندهای در دسترس، تغذیه نمود و قادرند 
قسمتی از نیاز خود را از طریق جست وجوگری در حیاط و چراگاه به دست آورند.

با تغذیه بر روی آفات و حشرات، نقش مؤثری در کنترل آفات  6 مرغان بومی 
گیاهی و انگل های خارجی دامی می توانند داشته باشند. 

7 فضوالت مرغ بومی غنی از مواد مغذی است و می تواند برای تولید محصوالت 
گیاهی و یا حتی تغذیه دام ها استفاده شود.

8 بازارهای محلی معموالًً برای عرضه تخم و مرغ بومی در دسترس است.
به  تولید مناسب، می تواند  دارای  بومی  تعداد کافی مرغ  نگهداری  9 در صورت 

عنوان یک فعالیت اشتغال زا و درآمدزا مورد توجه قرار گیرد.
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پرورش مرغ بومی برای تولید گوشت سفید ارگانیک
افزایش بی اعتمادی مشتریان به بازار مواد غذایی، می تواند یک فرصت طالیی برای 

تولیدکنندگان محصوالت ارگانیک یا طبیعی تلقی شود.
کافی است بدانیم که بزرگترین بهره برداران از بازارهای جهان، افرادی بوده اند که 
نیازهای مشتریان را دقیق تر شناسایی کرده اند. به عنوان مثال استفاده از آنتی بیوتیک 
و مواد شیمیایی و دارویی در برخی واحدهای صنعتی و بزرگ مرغداری باعث شده 
است که مشتریان اعتماد خود را به این دسته از محصوالت از دست بدهند و غذاهای 
ارگانیک یا در اصطالح عامه بازار ایران»  محصوالت محلی« مشتریان زیادی را به خود 

جذب کند.
این موضوع می تواند برای واحدهای تولیدی کوچک کسب وکارهای پردرآمدی را 
دست  و پا کند. پرورش مرغ بومی یکی از مطلوب ترین این گزینه هاست. مطلوب 
از آن جهت که پرورش مرغ بومی در سطح صنعتی و مرغداری های بزرگ توجیه 
اقتصادی ندارد و در نتیجه تولیدکنندگان باتجربه و بزرگ قادر به رقابت با واحدهای 

تولیدی کوچک نیستند.
عالوه بر این مرغ بومی یا همان مرغ های محلی ایران، نوعی نژاد بسیار مقاوم به شمار 
می رود. آنها در مقابل بیماری ها، گرما و سرما تحمل باالیی دارند و این مزیت باعث 
می شود که ایجاد یک واحد تولیدی مرغ  بومی نه تنها هزینه ها را کاهش  دهد بلکه 

ضرر و زیان کمتری ناشی از تلفات به همراه داشته باشد.
بتوان  که  می شود  سبب  دما  تغییرات  مقابل  در  بومی  نژاد  مقاومت  این  جز  به 
درحالی  این  دایر کرد.  کم هزینه  و  کوچک  مرغداری  یک  کشور  از  نقطه  هر  در 
اقلیم ها مانند مناطق  است که واحدهای صنعتی و بزرگ پرورش مرغ در برخی 
گرم و کویری زیان دهی باالیی دارند. براساس بررسی های کارشناسی با راه اندازی 
یک واحد کوچک پرورش مرغ بومی که صرف نظر از هزینه تهیه مکان نگهداری، 
به  تقریباً  بعد  به  پرورش  از دوره دوم  تولیدی  واحد  و  دارد  نیاز  به سرمایه کمی 

سوددهی خالص و صد درصد می رسد.
به دلیل همین مزایای مهم، پرورش مرغ بومی به عنوان یکی از مشاغل اشتغال زا 
در برنامه اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. طی سال های 9۲ تا 
94، حدود 1۲ هزار واحد پرورش مرغ بومی با حمایت بسیج سازندگی در کشور 
راه اندازی شده است. در حال حاضر جمعیت مرغ بومی در کشور 4۵/۲ میلیون 

قطعه برآورد شده است.
اما مزیت های پرورش مرغ بومی و نقش آن در اشتغال زایی و ثروت آفرینی، توجه 
بیل گیتس را که از او به عنوان ثروتمندترین مرد جهان نام برده می شود نیز به 
خود جلب کرده است. بنیان گذار شرکت مایکروسافت گفته است که برای کمک به 
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مبارزه با فقر در جهان، در نظر دارد یک صد هزار قطعه جوجه را به رایگان در میان 
مردم کم درآمد جهان توزیع کند.

اهدای چند مرغ و یک خروس به یک خانواده فقیر می تواند آن را تا حد زیادی 
از چنگ فقر رهایی بخشد زیرا خانواده با پرورش و فروش جوجه قادر خواهد بود 

حدود یک هزار و دویست و پنجاه دالر در سال درآمد اضافی کسب کند.
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