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از الزامات اجرای برنامه درسی، وجود محتوای آموزشی جهت تحقق نیازهای فردی و 
اجتماعی و اهداف نظام تعلیم و تربیت می باشد. با توجه به تغییرات نظام آموزشی که 
از  انجام شد چرخش های جدیدی  حول محور سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
وضع موجود به مطلوب صورت پذیرفت. از جمله به نقش معلم از آموزش دهنده صرف، 
به  منفعل  یادگیرنده  از  دانش آموز  نقش  و  یادگیری  تسهیل کننده  و  اسوه  مربی،  به 
فراگیرنده فعال، تربیت جو و مشارکت پذیر و نقش محتوا از کتاب درسی به عنوان تنها 
رسانه آموزشی به برنامه محوری و بسته یادگیری )آموزشی( نام برد. بسته یادگیری 
دانش آموز/  همراه  کتاب  دانش آموز،  درسی  کتاب  جمله  از  متنوعی  رسانه های  شامل 
آموزشی  فیلم  آموزشی،  نرم افزارهای  هنرآموز،  معلم/  تدریس  راهنمای  کتاب  هنرجو، 
و پوستر و .... می باشد که با هم در تحقق اهداف یادگیری نقش ایفا می کنند. کتاب 
هنرآموز  مرجعیت  و  انتقال دهنده  تسهیل گري،  نقش  ایفاي  جهت  هنرآموز  راهنماي 
رسانه  این  در  است.  شده  تدوین  و  طراحي  درسی  کتاب  هر  برای  آموزشي  نظام  در 
مواد  و  ابزارها  تجهیزات،  همراه  به  جلسه  به  جلسه  و  کلی  تدریس  روش  شده  سعی 
مصرفی مورد نیاز هر جلسه، نکات مربوط به ایمني و بهداشت فردي و محیطي آورده 
هدایت  هنرجویان،  یادگیری  پیچیدگی های  تبیین  نمونه طرح درس،  شود. همچنین 
و  یادگیري  فعالیت هاي  پاسخ  و  راهنمایی  هنرستان،  در  کالس  و  کارگاه  مدیریت  و 
تمرین ها، بیان شاخص های اصلی جهت ارزشیابی شایستگی و ارائه بازخورد، اشاره به 
اشتباهات و مشکالت رایج در یادگیری هنرجویان و روش سنجش و نمره دهی، نکات 
ارگونومی، منابع مطالعاتی، نکات  ایمنی، بهداشت و  آموزشي شایستگي هاي غیرفني، 
مهم در فرایند اجرا و آموزش در محیط یادگیري، بودجه بندي زماني و صالحیت هاي 

حرفه اي و تخصصي هنرآموزان و دیگر موارد آورده شده است.
امید است شما هنرآموزان گرامی با دقت و سعه صدر در راستای تحقق اهداف بسته 

آموزشی که با کوشش و تالش مؤلفین گرانقدر تدوین و تألیف شده موفق باشید.

 دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش       

مقدمه



صنعت دامپروری و شیالت در سال های اخیر با توجه به گسترش و توسعه دامپروری و آبزی پروری نقش 
مهمی در تأمین منابع غذایی نشان داده است و رشد باورنکردنی و چشمگیری داشته است. توسعه دامپروری 
و آبزی پروری از طریق تهیه و تدوین سیاست ها، خط مشی ها و برنامه های اجرایی و بر اساس دانش روز، 

تحقیقات علمی و یافته های تجربی شکل گرفته است.
دانش  افزایش  و  آبزی پروری  و  دامداری  توسعه  در  مشارکت  منظور  به  بهره داران  آموزش  راستا  دراین 
فنی، تخصصی و کاربردی آبزی پروران با بهره گیری از توان علمی از اهداف ماست. در واقع آموزش های 
دامپروران، آبزی پروران، آموزش هایی است که فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار آماده می کند 
به  توجه  با  می دهد.  افزایش  آبزی پروری  و  دامداری  فعالیت های  انجام  در  را  وی  توانایی  و  کارایی  یا  و 
سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، مأموریت شما تربیت نیروی انسانی )هنرجویان( و ارتقای دانش فنی و 

مدیریتی دامپروران و آبزی پروران می باشد.

ساختار کتاب

کتاب کارگاهی دانش فنی تخصصی دارای پنج پودمان است )جدول 1(. 
جدول1ـ پودمان های کتاب دانش فنی تخصصی

واحدهای یادگیریعنوان پودمان

1ـ کسب اطالعات فنی1ـ کسب اطالعات فنی

1ـ تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش دام2ـ تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان
2ـ تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش آبزیان

زنبور  طیور،  دام،  در  بیماری زا  عوامل  3ـ 
عسل و آبزیان

1ـ تحلیل عوامل بیماری زا
2ـ تحلیل بیماری های دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

زنبور  طیور،  دام،  نژاد  اصالح  و  ژنتیک  4ـ 
عسل و آبزیان

1ـ کاربرد ژنتیک در تولید و پرورش دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان
2ـ اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

1ـ تحلیل تمایزی دامپروری ارگانیک و غیرارگانیک5  ـ دامپروری ارگانیک
2ـ تحلیل شرایط در دامپروری ارگانیک
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

فصل 1

کسب اطالعات فنی
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کالس را به نام و یاد خدا آغاز کنید.
طبقه بندی حیوانات را برای هنرجویان توضیح دهید و مثال های مربوط به هر یک 
را برای آنها بیان نمایید. برای آنان بیان کنید که جانوران به دو دسته مهره داران 

و بی مهره ها تقسیم می شوند.
جانورانی مانند پشه، زنبور، مگس، پروانه، کرم جانوران بی مهره هستند. جانورانی 

که در داخل بدن خود اسكلت دارند مهره دار هستند.
و  دوزیستان  خزندگان،  ماهی ها،  پستانداران،  یعنی  جانوران  از  گروه  پنج  فقط 
پرندگان مهره دارند. جنس اسكلت از استخوان است و موجب می شود که حرکات 
بدن آسان تر و سریع انجام شود. مهم ترین قسمت اسكلت ستون مهره است. اسكلت 
به بدن شكل می دهد و بدن رامحكم نگه می دارد. محل ستون مهره ها، در پشت 

بدن جانور است.
پنج گروه مهره داران عبارت اند از:

پستانداران مانند: خرس، سگ، وال و...
پرندگان مانند: شترمرغ، طاووس، عقاب و...

ماهی ها مانند: انواع ماهی، سالمون، گلدفیش، حلوا و...
خزندگان مانند: الك پشت، سوسمار، مار و...

دوزیستان مانند: قورباغه، وزغ و...

Whale      Eagle     Guppy         Snake      Newt

Bear       Ostrich     Salmon      Turtle       Frog

Tiger       Peacock   Goldfish  Crocodile    Toad

Classification of Animals

Vertebrates

Warm-Blooded  Cold-Bloded

Mammals

Invertebrates

Birds Fish Reptiles Amphibians
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

با کمک  ارائه شده درباره طیور )مرغ گوشتی و تخم گذار( است هنرجویان  متن 
شما، متن را به فارسی ترجمه کنند.

طیور یا ماکیان
طیور جزء پرندگان اهلی هستند که به وسیله انسان به خاطر تخم مرغ، گوشت یا 
و  آبی  مرغان  راسته  باال  جزء  بیشتر  پرندگان  این  می شوند.  نگهداری  پرهایشان 
خاکی )Galloanserae( هستند، به ویژه ماکیان سانان )که شامل مرغ، بلدرچین، 

شتر مرغ، بوقلمون( است. مرغ ها در گروه های بزرگ پرورش می یابند. 
به عنوان منبع غذا، گوشت و تخم مرغ،  از 50 میلیارد سال است که مرغ  بیش 
پرورش داده می شود. جوجه هایی که برای تولید تخم مرغ پرورش داده می شوند 
معموالًً مرغ تخم گذار یا layers نامیده می شوند در حالی که جوجه هایی که برای 
تولید گوشت پرورش داده می شوند، اغلب جوجه های گوشتی یا broilers نامیده 

می شوند.

مرغ های تخم گذار
مرغ های تجاری معموالًً در 16ـ20 هفتگی، شروع به تخم گذاری می کنند. هر چند 
تولید آنها، پس از حدود 25 هفته به تدریج کاهش می یابد. اکثر مرغ های تخم گذار 

در بسیاری از کشورها در قفس نگهداری می شوند.

جوجه های گوشتی
broilers نامیده می شوند، در سالن های از بستر  جوجه های گوشتی، که معموالً 
تراشه چوب، پوسته بادام زمینی، و پوسته برنج، در داخل محوطه بسته تحت کنترل 

آب و هوا پرورش داده می شوند.
در روش های مدرن پرورش، جوجه های گوشتی پرورش داده شده در سن 5 تا 6 
هفته به وزن کشتار می رسند. در سن 6 هفتگی یک مرغ به طور میانگین حدود 

2500   گرم وزن خواهد داشت. 
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الف( هنرجویان باید واژه متناسب برای هر تصویر را مانند زیر انتخاب کنند.تمرین

     Chickens                    Quails                      Ostrich                     Turkeys

ب( تصاویر زیر بیانگر بخشی از تولیدات طیور می باشد. از میان کلمات زیر، 
هنرجویان باید واژه مناسبی برای هر تصویر انتخاب کنند:

)Eggs, Feathers, Meet, Taxidermy) 

Taxidermy                 Feathers                    Eggs                     Meet

ج( هنرجویان کلمات انگلیسی مناسب هر یک از عبارات زیر را از متن درس 
یافته و در جای خالی بنویسند )همانند زیر(.

1 این پرنده دارای گوشت قرمز کم چرب با کلسترول پایین و طبیعتی گرم 
.)Ostrich( .و غنی از آهن است

2 با یک ریش گوشتی که از زیر نوك آویزان است و با یک برآمدگی گوشتی 
می گردند  متمایز  می شود،  نامیده  اسنود  و  است  آویزان  نوك  باالی  از  که 

.)Turkeys(
پرنده  این  گوشت  و  تخم  برای  گوناگونی  خواص  سنتی  پزشكی  در   3

.)Quails برشمرده اند )
4 پس از تخم گذاری 21 روز طول می کشد که تخم آنها به جوجه تبدیل 

.)Chickens( شود 
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

آناتومی مرغ
با استفاده از تصویر زیر ترجمه  بهتر است شكل آناتومی مرغ را برای هنرجویان 

کنید و هنرجویان در کنار هر لغت انگلیسی معادل فارسی آن را یادداشت کنند.

چشم

حنجره باالیی

مری
نای

 روده بزرگ 

مجرای تخم بر

کلوآک

روده بند

سنگدان

کلیه

طحال
کبد

قلب

چینه دان

 روده کوچک                                                           

دئودنوم

 پانکراس یا لوزالمعده

 شش هاتخمدان
روده کور  

سیرنیکس

قسمت های مختلف مرغ

گردن

سینه

بال

پشت

دم

ران

باالی ران

سوراخ های بینی مغز

کیسه صفرا
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تمرین

الف( هنرجویان با توجه به تصویر و لغت صفحه قبل معادل انگلیسی اندام های تمرین
زیر را همانند تمرین قبل بنویسند.

Liver کبد Heart قلب

Eye چشم Gizzard سنگدان

Brain مغز Crap چینه دان

Neak گردن Wing بال

Back پشت Leg ران

ب( هنرجویان کلمات زیر را در جدول حروف به صورت ستونی یا ردیفی پیدا 
و ترجمه کنند. 

الف( هر کلمه با عالمت رنگی در جدول مشخص شده هنرجویان را راهنمایی 
کنید تا خودشان این تكلیف را انجام دهند.

s k c l o m

p i t u v r

l d s n i t

e n n g d c

e e g s u t

n y a h c s

t a i l t a

b r e a s t

متن در رابطه با  با پرورش بوقلمون می باشد، هنرجویان آن را با کمک شما 
به فارسی ترجمه کنند.

oviduct             kidney           breast
spleen               lungs             tail
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

تولید  است. در  بزرگ  پرنده  )Meleagris gallopavo( یک  اهلی  بوقلمون 
تجاری، مزارع مادر تخم مرغ ها را برای جوجه کشی ها آماده می کنند. بعد از 
انكوباسیون )جوجه کشی(، جوجه های هچ شده، درجه بندی شده و  28 روز 

تحویل مزارع پرورش داده می شوند.

بوقلمون ها در چراگاه در یک فارم ارگانیکبوقلمون های اهلی مدرن در شرایط تجاری

تمرین 1

2
3

4
5

کالبدشناسی ظاهری سر و گردن بوقلمون اهلی

آناتومی شترمرغ

small wings and cannot fly
long neck

Soft,thick feathers

long, strong legs for running

Split hooves with 2 toes

هنرجویان با توجه به تصویر، شماره مرتبط 
با هر تصویر را بنویسند. 

1 گوشت آویز
2 خرطوم
3 غبغبک

4 ریش گوشتی 
5 ریش

Anatomy of the ostrich

eyelashes to protect the eyes from sand
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هنرجویان معادل فارسی جمالت تصویر باال را با کمک شما به فارسی ترجمه تمرین
کنند.

Eyelashes to protect the eyes from sand مژه برای حفاظت چشم ها در مقابل شن

Small wing and cannot fly بال های کوچک که قادر به پرواز نیستند

Long, strong legs for running پاهای بلند و قوی برای دویدن

Long neck گردن بلند

Soft, thick feathers نرم، پرهای ضخیم 

Split hooves with 2 toes بالشتک پا دارای دو انگشت است

فارسی  به  سخت  کلمات  فارسی  معادل  می باشد،  شترمرغ  درباره  زیر  متن 
کنند. ترجمه  را  متن  شما  کمک  با  هنرجویان  است.  شده  ترجمه 

کلمات کلیدی برای ترجمه متن مرتبط با شترمرغ

ostrichشترمرغneckگردنgrassعلف

birdپرندهMale ostrichesشترمرغ نرfruitsمیوه ها 

flyپرواز کردنplant matterمواد گیاهیflowersگل ها 

biggestبزرگ ترinsectsحشراتlocustsملخ ها

legsپاهاshrubsدرختچه هاincubationدوره جوجه کشی

یک تخم شترمرغ شترمرغ ماده تخم را در یک النه کم عمق 
روی زمین می گذارد
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

تمرین

متن زیر درباره بلدرچین می باشد، هنرجویان با کمک شما و لغات داده شده 
در زیر، متن را ترجمه کنند. 

کلمات کلیدی برای ترجمه متن مرتبط با بلدرچین

به راحتی مدیریت 
می شود.

 easily
managedشامل includesکوچکsmall

رشد سریع
 fast

growingمختلف differentاندازه متوسطmediumـsized

کوچک در اندازه
 small in

sizeبذر علوفه grass seedرنگیcoloured

birdپرندهwhite milletارزن سفیدproduceتولید می کند

Old قدیمیpanicumارزنeggs تخم

found یافت می شودupon تاrateنرخ

East Asiaشرق آسیاvarietyتنوعfarmed پرورش یافتن

diet جیرهinsectsحشرهquantitiesمقادیر

crypticallyمرموزانهlarvaeالروacrossسراسر

such asمانندinvertebratesبی مهرگانglobeجهان

Face صورت

Neck گردن

Chest قفسه سینه

Legs پاها

Eye چشم

Wings بال ها

Quail بلدرچین 
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هنرجویان با توجه به اطالعات قبلی در رابطه با پرورش طیور به روش ارگانیک، تمرین
)or False True( .درستی یا نادرستی جمالت زیر را بررسی کنند

True .... In organic systems, chickens are also freeـrange. 
True .... Organic systems are based upon restrictions on the 
routine use of synthetic yolk colourants, inـfeed or inـwater 
medications, other food additives and synthetic amino acids, 
and a lower stocking density and smaller group sizes.
True ..... In organic systems, the breeds used are slower growing. 

طیور ارگانیک
Anatomy of cattle

Dairy Cow
External Anatomy

back
chine loin

hookrump
thurl

tailhead

pin

tail

flank
thigh

stifle

switch

dewclawPastern
fetlock

cannonhock

teatsfore 
udder

milk 
veinsheart 

girth

elbow
chest
 floor

hoof
pastern

fetlock
cannon

knee
forearm

brisket
dewlap

shoulder
throat

nose muzzle

face

forehead 
poll neckwithers

crops

dewclaw heeltoes



11

فصل اّول: کسب اطالعات فنی

تمرین
هنرجویان معادل فارسی کلمات درج شده در جدول زیر را بنویسند )همانند 

فوق( و در تصویر باال شناسایی کنند.

Teats سرپستانک ها Face صورت

Tail دم Poll پیشانی

Udder پستان Muzzle پوزه

Swithch منگوله دم Hoof سم

متن زیر درباره گاو می باشد، هنرجویان با کمک شما و لغات داده شده در زیر، 
متن را ترجمه کنند.

کلمات کلیدی برای ترجمه متن مرتبط با گاو

پرورش 
Cattle گاوcommonly معموالraisedً دادن

livestockچهارپایانmeat گوشتbeef گاو نر

dairy گاو شیری
cattle

vealگوسالهmilkشیر

hidesپوست هاused to استفاده می شودleatherچرم

پیشانی
قفا گردن جدوگاه

شانه
مازه کمر

بینی
پوزه گلو

مفصل کتف
غبغب

سم
 مفصل بخلوق

مفصل مچ دست

ساعد
جناغ سینه

سم  پاشنه پا

کف سینه

آرنج
دور سینه

سیاه رگ های 
پستانی

پستان جلو
پستانک

مفصل مچ پا

بخلوق
 سم شبنمی

منگوله دم

ران
مفصل ران

پهلو

دم

استخوان سوزنی
 )پین(

دنبالچه
لگن

مفصل خرگوشی

کفل
پشتسراستخوان ران



12

تمرین

Draft animals حیوانات بارکشdraft بارکش
حیوانات 
سواری

 riding
 animals

create تولید کود
 manure

محصول dungمدفوع
دیگر

 Another
 product

fuelسوختweight وزنadult بالغ

نژادهای 
مشخص

 Certain
 breeds

Depending onوابسته به نژاد
  the breed.متفاوتvaries

produce milkتولید شیرprocessedفرآوری شده
هولشتاین ـ 

فریزین
Holstein ـ
 Friesian

cheese پنیرyogurtماستkept on نگه داشتن

مزارع طراحی شده productionتولید
مخصوص گاو شیری

 dairy farms
 designed

specialized تخصصی

twiceدوبار
دوشیده 

می شود ـ 
دوشیدن

milked

را  تصویر  هر  با  متناسب  واژه  مختلف  کلمات  میان  از  زیر  مانند  هنرجویان 
کنند: انتخاب 

Dairy cattle Beef Calf

Milk sheep Camel

Lamb Bull Goats
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

Anatomy of sheep

Back
(rack)

Crops
(top of shoulders)

Shoulder
Eye

Ear

Forehead
(poll)

Face
Nostrils

Mouth
Neck

Breast

Shank
 (fore shank)

Hoof

Dewclaw
Fore Flank

Underline 
or Belly

Side

Rear Flank

Shank
 (rear shank)

Hoch

Leg of Lamb 
or mutton

Tail 
(tail setting)

Dock 
(rump)

Hip Bone 
(hooks)

Loin

الف( معادل فارسی کلمات درج شده در جدول زیر را بنویسید و در تصویر 
کنید. شناسایی  باال 

Hock مفصل خرگوشی Nostrills سوراخ بینی

Leg of lamb پای بره Neck گردن

Dock کفل، کپل Ear گوش

Back پشت Shank ساق پا

Components of the ruminant digestive system

1. Rumen

2. Small intestine

 3. Omasum (Manyplies)
4. Abomasum (True stomach)    

 5. Reticulum
(Honeycomb)

6. Esophagus

تمرین

قسمت های دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
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ب( با توجه به تصویر باال، هنرجویان شماره مرتبط با کلمات زیر را بنویسند. 
1  Rumen
2  Small intestine
3  Omasum )Manyplies)
4  Abomasum )True stomach)
5  Reticulum )Honeycomb)
6  Esophagus

متن زیر درباره گوسفند و بز می باشد، هنرجویان با کمک شما و لغات داده شده 
در زیر، متن را ترجمه کنند.

کلمات کلیدی برای ترجمه متن مرتبط با گوسفند و بز

Sheepگوسفندearliest اولینdomesticated اهلی شده

agricultural کشاورزیpurposesاهداف، منظورgoatsبز

گوشت )بره، بره 
بعد از شیرگیری تا 
حدود یک سالگی 

یا گوسفند، بز(

 meat )lamb,
 hogget or
 mutton)

fleeceپشم

گوشت گوسفند 
یا بز

 muttonجوان تر younger گوشت گوسفند Ovine meat

woolپشم

todayامروزه، امروزoccasionallyگاهی اوقاتraisedپرورش یافتن

حیوانات شیری
 dairy

animals
پوشش پوست 

)مو، پشم(
pelts

herbivorousًگیاه خوار exclusivelyمنحصرا

mammalsپستاندارانbreedsنژادpreferترجیح دادن

علوفه کوتاهavoidingپرهیز کردن
 short

roughage
چرا کردن 

گیاهان علوفه ای
 graze on

 grass

بزها به راحتی 
مصرف می کنند

 goats readily
consume

بخش های چوبی 
بلندتر گیاه

 taller woody
 parts of plants
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

تمرین

متن زیر درباره شتر می باشد، شما با مشارکت هنرجویان و لغات داده شده در 
زیر، متن را ترجمه کنید.

کلمات کلیدی برای ترجمه متن مرتبط با شتر

humansانسان هاcamelsشترwoolپشم

milkشیرmeatگوشتleatherچرم

even حتیfuelسوختruminantsنشخوارکنندگان

like مانندstoreذخیرهfatچربی

energy source منبع انرژی
تبدیل 
می شود

becomesآبwater

week هفتهwithout بدونseveralچندین

monthsماه هاfoodغذاherbivoresگیاه خواران

thick lipsلب های ضخیمallow اجازه دادنthorny plantsگیاهان خاردار

مدفوع، 
فضوالت

dungایمونوگلوبین هاimmunoglobulins

long wool fur 
on humps, back 

and legs

long, thin 
tail with 

tufted end

wide feet with 2 toes

wolly mane on 
neck, head and 

chin

long eyelashes 
slit nostrils

fat- filled humps

Bactrian Camel
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هنرجویان همانند زیر، معادل فارسی اندام های زیر را بنویسند.تمرین

Eyelashes مژه Camel شتر

Head and chin سر و چانه Humps کوهان

Wide feed تغذیه گسترده Back and legs پشت و پاها

Anatomy of fish

Braincase
Heart

Swim Bladder Vertebral Column
Dorsal fin

Kidney

Caudal fin
Red muscle

White Muscle
GonadStomach

lntestineLiver
Esophagus

Gill 
 Structures

Rakers

Arches
Filaments

Basibranchial 
Bones

Tongue

Opercular Series
Suspensorium

Jaws
Skull Bones

آناتومی ماهی

Swim bladder Spinal cord
Dorsal fin

Brain

Nostril

Partially cut 
operculum

Gills
Intestine

Gonad
AnusAnal fin

Urinary bladder

Lateral line

عالمت های سؤال تصویر زیر را با توجه به مطالب درس کامل کنید.



17

فصل اّول: کسب اطالعات فنی

تمرین
متن زیر درباره ماهی می باشد، هنرجویان با کمک شما و لغات داده شده در 

زیر، متن را ترجمه کنند.
کلمات کلیدی برای ترجمه متن مرتبط با ماهی

 fish ماهی two دو  share دارا بودن

traits صفات live زنده، زندگی 
کردن

backbone ستون فقرات

vertebrates مهره داران  developed توسعه یافته  special ویژه

senses حواس، 
حس ها

too همچنین Fin fish ماهی کامل

like مانند gills آبشش ها  covered پوشیده شده

scales فلس ها  reproduce تكثیر، 
تولیدمثل

 laying
eggs. تخمگذاری

Spine
Kidney

Spinal Never Cord
Brain

Eye

Gills

 Spiny Dorsal Fin

Muscle

Liver
Heart

Gallbladder Spleen

IntenstinePelvic Fin

 Reproductive Organ (Eggs)Stomach

Vent

  Urinary Bladder

Anal Fin

Fin Rays

Caudal Fin
Scales

Lateral line
Soft Dorsal Fin

Swim bladder
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الف( متن زیر مرتبط با ساکنین کندوی زنبورعسل است، که به فارسی ترجمه 
شده است.

ب( متن زیر درباره زنبورعسل می باشد، هنرجویان با کمک شما و لغات داده 
شده در زیر، متن را ترجمه کنند.

کلمات کلیدی برای ترجمه متن مرتبط با زنبورعسل

drones نرها produced ایجاد می شوند unfertilized غیربارور

eggs تخم ها Workers کارگران queens ملكه

 both
female هر دو ماده اند result حاصل 

می شوند
fertilized بارور

essential ضروری social اجتماعی structure ساختار

proper مناسب colony کلنی functioning عملكرد

carry انجام دادن tasks وظایف، کارها because زیرا

occupied مشغول only تنها reproducing تولیدمثل، 
تكثیر

QueenDroneWorker

In
ch

es

C
en

tim
et

er
s

تمرین
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

الف( با توجه به تصویر، معادل انگلیسی فراورده های زنبور عسل )عسل، گرده، 
ژله رویال، بره موم، موم و زهر زنبورعسل( آمده است. 

ب( با توجه به اطالعات کسب شده از کتاب پرورش زنبورعسل، جای خالی 
با کلمات مناسب کامل شده است، دقت کنید که هنرجویان کلمات مرتبط و 

درست را جایگزین کنند.
(Honey ـ Royal jelly ـ Propolis ـ Bee bread ـ Pollen ـ Beeswax)
1  Honey is the complex substance made when bees ingest 

nectar, process it, and store the substance into honey combs.
2  Worker bees of a certain age secrete  Beeswax from a series 
of glands on their abdomens. They use the wax to form the 
walls and caps of the comb.
3  Bees collect Pollen in their pollen baskets and carry it back 
to the hive. Worker bees combine pollen, honey and glandular 
secretions and allow it to ferment in the comb to make bee 
bread.
4  Bee bread ـ the eggs, larvae or pupae of honeybees ـ is  nutritious 
and seen as a delicacy in many countries.

محصوالت زنبورعسل

PropolisBee waxBee sting

HoneyPollenRoyal jelly

تمرین
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5  Propolis is a resinous mixture collected by honey bees from 
tree buds, sap flows or other botanical sources, which is used 
as a sealant for unwanted open spaces in the hive.
6  Royal jelly is a honeyـbee secretion used to nourish the lar-
vae.

Anatomy of honeybee

Forewing

Abdomen
Spiracle

Sting

Hindleg

Middle Leg
Foreleg

Lower Lip

Upper lip

Antennae

Compound eye
Head Thorax

Jaw

)Incubator( جوجه کشی
دستگاه جوجه کشی قادر است شرایطی دقیقاً مطابق با شرایط پرنده مادر را ایجاد 

کرده تا بتواند تخم بارور را در زمان معینی تبدیل به جوجه نماید.
شرایط: 

)Temperature( دما 
)Humidity( رطوبت 

)Turning of eggs( چرخاندن تخم ها 
ventilation تهویه / اکسیژن رسانی 

)  Oxygen and Carbon dioxide level and air velocity(
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

راه اندازی دستگاه جوجه کشی
)Setting up your incubator for a successful hatch( 

اصلی ترین  می شود  داده  خریدار  به  جوجه کشی  دستگاه  همراه  به  که  راهنمایی 
منبع برای آموزش و یادگیری نحوه استفاده از دستگاه جوجه کشی است. در این 
دفترچه ها معموالً اطالعات فنی و علمی مفیدی در مورد فرایند جوجه کشی و نحوه 

استفاده از دستگاه ارائه می شود.
1 دمای ماشین جوجه کشی: دما یكی از آیتم های مهم در فرایند جوجه کشی 
نگهداری  مطلوب  اندازه  در  دستگاه  داخل  محیط  دمای  اگر  که  طوری  به  است 
نشود، افزایش تلفات تخم های نطفه دار را به دنبال خواهد داشت. دمای دستگاه 
تنظیم  دستگاه  المنت  و  برد  سنسور،  مانند  قطعاتی  از  استفاده  با  جوجه کشی 
می شود و هر چقدر قطعات مذکور از کیفیت و دقت باالیی برخوردار باشند، دما با 

دقت باالیی تنظیم شده و دستگاه از راندمان باالیی برخوردار خواهد بود.
2 رطوبت دستگاه جوجه کشی: رطوبت نیز همانند دما برای جوجه کشی بسیار 
حیاتی است. رطوبت مطلوب برای جوجه کشی پرندگان بین 55 تا 75 درصد است. 
سنسور وظیفه سنجش و تنظیم رطوبت دستگاه را بر عهده دارد. در دستگاه های 
به همراه  اسفنج  و  از ظرف آب  آنها،  رفته در  کار  به  فناوری  به  توجه  با  مختلف 
فن، پد سلولوزی و پمپ آب و یا فناوری التراسونیک برای تأمین رطوبت استفاده 
می شود. دستگاه جوجه کشی خانگی برای تأمین رطوبت داخل دستگاه از ظرف 

آب، پد سلولوزی و پمپ آب و فناوری التراسونیک استفاده می کنند.
 :)Setter and hatcher incubator( 3 ستر و هچر ماشین جوجه کشی
جهت  تخم ها  باید  آن  در  که  می شود  گفته  جوجه کشی  از  زمانی  دوره  به  ستر 
نچسبیدن نطفه به پوسته بچرخند. در دوره هچر که 3 روز آخر جوجه کشی است 
تخم ها ثابت هستند و نباید چرخیده شوند. طول دوره هچر در تمامی جوجه کشی 
انواع مختلف پرندگان ثابت و 3 روز آخر جوجه کشی است در حالی که به دلیل 
متفاوت بودن طول دوره جوجه کشی مختلف پرندگان، مدت زمان ستر نیز برای آنها 
متفاوت است. دستگاه های جوجه کشی فرایند ستر و هچر را به صورت اتوماتیک 
انجام می دهند. همچنین ماشین های جوجه درآوری ستر و هچر هم زمان نیز در 
بازار موجود است و با استفاده از آنها می توان در طول دوره جوجه کشی تخم های 
مختلف  انواع  تخم های  از  یا  و  کرده  جوجه کشی  چرخه  وارد  نیز  را  دیگری  تازه 
پرندگان به صورت هم زمان جوجه کشی کرد. میزان رطوبت و دمای مطلوب نیز 
در دوره های ستر و هچر متفاوت است. دمای مطلوب دوره هچر کمتر از دوره ستر 
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تمرین

است درحالی که رطوبت مطلوب و اکسیژن رسانی در دوره هچر بیشتر از دوره ستر 
می باشد.

الف( با توجه به متن درس، کلمات موجود در ستون A با عبارت مناسب در 
ستون B ارتباط داده شده است.

BA

In modern incubators, eggs are transferred from setter to 
hatcher at 19th day of incubation )for chicken egg) or 
when approximately 1% of the eggs are slightly pipped.

Setter

The process of removing the chicks from the hatcher is 
often called pulling the hatch.Hatcher

Eggs can be set in the setter either allـin allـout basis or 
batch basis.Hatching chicks

پاسخ درست

BA

In modern incubators, eggs are transferred from setter 
to hatcher at 19th day of incubation )for chicken egg) or 
when approximately 1% of the eggs are slightly pipped.

Hatcher 

The process of removing the chicks from the hatcher is 
often called pulling the hatch. Hatching chicks

Eggs can be set in the setter either allـin allـout basis or 
batch basis.Setter

ب( جوجه کشی شامل مراحل زیر است، هنرجویان مانند جدول صفحه بعد 
معادل فارسی این مراحل را بنویسند.

Hatching chicks                                     Hatcher                                      Setter
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فصل اّول: کسب اطالعات فنی

Securing hatching eggsذخیره تخم مرغ های جوجه کشی

Traying hatching eggsتمیز کردن تخم مرغ های جوجه کشی )گرید تخم مرغ ها(

 Fumigationگاز دادن

 Cold storageذخیره سازی سرد

 Warm eggs prior to settingگرم کردن تخم مرغ ها قبل از ستر

Loading of eggsگذاشتن تخم مرغ ها

Candlingنطفه بینی

Transfer of eggsانتقال تخم مرغ ها

Pulling the hatchهچ شدن

Hardeningسفت شدن جوجه ها

Gradingدرجه بندی جوجه ها

 Sexingتعیین جنسیت

Vaccinationواکسیناسیون

Chick deliveryتحویل جوجه

Washing and cleaningشستن و تمیز کردن

Disposal of wasteدفع ضایعات

 )Milking Machine( ماشین های شیردوشی
ماشین های شیردوشی که در گاوداری ها به کار گرفته می شوند به دو نوع ثابت و 

سیار تقسیم بندی می شوند البته روش کار آنها اغلب یكسان است.
الف( ماشین های شیردوشی سیار: در دامداری های کوچک در مناطقی که دام 
در مراتع یا چراگاه ها به حالت آزاد نگهداری می شوند، استفاده می گردد. مخزن 
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ماشین ها  این  نیاز  مورد  موتور  قدرت  و  دارد  قرار  شیردوشی  ماشین  روی  شیر 
می تواند توسط یک موتور بنزینی یا دیزلی یا برق تأمین شود.

ب( ماشین شیردوش ثابت: در دامپروری های متمرکز که تعداد زیادی دام دارند 
ماشین های شیردوشی در ساختمان شیردوشی به طور ثابت نسب شده اند و شیر 

دوشیده شده مستقیماً وارد مخزن جمع آوری شیر می گردد. 

Mobile milking machine

اجزای مختلف ماشین های شیردوشی
1 خط خأل )Vacuum line(: شامل پمپ خأل )Vaccum pump(، رزرو تانک 

)Vaccum tank(، رگوالتور، گیج خأل سنج، تراپ و... می باشد
2 پولساتور )Pulsator(: قلب، نبض ساز: پولساتور به طور متناوب و برنامه ریزی 
شده باعث مسدود شدن الینر در جلوی سرپستانک ها شده و از دوشش جلوگیری 

Automatic milking machines
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به عمل می آورد.
3 واحد دوشنده )Milk claw(: شامل الینرها، کالهک ها، خرچنگی )فنجانک( و 

شلنگ های کوتاه می باشد.
4 واحد رکوردگیری و انتقال شیر )Milk recording(: این واحد ها دربرگیرنده 
شیر  پمپ  و  شیر  انتقال  خطوط  والوها،  رسیور،  میلكومتر،  رکورد گیری،  شیشه 

می باشد.
)Milk cooling systems( 5 واحد خنک کننده شیر

)Milking equipment washing unit( 6 واحد شست وشو در شیردوشی

Milking Machine

Stall Pipe Line
Stall Cock

Double UnitClawMilk
Line

Air Line
Single Unit

Pulsator

W
as

h 
U

p 
Ta

p

Electric 
Motor
 Driven 
Vacuum 
Pump

Trap Door 
Automatically 
OpensWhen 
Pump Stops

Vacuum
 Tank

Relief Valve 
Vacuum Gauge

به صورت کلی نشانه هایی از بد کار کردن ماشین شیر دوشی عبارتند از:
 افتادن کالهک ها

 نوسانات بیش از حد خأل
 تجمع شیر در لوله های شیر و جریان نامتوازن شیر

 بازگشت آهسته سطح خأل بعد از هوا
 شیر دوشی آهسته

این عوامل باعث بروز ورم پستان در گله شده و باعث کاهش کیفیت شیر تولیدی 
می گردد. در کلیه مراحل شیردوشی توجه به بهداشت مهم می باشد.

در آخر نكته قابل توجه اینكه دستگاه های شیردوش هر 6 ماه یک مرتبه نیاز به 
سرویس و تست توسط متخصصین مربوطه دارند.
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الف( هنرجویان با توجه به متن درس و اطالعات قبلی، درستی یا نادرستی 
جمالت زیر را بررسی کنند.

T       Automatic milking is the milking of dairy animals, especially 
of dairy cattle, without human labour. 
T       The smaller farms with only one or two milking cows, 
may use individual milking machines, especially if a herd size 
is less than 5 or 10 cows. 
T       Cleaning and washing the udder before milking is really 
important as it eliminates any dirt and debris that would have 
come with the cow laying down in one of her favourite spots.
T       The milking process is the collection of tasks specifically  
devoted to extracting milk from an animal )rather than the 
broader field of dairy animal husbandry).

تجهیزات مورد نیاز دامداری
از میان کلمات زیر واژه مناسب هر تصویر را انتخاب کنید:

Feeder Hoof knife

Mill and mixer Dehorner

Milk cooling Forage cutter

تمرین



27

فصل اّول: کسب اطالعات فنی

تمرین

اصطالحات مورد نیاز پرورش زنبور عسل
دقت کنید که هنرجویان همانند زیر از میان کلمات زیر واژه مناسب هر تصویر 

را انتخاب کرده باشند:

تجهیزات مورد نیاز پرورش طیور
دقت کنید که هنرجویان همانند زیر از میان کلمات زیر واژه مناسب هر تصویر 

را انتخاب کرده باشند.

Swarms Beehive Frame

Pollen supplement Smoker Beekeeping clothing

تمرین

Plastic feeder baby chiken  Cage layer

 Nipple drinking  Automatic flushing poultry
drinking
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تمرین
استفاده در تغذیه دام و طیور است  از مواد خوراکی مورد  لغات، برخی  این 

ترجمه کنند. فارسی  به  را  آنها  زیر  باید همانند  هنرجویان 

Corn ذرت Oil روغن Wheat گندم

Soybean سویا  Cotton
seed meal

کنجاله 
پنبه دانه

 Canola
meal کنجاله کانوال

 Oyster
powder پودر صدف Meat meal پودر گوشت Salt نمک

 Bone
powder

پودر 
استخوان

 Wheat
bran سبوس گندم Alfalfa یونجه

 Pan feeding Bucket drinkers

Heater Poultry brooder Poultry fans
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جدول ارزشیابی پودمان

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

اطالعات  کسب 
فنی

تحلیل اطالعات فنی 
پرورش دام، طیور،
زنبور عسل و آبزیان

فنی  اطالعات  تحلیل 
مربوط به پرورش دام، 
و  عسل  زنبور  طیور، 

آبزیان

باالتر از 
حد 
انتظار

ترجمه متون انگلیسی تخصصی، بیان معادل 
انگلیسی یا فارسی اندام های بدن دام، طیور، 
و  اقالم خوراکی  انواع  آبزیان،  و  زنبور عسل 

تجهیزات مورد استفاده در دامپروری

3

در حد 
انتظار

اندام های  فارسی  و  انگلیسی  معادل  بیان 
انواع  آبزیان،  و  زنبور عسل  دام، طیور،  بدن 
اقالم خوراکی و تجهیزات مورد استفاده در 

دامپروری

2

پایین تر 
از انتظار

بیان معادل فارسی اندام های بدن دام، طیور، 
و  اقالم خوراکی  انواع  آبزیان،  و  زنبور عسل 

تجهیزات مورد استفاده در دامپروری
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل 2

تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان
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واحد یادگیری ١ 

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش دام

ضوابط فنی مورد نیاز برای زمین پرورش دام

الف( فواصل 
با واحدهای مشابه و  حداقل فاصله محدوده تأسیسات دامداری ها و کارخانجات 
غیر مشابه و همچنین با شهر، شهرک و روستا )مناطق مسکونی(، جنگل، رودخانه، 
دریا و سایر عوارض طبیعی، حریم فرودگاه، جاده، راه آهن، خطوط اصلی انتقال 
تأسیساتی(،  )عوارض  واحدهای صنعتی  و  برق  فشار قوی  گاز، شبکه های  و  نفت 

براساس مفاد مندرج در جدول فواصل تعیین می شود.
مجاز  مرکزی  کمیسیون  مستدل،  دالیل  ارائه  یا  و  اضطراری  مواقع  در  تبصره١: 
است، نسبت به کاهش یا افزایش حداقل فواصل مذکور مندرج در جدول فوق الذکر، 

تصمیم الزم را اتخاذ کند.
از  بعضی  پرورش  واحدهای  و  کارخانجات  انواع  از  بعضی  خصوص  در  تبصره2: 
حیوانات که در جدول فواصل نامی از آنها برده نشده است، براساس توضیحاتی که 

در فصول اختصاصی پرورش هر کدام از آنها ذکر شده اقدام می شود.

ب( عوارض جغرافیایی و اقلیمی 
١ در حد امکان، محل تأسیسات باید به گونه ای انتخاب شود، که جهت وزش باد 

از سوی مناطق مسکونی به طرف دامداری باشد.
2 محل تأسیسات در مورد حیوانات پوستی غیر نشخوار کننده، به خصوص جوندگان، 
باید طوری احداث شود که از نظر عبور و مرور سایر حیوانات و جوندگان وحشی به 

داخل تأسیسات جلوگیری به عمل آید.
3 محل تأسیسات نباید در مسیل های شناخته شده، قرار گیرد.

در موقع صدور پروانه بهره برداری، پروانه تأسیس از متقاضی پس گرفته، باطل و در 
پرونده نگهداری می شود.

در پروانه های صادره، نکات ذیل باید مشخص شود:
١ـ مشخصات واحد: باید وقوع، چگونگی بهره برداری، ظرفیت، مساحت زمین و 
مساحت زیربنا، در کلیه پروانه ها قید شود. در خصوص پروانه های دامداری، نژاد و 

تعداد دام موجود نیز، بر حسب مورد ذکر می گردد.
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تبصره١: شیوه بهره برداری براساس جدولهای تنظیم شده در دستورالعمل تعیین 
شماره پروانه منضم به »  نظام« مشخص می شود.

براساس مبانی ذکر شده  تبصره2: در مورد واحدهای موجود، محاسبه ظرفیت، 
در»  نظام« یا در ذیل نقشه های تیپ یا الگویی و بر پایه تأسیسات موجود آن واحد 

می باشد.
2ـ مدت اعتبار: مدت اعتبار پروانه و مجوزهای بهره برداری 5 سال و پس از سپری 

شدن مهلت اعتبار، در ذیل همان پروانه به مدت 5 سال دیگر قابل تمدید است.
تبصره١: تمدید واحدهایی که قباًل پروانه دریافت کرده اند، بر روی فرم های جدید 
با ذکر شماره و تاریخ پروانه قبلی صورت می گیرد و در قسمت تمدید نوبت اول، 

مهر و امضا خواهد شد.
چنانچه در پایان مهلت اعتبار پروانه، هیچ گونه ساختمانی احداث نشده یا رفع نواقص 
و تکمیل عملیات صورت نگرفته باشد و دارنده پروانه نتواند عذر موجهی ارائه نماید، 
کلیه  قطع  مراتب جهت  و  می شود  لغو  کمیسیون،  در  از طرح  مربوط پس  پروانه 

امتیازات به واحد ذی ربط اعالم می شود.
متقاضیان باید در خصوص صدور پروانه به تعهدات زیر عمل کنند:

١ احداث هر نوع تأسیسات و ساختمان اضافه بر طرح و نقشه مصوب، بدون جلب 
موافقت قبلی مرجع صادرکننده پروانه، از سوی متقاضی ممنوع است. همچنین، 
استفاده از ساختمان ها و تأسیسات و تجهیزات به جز در موارد مربوط به توسعه، 
فروش و انتقال نیز، بدون کسب اجازه ممنوع می باشد، در این خصوص، از متقاضیان 

تعهدنامه اخذ خواهد شد.
کمیسیون صدور  از  اجازه  با کسب  پروانه  از صدور  بعد  زمین  مالک  چنانچه   2
پروانه، واحد خود را به شرکت تبدیل کند، این تغییر نام پروانه، حتی قبل از احداث 

ساختمان دامداری یا کارخانه )در مدت تأسیس(، به نام شرکت، بالمانع است.
3 به شرط ارائه وکالت نامه رسمی 4 ساله غیرقابل عزل، از سوی سایر شرکا تغییر 

نام پروانه به نام هریک از شرکا نیز بالمانع خواهد بود.
4 کلیه مزایای ناشی از پروانه های صادره به صاحبان آنها تعلق دارد و انتقال آن 

به غیرممنوع است.
5 دامداران، مجاز به پرورش و نگهداری دام، بیش از ظرفیت قید شده در پروانه 

نیستند.
6 دامدارن نباید با دریافت یک پروانه، نسبت به پرورش انواع دام، اقدام کنند.

ج( مجوز بهداشتی 
و  بهداشتی  مسائل  رعایت  منظور  به  کشور  دامپزشکی  سازمان  که  است  مجوزی 
قرنطینه ای در بهره برداری از کارخانجات و کارگاه های موضوع این نظام که مجوز 
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تأسیس آن را وزارت صنایع یا دیگر دستگاه ها صادر می نمایند، صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت مجوز

اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند نسبت به دریافت پروانه تأسیس و بهره برداری، 
دامداری یا کارخانه های مرتبط اقدام کنند، باید مدارک ذیل را ارائه نمایند:

الف( مدارک مربوط به زمین تأسیسات 
١ـ در مورد اراضی دارای سند مالکیت: اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه 

فتوکپی ازآنها.
2ـ در مورد اراضی استیجاری: اجاره نامه رسمی غیرقابل فسخ به مدت حداقل 

20 سال، که بدین منظور تنظیم شده است.
تبصره: در مورد زمین های اوقافی مدت و موضوع اجاره براساس نظریه اداره اوقاف 

محل تعیین می گردد.
3ـ در مورد اراضی فاقد سند مالکیت: مستند تصرف و احراز مالکیت، که به تأیید 
مدیریت جهاد شهرستان یا اداره کل منابع طبیعی استان بنا به مورد رسیده باشد و 
همچنین، امضا و ارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینکه پس از صدور پرانه در صورت 
اثبات صحت عدم مالکیت، پروانه صادره فوراً لغو می شود و متقاضی حق اعتراضی 

ندارد و باید خسارت های وارده را نیز، جبران کند.
تعیین مساحت  بر  مبنی  نام خود،  به  گواهی الزم  اراضی مشاع:  4ـ در مورد 
معرفی می شود، همچنین  توسط مدیریت جهاد شهرستان  از مرجعی که  زمین، 
نقشه زمین مورد نظر، جهت ایجاد تأسیسات که به تأیید و امضای کلیه مالکین 
از  عده ای  تصدیق  به  مالکین،  کلیه  به  دسترسی  امکان  عدم  صورت  در  و  زمین 

مالکین آن رسیده باشد.
تبصره١: نظر به اینکه پروانه مورد نظر به نام متقاضی صادر می شود.باید افراد نام 
برده، طی استشهد اراضی مشاع متعهد شوند که پس از تقسیم و افراز ملک، زمین 
یاد شده در تصرف شخصی که پروانه به نام او صادر خواهد شد، باقی بماند. این 
فرم و نقشه مذکور باید به تصدیق شورای محل وقوع ملک، یا نزدیک ترین شورای 

محل برسد.
تبصره2: در صورتی که زمین محل احداث تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد، 
رسمی  وکالت نامه  که  می گردد  صادر  مالکین  از  یکی  نام  به  پروانه  شرطی  به 
غیرقابل عزل حداقل ـ به مدت 5 سال )فرم شماره 4( از سایر مالکین مبنی بر 

اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه به نام خود ارائه نماید.
مبنی  الزم  گواهی  مفروزالرعیه:  ارضی  اصالحات  زمین های  مورد  ـ      در    5
و  حدود  تأییدیه  همچنین  و  آن،  بودن  بالمعارض  و  زمین  تصرف  یا  مالکیت  بر 
مشخصات و مساحت زمین از مدیریت کشاورزی محل و نیز، نقشه تفکیکی اراضی 
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محل که زمین مورد نظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.
سازمان  یا  کشاورزی  سازمان های  سوی  از  واگذاری  اراضی  مورد  در  6  ـ 
کروکی  و  نقشه  همچنین،  و  زمین  واگذاری  مجلس  صورت  مراتع:  و  جنگل ها 

موردنظر جهت احداث تأسیسات.

ب( مدارک مربوط به زمین کشت علوفه 

در مورد واحدهایی که برابر ضوابط نظام دامپروری احتیاج به ارائه اراضی کشت 
نباتات علوفه ای دارند:

١ گواهی از مدیریت کشاورزی محل، مبنی بر وجود مقدار کافی آب جهت کشت 
نباتات علوفه ای یا گواهی امور آب استان، مبنی بر بالمانع بودن حفر چاه و تأمین 

آب مورد نیاز کشت نباتات علوفه ای.
2 مدارک مالکیت زمین مورد نیاز، اجاره نامه رسمی غیر قابل فسخ با ارائه قرارداد 
که  کشت کاری  با  سال   5 حداقل  مدت  به  علوفه  کشت  فسخ  غیرقابل  و  رسمی 
زمین ایشان از نظر میزان تولید علوفه و حدود و مشخصات آن به تأیید مدیریت 

کشاورزی محل رسیده باشد.
بدیهی است، مجموع تعهدات کشت کار طرف قرارداد، نباید بیش از قابلیت تولید 
زمین وی باشد. زمان شروع اجاره یا قرارداد خرید علوفه از تاریخ پیش بینی شروع 

بهره برداری خواهد بود.
تبصره١: در مورد زمین های اوقافی مدت اجاره براساس نظریه اداره اوقاف محل 

تعیین می گردد.
محل  مجاورت  در  علوفه ای  نباتات  کشت  زمین  محل  صورتی که  در  تبصره2: 
تأسیسات دامداری نباشد، باید زمینی بدین منظور اختصاص داده شود تا از نظر 
فاصله اشکالی در حمل علوفه از محل کشت به محل دامداری به وجود نیاید. میزان 

این فاصله منوط به نظر کمیسیون استانی خواهد بود.
تاییدیه  باشد،  دیگری  استان  در  علوفه ای  نباتات  زمین  صورتی که  در  تبصره3: 

سازمان های کشاورزی هر دو استان، الزامی است.
3 در مورد زمین های سنددار، فتوکپی نقشه تفکیکی پالک اصلی که پالک های 
فرعی در آن، مشخص و به تأیید مدیریت جهاد شهرستان محل رسیده باشد. در 
مورد اراضی فاقد سند مالکیت، کروکی یا نقشه تقریبی که محل اراضی مورد نظر 
ابعاد  و  زمین  متراژ  با  آن  باشد و جهت های چهارگانه  بر روی آن مشخص شده 
محدوده، معین شده و به تأیید شورای محل روستای وقوع ملک یا نزدیک ترین 

شورا و مدیریت کشاورزی با حفظ مسئولیت متقاضی رسیده باشد.
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طرح توسعه
در مرحله تأسیس اجازه توسعه داده نمی شود دارندگان پروانه بهره برداری،تنها در 
صورتی اجازه توسعه دارند، که عالوه بر رعایت کلیه شرایط الزم، توانایی مدیریت 
آنها جهت ظرفیت های باالتر مورد تأیید کمیسیون صدور پروانه استان قرار گیرد. 
بدیهی است که توسعه هر واحد باید متناسب با سیاست ها و راهبردهای اعالم شده 

توسط معاونت امور دام وزارت جهاد باشد.
با  مجاز  تا سقف ظرفیت های  واحد حداکثر  هر  توسعه  که  است  بدیهی  تبصره: 

رعایت سیاست ها و راهبردهای اعالم شده توسط معاونت امور دام می باشد.
تبدیل یا تغییر کاربری مجوز

تبدیل، اعم از اینکه بخواهد در نوع دام، نژاد یا شیوه بهره برداری صورت گیرد، با در 
نظر گرفتن اولویت های منطقه ای، در چهارچوب سیاست های وزارت جهادسازندگی، 
بالمانع است. در مورد تبدیل دامداری از یک نوع به نوع دیگر و نیز تبدیل نژاد یا 
نحوۀ بهره برداری در صورت داشتن کلیه شرایط الزم جهت فعالیت جدید، پروانه 

قبلی باطل و پروانه بهره برداری جدید صادر می شود.
پس از تشریح کلیات مربوط به نحوه و مراحل اخذ مجوزهای الزم جهت احداث 
انواع و  به تشریح  ادامه اختصاصاً  مراکز پرورش دام و طیور و صنایع وابسته، در 
چگونگی اخذ مجوزهای مربوطه جهت احداث مراکز پرورش و نگهداری گاوهای 
خواهیم  طیور  و  دام  ویژه  صنعتی  کشتارگاه های  همچنین  و  پرواری  و  شیری 

پرداخت.
دامداری کوچک  واحد  دارای  آنها  و خانواده های  بیشتر هنرجویان  آنجایی که  از 
داده  توضیح  برایشان  کوچک  دامداری های  مجوز  روند صدور  است  بهتر  هستند 

شود.
اجرای طرح صدور مجوز بهسازی و نوسازی و همچنین پروانه دامداری های کوچک 
روستایی  و  کوچک  دامداری  واحدهای  تاکنون جهت  از سال 1382  روستایی  و 
و  داشته  دام  فرآورده های  کیفی  و  کمی  تولیدات  در  تعیین کننده ای  نقش  که 
با جدیت  انسانی می باشد  پروتئینی جمعیت  مواد  از  تأمین کننده بخش عظیمی 
گردیده لیکن با فراز و نشیب های مختلفی همراه بوده که جهت رفع مشکالت آن 
با صدور متمم های مختلف اشکاالت مشاهده شده مرتفع گردیده است. امید است 
با اجرای صحیح بتوان در جهت بهبود وضعیت دامداری های روستایی گام مؤثرتری 
را برداشته و همچنین اشتغال پایدار، تولیدات دامی بیشتر و محیط پاکیزه تری را 

جهت آینده این مرز و بوم ایجاد نماییم.
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اهداف
١ ایجاد انگیزه جهت تشویق دامداران کوچک و روستایی نسبت به بهبود وضعیت 

اماکن دامی
2 افزایش کمی و کیفی تولیدات فرآورده های دامی در واحدهای دامداری کوچک 

و روستایی
3 افزایش سطح بهداشت دام، محیط زیست و در نتیجه مردم ساکن در روستا

4 افزایش سطح درآمد دارمداران که بالطبع باعث کاهش میزان مهاجرت می گردد.
5 دادن شخصیت حقوقی به دارندگان واحدهای کوچک و روستایی 

6 فراهم نمودن امکانات جهت استفاده دامداران کوچک و روستایی از تسهیالت 
بانکی

7 فراهم نمودن امکان دستیابی به اطالعات و آمار دقیق در ارتباط با واحدهای 
دامداری کوچک و روستایی

8 فراهم نمودن شرایط بهتر جهت اجرای پرورش مناسب در دامداری های روستایی
اقتصادی و  9 حفظ حریم دامداری ها و مرغداری های صنعتی و سایر تأسیسات 

تولیدی در منطقه
روستایی  و  کوچک  دامداری  واحدهای  اجرای صحیح ساخت وساز  بر  نظارت   ١0

مطابق با ضوابط فنی مهندسی بهداشت جایگاه دام

صدور مجوز بهسازی و نوسازی اماکن دامی روستایی
١ هدف

بهره برداری از واحدهای دامداری کوچک 
2 مدت زمان انجام کار

بهسازی: دوهفته
نوسازی: 4 ماه

این زمان ها وابستگی بسیار به شرایط و آماده سازی پیش نیازها توسط خود متقاضی 
دارند. 

3 متصدی مربوطه
4 شرح
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منظور از بهسازی چیست
دامدارانی که دارای تعدادی دام می باشند که به صورت سنتی از آنها نگاهداری می کنند 
و مثاًل قسمتی از منزل و محیط زندگی خود را به نگاهداری از آنها اختصاص داده اند 
بهینه سازی پروانه  انجام  از  نمایند و پس  بهینه سازی مکان خود  به  اقدام  می توانند 
بهره برداری اماکن دامی روستایی دریافت نمایند. اینگونه افراد باید تغییراتی در محل 
نگاهداری دام خود ایجاد نمایند، از جمله این تغییرات ایجاد حوضچه ضدعفونی کننده، 
ایجاد محل شیر دوش ها و از این قبیل موارد می باشد، که این تغییرات مطابق با نظر 

کارشناسان می بایست انجام گیرد و در زیر روند اجرای این کارها خواهد آمد. 

منظور از نوسازی چیست
منظور از نوسازی ایجاد مکانی جدید جهت نگاهداری دام ها می باشد. کسانی که 

می خواهند اقدام به نوسازی کنند باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند: 
١ مکان نگاهداری دام ها توسط شبکه بهداشت و درمان و یا محیط زیست مورد 

ایراد واقع شده باشد. 
دام ها شکایتی صورت  نگاهداری  به مکان  نسبت  یا جایی  و  از طرف شخص   2

گرفته باشد و دادگاه رأی صادر کرده باشد. 
3 دامداری در حوزه شهری واقع شده باشد.

انجام  مجوزی جهت  میبایست  ابتدا  1ـ شخص  می باشد:  بدین صورت  کار  روند 
بهسازی و یا نوسازی دریافت نماید 2ـ پس از دریافت مجوز اقدام به انجام کارهای 
مربوطه می نماید 3ـ پس از انجام کار، کارشناسان از محل بازدید نموده و در صورت 

رعایت ملزومات الزم، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می نمایند. 
الزم به ذکر است که در هر دو مورد باال شخص متقاضی باید دارای سابقه دامداری 

باشد. 
روند کار به قرار زیر می باشد: 

١ به شرکت خدمات مشاوره ای )که هم اکنون واقع در مدیریت جهاد کشاورزی 
می باشد( مراجعه نموده و درخواست خود را ارائه می نماید. 

کارشناسان شرکت زمانی را جهت بازدید از مکان تعیین کرده و پس از مراجعه  2
به مکان مورد نظر اقدام به تکمیل فرم های مربوطه می نماید. 

3 در این زمان توسط کارشناسان تشخیص داده می شود که مکان مورد نظر نیاز 
به بهسازی داشته یا باید نوسازی گردد )البته جهت نوسازی باید شرایط آورده شده 

در باال رعایت گردد(.
ـ در صورت نیاز به نوسازی شخص یا باید دارای زمین شخصی باشد و یا درخواست 
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زمین ملی جهت احداث دامداری نماید. الزم به ذکر است که در هر دو حالت مکان 
مورد نظر می بایست دارای آب باشد. 

و  نموده  بازدید  محل  از  کارشناسان  باشد،  شخصی  زمین  دارای  شخص  اگر  ـ 
فرم های مربوطه و کروکی از محل تهیه می نمایند. الزم به ذکر است که شخص 
عالوه بر زمین می بایست مدرک معتبر مبنی بر تأمین آب در مکان ارائه نماید از 

قبیل حقابه و یا سند چاه و...
امکان  بر  مبنی  استعالمی  اراضی  امور  از  ملی،  اراضی  درخواست  صورت  در  ـ 
واگذاری توسط شرکت صورت می گیرد. در صورت مثبت بودن پاسخ، از شخص 
سؤال می گردد که آیا جایی وجود دارد که شخص بتواند در آنجا آب مورد نیاز را 
تأمین نماید. مثاًل ممکن است شخص دارای حقابه ای از قناتی در نزدیکی اراضی 
دهد.  انتقال  نظر  مورد  مکان  به  را  آب  و...  کشی  لوله  با  می تواند  که  باشد  ملی 
)می بایست مدرک معتبر در این مورد ارائه گردد( در آن صورت مکان مورد نظر 

توسط کارشناسان شرکت بازبینی می گردد. 
ـ استعالم های مختلف از ادارات زیر صورت گرفته و از آنها درخواست اعالم نظر 
مبنی بر عدم وجود مشکل صورت می گیرد: مثاًل اداره دامپزشکی موقعیت مکانی و 

فاصله طرح تا دامداری ها و واحدهای دیگر را بررسی می نماید.
الف( امور دام و امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان 

ب( اداره دامپزشکی شهرستان 
ج( محیط زیست شهرستان 

د( بخش داری شهرستان 
به  را  موجود  نواقص  و  کمبودها  کارشناس شرکت  بهسازی،  به  نیاز  در صورت  ـ 
متقاضی گزارش نموده و فرم های مربوطه را تکمیل و در پرونده وی ثبت می نماید. 

4 در این مرحله پرونده متقاضی تکمیل و آماده می گردد: 
ـ مدارک شناسایی )کپی شناسنامه، کارت ملی و...( مدارک مالکیت زمین و آب و 

فرم های مربوط به پاسخ استعالمات صورت گرفته )در صورت انجام نوسازی( 
5 پرونده تکمیل شده به سازمان نظام مهندسی استان ارجاع می گردد. در آنجا 
رعایت قوانین و مقرارات بررسی گردیده و طرح، مورد بررسی کلی قرار می گیرد. در 
صورت وجود مشکل در طرح، پرونده به شرکت در شهرستان ارجاع داده می شود 

تا مشکل مربوطه رفع گردد. 
ارائه  مهندسی  نظام  کارشناسان  به  نوسازی  طرح های  مشکل،  نبودن  صورت  در 
می گردند تا برای تأسیس، نقشه ای تهیه و به متقاضی ارائه گردد. )موارد بهسازی 
نیازی به طرح نداشته و موارد مورد نیاز جهت بهینه سازی مکان، توسط کارشناسان 

شرکت خدمات مشاوره ای در مرحله 2ـ3 به متقاضی ارائه می گردند(.
6 سازمان نظام مهندسی تأییدیه طرح را به مدیریت شهرستان ارسال می نماید. 
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7 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به صدور مجوز نوسازی و یا بهسازی 
اقدام می نماید. 

کارها،  تکمیل  از  پس  و  می نماید  مربوطه  کارهای  انجام  به  اقدام  سپس شخص 
بهره برداری  پروانه  صدور  روند  طی  جهت  مشاوره ای  خدمات  شرکت  به  مجدداً 

مراجعه می نماید. 
مجوز  تمدید  جهت  باید  شخص  مقرر  مهلت  در  طرح  نشدن  تکمیل  صورت  در 

بهسازی یا نوسازی خود اقدام نماید. 
 مدارک مورد نیاز

ارائه درخواست
مدارک شناسایی )کپی شناسنامه، کارت ملی و...(

مدارک مالکیت زمین و آب
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شروع

 ارائه درخواست متقاضی به شرکت خدمات مشاوره ای
١

 بازدید کارشناس شرکت از محل و تکمیل فرم های مربوطه
2

تشخیص نیاز به بهسازی و 
یا نوسازی

3

بررسی مورد جهت تعیین 
زمین

 گزارش کمبودها و نواقص واحد 
کارشناس شرکت به متقاضی و ضبط در 

پرونده

معرفی به امور اراضی 
شهرستان

بازدید از زمین مورد نظر و 
رعایت ضوابط و تهیه کروکی

اخذ استعالم های 
مورد نیاز

 ارائه به سازمان نظام مهندسی 
کشاورزی جهت بررسی

تکمیل پرونده

پایان

 صدور مجوز بهسازی با نوسازی

 ارسال تأییدیه به مدیریت جهاد 
کشاورزی

درخواست زمین ملی

تشخیص نوسازی )در محل جدید( تشخیص بهسازی

ارائه زمین شخصی 30230١

30١0230١0١

30١03

4

5

6

7
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واحدهای  پروانه های  و  نوسازی  و  بهسازی  مجوز  صدور  جهت  واحدها  ظرفیت  جداول 
دامداری کوچک و روستایی

١ـ حداقل و حداکثر ظرفیت دامداری ها در داخل و حاشیه روستا به شرح جدول زیر می باشد:

حداقل حاشیه ونوع دام
داخل روستا

حداکثر

داخل روستاحاشیه روستا

1910 مولد ـ 38 )کل گله(5گاو )مولد(

1910 مولد ـ 38 )کل گله(5گاومیش )مولد(

9950 مولد ـ 198 )کل گله(25گوسفند )مولد(

9950 مولد ـ 198 )کل گله(25بز )مولد(

1910 مولد ـ 38 )کل گله(5شتر )مولد(

154930گوساله پرواری

154930گوساله پرواری گاومیش

50199100بره پرواری

51910شتر پرواری

95 مولد ـ 18 )کل گله(3اسب )مادیان(

2ـ جدول ترکیب گله واحدهای گاوداری و گاومیش داری دامداری های کوچک و روستایی

5 رأسینوع دامردیف
گله مولد

١0 رأسی
گله مولد

١5 رأسی
گله مولد

20 رأسی
گله مولد

25 رأسی
گله مولد

گاو و گاومیش 1
510152025مولد

13467تلیسه2

23579گوساله ماده3

24568گوساله نر4

111ــنر تخمی5

1020304050جمع کل
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3ـ جدول ترکیب گله واحدهای گوسفندداری و بزداری دامداری های کوچک و روستایی

١50 رأسی گله مولد١00 رأسی گله مولد50 رأسی گله مولد25 رأسی گله مولدنوع دامردیف

2550100150میش1

7153045شیشک2

1123قوچ3

9173451بره نر4

8173451بره ماده5

50100200300جمع کل

4ـ جدول مساحت تأسیسات مورد نیاز واحدهای دامداری کوچک و روستایی )مساحت به متر(

ظرفیتنوع دامردیف
)رأس(

تأسیسات مسقف
غیرمسقف
)بهاربند(

جمع کلسایرانبار علوفهاصطبل

1

گاو و گاومیش )مولد(
متر  و 10  مربع مسقف  متر  رأس 10  هر  )برای 

می باشد( غیرمسقف  مربع 

5454ـ53618

210721812102108

3151202416160180

4*201563016202234

5 *251903620246285

6

گوسفند و بز )مولد(
)برای هر رأس 2 متر مربع مسقف و 2/4 متر مربع 

غیرمسقف می باشد(

5260ـ254012

750801612108120

81001603616212240

9*1502405020310360
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10

شتر )مولد(
)برای هر رأس 5 متر مربع مسقف و 8 متر مربع 

می باشد( غیرمسقف 

2040ــ520

5280ـ11104012

76120ـ12156016

13

گوساله پرواری یا گاومیش پرواری
متر   3 و  مسقف  مربع  متر   2/8 رأس  هر  )برای 

غیرمسقف( مربع 

4245ـ153012

9690ـ 14306036

138135ـ15459048

16

بره پرواری
 1/2 و  مسقف  مربع  متر   1/04 رأس  هر  )برای 

می باشد( غیرمسقف  متر  مربع 

210225ـ7515060*

5260ـ17504012

98120ـ181008018

144180ـ1915012024

190240ـ20016030*20

21

شتر پرواری
)برای هر رأس 3 متر مربع مسقف و 6 مترمربع 

می باشد( غیرمسقف 

1530ــ515

4660ـ22103016

7090ـ23154525

24

اسب )مادیان(
)برای هر رأس 7 متر مربع مسقف و 8 متر مربع 

می باشد( غیرمسقف 

2124ـ3156

3440ـ255259

26105012127480

* 1ـ ظرفیت اعالم شده جهت دامداری های موجود )احداث شده تا قبل از تاریخ 79/12/1( در صورتی که در داخل یا حاشیه روستا 
می باشند تعیین گردیده است. 2ـ منظور از سایر محل شیردوشی، زایشگاه می باشد.
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پرورش شتر بی کوهان الما در ایران
با ورود دام جدیدی به نام الما به ایجاد تنوع در صادرات و واردات دام و فرآورده های 

دامی در کشور پرداخته می شود.
این حیوان جثه ای کوچک تر از شتر دارد و از خانواده شترسانان است، شتر الما 
دارای رشدی سریع و گوشتی قرمز است که کلسترول در گوشتش وجود ندارد و 

می توانیم آن را شتر گوسفند بنامیم.
این دام جمعیت 5 میلیون رأسی در بولیوی دارد و پس از طی مراحل بهداشتی و 
قرنطینه ای و بعد از بررسی و جمع آوری داده ها و اطالعات در رابطه با بیماری های 
مشترک و انواع آن، وضعیت بهداشت و بیماری هایی که ممکن است با ورود الما در 

کشور گسترش یابد، به کشور وارد می شود.
وقتی تمامی بررسی ها انجام یافته و مورد قبول واقع شود و الما به کشور وارد شود، 
می تواند در دراز مدت با توجه به خصوصیات مطلوبی که برای پرورش دارد به یکی 
از محورهای پرورش دام در کشور تبدیل شود، زیرا ایران یکی از مناطق مستعد 
پرورش شتر و خانواده شترسانان است و پرورش زنده این نوع دام می تواند به تهیه 

مقداری از گوشت قرمز مورد نیاز کشور پاسخ گو باشد.
الما نژادی از شتر است که در مناطق آمریکای جنوبی زندگی می کند و برخالف 

شترها، فاقد کوهان است.
ارتفاع بدن این حیوان تا شانه هایش بین 110 تا 130 سانتی متر است وزن آن در 

هنگام بلوغ به 120 تا 150 کیلوگرم می رسد.
به مانند اکثر حیوانات خانگی مورد توجه، در این حیوان هم پوست، دارای ترکیب 

رنگ های متفاوتی چون سفید، قهوه ای و سیاه است. 
فرم پاها و لب های این حیوان شبیه شتر است.

از علف ها، گل ها، شکوفه ها، قارچ ها و گل سنگ ها تشکیل  زنجیره غذایی الماها 
شده و این حیوانات بسیار صرفه جو و کم توقع هستند. 

ساکنان آمریکای جنوبی )اینکاها( از این حیوان برای حمل بار استفاده می نمایند. 
این  گوشت  و  پشم  و  شیر  و  می گردد  استفاده  شمع  ساختن  برای  آن  چربی  از 
حیوان در کشورهای تولید کننده و پرورش دهنده آن از اهمیت ویژه ای برخوردار 
آمریکای جنوبی  در سرزمین  حاضر  حال  در  الما  رأس  میلیون  تعداد 10  است. 
غیر  الما  بدون  اینکا  قوم  تمدن  تصور  و  می شود  نگهداری  مختلف  قبایل  توسط 
برای پشم و گوشتش  این حیوان  اروپا  و  آمریکا  ممکن است. در حال حاضر در 
پرورش داده می شود و دیگر دامنه پرورش و نگهداری الما به خارج از آمریکای 
جنوبی کشیده شده است. از الما در علم پزشکی همانند دلفین برای تراپی بیماران 
بار را حمل  باربری تا 30 کیلوگرم  استفاده می شود. این حیوان قادر است برای 
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دادن  قدرت  اعمال  برای  روزانه الماها  رفتاری  در حرکات  پرتاب آب دهان  کند. 
درجه قرار گرفتن در گروه به کار می رود. بسیار با دقت هدف را نشانه گیری کرده و 
معموالً به هدف اصابت می نماید. آب دهان الماها بی خطر است و قابل شست وشو 

با آب می باشد.
به نظر می رسد پرورش الما در ایران بسیار راحت و نسبت به پرورش گوسفند کم 

هزینه تر باشد.
چون الما حیوانی مقاوم بوده و در سخت ترین شرایط کوهستانی، کویری و سرمای 
افراد قابل  شدید دوام می آورد و گوشت و تولیدات آن به آسانی در سبد غذایی 

ارائه و مصرف است.

ضوابط پیشنهادی برای صدور پروانه پرورش شتر الما و آلپاکا
جهاد  سازمان  فعلی  شرایط  در  که  مربوطه  سازمان  به  مراجعه  با  باید  ابتدا  در 

کشاورزی است به دریافت موافقت اصولی برای پرورش شتر بی کوهان بپردازید.
پس از طی مراحل دریافت موافقت اصولی و انجام کارهای الزم، امکان صدور پروانه 

تأسیس پرورش براساس شرایط ذیل قابل انجام است:
ظرفیت: حداقل ظرفیت پرورش شتر الما و آلپاکا 20 نفر مولد می باشد.

جایگاه: به ازای هر نفر الما، میانگین 3 تا 4 متر فضای مسقف و 10 تا 15 متر 
فضای غیر مسقف یا محصور نیاز است.

بدیهی است کمیسیون صدور پروانه می تواند متناسب با امکانات و شرایط متقاضیان، 
نسبت به صدور پروانه تأسیس با ظرفیت های بیشتر اقدام کند.

فاصله: فاصله های مورد نظر جهت ساخت مجتمع پرورش همانند پرورش شتر و 
گوسفند و بز می باشد.

تبصره ها:
احداث خانه کارگری، دفتر کار، حفاظ ماشین آالت، محل جمع آوری کود و غیره 

بستگی به امکانات و نیاز متقاضی دارد.
میزان زمین مورد نیاز برای متقاضیان به روش بسته به ازای هر رأس حداقل 50 

متر مربع الزامی است.
مرتع مورد نیاز برای متقاضیان پرورش آزاد )در مرتع(، به ازای هر 5 نفر، یک هکتار 

الزامی است.
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سیستم های پرورش الما و آلپاکا در جهان
مراکز پرورش آلپاکاها و الماها را در یک تقسیم بندی کلی میتوانیم به دو بخش 

کنیم.
دسته اول: مراکزی پرورشی هستند که با روشی کاماًل مکانیزه و فنی کنترل شده 
و حیوانات به بخش های متفاوتی تقسیم شده و در هر قسمت حیوانات به طور مجزا 
نگهداری می شوند و تغذیه آنها با مواد غذایی خوب و علوفه های مرغوب و غنی 
شده است. این مراکز زیاد بوده و اغلب تعداد دام آنها متغیر بوده و تا 2500 نفر 

است.
دسته دوم: مراکز پرورشی کوچک هستند که در آنها سعی می شود حیوانات با حداقل 
مخارج پرورش یافته و به طور دائم توجه و مهارت و استادی پرورش دهندگان را 
می طلبد. در این مراکز تغذیه حیوانات تنها با علوفه طبیعی صورت می گیرد. تعداد 

دام ها در این مراکز از دسته اول کمتر است و معموالًً بین 15 تا 80 رأس است.
تقریباً حدود 90% آلپاکاها و تمامی الماهای موجود در منطقه کوه های آند در مراکز 

پرورشی کوچک یعنی دسته دوم نگهداری می شوند.
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واحد یادگیری 2

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش آبزیان

اهداف تهیه طرح توجیهی )امکان سنجی(

طرح توجیهی )امکان سنجی( با اهداف مختلفی نوشته می شود که بسته به هدف، 
عمق طرح و جزئیات آن متفاوت خواهد بود. برخی از این انواع طرحها عبارتند از:

الف( طرح توجیهی برای خود متقاضی
در واقع هدف از تدوین طرح توجیهی این است که سرمایه گذار خودش بفهمد که 
بازار در چه وضعیتی است. در واقع متقاضی  ابعاد مختلف فنی، مالی و  از  پروژه 
می خواهد بفهمد که سرمایه گذار در آن طرح توجیهی چقدر بازده مالی دارد ؟ ابعاد 
فنی آن چگونه است ؟ آیا محصول یا خدمات تولید شده بازار دارد ؟ پروژه با چه 
ریسک هایی روبه روست ؟ کمترین سرمایه گذاری ممکن برای پروژه چقدر است ؟ 
در این حالت در واقع متقاضی می خواهد تصمیم بگیرد که آیا این پروژه را انجام 

دهد یا خیر ؟
در چنین وضعیتی تجزیه و تحلیل اطالعات واقعی بازار با روش درست و با جزئیات 
دقیق بسیار مهم است. چرا که سرمایه گذار پیش از آنکه با ضرر و زیان های بزرگ 
) هزینه  هزینه  از  ناچیزی  با درصد  دارد  انتظار  روبرو شود،  پروژه  واقعی  ابعاد  در 
در  کند.  تحلیل  و  تجزیه  را  سرمایه گذاری  موضوع  مختلف  ابعاد  توجیهی(  طرح 
جزئیات  با  و  دقیق تر  به صورت  پروژه  ابعاد  برخی  است  الزم  گاه  مواقعی  چنین 
بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. مثاًل شاید الزم باشد برای مطالعه بازار از روش های 
میدانی هم استفاده شود. یا برای کم کردن از ریسک فنی از کارخانه تولید کننده 
ماشین آالت و یا کارخانجات تولید کننده محصول طرح بازدیدهایی صورت گیرد. 
در هر حال این نوع از طرح توجیهی با توجه به خواست متقاضی باید با دقت و 
جزئیات الزم تدوین شود، چرا که در نهایت متقاضی به دنبال آن است که تصمیم 

بگیرد تا پروژه را انجام دهد یا خیر.
ب( طرح توجیهی برای اخذ تسهیالت یا جذب سرمایه گذار 

گاهی طرح توجیهی برای تأمین مالی طرح از طریق تسهیالت یا جذب سرمایه گذار 
حالتی  در چنین  نوشته می شود.  داخلی  مشارکت سرمایه گذار  یا جلب  خارجی، 
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متقاضی یا سفارش دهنده طرح نه تنها در انجام پروژه تردید ندارد بلکه به ابعاد 
مختلف پروژه مسلط است اما برای اینکه مرجع تأمین مالی )بانک یا سرمایه گذار( 
به نوشتن طرح توجیهی می کند. بدیهی  اقدام  به پروژه اشراف پیدا کند،  نسبت 
است در چنین حالتی طرح توجیهی باید به وسیله یک مشاور معتبر نوشته شود. 
عالوه بر این، باید فرمت مورد نظر بانک یا تأمین کننده مالی نیز رعایت گردد. در 
شرایط فعلی بعضی از بانک ها فرمت های خاص خودشان را دارند و طرح توجیهی 
را فقط در همان فرمت بررسی می کنند اما برخی دیگر فرمت خاص ندارند و طرح 

را درفرمت های مختلف جهت بررسی مورد پذیرش قرار می دهند.

ج( طرح توجیهی )امکان  سنجی( برای گرفتن زمین از منابع طبیعی جهت 
پروژه های کشاورزی

اخذ زمین از مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد جهت پروژه های صنعتی، گرفتن 
زمین از سازمان بنادر جهت ارائه خدمات بندری یا انجام فعالیت های صنعتی از 
جمله مواردی هستند که نیاز به طرح توجیهی دارند. اینگونه طرح های توجیهی 
سازمان ها  این  از  برخی  برخوردارند.  متفاوتی  کیفیت  از  ذی ربط  مرجع  به  بسته 
می شود  نوشته  سازمان ها  این  برای  که  توجیهی  طرح  و  بوده  سخت گیر  بسیار 
باید در حد طرح توجیهی بانکی باشد. دربرخی از این سازمان ها نیز با یک طرح 

امکان سنجی در حد پیش طرح می توان نسبت به اجاره یا کمک زمین اقدام کرد.
د( طرح توجیهی )امکان سنجی( به منظور اخذ مجوز

وزارت خانه هایی  از جمله  وزارت جهاد کشاورزی  تجارت  و  وزارت صنعت، معدن 
هستند که گرفتن جواز تأسیس ) یا موافقت اصولی ( از آنها منوط به ارائه یک طرح 
است. البته این طرح در حد یک پیش طرح توجیهی بوده و جزئیات زیادی ندارد. 
البته آن هم اگر با کیفیت الزم نوشته نشود ممکن است موجب هزینه های اضافی 
گردد. مثاًل اگر میزان ظرفیت برق در طرح بیش از حد الزم باشد، ممکن است 
سازمان صنعت، معدن و تجارت متقاضی را مجبور کند که هزینه ترانس برق را 
بپردازد و یا بالعکس اگر میزان برق مصرفی کمتر از حد نیاز ارزیابی شود ممکن 

است در زمان اجرا موجب دوباره کاری، اصالح جواز و اتالف زمان گردد.
با توجه به نوع حیوان پرورشی هنرستان )گاو، شتر، ماهی، زنبورعسل( خود جداول 
خالی را هنرجویان با کمک شما کامل نمایند تا سود و زیان آوری واحد پرورش 

مشخص شود و اقدامات مدیریتی در این زمینه صورت پذیرد.



50

جدول١ـ زمان بندی اجرای طرح 

شرح فعالیت
١397١398

١23456789١0١١١2١23456789١0١١١2

مطالعات 
پیش سرمایه گذاری 

اخذ جواز 

اجرای عملیات ساختمانی 
فاز توسعه 

نصب و راه اندازی تأسیسات 
مورد نیاز

تجهیزات  نصب  و  خرید 
و ماشین آالت مورد نیاز

خرید دام

بهره برداری

بهره برداری پروژه .......................... آغاز خواهد شد.

جدول2ـ هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل )هزار ریال(مورد نیاز شرح ردیف 

مطالعات و تهیه نقشه های اجرایی، نقشه ساختمانی اخذ مجوزهای الزم و...1

هزینه مشاور و تهیه طرح توجیهی توسط مشاور2

هزینه راه اندازی و تولید آزمایشی و آموزش پرسنل3

هزینه عقد قرارداد در دفترخانه 4

هزینه کارشناسی طرح در بانک )1/5 در هزار تسهیالت(5

جمع کل 
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جدول3ـ ساختمان و تأسیسات 

مقدار شرح ردیف
عمر مشخصات فنیواحد مساحت

مفید
ارزش واحد 

)ریال(
انجام نشده
)هزار ریال(

قسمت مسقف

1

2

3

4

5

6

7

قسمت غیر مسقف

8

9

10

11

12

محوطه سازی

15تسطیح و ایجاد فضای سبزمجموعهمحوطه سازی30

15زیرسازی و شن ریزیمترمربعراه ارتباطی )آسفالت(31

15اطراف زمین مترمربعدیوارکشی32

25پایه فلزی با پوشش سقف ایرانیتمترمربعپارکینگ33

15ـمترمربعپیاده روی بتنی34
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مقدار شرح ردیف
عمر مشخصات فنیواحد مساحت

مفید
ارزش واحد 

)ریال(
انجام نشده
)هزار ریال(

تأسیسات

انشعاب، مجموعه1تأسیسات برق رسانی 35 برق،  تیر  برق،  ترانس 
25مجوز، تابلو و...

حجمی، مجموعه1تأسیسات آب رسانی 36 کنتور  ذخیره،  مخازن 
25لوله کشی آب شرب 

کنتور، احداث خط گاز، انشعاب مجموعه1تأسیسات گاز کشی37
25و...

درصدپیش بینی نشده )5 درصد(

جمع کل

جدول 4ـ ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز

ارزش کل )هزار ریال(ارزش واحد )ریال( مشخصات فنیواحدتعداد/ مقدارشرحردیف 

1

2

3

4

5

6

7

درصدپیش بینی نشده )5 درصد(

جمع کل
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جدول5  ـ خرید دام

ارزش کل )هزار ریال(ارزش واحد واحد تعداد شرح ردیف

خرید دام 1
جمع 

جدول6  ـ وسیله نقلیه

ارزش کل )هزار ریال(ارزش واحد واحد تعداد شرح ردیف

1

2

جمع 

جدول7ـ هزینه حقوق و دستمزد

جمع حقوق ساالنه )هزار ریال(حقوق ماهانهتعداد شرح ردیف

سرپرست 1

کارگر 2

راننده3

دامپزشک نیمه وقت4

اداری5

کارشناس ارشد تغذیه دام6

مهندس علوم دامی7

نگهبان8

نفر24جمع 10

ماه2عیدی 11

درصد23بیمه سهم کارفرما12

  جمع 



54

جدول8  ـ جدول هزینه های تولید )ارقام به هزار ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول شرح

خوراک

بهداشت و دارو

اسپرم منجمد و تلقیح

بیمه دام

انرژی

کارکنان دائم

بیمه ساختمان ها و تأسیسات 

بیمه ماشین آالت 

هزینه تعمیرات و نگهداری

هزینه غذای کارکنان 

هزینه ایاب و ذهاب کارکنان

هزینه بازاریابی و اداری 

هزینه پوشاک کارکنان

جمع کل

جدول9ـ هزینه های سرمایه در گردش )ارقام به هزار ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول روزشرح

60مواد اولیه و کمکی 

60انواع انرژی مورد نیاز

60کارکنان دائم

15موجودی نقد 

جمع کل 
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جدول١0ـ هزینه استهالک )ارقام به هزار ریال(

جمع کل شرحردیف
درصد عمر مفیدسرمایه گذاری

اسقاط
درصد 

استهالک
هزینه 

استهالک

00%100%30زمین1

7%10%15محوطه سازی 2

7%10%15ساختمان ها و تأسیسات3

10%10%10ماشین آالت و تجهیزات4

0%100%10خرید دام 5

10%10%10وسائط نقلیه 6

20%0%5هزینه های قبل از بهره برداری7

جمع

جدول ١١ـ مقدار و ارزش تولیدات طرح )ارقام به هزار ریال(

ل  محصو
تولیدی 

قیمت واحد 
هزار ریال(

سال سومسال دومسال اول 

ارزش کیلوگرم ـ رأسارزش کیلوگرم ـ رأسارزش کیلوگرم ـ رأس

 ــ ـجمع 
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جدول١2ـ جدول پیش بینی سود و زیان )ارقام به هزار ریال(

سال چهارمسال سومسال دومسال اول شرح

درآمد نقدی

 کسر می شود

هزینه های جاری

مازاد نقدی عملیات

    کسر می شود

استهالک

سود ناویژه

مبانی محاسبات

 .............................سال تنظیم طرح 

ریال .............................ارزش زمین محل اجرای طرح 

ماه 1طول دوره گردش مالی 

درهزار ارزش اولیه 2بیمه ساختمان ها و تأسیسات

در هزار ارزش اولیه 5بیمه ماشین آالت و تجهیزات 

درصد ارزش اولیه 5تعمیرات ماشین آالت و تجهیزات 

درصد ارزش اولیه 2.5تعمیرات ساختمان ها و تأسیسات

درصد از فروش 2هزینه بازرایابی و فروش 

در سال 1000000لباس برای هر نفر 

ریال1000000بهداشت و دارو

ریال300000هزینه فحل یابی و تلقیح مصنوعی

ریال700000اسپرم منجمد

ریال966500بیمه تلیسه و گاو شیری

ریال252500بیمه گوساله
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ریال روزانه 20000ایاب و ذهاب برای هر نفر 

در روز 40000هزینه غذای کارکنان 

روز 300تعداد روز کاری در سال 

در 24 ساعت2تعداد شیفت کاری 

ساعت8تعداد ساعات کار در هر شیفت 

سال5مدت استهالک هزینه های مقدماتی

جدول ارزشیابی پودمان

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

تأسیس 
واحدهای 

پرورش دام و 
آبزیان

تحلیل اطالعات فنی 
پرورش دام، طیور،
زنبور عسل و آبزیان

تحلیل شرایط و 
ضوابط تأسیس 

واحدهای پرورش 
دام و آبزیان 

براساس استاندارد 
نظام دامپروری 

کشور.

باالتر 
از حد 
انتظار

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای 
پرورش دام و آبزیان براساس استاندارد نظام 

دامپروری
3

در حد 
انتظار

تحلیل ضوابط تأسیس واحدهای پرورش 
نظام  استاندارد  براساس  آبزیان  و  دام 

دامپروری
2

پایین تر 
از انتظار

تأسیس  ضوابط  و  شرایط  تحلیل 
بدون  آبزیان  و  دام  پرورش  واحدهای 

توجه به استاندارد نظام دامپروری
1

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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فصل 3
عوامل بیماری زا در دام، طیور، زنبورعسل و آبزیان
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واحد یادگیری ١
عوامل بیماری زا در دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

میکروب چیست؟
میکروب ها موجودات زنده  ریز و ذره بینی هستند که به انواع مختلف تقسیم بندی 
می شوند. میکروب ها می توانند بیماری زا باشند یا غیر بیماری زا باشند. پس تمام 
میکروب ها بیماری زا نبوده و حتی برخی برای زندگی و برای محیط زیست مفید 
بوده و حتی ضروری هستند. میکروب های غیر بیماری زا باعث می شود که جسد 
حیوانات زنده و گیاهان خشک شده تجزیه شوند و به خاک تبدیل گردند. این کار 
باعث می شود از آلودگی محیط زیست جلوگیری شود. میکروب های غیر بیماری زا 
به  شیر  تبدیل  باعث  مثاًل  می کنند.  انسان ها  زندگی  در  هم  دیگری  کمک های 
ماست می شوند. و یا باعث می شوند خمیر برای نان پختن آماده شود و خیلی از 
باعث  میکروب ها  از  دیگر  برخی  انجام می دهند.  را  تغذیه  به  مربوط  واکنش های 

ایجاد بیماری در انسان ها و حیوانات می گردند.
برای  پس  می کنند.  بیمار  را  او  می شوند  انسان  بدن  وارد  وقتی  میکروب ها  این 
به چند  را رعایت کرد. میکروب ها  بهداشتی  باید اصول  بیمار شدن  از  جلوگیری 
دسته تقسیم می گردند: از جمله باکتری ها، ویروس ها، قارچ ها، آمیب ها، پروتوزها.

باکتری ها باعث انواع عفونت ها می شوند. برخی از باکتری ها به طور طبیعی در بدن 
انسان زندگی می کنند. برخی در دهان، گلو یا داخل روده انسان بوده و در حالت 
مثل  می شوند  بیماری  باعث  کنند  پیدا  فرصت  اگر  ولی  نیستند  بیماری زا  عادی 
یا باکتری هایی که باعث عفونت پوست  باکتری هایی که باعث گلو درد می شوند 
انواع  یا  می شوند. ویروس ها باعث بیماری های زیادی می گردند از جمله آنفلوانزا 

سرما خوردگی و یا اسهال ایجاد می کنند.

راه های دفاعی بدن در مقابل میکروب:
١ـ پوست: پوست وظیفه محافظت از بدن را دارد. میکروب ها )جانداران بیماری زا( 

نمی توانند در پوست سالم نفوذ کنند.
۲ـ مخاط: تنها راه ورود میکروب ها به بدن از راه پوست نیست، بلکه از راه هایی 
بینی شما همیشه  و  دهان  داخلی  می شوند. سطح  وارد  هم  بینی  و  دهان  مانند 
مرطوب است و ماده نسبتاً چسبناکی همیشه روی آنها را می پوشاند )شبیه آب 
دهان(، به این ماده مخاط گفته می شود. مخاط میکروب ها را به خود می چسباند 
البته  می کشد.  را  میکروب ها  از  بعضی  است،  ضد میکروب  ماده  دارای  چون  و 
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میکروب ها از راه آب و غذا وارد معده می شوند. اما در معده شیره ای ترشح می شود 
که بیشتر باکتری ها را می کشد.

۳ـ گلبول سفید : گاهی اوقات باکتری های زیان آور از راه زخم وارد بدن می گردد. 
در این موقع پوست به عنوان اولین راه دفاعی نمی تواند جلوی آنها را بگیرد. پس 
ممکن است باکتری ها در داخل بدن شما تولید مثل کنند و زیاد شوند آنگاه از 
راه خون به همه جای بدن برسند و شما را بیمار کنند. گلبول های سفید خون 
در  نمی تواند  بدن  خون  سفید  گلبول های  بدون  می کنند.  مبارزه  میکروب ها  با 
مقابل میکروب ها زنده بماند. گلبول های سفید به باکتری ها حمله می کنند بعضی 
گلبول ها میکروب ها را می خورند و بعضی دیگر راه های دیگری را انتخاب می کنند. 
بعضی گلبول ها موادی مانند پادتن ترشح می کنند. پادتنها می توانند باکتری های 
خاصی را از بین ببرند. برای هر نوع باکتری، پادتن خاصی الزم است و یک نوع 

پادتن نمی تواند همه اقسام باکتری ها را نابود کند.
راه های کمک به دفاع بدن 

می برد،  ازبین  بدن  بیرون  در  را  میکروب ها  که  موادی  ضدعفونی کننده ها:   
ضدعفونی کننده نام دارند.

 آنتی بیوتیک ها: به گروهی از دواهای میکروب کش آنتی بیوتیک می گویند.
 واکسین: عبارت از میکروب های کشته شده یا ضعیف شده هستند که وقتی 
مقدار کمی از آنها به بدن تزریق شود گلبول های سفید پادتن )آنتی بادی( مورد 

نظر را می سازند.

نقش کپسول در بیماری زایی باکتری
نام  سومی به  الیه  دیواره،  خارجی  سطح  در  است  ممکن  باکتری ها  از  بعضی  در 

کپسول دیده شود.
کپسول و گلیکوکالیکس )Capsule & Gylcocalyx(. بسیاری از باکتری ها وقتی 
در محیط طبیعی رشد می کنند مقادیر زیادی پلیمر خارج سلولی می سازند که 
باشد  مشخص  حدود  با  و  متراکم  اگر  الیه  این  است.  پلی ساکارید  نوع  از  بیشتر 
کپسول و اگر به صورت یک شبکه شل از فیبریل ها به طرف خارج سلول امتداد 
تهاجم  قدرت  افزایش  در  کپسول  می شود.  نامیده  گلیکوکالیکس  باشد  داشته 
باکتری های بیماری زا نقش دارد و غالباً آنها را از فاگوسیته شدن مصون می دارد. 
با  آن  از  معموالً  و  است  آنتی ژنی  خاصیت  دارای  میزبان  برای  کپسول  به عالوه 
عنوان آنتی ژن K یاد می شود. گلیکوکالیکس نقش زیادی در چسبیدن و اتصال 
باکتری ها به طور غیر اختصاصی به سطح سلول های میزبان و یا به سطوح محیطی 
و یا به یکدیگر دارد؛ به همین دلیل گلیکوکالیکس باکتری های سطح دندان در 
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تشکیل پالک دارای نقش اساسی است.
از  برخی  و  اطراف می شود  به محیط  باکتری  مقاومت  باعث  به طور کلی کپسول 
آنتی بیوتیک ها مانند پنی سیلین با تخریب کپسول باکتری آن را از بین می برند. 
آن  علیه  آنتی بادی  و  دارد  نقش  آنها  بیماری زایی  در  اغلب  باکتری ها  کپسول 

می تواند ایمنی زا باشد.

نقش پیلی در قدرت بیماری زایی باکتری ها
پیلی یا فیمبریه)Pilli(: در سطح بسیاری از باکتری های گرم منفی و برخی از 
باکتری های گرم مثبت کرک های ظریفی به قطر 5 تا 10 نانومتر و طول تقریبی 
در  آنها  تعداد  پوشانده اند.  را  باکتری  سطح  که  دارد  وجود  میکرومتر   10 تا   1
نازک تر  و  کوتاه تر  پیلی  است.  بیشتر  یا  و  عدد   500 تا   10 بین  باکتری  سطح 
پیلی  است.  انعطاف  قابلیت  بدون  و  مستقیم  بیش  و  کم  به عالوه  است.  تاژک  از 
است.  آنتی ژنیک  خاصیت  دارای  و  شده  ساخته  پیلین  نام  به  پروتئین  نوعی  از 
پیلی عامل چسبندگی باکتری به سطح میزبان است. این اتصال از طریق اتصال 
پیلی به گیرنده های اختصاصی در سطح سلول صورت می گیرد و در این صورت 
بیماری زا  باکتری های  از  بسیاری  می شود.  گفته   )Adhesin( ادهزین  پیلی  به 
دارای ادهزین هایی هستند که برای توانایی آنها در ایجاد بیماری ضروری هستند. 
برای مثال نایسریا گونوره آ دارای پیلی هایی است که به باکتری امکان اتصال به 
بیماری سوزاک را می دهد.  ایجاد  و   buccal و سلول های  گردن رحم  سلول های 
خود  ادهزین های  اتصال  بدون  ژژونی  کمپیلوباکتر  و  اشریشیاکولی  باکتری های 
از  نیز  بوردتال پرتوسیس  باکتری  باعث اسهال شوند.  اپیتلیوم روده نمی توانند  به 
ادهزین های خود به منظور اتصال به سلول های مژه دار تنفسی و ایجاد سیاه سرفه 
استفاده می کند. باکتری های فاقد پیلی معموالًً امکان اتصال اختصاصی به سطوح 

میزبانی، کلونیزاسیون و بیماری زایی را ندارند.

رابطه اسپور و قدرت بیماری زایی باکتری ها
در شرایط دشوار محیط زیست برخی باکتری ها توانایی ایجاد اسپور داخلی را دارند. 
اسپور داخلی سبب مقاومت باکتری در برابر عوامل نامساعد محیط می شود. هر 
باکتری فقط یک اسپور می سازد و از هر اسپور یک باکتری به وجود می آید. استفاده 
اصطالح هاگ برای باکتری کاماًل اشتباه است زیرا که هاگ یک ساختار تولید مثلی 
در صورتی که  کند  تولید  هزاران هاگ  است  قادر  گیاه  و یک  است  گیاهان  برای 

باکتری با اسپورزایی فقط قادر به تولید یک باکتری است.
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مشاهده قارچ ها در طبیعت 
تخمیر  با  قارچ ها  از  گونه ای  دارند.  طبیعت  در  متفاوتی  و  زیاد  تأثیرهای  قارچ ها 
انگور آن را تبدیل به سرکه می کند. گونه ای دیگر انگورها را بر روی تاک می ُکشد. 
باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود و گونه های دیگر  گونه ای دیگر 
رویش  یا  پوسیدگی چوب  باعث  یا  بیماری می شوند  یا درمان  ایجاد  باعث  قارچ، 
را  نمی توانند خوراک خود  گیاهان  بر خالف  قارچ ها  گیاه می شوند.  ریشه  دوباره 

تولید کنند؛ بنابراین برای ادامه زندگی ناچارند مصرف کننده باشند.

اثرات آفال توکسین بر دام، طیور و انسان
از قارچ ها که بر روی خوراک  آفالتوکسین ها سمومی  هستند که توسط تعدادی 
دام و مواد غذائی رشد می کنند، تولید شده و می توانند بیماری آفالتوکسیکوزیس 
را در حیوانات اهلی و انسان ایجاد کنند. در مورد این سموم و بیماری های حاصله 
در سراسر جهان تحقیقات زیادی صورت گرفته است. عوامل محیطی مختلفی بر 
روی تولید آفالتوکسین دخالت دارند از این رو شدت آلودگی بستگی به موقعیت 
پروسه  از درو،  قبل  جغرافیایی، شیوه کشاورزی، حساسیت محصوالت کشاورزی 
به سایر  آفالتوکسین ها نسبت  دارد.  انبار محصوالت  و وضعیت  مواد غذایی  تهیه 
سموم قارچی به علت اثرات سرطان زایی و ایجاد مسمومیت حاد از اهمیت بیشتری 
در  قارچی  آلودگی های  داشتن  به  توجه  با  کشورها  از  بسیاری  برخوردارهستند. 
مواد غذایی و محصوالت کشاورزی با تصویب قوانین و مقررات ویژه ای توانسته اند 

بهداشت و سالمتی مواد غذایی تولیدی خود را تأمین نمایند.
آفالتوکسین ها گروهی وابسته به مایکوتوکسین ها هستند که سمی  بوده و معموالًً 
در  مواد سمی هستند که  مایکوتوکسین ها  یافت می شوند.  در جیره غذایی طیور 
گونه هایی خاص از قارچ، در طول متابولیسم اجزای ماده غذایی ترشح شده و سبب 
بروز عوارضی در دام ها و طیور می گردند. خوشبختانه از 10000 گونه قارچی تنها 
حدود50 گونه تولید مایکوتوکسین می نمایند. مایکوتوکسین های قارچی مسئول 
ضررهای مالی زیادی هستند که خسارت آن طیف وسیعی از محصوالت کشاورزی 
را در بر می گیرد و احتمال گسترش آن در میان زنجیره غذایی بشر نیز وجود دارد، 
زیرا سم آفالتوکسین می تواند از طریق شیر دام ها با نوع آفالتوکسین M1 که در 
واقع همان B1 است به مصرف کنندگان منتقل گردد و باعث جهش و موتاسیون 
در سلول های کبدی شده و احتمال سرطان را زیاد نماید. در میان 200 نوع از 
مایکوتوکسین های شناسایی شده که یکی از مهم ترین آنها آفالتوکسین می باشد 
توسط قارچ آسپرژیلوس مربوط به گونه آسپرژیلوس پاراسیتیکوس ترشح می گردد 
که این سم پس از رسیدن به کبد منجر به تخریب سلول های کبدی شد ه و آنها را 
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از بین می برد بنابر این سم می تواند عوارضی چون تخریب کبد در طیور و گاو های 
شیری را ایجاد نماید.

کاهش  غذایی،  تبدیل  بازده  در  افت  تولید،  و  رشد  کاهش  باعث  آفالتوکسین 
تولید تخم مرغ، نقص سیستم ایمنی و ضررهای شدید اقتصادی می شود. بیماری 
آفالتوکسین در کشور ما، خصوصاً در نواحی گرم و مرطوب و در مواد خوراکی که 
دارای انرژی و پروتئین نسبتاً پایینی هستند مانند ذرت، نخود، پنبه دانه و کنجاله 

بادام زمینی که تشویق کننده رشد قارچی اند دیده می شود.

انواع سموم قارچی )مایکوتوکسین ها(:
تولید  فالووس  آسپرژیلوس  قارچ  توسط   :)G2و  G1  ،B2  ،B1(آفالتوکسین ها
می گردد. دانه ذرت نسبت به آلودگی به آفالتوکسین ها در زمان خشکی و وجود 

رطوبت باالی مکان انبارداری بسیار حساس است.
دی اکسی نیوالنول: توسط قارچ فوزاریوم گرامیناریوم تولید می گردد. ذرت نسبت 
به این قارچ حساس بوده و آثار این قارچ در کشت های بعدی هم در سطح مزرعه 

باقی می ماند.
فومونیسین )B2 ،B1 و B3(: توسط قارچ فرتیسیلیوئید تولید می گردد. 

سم T2: توسط قارچ فوزاریوم اسپوروتیکیوئید تولید می شود. در صورت مرطوب 
بودن محیط انبار سبب آلودگی شدید ذرت می گردد.

انبار مرطوب و سرد  زیرالنون: توسط قارچ فوزاریوم گرامیناریوم تولید می شود. 
سبب رشد این قارچ در دانه ذرت می گردد.

اکراتوکسین آ: توسط قارچ های آسپرژیلوس اکراسئوس، پنی سیلیوم ویریدکاتوم، 
پنی سیلیوم سایکلوپیوم و آسپرژیلوس نیگری تولید می گردد. وجود این سم سبب 
کاهش تولید تخم مرغ، کاهش ضخامت پوسته و کیفیت داخلی تخم مرغ، لکه های 
و  ایمنی  سیستم  افت  طرفی  از  می گردد.  جنینی  تلفات  بروز  و  تخم  در  خونی 

همچنین از بین رفتن بافت کبد و کلیه ها را به دنبال دارد.
 M )M1 , M2( ، B )B1 , B2(طبقه بندی آفالتوکسین ها : آفالتوکسین ها به صورت
و )G )G1 , G2 و زیر نوع های وابسته به آن موجوداند که می توان با کروماتوگرافیک 

فلورسنت آنها را متمایز نمود.
چگونگی رشد و نمو آفالتوکسین در خوراک: حمله قارچی و تولید آفالتوکسین 
در  آن  از  بعد  یا  و  محصول  برداشت  از  قبل  مدت  طول  در  است  ممکن  غذا  در 
سطح مزرعه، در طول مدت ذخیره، حمل ونقل، در جریان فرآوری مواد خوراکی و 
همچنین در ظرف های خوراک دهی صورت پذیرد که سبب کاهش ارزش غذایی 
مواد خوراکی می گردد و در اثر صدمه به ترکیبات نیتروژنی و لیپیدی موجود در 
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دهد.  کاهش  را  خوراک  ویتامین های  و  انرژی  پروتئین،  مقدار  می تواند  خوراک، 
از  7/5درجه سانتی گراد و بیشتر از 49 درجه  باال ) قارچ در دمای کمتر  دمای 
سانتی گراد قادر به رشد نمی باشد(، رطوبت )در اجزای جیره نباید بیش از 14/5 
باعث رشد  فاکتورهایی هستد که  از  باران های غیر فصلی، برخی  و  باشد(  درصد 
قارچ و تولید سم آفالتوکسین می شوند. افزایش میزان رطوبت از 8 به 12 درصد 
در غالت ممکن است منجر به تقویت رشد و نمو قارچی شود. آفالتوکسین ها اغلب 
پنبه  اما در ذرت آسیاب شده، کنجاله  اجزای خوراک دام ها ترشح می شوند،  در 
دانه، کنجاله نارگیل بیشتر شایع است. عموماً شیرابه آفتابگردان، شیرابه منداب، 
کنجاله سویا و سبوس برنج چربی زدایی شده میزان کمتری از آفالتوکسین ها را 

شامل می باشند.
شدت  اردک ها  طیور،  میان  در  آفالتوکسین:  به  طیور  حساسیت  میزان 
آنزیم های میکروزومی کبدی که  زیرا  دارند،  آفالتوکسیکوز  به  بیشتری  حساسیت 
حاد  مسمومیت  باعث  می نمایند،  مضر  محصالت  به  متابولیزه  را  آفالتوکسین ها 
می گردند. عموماً گروه های سنی جوان نسبت به گله های بالغ، حساس تر می باشند، 
و جوجه  بوقلمون  گروه  ندارد.  وجود  آنان  نژادهای  و  گونه ها  در  تنوعی  هیچ  اما 
اردک ها نسبت به آفالتوکسیکوزیس حساسیت بیشتری دارند، جوجه های گوشتی 
حساس تر از جوجه های تخم گذار و نیز جوجه خروس ها از ماده ها مستعدتر هستند. 
عوارض آفالتوکسین در طیور: اساساً آفالتوکسین ها سم کبد می باشند که به 
غده های گوارشی و کبد صدمه می رسانند، عالوه بر این آنها تضعیف کننده سیستم 

ایمنی نیز می باشند.
اثرات جانبی آفالتوکسین ها شامل:

 کاهش راندمان تولید گوشت و تخم مرغ و افزایش آسیب پذیری در برابر بیماری ها
 کاهش میزان رشد و کیفیت الشه 

 کاهش وزن تخم مرغ تولیدی
بروز کوکسیدوز، عفونت  احتمال  افزایش  به  ایمنی که منجر   تضعیف سیستم 

خون حاصل از کلی باسیل ها و بیماری سالمونال می شود.
 کاهش تیتر آنتی بادی خون و عدم پاسخ مناسب به واکسیناسیون

 افت مصرف خوراک و یا توقف کامل آن
 افزایش بروز مشکالت پا

 سندرم افتادگی بال
 افزایش مرگ و میر 
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انواع توکسین بایندرهای موجود در بازار ایران:
منظور  به  و  مایکوتوکسین ها  به  شونده  متصل  مواد  عنوان  به  بایندرها  توکسین 
جلوگیری از جذب آنها از دستگاه گوارش مورد استفاده قرار می گیرند. در حال حاضر 
انواع مختلف مواد جلوگیری کننده از رشد قارچ ها و جذب کننده مایکوتوکسین ها 
اکثر آنها توانسته اند  بازار وجود دارد که تقریباً  نام های تجاری متنوعی در  تحت 

اثرات مفیدی داشته باشند که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می شود:
مایکوسورب )Mycosorb(: ماده مؤثر و فعال آن گلوکومانان اصالح شده حاصل 
از دیواره سلولی مخمر است. میزان مصرف آن بین نیم تا دو کیلو در هر تن خوراک 

برای گروه های مختلف طیور و 10 گرم به ازای هر راس گاو توصیه شده است.
پلی سورب )Polysorb(: پایه مخمر دارد و از گلوکومانان اصالح شده حاصل از 
دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویسیه جدا شده است. میزان مصرف آن نیم 

تا دو کیلوگرم در هر تن خوراک دام، طیور و آبزیان توصیه شده است.
مایکوفیکس پالس )Mycofix Plus(: بر پایه خاک رس و آنزیم تهیه شده است. 
رس به آفالتوکسین ها متصل می شود و آنزیم موجب شکسته شدن توکسین های 

دیگر مانند فوزاریوتوکسین ها، تریکوتسن، سم DON ،T2 و زیرالنون می گردد.
زئولیت،  با  همراه  آلومینوسیلیکات،  آن  موثره  ماده   :)Toxiban( توکسیبان 
باعث  شیمیایی  و  فیزیکی  صورت  دو  به  می باشد.  آمونیوم  پروپیونات  و  بنتونیت 

جذب و غیرفعال سازی سموم قارچی موجود در خوراک دام و طیور می گردد.
کلسیم  سدیم  هیدراته  آلومینوسیلیکات  آن  مؤثره  ماده   :)Novasil( نواسیل 
می باشد. به طور انتخابی از طریق باندهای یونی به آفالتوکسین ها متصل می گردد. 

میزان مصرف آن بین 2 تا 4 کیلوگرم در هر تن خوراک توصیه شده است.
مایکو اد )AdـMyco(: ماده مؤثره آن آلومینوسیلیکات هیدراته سدیم کلسیم 
می گردد.  مایکوتوکسین ها  جذب  موجب  و  می کند  عمل  باریک  روده  در  است. 

میزان مصرف آن 2 تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک توصیه شده است.
از  آن  ترکیب   :)Formyaycine Gold PX( ایکس  پی  گلد  فورمایسین 
فرمالدئید، اسید پروپیونیک، بنتونیت سدیم و نمک های آمونیوم تشکیل شده است. 
موجب کاهش بار میکروبی و آلودگی قارچی خوراک می شود. میزان مصرف آن بین 

نیم تا 2 کیلوگرم در هر تن خوراک توصیه شده است.
میل باند تی ایکس )Milbond TX(: در واقع سیلیکات آلومینیوم، کلسیم و 
و  اثرات زیان بار آفالتوکسین  از  به منظور ممانعت  فعال است که  سدیم هیدراته 
دیگر مایکوتوکسین ها و نیز به عنوان پلت بایندر در جیره های دام، طیور و آبزیان 
تا 3 کیلوگرم در هر تن خوراک توصیه  استفاده می شود. میزان مصرف آن یک 

شده است.
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زیان های اقتصادی ناشی از آفالتوکسین:
به  طیور  و  دام  خوراک  و  غذایی  مواد  شدن  آلوده  از  ناشی  اقتصادی  زیان های 
دام  تلفات  دامپروری،  صنعت  به  وارده  اقتصادی  خسارات  شامل  آفالتوکسین ها 
دامی در  بیماری های  شیوع  کشاورزی،  محصوالت  به  وارده  زیان های  طیور،  و 
و  رشد  کاهش  دام ها،  ایمنی  سیستم  شدن  ضعیف  مرغداری ها،  و  دامداری ها 
تولید، افزایش ضریب تبدیل غذایی، هزینه های برنامه ریزی جهت کاهش خطرات 

می گردد.
محصوالت  از   %20 سالیانه  )فائو(،  جهانی  خواروبار  سازمان  گزارشات  براساس 
غذایی تولید شده در دنیا توسط سموم قارچی آلوده می شوند که در این آلودگی 
آفالتوکسین ها سهم بیشتری نسبت به سایر سموم دارند. هم چنین میزان زیان های 
ناشی از حذف مواد غذایی آلوده و خسارات وارده به محصوالت کشاورزی آمریکا در 

هر سال 100 میلیون دالر اعالم شده است.
اثرات سم آفالتوکسین در بهداشت و سالمتی انسان و حیوان:

انسان به وسیله مصرف غذاهای آلوده در اثر رشد قارچ ها در معرض خطرات ناشی 
از سم قرار گرفته و چون جلوگیری از رشد قارچ ها در مواد غذایی آسان نیست 

بنابراین پیشگیری از بیماری های قارچی در انسان و حیوان مشکل می باشد.
بروز  از  مواردی  و هندوستان  اوگاندا  تایوان،  مانند  از کشورهای جهان  بعضی  در 
اما در  اثر مصرف غذاهای آلوده، گزارش شده است  آفالتوکسیکوزیس انسانی در 
مواد  فروش  دقیق،  کنترلی  سیستم های  وجود  دلیل  به  یافته  توسعه  کشورهای 

غذائی آلوده ممنوع بوده و بیماری به ندرت مشاهده می شود.
توکسین بایندر )مایکوتوکسین بایندر( 

به موادی  بایندر  آبزیان، اصطالح توکسین  و  بازار خوراک دام و طیور  امروزه در 
یا  قارچی  سموم  )عمدتاً  سموم  انتقال  از  پیشگیری  هدف  با  که  می شود  اطالق 
مایکوتوکسین ها( از خوراک به بدن و سپس محصوالت دام، طیور و آبزیان در فرمول 
جیره غذایی این حیوانات قرار می گیرند. اغلب سموم موجود در مواد تشکیل دهنده 
خوراک دام، طیور و آبزیان، ناشی از فعالیت کپک ها و معلول مدیریت ضعیف در 
تولید و نگهداری )انبار کردن( این مواد خوراکی می باشند. برخی دیگر از منابع مواد 
سمی  از جمله بقایای فلزات سنگین، باقیمانده سموم دفع آفات نباتی مانند سموم 
ارگانوفسفره و قارچ کش های شیمیایی و آلودگی های صنعتی مانند دی اکسین که 
از سموم  ناشی  زیان های  با  مبارزه  راه  بهترین  نادیده گرفته شوند. هرچند  نباید 
موجود در خوراک پیشگیری از تشکیل این سموم از طریق راه کارهای مدیریتی 
مناسب با هر موقعیت است اما تمام زنجیره تولید، توزیع و نگهداری خوراک دام 
و طیور، توسط یک مدیریت واحد اداره نمی شوند و این امر موجب عدم اطمینان 
از پاک بودن خوراک های خریداری شده می گردد، لذا کارشناسان مجرب تغذیه 
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و همه  برای همه جیره ها  مقدار حداقلی  را در یک   Toxin Binder از  استفاده 
فصول سال و مقادیر بیشتر آن را در جیره های خاص توصیه می کنند. در تولید 
Toxin Binder از مواد جاذب مختلفی مانند انواع کانی های آلومینوسیلیکاته رسی 
و غیررسی، زغال اکتیو، دیواره مخمر، دیواره باکتری های الکتو باسیلوس، ترکیبات 
گیاهی و حتی برخی آنزیم ها نیز استفاده می شود. همچنین برخی برند های تجاری 
ممکن است حاوی مقادیر کمی از ترکیبات مصنوعی مورد استفاده در رزین های 

تعویض کاتیونی که جهت تصفیه مایعات کاربرد دارند، باشند.
نقش  و  هستند  جاذب سموم  که  ادعا  این  با  متعددی  تجاری  محصوالت  امروزه 
بازار معرفی شده اند و این روند همچنان سیر  ایفا می کنند به  بایندری  توکسین 
صعودی دارد که این امر ناشی از عوامل مختلفی همچون افزایش آگاهی جامعه 
مختلف،  مایکوتوکسین ها، شناخت جاذب های  عوارض  مورد  در  تولیدکنندگان  و 
گسترش تجارت خارجی و توسعه تحقیقات کاربردی در زمینه مایکوتوکسین ها و 

دیگر آالینده ها در داخل و خارج از کشور می باشد.

لزوم استفاده از توکسین بایندرها :
تهیه  آنها  از  را  خود  طیور  و  دام  خوراک  که  کشورهایی  تمام  تقریباً  و  ما  کشور 
قرار  مایکوتوکسین ها  به  آلودگی  لحاظ  از  پرخطر  کشورهای  لیست  در  می کنیم 
دارند. آلوده ترین نقاط جهان کشورهای آسیای جنوبی و جنوب شرقی و کشورهای 

آفریقایی هستند.
در بین این کشورها، کشورهای بحران زده آفریقایی مانند کنیا و برخی کشورهای 
بروز  از  متعددی  موارد  شاهد  سالیانه  مالزی  و  پاکستان  هند،  مانند  آسیایی 
میان شهروندان خود هستند.  در  آفالتوکسین(  با  )مسمومیت  آفالتوکسیکوزیس 
کشورهایی مانند ویتنام و چین در رتبه های بعدی قرار دارند. کشورهای آمریکای 
جنوبی نیز جزو کشورهای پرخطر از لحاظ آلودگی به مایکوتوکسین ها می باشند و 
تنها کشورهای اروپای شمالی و کانادا از نظر آلودگی به مایکوتوکسین ها در گروه 
با پایین ترین ریسک قرار دارند. منطقه خاورمیانه و کشورهای اروپای جنوبی مانند 
کشورهای  زمره  در  می باشد  ایران  ذرت  تأمین کنندگان  از  یکی  که  نیز  اوکراین 
اولیه برای ما،  پرخطر قرار دارند؛ لذا وقتی که خود کشورهای تأمین کننده مواد 
اعتراف به آلودگی مایکوتوکسینی حتی در تولیدات کشاورزی مورد تغذیه انسانی 
دارند، باید پرسید که آیا آنها بهترین غالت و دانه های روغنی خود را برای ما ارسال 

می کنند؟
امروزه  قارچی  زمینه سموم  در  آگاهی  افزایش  به  توجه  با  اشاره شده  مقدمه  در 
این،  از  پیش  تا  آنکه  دلیل  به  اما  است.  شده  رایج  بایندرها  توکسین  از  استفاده 
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نکرده  بایندر موفق عمل  توکسین  توزیع  و  تولید  زمینه  در  کشورهای خاورمیانه 
است.  تبدیل شده  اروپایی  برای شرکت های  بازاری جذاب  به  منطقه  این  بودند، 
برند  به یک  بایندرهای متعلق  توکسین  داد که  نشان  انجام شده  پژوهشی  نتایج 
خاص که در کشورهای مختلف تولید یا توزیع شده بودند، کارایی یکسانی ندارند. 
همچنین بسیاری از پرورش دهندگان دام و طیور اذعان دارند علیرغم استفاده از 
توکسین بایندر خارجی، عالیم مسمومیت با سموم قارچی در گله وجود دارد. این 
مسایل متخصصین بخش تحقیق و توسعه را بر آن داشت تا برای تولید توکسین 

بایندر با کارایی و قدرت جذب باال همت گمارند. 
آفالتوکسین ها فراوان ترین سموم قارچی موجود در خوراک هستند. در شرایطی 
بابت وجود  از  نگرانی موجود  تنها  و  ندارد  ترکیبی در خوراک وجود  آلودگی  که 
آفالتوکسین در خوراک است، پیشنهاد می شود از توکسین بایندر در جیره استفاده 

شود. 
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تشخیص گاو سالم از روی خصوصیات ظاهری
 میزان اشتهای دام

یک دام سالم با دیدن غذا به سمت آن رفته و با اشتها خوراک را می خورد، در 
حالی که دام بیمار مقدار زیادی از غذای مصرفی در روزش را دست نخورده باقی 

می گذارد.
توجه: همیشه علت اینکه دام شما به سمت غذا نمی رود بی اشتها بودن نیست، 
بلکه گاهی دام شما کاماًل، اشتها دارد یا حتی گرسنه است اما، به دالیلی از جمله 

وجود زخم در دهان و یا مشکالت دندان نمی تواند غذا بخورد.
 وضعیت نشخوار در دام

اگر دام شما سالم باشد باید بتواند به درستی نشخوار کند. نشخوار خوب نشانه این 
است که دامتان می تواند به خوبی غذا بخورد. دامی که به خوبی، غذا می خورد شکم 

آن متورم می شود.
وقتی به گله خود نگاه می کنید باید نصف گله شما در حال نشخوار باشند. این 

نشانه سالم بودن گله شما است.
اگر جویدن دام آرام یا ناقص باشد احتماالً دام شما با مشکلی دست و پنجه نرم 

می کند.
 میزان تحرک

دام سالم نسبت به محیط اطرافش هوشیار است. چنین دامی دارای تحرک بوده و 
سرش را پایین نمی اندازد و نسبت به حوادثی که در اطرافش اتفاق می افتد واکنش 

نشان می دهد)یعنی نسبت به صدا و حرکات اطرافش واکنش نشان می دهد(. 
 شکل پوشش خارجی

باید قائده گوش ها و شاخ ها و جدوگاه و گردن و شانه و بیضه ها و بین پاها و پشت 
دست ها و مقعد و واژن به دقت بازرسی شود. از لحاظ رنگ و شفافیت و کنه ها و 

شپش ها و ضایعات جلدی....
 شکل گوش، چشم و بینی

گوش های دام سالم افزاشته بوده و به سمت صدا حرکت می کند. زمانی که حشرات 
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روی گوش دام سالم می نشینند دام به سرعت گوش خود را تکان می دهد تا از شر 
این حشرات رها شود. 

چشم های دام سالم باید شفاف باشد و از چشم ها نباید ترشحاتی جاری شود.
چشم ها نباید گود رفته یا بیرون زده باشند.
بینی دام سالم تمیز و بدون ترشحات است.

 وضعیت دفع ادرار و مدفوع
مدفوع نشان دهنده وضعیت و عملکرد شکمبه و روده می باشد. گاوهای سالم مدفوع 
توده ای دارند. مصرف پروتئین قابل عبور از شکمبه بیش از اندازه سبب شل شدن 
مدفوع در همه گروه ها می گردد. پس در هنگام استفاده از پروتئین محلول باال باید 

جیره را باالنس کرد تا از افت تولید جلوگیری گردد.
گاوهایی که درگیر اسیدوز هستند مدفوع یکنواخت ندارند بخشی از مدفوع ها در 

بهاربند شل، برخی سفت و برخی معمولی هستند.
گاوهایی که درگیر اسیدوز هستند مدفوعشان براق )حاوی موکوس(، دارای حباب، 

شل، و دارای قطعات علوفه و غالت است.
عدم فعالیت مناسب میکروب های شکمبه، نبود مقدار مناسب پروتئین قابل تجزیه 
و عدم هم زمانی پروتئین و انرژی برای میکروب های شکمبه، سرعت عبور باال در 

شکمبه در نتیجه نبود مت مناسب شکمبه سبب افزایش بروز اسیدوز می گردد.
باز هم تکرار می شود که مدفوع شل می تواند در نتیجه مصرف باالیRDP در جیره 
باشد )نمونه بارز این امر با مصرف یونجه تازه و سیلو تازه قابل مشاهده است(. اگر 
در وضعیتی هستید که با مدفوع نامناسب تولید خوبی دارید می توانید با مدیریت 
مدفوع وضعیت بهتری داشته باشید. چه بسا با کاهش مصرف خوراک همان مقدار 

شیر را تولید کنید که در نتیجه بازده خوراک بهبود می یابد.
بهترین حالت مدفوع: مدفوع گاوهای پر تولید باید به صورت خمیر اصالح باشد 
و از لحاظ قوام مانند فرنی باشد که دارای 3ـ6 حلقه و ارتفاع حدود 4 سانتی متر 
باشد. که وسط آن حفره ای است. و قطعات خوراک بزرگ تر از 0/64 سانتی متر 

در آن نباشد.
براق، دارای حباب و قطعات  اسیدوزی شل،  مدفوع گاوهای  مدفوع اسیدوزی: 

فیبر و غالت است. 
که  است  مدفوع  شکل  نبودن  یکنواخت  اسیدوزی  بهاربند  در  شاخص  مهم ترین 
این امر نکته کلیدی تشخیص بروز اسیدوز در بهاربند و یا مصرف پروتئین محلول 

باالست.
برای مثال گاوی دوشنبه وضعیت خوراک و مدفوع مطلوبی دارد. سه شنبه درگیر 
اسیدوز می شود. چهارشنبه تا جمعه مدفوع شل دارد. به طور غریزی به علت مصرف 
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فیبر باال روز شنبه مدفوع سفت دارد.
وجود حباب در مدفوع: در نتیجه عبور ذرات خوراک از تخمیر شکمبه و تخمیر 

در روده بزرگ و در نتیجه تولید گاز در روده بزرگ در مدفوع حباب وجود دارد. 
از  بخشی  می دهد  روی  اسیدوز  وقتی  است:  شل  اسیدوزی  مدفوع  چرا 
در  تخمیر  نتیجه  در  و  می رسد  روده  به  و  می کند  فرار  شکمبه  از  اسیدالکتیک 
انتهای دستگاه گوارش نیز اسید تولید می شود که برای خنثی کردن این اسیدها 

روده آب جذب می کند که در نتیجه مدفوع شل می شود.
چرا مدفوع اسیدوزی دارای موکوس است: به علت تخمیر و تولید اسید در 
روده  شده  تولید  اسید  از  محافظت  برای  می بیند  آسیب  روده  بافت  بزرگ  روده 
موکوس ترشح می کند که این موکوس با مدفوع دفع و سبب براق شدن مدفوع 

می شود.
هضم  برای  میکروب ها  توانایی  عدم  علت  به  می تواند  مدفوع:  در  وجود غالت 
و  تجزیه  قابل  پروتئین  همزمانی  عدم  نتیجه  در  امر  این  که  باشد.  شکمبه  در 
کربوهیدرات باشد. سرعت باالی عبور از شکمبه نیز در این امر تأثیر گذار است. 
توجه به تأمین نشاسته با توجه به سرعت تخمیر مناسب و انتخاب توری مناسب 
در آسیاب بسیار دارای اهمیت است. نسبت جو و ذرت نیز در کاهش وجود غالت 

قابل مشاهده و یا نشاسته در مدفوع تأثیر گذار است. 
ادرار دام سالم شفاف و زرد است. نباید حیوان شما در هنگام دفع ادرار درد داشته 

باشد. همچنین در ادرار نباید اثری از خون یا چرک وجود داشته باشد.
درجه حرارت )دمای( طبیعی مقعد

قرار  رکتوم  داخل  دقیقه   2 مدت  به  باید  دماسنج  بدن  حرارت  درجه  اخذ  برای 
گیرد و دمای نهایی قرائت شود. دمای طبیعی در گاو ماده و گاو نر 38/6 درجه 

سانتی گراد است.
چه کنیم که یک گله سالم داشته باشیم؟

رعایت هر چه بهتر اصول بهداشتی
 تهیه خوراک مناسب و آب تمیز به مقدار کافی برای همه دام ها. اجازه ندهید 
دام ها از آب های کثیف و راکد استفاده کنند. ایجاد محیطی سالم با تهیه فضای 

کافی، تهویه و نور مناسب. آغل ها و بستر دام ها باید همیشه تمیز و خشک باشد.
از دسترس پرندگان، موش ها و گربه ها  باید تمیز بوده و   آخورها و آبشخورها 

دور باشند.
 همیشه مراقب باشید که دام سالم سرحال است و اشتهای خوبی دارد. حالت 
می دهد.  پاسخ  محیطی  تحریکات  به  گوش ها  و  چشم ها  و  است  مناسب  مدفوع 
این رفتار طبیعی دام سالم است. هر گونه تغییر در این رفتارها و حاالت می تواند 
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نشانه ای از یک وضعیت غیر طبیعی باشد.
 دام سالم خریداری کنید.

 از دام های سالم به عنوان مولد استفاده کنید.
 دام های تازه خریداری شده را حداقل به مدت یک از سایر گله دا نگهداری کنید 

و پس از اطمینان از سالمت آنها، دام ها را وارد گله کنید.
 درمان همه دام های تازه وارد: به محض خریدن دام ها، در صورت نیاز به درمان، آن 
را آغاز کنید عالوه بر این، در روز اول، سم ها را اصالح نمایید و از اسپری ضدگندیدگی 

سم )محلول فرمالین 5% و یا محلول سولفات روی 10%( استفاده کنید. 
خودتان  ندارید،  اطالع  شده  خریداری  تازه  دام  واکسیناسیون  سابقه  از  اگر   

واکسن های مناسب را بزنید.
 دام هایی که به نظر بیمار می رسند را از سایرین تا زمان بهبودی جدا کنید. با 

این کار از پخش شدن بیماری در گله خود جلوگیری می کنید. 
 رعایت دقیق برنامه واکسیناسیون گله

 تا جایی که می توانید دام های خود را به صورت بسته پرورش دهید. یعنی وقتی 
یک گله سالم دارید، جز در موارد ضروری و با شرایط قرنطینه، دام جدید از بیرون 

وارد گله نکنید.
 در موارد مرگ دام ها به خصوص مرگ های ناگهانی و مرگ بالغین با ظاهر سالم، 

الشه را کالبدگشایی کنید.
 خوراک را به صورت صحیح انبار کنید تا علوفه و کنسانتره کپک نزنند.

 گربه ها، موش ها و پرندگان نباید به انبار ذخیره سازی خوراک دسترسی داشته 
باشند. 

عالئم و راه های انتقال تب مالت 
روش های ورود میکروب به بدن گاو

١ خوراک
۲ پوست، از طریق زخم

۳ ملتحمه چشم
4 پستان، در هنگام شیردوشی

5 استنشاق
6 تلقیح مصنوعی، تلقیح با اسپرم آلوده

تب مالت از گاو، خوک، گوسفند یا بز آلوده به انسان انتقال می یابد اما از انسان 
به انسان خیر. تب مالت روی اعضای خون ساز بدن مانند مغز استخوان، گره های 
دیده  مزمن  و  حاد  نوع  دو  در  مالت  تب  می گذارد.  تأثیر  طحال  و  کبد  لنفاوی، 
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می شود. دوره نهفتگی این بیماری می تواند 5 تا 60 روز باشد )چندین ماه نیز دیده 
شده است(. تب مالت در مردان 20 تا 60 ساله شایع تر است.

آلوده  حیوانات  گوشتی  محصوالت  یا  پنیر(  )کره،  لبنی  محصوالت  شیر،  مصرف 
موجب سرایت بیماری به انسان می شود. کم خونی وخیم یا مشکالت معده و سابقه 
جراحی آن به دلیل کاهش اسید معده امکان بروز بیماری را باال می برد. اسید معده 
تا حدودی احتمال ابتال را کاهش می دهد. به طور کلی این بیماری در میان افرادی 
که با حیوانات زیاد در تماس هستند )کشاورزان، دامداران، قصابان، دامپزشکان( و 

افرادی که به مناطق آلوده سفر می کنند شایع تر است.
عالئم بیماری

نیمی  از  در  طحال  نیست.  مشخص  چندان  کودکان  در  مالت  تب  بالینی  عالئم 
موارد بزرگ است. طحال بزرگ بیشتر همراه بزرگ شدن غدد لنفی است. دانه های 
جلدی به صورت تب خال و پورپورا و دانه های دیگر اریتم های برآمده کمیاب است.

عالئم زیر در تب مالت حاد به طور ناگهانی ظاهر می شوند.
 لرز، تب متناوب )تب و لرز(، تعریق

 خستگی قابل توجه
 درد هنگام لمس ستون فقرات

 سردرد
 بزرگ شدن گره های لنفاوی

عالئم زیر در تب مالت مزمن به تدریج ظاهر می شوند:
 خستگی

 درد عضالنی
 کمردرد
 یبوست

 کاهش وزن
 افسردگی

 ناتوانی جنسی
 )به ندرت( بروز آبسه در تخمدان ها، کلیه ها و مغز

یا  بیماری ممکن است مزمن شود  و درمان،  مراقبت  بودن  ناکافی   در صورت 
موجب معلولیت، عفونت قلب، استخوان، مغز یا کبد شود.

عالئم و عوارض عصبی در بیماری تب مالت:
 سردرد

 درد تمام بدن
 ضعف
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 سستی
 کوفتگی عضالت

 کم خوابی
 نگرانی و تشویش

 افسردگی
 سندرم مننژه

 حالت تحریک پذیری زیاد
پیشگیری

 خودداری از مصرف شیر غیرپاستوریزه، پنیر و سایر لبنیات و گوشت های تأیید 
نشده.

 استفاده از وسایل محافظتی بدن مانند دستکش، محافظ چشم، پیش بند و... 
هنگام تماس با حیوانات یا گوشت و سایر محصوالت.

یکبار  و  است  بهترین  سوش  شدۀ  ضعیف  زنده  واکسن  دام ها:  واکسیناسیون   
تزریق حداقل 7 سال حیوان را محافظت می کند.

 آموزش بهداشت به قصابان و افرادی که با دام سر و کار دارند.
برای تحقیق صفحه 81 می توانید مطالب زیر را توضیح دهید.

)Pulpy Kidney( بیماری آنتروتوکسمی
بیماری آنتروتوکسمی که به آن بیماری پرخوری یا قلوه نرمی  نیز گفته می شود، به 
دنبال جذب مقادیر زیاد سم از دیواره روده بروز می کند. عامل بیماری کلستریدویم 
پرفرجنس است که یک باسیل گرم مثبت، بی هوازی، پلی مورف، معموالً ضخیم و 
کشیده و دارای کپسول )صرفاً در نمونه های حاصل از بافت(، توکسین زا و هاگدار 

می باشد.
که  می کنند  ترشح  توکسین  نوع   12 حدود  باکتری  این  مختلف  سویه های 

توکسین های اصلی عبارتند از آلفا، بتا، اپسیلون و یوتا.
از  ایران  در   B,C,D تیپ های  A,B,C,D,E می باشد.  تیپ  دارای 5  باکتری  این 
اهمیت بیشتری برخوردارند. باکتری کلستردیوم پرفرجنس تیپ C و D معموالًً 
در خاک وجود داشته و نیز جزء میکروفلور طبیعی دستگاه گوارش گوسفندها و 
بزهای سالم می باشد. تحت شرایط خاصی از جمله تغییر جیره غذایی و پرخوری 
توکسین  زیادی  مقادیر  و  یافته  تکثیر  به سرعت   D تیپ  پرفرجنس  کلستردیوم 
اپسیلون تولید می کند. این توکسین باعث التهاب روده، افزایش نفوذپذیری دیواره 
عروق و به دنبال آن جذب سموم به خون می شود. اسهال موکوئیدی، زمین گیری 
و ترشح زیاد بزاق و تشنج برخی از عالئم مهم این بیماری هستند. گردش توکسین 
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همراه با جریان خون باعث انباشتگی و پرخونی شکمبه و شیردان، التهاب ریه ها و 
پرخونی و تغییرات دژنراتیو کلیه ها شده و به دنبال آن قلوه نرمی  اتفاق می افتد. 
ضایعات مغزی و فساد سریع الشه از جمله عالئم کالبدگشایی این بیماری است. 
حیوانات جوان حساس ترند. میزان باالی مرگ و میر و ناگهانی این بیماری متعلق 
به بره ها و بزغاله هاست. البته حیوانات بالغ نیز در برابر آنتروتوکسمی حساس بوده 

و در برابر مقادیر مزمن این سموم ایمن می شوند.

عوامل مؤثر در بروز آنتروتوکسمی
میزان تکثیر کلستریدیوم پرفرجنس تیپ C و D در روده گوسفند و بز زیاد بوده و 

به همین دلیل در شرایط زیر دام دچار آنتروتوکسمی  می شود:
 مصرف بیش از حد شیر و یا غذای دانه ای )غالت( توسط بره ها و بزغاله ها

 در دوران نقاهت بیماری و یا استرس
 به دنبال ابتالی شدید به انگل های دستگاه گوارش از قبیل نماتودها و کوکسیدیا

 تغذیه با جیره غذایی سرشار از غالت و ماده خشک کم )یونجه یا علف سبز(
 هنگام بروز شرایط یا بیماری که منجر به کاهش حرکات دستگاه گوارش شود.

عالئم بیماری
مرگ  آن  مشخصه  که  است  شایع  بیماری  حاد  فوق  جوان شکل  دام های  در   

ناگهانی 12 ساعت پس از بروز اولین عالئم می باشد.
اختالالت  سیستم  عالئم  بزغاله  یا  و  بره  اینکه  از  پس  دقایقی  ناگهانی  مرگ   
سیستم عصبی مرکزی را از خود نشان داد حادث می شود. این عالئم شامل هیجان 

و تشنج است.
 از دست دادن اشتها

کمر  ناحیه  قوس کردن  و  شکم  به  زدن  لگد  بواسطه  شکمی  که  ناحیه  درد   
مشخص می شود.

 اسهال شدید )اسهال آبکی با خون و یا بدون خون(
تشخیص

توسط  ناگهانی  مرگ  علت  و  بالینی  عالئم  براساس  بیماری  این  تشخیص 
کالبدگشایی مشخص می شود. تأیید تشخیص توسط جداسازی عامل بیماری یعنی 
کلستریدیوم پرفرجنس تیپ C و D از مدفوع، محتویات روده و کلیه حیوان مبتال 
و کشت آن است. حضور مقادیر فراوان گلوکز در ادرار می تواند دلیلی بر بیماری 
تشخیص  در  تلف شده  دام  از الشه  آمده  به دست  داده های  آنتروتوکسمی  باشد. 
آنتروتوکسمی  مهم است. به همین جهت، الشه دام تلف شده بایستی کالبدگشایی 
شده و بافت های الشه جهت تأیید عالئم بالینی به آزمایشگاه های تشخیص طبی 
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ارسال گردد. در بررسی پس از مرگ روده های بزرگ و کوچک مقادیر فراوانی از 
داخلی  الیه  )در  مخاطی  زخم های  زیادی  تعداد  و  فیبروزی،  لخته های  و  خونابه 

روده( مشاهده می شود. بافت مغز و کلیه نرم می شود.
درمان

درمان های پیشنهادی شامل موارد زیر است:
 5 جلدی  زیر  تزریق  با  معموالًً  جوان  دام های   D و   C آنتی توکسین  تجویز   

میلی لیتر از آنتی توکسین C و D درمان می شوند.
 تجویز پنی سیلین

 تجویز خوراکی یک ضد اسید
 انجام درمان های ضد نفخ

Banamine کاهش درد توسط استفاده از 
 تجویز تیامین

 احیای مایعات بدن به صورت وریدی یا زیر جلدی، و استفاده از کروتیکواستروئیدها
تکثیر  تحریک  جهت  آنتی بیوتیک ها  تجویز  از  پس  پروبیوتیک ها  از  استفاده   

میکروفلور طبیعی شکمبه و روده ها.
 جهت پیشگیری از وقوع بیماری در گله دام ها بایستی بر علیه آنتروتوکسمی  واکسینه 

شوند.

برنامه واکسیناسیون
 واکسینه کردن دام های آبستن در جریان چهارمین ماه آبستنی. این کار باعث 
غنی سازی آغوز با آنتی بادی ها و محافظت بره ها و بزغاله ها در برابر آنتروتوکسمی  

خواهند شد.
 تمامی  دام های جوان بایستی پس از یک ماهگی و با تکرار 2 الی چهار هفته بعد 

واکسینه شوند.
 قوچ ها و سایر دام های بالغ بایستی ساالنه واکسینه شوند.

 بزها نباید در 21 روز مانده به کشتار واکسینه شوند.
دام های  واکسیناسیون  از  و  شوند  واکسینه  هستند  سالم  ظاهراً  که  حیواناتی   
تب دار و یا مبتال به بیماری های کرمی  اجتناب شود. این دام ها به خوبی به واکسن 

پاسخ نمی دهند چرا که سیستم ایمنی آنها ممکن است ضعیف باشد.
 سوابق گله را به دقت ثبت کنید.

 برای هر حیوان از سرسوزن جدید استفاده شود.
 محل تزریق را توسط الکل ضدعفونی کنید.

 از بروز استرس هنگام واکسیناسیون جلوگیری شود.
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از  واکسن  تزریق  دنبال  به  بدن(  )واکنش  آنافیالکسی  شوک  بروز  صورت  در   
اپی نفرین استفاده کنید.

 در ایران برای پیشگیری از بیماری آنتروتوکسمی  مؤسسه رازی از سال 1323 
اقدام به تولید واکسن کشته آن نموده است. توصیه شده تزریق واکسن به فاصله 

2ـ3 هفته مجدداً تکرار و سپس هر 6 ماه یکبار تزریق یادآور انجام پذیرد.
و   B,C,D تیپ های  پرفرجنس  کلستریدیوم  فرمله  کشت  حاوی  واکسن  این   

کلستریدیوم سپتیکوم است.

ذات الریه )پنومونی(
اثر  اثر عفونت ناشی از ویروس یا باکتری و گاهی نیز در  در  این بیماری معموالًً 
سایر میکروارگانیسم ها، برخی داروها و شرایط دیگر مانند بیماری خود ایمنی رخ 

می دهد.
عالئم این بیماری عبارتند از تب، افزایش نرخ تنفسی، ناتوانی در مکیدن شیر )به 
دلیل ضعف و پژمردگی بره و بزغاله( و در موارد درمان نشده مرگ می باشد. بره و 
بزغاله ها نحیف و بی حال به نظر می رسند. به خصوص بره و بزغاله هایی که آغوز 
کافی دریافت نکرده اند در خطر ابتال به ذات الریه می باشند. مشکالت تهویه اغلب 
مرتبط با ذات الریه می باشد. همچنین آلودگی، رطوبت و سرما از دیگر عوامل دخیل 

در این بیماری هستند.
ذات الریه با آنتی بیوتیک ها )پنی سیلین، تتراسایکلین ها و غیره( درمان می شود.

ذات الریه گوساله ها:
وقتی گوساله 2 الی 3 ماهه می شود با کاهش ایمنی غیرفعالی که گوساله از طریق 
آغوز دریافت کرده بود نسبت به بسیاری از بیماری های عفونی، و به ویژه ذات الریه 
حساسیت بیشتر پیدا می کند. این بیماری را می توان شایع ترین این سنین دانست 

که بیشترین تلفات و کاهش رشد را ایجاد می کند.
ذات الریه در گوساله ها در واقع سندرومی  است که توسط طیف وسیعی از عوامل 
بیماری زا شامل ویروس ها،  باکتری ها و میکروپالسماها به وجود می آید. بیماری ها 
در صورتی ظاهر می شود که وضعیت ایمنی گوساله ها ضعیف و یا عوامل زمینه ساز 
اثر  از زیاد بودن آمونیاک در  ناشی  بیماری گوساله می تواند  باشد. دالیل  موجود 
تهویه ناکافی و بستر کثیف،  گرد و غبار،  سردی بیش از حد و بعضی از عفونت های 
ویروسی دیگر باشد. همه این عوامل می توانند باعث آسیب غشای مخاطی شده و 
شرایط را برای عفونت زایی این عوامل فراهم کنند. معموالًً در مواردی که مدیریت 
مناسب از جنبه نظارت بر نحوه خوراندن آغوز،  بهداشت سالن گوساله ها،  پالیت 
تراکم دا م ها،  تهویه و غیره ... اعمال شود. عالیم ریزش آب چشم و همراه سرفه،  
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بر  آنتی بیوتیک ها  بی اشتهایی های  و  زیاد  تنفس،  تب  دشواری  تنفس،   افزایش 
عوامل ویروس مؤثر نیستند. پیشگیری بهترین وسیله مبارزه با بیماری است. 

آبله در دام
تشخیص بیماری آبله

ضخامت  تمام  پوستی  ضایعات  دارای  تب دار  حیوانات  در  بالینی:  تشخیص 
التهاب  تنفس،  سختی  می شویم.  مشکوک  آبله  بیماری  به  لنفی  غدد  بزرگی  با 
تلفات در  بینی و دیگر عالیم ممکن است دیده شوند. میزان  ملتحمه، ترشحات 
حیوانات جدید که وارد مناطق اندمیک می شوند باالست. اگرچه آبله گوسفند و 
بز در حیوانات حساس به راحتی قابل تشخیص است ولی در حیوانات بومی  بسیار 

مشکل می باشد.
عالئم  ترکیب  و  جغرافیایی  مکان  درگیر،  حیوانات  تاریخچه  تفریقی:  تشخیص 
از  از دیگر بیماری ها کمک کند که تفریق  بیماری می تواند به تشخیص تفریقی 

بیماری های ذیل صورت می گیرد:
 اکتیمای واگیر

 زبان آبی
 طاعون نشخوارکنندگان کوچک

 درماتوفیلوزیس و استرپتوتریکوزیس
sheep scab مثل جرب پزروپتیک و )mange( کچلی 

 حساسیت به نور
 ذات الریه انگلی

 ضایعات ناشی از گزش حشرات
 لنفادنیت کازئوس

درمان بیماری آبله در دام:
ضدعفونی کننده  پمادهای  ندارد.  وجود  بز  و  گوسفند  گاو،  آبله  برای  درمانی 
می توانند برای جلوگیری از عفونت های ثانویه برای زخم ها استفاده شوند درمان 

آنتی بیوتیکی نیز استفاده می شود.
اما کود  وارد گله می شوند  آلوده  از طریق حیوانات  اغلب  ویروس ها  این  کنترل: 
بیماری شوند.  انتشار  باعث  و وسایل و محصوالت دامی  مثل پشم هم می توانند 
کنترل همه گیری به وسیله قرنطینه، کنترل تردد و کاهش تراکم حیوانات آلوده و 
در معرض خطر، تمیز و ضدعفونی کردن وسایل و فارم ها انجام می شود. حیوانات 
بیمار باید فوراً جدا شده و اصطبل ها باید تمیز و ضدعفونی گردند و حیوانات اطراف 
ناحیه درگیر سریعاً واکسینه شوند. در مناطقی که این بیماری ها به طور متناوب رخ 
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می دهند موثرترین روش کنترل بیماری واکسیناسیون سالیانه می باشد.
این ویروس ها عموماً به اتر )20 درصد( فرمالین و کلروفرم حساس هستند اگرچه 
در مطالعاتی که انجام شد برخی سویه ها به اتر مقاوم بودند. همچنین به هیپوکلریت 
سدیم، دترژنت ها که شامل حالل های چربی هستند، اسید هیدروکلریک )2درصد 
برای 15 دقیقه(، اسید سولفوریک )2 درصد برای 15 دقیقه( و فنل حساس هستند.
ایمنی خوب و واکسیناسیون برای کنترل آبله گوسفند و بزی در مناطق اندمیک 
کاربرد دارد در این مناطق حیوانات جدید باید حداقل 21 روز قبل از ورود به گله 
قرنطینه شوند. گله های آلوده و حیوانات بیمار باید حداقل تا 45 روز بعد از بهبود 

عالئم بالینی بیماری جدا شوند.

آبله در طیور
و  تاج  تاول در  بیماری وجود  این  pox virus می باشد عالیم  بیماری  این  عامل 
ریش و داخل دهان است غالباً عوارض عمومی  نیز به وجود می آورد. میزان تلفات 
زیاد نیست ولی ضرر و زیان اقتصادی آن زیاد است. از این رو برای جلوگیری از آن 

عالوه بر عملیات بهداشتی از واکسیناسیون استفاده می شود.
از نظر بیماری زایی معموالًً ویروس آبله به 4 گونه تقسیم می شود ویروس آبله مرغی، 

آبله کبوتر، آبله قناری و آبله بوقلمون.
آبله کبوتر برای مرغان خطرناک نیست و با تزریق آن می توان مرغان را در برابر 
واکسن  دارد  وجود  واکسن  نوع  دو  طیور  برای  ساخت  مصون  آبله مرغی  بیماری 
مرغی و واکسن کبوتری. واکسن از کشت جنین تخم مرغ تهیه می شود و به صورت 
محلول در مایع محافظ گلیسیرین فسفات و یا به صورت قرص های منجمد شده 
وجود دارد. حمل واکسن باید در پناه اشعه مستقیم نور آفتاب و در فالکس حاوی 
یخ صورت گیرد. در محل نیز چنانچه بخواهند آن را بالفاصله مصرف کنند باید 
آن را در محفظه یخ یخچال نگهداری کنند. در این شرایط واکسن نیز حتی مدت 

طوالنی قدرت ایمنی زایی خود را حفظ می کند. 
سن معینی برای تزریق واکسن مشخص نشده است، بسته به آلودگی محیط در 
هر فصل و در هر سن می توان آن را مورد استفاده قرار داد، ولی معموالً در سن دو 
هفتگی به بعد تزریق انجام می گیرد. در مرغ های تخم گذار معموالً قبل تخم گذاری 

)در سن سه الی چهار ماهگی( واکسن مورد استفاده قرار می گیرد.
برای تزریق واکسن نیز می توان از یک سوزن شیاردار مخصوص استفاده نمود و 
آن را طوری در شیشه مایع حاوی واکسن داخل کرد که شیار آن از مایه پر شود. 
یا در پوست  به بدن متصل می شود  بال  ناحیه ای که  را در پوست  سپس سوزن 

قسمت داخلی ران فرو می برند. در هنگام تلقیح باید به نکات زیر توجه داشت.
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١ چون واکسن از ویروس زنده تهیه شده است چنانچه سر و چشم طیور حساس 
به آن آلوده شود ممکن است تولید واکنش شدید بنماید لذا باید موقع تلقیح طیور 

توجه داشت که سر و چشم طیور به واکسن آلوده نگردد. 
۲ همیشه یک هفته بعد از تلقیح آبله به طیور حساس باید محل تزریق تعدادی 
از طیور را معاینه کرد چنانچه تاول مخصوصی در موضع دیده نشود باید چنین 
نتیجه گرفت که یا طیور مزبور برعلیه بیماری ایمنی دارند و یا تلقیح آن به درستی 

انجام نگرفته است.

جنون گاوی
بیماری جنون گاوی یک بیماری دژنراتیو پیش رونده سیستم اعصاب مرکزی در 
فاقد  و  کوچک  بسیار  عفونی  ذره  یک  بیماری  این  عامل  می باشد.  بالغ  گاوهای 
اسیدنوکلئیک به  نام پریون می باشد که دارای شباهت بسیار زیادی به عامل بیماری 
اسکرپی در گوسفندان است. این ذره عفونی در برابر اشعه UV و حرارت و عوامل 

ضدعفونی کننده مقاوم می باشد.
در انگلستان منشأ بروز این بیماری، مصرف پودر گوشت و استخوان گوسفندانی 

بوده است که مبتال به بیماری اسکرپی بوده اند. 
عالئم بالینی: بیماری جنون گاوی یک بیماری انفرادی است که دارای دوره کمون 
ـ  2/5 سال( می باشد. این بیماری در طول 6  ـ1 ماه پیشروی  طوالنی )در حدود 8  
کرده و در نهایت منجر به مرگ می شود. در نتیجه این بیماری بیشتر در گاوهای 

بالغ 6ـ3 ساله و با ظهور اختالالت اعصاب حسی و حرکتی بروز می نماید.
بیماری با عصبانیت و تغییر رفتار و خلق و خوی حیوان )رفتار غیر قابل پیش بینی( 

شروع می شود و در این زمان دام مضطرب، وحشت زده و حالت تهاجمی  دارد. 
به دنبال این عالئم دام از گله جدا شده و از وارد شدن به سالن شیردوشی امتناع 
می کند و در هنگام راه رفتن تلوتلو می خورد و به دیگر گاوها برخورد می کند و یا 
به آنها )حتی به انسان ها( حمله می کند. حیوان مبتال دندان قروچه می کند و گاهی 

عمل لیسیدن بینی، شانه و یا پهلو را انجام می دهد. 
خوردن  به هم  شدید  صدای  )مانند  شنوایی  تحریک های  به  بسیار  گاوان  این 
دست ها( حساس هستند و سریعاً به زمین می خورند. حیوان گوش هایش را مرتباً 
تکان می دهد و سفتی و سختی در هنگام حرکت کردن مشاهده می شود. حیوان 
مبتال دچار عدم تعادل می باشد و در هنگام حرکت تلوتلو می خورد که به دنبال آن 

فلجی بروز می نماید. در نهایت دام زمین گیر شده و می میرد.
طرز تشخیص: از آنجا که عامل مولد بیماری، دستگاه ایمنی را درگیر نمی کند، 

لذا هیچ گونه آزمایش سرمی  جهت تشخیص جنون گاوی وجود ندارد. 
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تشخیص قطعی براساس مطالعه برش از مغز )سلول های هیستوپاتولوژیک در مغز( 
می باشد که در زیر میکروسکوپ افزایش آستروسیت ها، اسفنجی شدن اعصاب و 
جراحات  این  که  می شود  دیده   CNS خاکستری  ماده  در  اعصاب  شدن  واکوئله 

متقارن هستند.
بیماری را باید از کمبود منیزیم، لیستریوز، آنسفالوپاتی های کبدی،  هاری، مننژیت، 
آبسه های مغزی نخاعی، فرم عصبی استونمی، سندرم گاوان زمین گیر و مسمومیت 

با سرب تفریق داد. 
از طریق  و  آلوده  با الشه های دام های  اثر تماس  بیماری در  بیماری:  انتقال  طرز 
زخم های پوستی، مخاطات و ملتحمه چشم صورت می گیرد. هنوز انتقال بیماری 
به طور عمودی و از مادر به جنین )به علت دوره کمون طوالنی آن( مشخص نشده 

است.
پیشگیری:

١ باید از ورود دام های آلوده به داخل گله جلوگیری نمود و در صورت تشخیص 
بیماری در گله، کل دام ها و یا حداقل دام هایی که عالئم بیماری را نشان می دهند 

ذبح و الشه آنها را معدوم نمود.
۲ ضدعفونی کردن جایگاه دام ها با ضدعفونی کننده های کلره

۳ عدم استفاده از مکمل های پروتئینی تهیه شده از دام های نشخوارکننده
4 بهتر است گوساله هایی که از دام های مبتال به دنیا آمده اند نیز ذبح و معدوم 

شوند.
درمان: این بیماری درمان ندارد.

کزاز
عامل این بیماری یک باکتری از خانواده باسیالسه به نام کلستریدیوم تتانی است 
که یک بیماری مشترک می باشد. از جمله خصوصیات این بیماری ازدیاد حساسیت 
در برابر تحریک ها و انقباض عضالت و تشنج است. اسب ها و انسان ها حساس ترین 

و پرندگان مقاوم ترین موجودات نسبت به کزاز هستند.
روش انتقال: میکروب کزاز یکی از باکتری های موجود در خاک )به ویژه خاک های 
زراعتی( است. این میکروب اغلب در مدفوع اسب وجود دارد. لذا خاک هایی که 
با مدفوع اسب آلوده شده باشند احتمال آلودگی بیشتری دارد. در نتیجه آلودگی 
زخم ها و یا آلودگی بند ناف با کلستریدیوم تتانی صورت می گیرد. زخم های کثیف 
که حاوی اجرام خارجی به ویژه خاک باشند، بیشتر موجب ابتالء به این بیماری 

می شوند.
ورود  خطرناک ترند.  بیماری  ایجاد  نظر  از  سطحی  زخم های  از  عمیق  زخم های 
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میکروب از راه مجاری تناسلی هنگام زایش هم از راه های ابتالء به کزاز می باشد.
پاتوژنز: هاگ های کزاز پس از دخول در زخم، در صورت فراهم بودن شرایط، 
جوانه می زنند و اشکال رشته ای را ایجاد می کنند که در اثر تکثیر، ایجاد توکسین 
نتیجه  در  و  شده  سیناپس  تنظیم  بدون  تحریک  موجب  به  زهرا  این  می کنند. 

انقباض عضالت بدون کنترل مغز می باشد.
اگر زهرابه از راه اعصاب به نخاع و مغز برسد، کزاز رو به باال رخ می دهد که عالئم 
باال  به سمت  و  است( شروع شده  میکروب  ورود  محل  )که  اندام های خلفی  از 
می رود. اگر زهرابه از راه خون انتشار یابد، زودتر به مغز و نخاع رسیده و کزاز رو 
به پایین اتفاق می افتد و نشانی ها از قسمت فوقانی بدن آغاز شده و به سوی پایین 

گسترش می یابد.
عالئم بالینی: این عالئم عبارت اند از حساسیت زیاد دام در برابر تحریکات عادی 
به طوری که در اثر صدا و یا کمترین ضربه و حتی نور، انقباض شدیدی در عضالت 
ظاهر می شود. این عضالت در ابتدا سفت و سپس دچار لرزش می شوند. انقباض 
پلک سوم  ماهیچه های صورت موجب دشواری حرکات فک می شود. همچنین 
روی قسمتی از کره چشم را می پوشاند. نمایان بودن پلک سوم )که با زدن چند 
ضربه آهسته به صورت حیوان نمایان می شود( از مهم ترین نشانی های بیماری 
وضع  در  نااستواری  موجب  و  سفت  عقبی  پاهای  همچنین  می شود.  محسوب 
ایستادن حیوان می شود و دم حیوان هنگام عقب رفتن و یا چرخیدن، افراشته 
است. حیوان گوش های خود را راست نگه می دارد و منخرین حیوان اتساع پیدا 
به  ادامه می دهد ولی  نوشیدن  و  به خوردن  بیماری حیوان  ابتدای  کرده اند. در 
زودی در اثر انقباض عضالت جوشی قادر به انجام این اعمال نیست و ریزش بزاق 
دیده می شود. بیشتر اوقات یبوست وجود دارد و ادرار در مثانه باقی می ماند. زیرا 
حیوان قادر نیست وضعیت ادرار را به خود بگیرد. راه رفتن برای حیوان مشکل 
می شود و همواره در شرف افتادن است که پس از افتادن اکثراً قادر به بلند شدن 
به  و دست ها  به سمت عقب  پاها  تشنجات، عضالت  و  انقباضات  اثر  در  نیست. 

سمت جلو کشیده می شود و عرق فراوان بدن را خیس می کند.
به ندرت  که  می باشد  مشخص  درمانگاهی  نظر  از  اندازه ای  به  کزاز  تشخیص: 
می توان آن را با بیماری دیگری اشتباه گرفت. نمایان بودن پلک سوم و سابقه 
از  زخم  محل  یافتن  یا  و  شاخ بری  یا  جدید  جراحی  اعمال  یا  اتفاقی  جراحات 

مشخصات این بیماری است.
این بیماری را باید از عوارض زیر تفریق داد.

١ مسمومیت با استریکنین: این مسمومیت در شرایط طبیعی در دام ها کمتر 
اتفاق می افتد، مگر در اثر تجویز زیاده از حد این ماده شیمایی به عنوان دارو. در 
صورت وقوع مسمومیت اغلب تعدادی از گاوان در یک زمان دچار می شوند ولی 
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کزاز یک بیماری انفرادی است.
۲ مننژیت مغزی ـ نحاعی: مننژیت نیز باعث سفتی گردن و ازدیاد حساسیت 
در برابر لمس بدن می شود ولی این بیماری با سکون و خمودگی توام است و در 

آن تحریک و ازدیاد حساسیت در برابر صدا و حرکات دیده نمی شود.
۳ کمبود کلسیم و منیزیم در گاوهای شیری: در کمبود این دو عنصر، انقباض 

عضله و تشنج دیده می شود ولی پلک سوم نمایان نیست.
درمان کزاز: جهت درمان باید دام ها را در جایگاه وسیع و کم نور و آرام نگهداری 
کرد و محل ورود میکروب را یافته و بافت فاسد شده را برداشت و محل زخم را 

ضدعفونی کرد و سرم ضد کزاز تزریق نمود. 
برای از بین بردن میکروب می توان از پنی سیلین و یا سایر آنتی بیوتیک ها استفاده 
کرد. برای آرامش بخشیدن به انقباضات عضالنی کلرال هیدراته یا کلروپرومازین 
به فواصل هر 12 ساعت به مدت 8 تا 12 روز به میزان 0/8 میلی گرم به ازای هر 
کیلو وزن بدن از راه وریدی و یا 2 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن از طریق 
عضالنی استفاده نمود. همچنین جهت جبران ضعف حیوان می توان از سرم های 
که  را  آن  محتویات  مثانه،  به  سوزن  زدن  با  می توان  ضمناً  کرد.  استفاده  غذایی 

محبوس شده اند خارج نمود.

طاعون گاوی
بیماری  این  می باشد.  ویروس ها  موربیلی  خانواد  از  گاوی  طاعون  بیماری  عامل 
ویروسی بسیار حاد و مسری و واگیر است که همواره ایجاد تلفات بسیار زیاد در 

گله را می کند. در ایران به آن گاومیری نیز می گویند.
عالئم بالینی طاعون:

این عالئم عبارت اند از تب شدید که گرمای سطح بدن اغلب نامساوی است و قاعده 
گوش ها و شاخ ها داغ تر از دیگر قسمت های بدن می باشند. عالئم عمومی  عبارت اند 
از بی اشتهایی و قطع نشخوار، کم شدن میزان شیر، حیوان با گوش های آویزان و 
سر خمیده در گوشه ای می ایستد و به سختی قادر به حرکت است. پوزه خشک و 

پوست فاقد جالی واقعی و طبیعی است.
دهان بینی ملتحمه چشم مهبل و فرج متورم و دارای جراحات می باشد و مخاطات 
پرخون است. چشم ها قرمز می شوند و از چشم ها ترشحاتی که در ابتدا زالل است 

و به تدریج غلیظ و چرکین می شود، جاری می شوند. 
آثار بیماری در مخاط دهان جهت تشخیص کلینیکی بسیار مهم می باشند. جراحات 

دهانی با ازدیاد ترشح بزاق شروع می شود.
ظاهر  رنگی  سفید  بثورات  دهان  سقف  و  گونه ها  داخلی  سطح  لثه،  روی  سپس 
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می شود و روی آنها را سلول های مرده بافت پوششی به صورت رسوب زرد ارغوانی 
قرمز خون  قرحه  و  می شوند  برداشته  انگشت  با  آسانی  به  که  می شود  پوشانیده 
آلودی در زیر آن نمایان می گردد. این زخم ها در یک هشتم خلفی زبان )زیر زبان( 

بیشتر دیده می شود.
در گاوان ماده جراحات مخاطی به صورت ترشحات چرکین مهبل و تورم فرج تظاهر 
بسیار  اسهال  به  بود،  شده  شروع  یبوست  با  که  گوارش  دستگاه  ابتالی  می کند. 
شدیدی خاتمه می یابد. مدفوع متعفن و خاکستری و تیره رنگ و اغلب همراه با 
خون و سلول های مخاطی روده است که دم و اطراف خلفی حیوان را کاماًل آلوده 

می کند.
کم کم عضالت مخرج قدرت انقباضی خود را از دست می دهند و مخاط راست روده 

به خوبی نمایان است و مدفوع بدون اراده خارج می شود.
تشخیص تفریقی:

بیماری طاعون را باید از موارد زیر تشخیص داد:
١  MDـBVD عالئم هر دو بسیار شبیه به هم است ولی میزان تلفات در آن 

خیلی کمتر از طاعون گاوی است.
MCF ۲ بدخیم در تب نزل های جراحات مشخص چشم وجود دارد و نشانی های 

عصبی نیز دیده می شود.
پیشگیری: دام های بهبود یافته دارای ایمنی مادام العمر هستند.

آنفلوانزای طیور )طاعون پرندگان( 
»آنفلوانزا« یک بیماری ویروسی چند گونه ای طیور در قسمت های مختلف جهان 
می باشد. این بیماری می تواند یک طیف از حالت بدون نشانه، خفیف یا فوق حاد 
و کشنده را داشته باشد. آنفلوانزای طیور می تواند با وقوعی کم در انسان ها روی 
دهد. و درجه اول برای کسانی که در فعالیت های گوناگون صنعت طیور هستند 
و  آزمایشگاه  کارکنان  انجام می دهند،  واکسیناسیون  که  کارمندان، کسانی  مانند 
بقیه افراد به عنوان یک مخاطره شغلی تلقی می شود. در بیشتر موارد، شکل بالینی 
آن با تورم ملتحمه چشم و به ندرت عکس العمل های عمومی  همراه است و برای 

تأیید این بیماری باید ویروس جدا شود.
از ترشحات پرندگان عفونی،  آلوده  پرندگان وحشی، غذا و وسایل  انتقال:  روش 
مخازن  شامل  می توانند  مهاجر  آبی  مرغان  و  دریایی  پرندگان  حامل،  انسان های 

اصلی برای ویروس آنفلوانزای طیور باشند. 
عالیم قبل از مرگ:

١ دوره کمون متفاوت است و از چند ساعت و تا حدود 7 روز می باشد. 
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۲ میزان درگیری و مرگ و میر می تواند درموارد درگیر سویه ویروسی با قدرت 
بیماری زایی باال به صددرصد نیز برسد.

۳ افسردگی بارز، بی اشتهایی و اسهال آبکی
4 سرفه، عطسه، رال، ریزش اشک فراوان

5 افت تولید تخم مرغ در تخم گذاری
6 پر خونی و تورم ملتحمه چشم و بعضی مواقع خونریزی آن

7 تاج متورم و انتهای سیانوزه و سطح خونریزی شده، ادم اطراف چشم و سر و 
گردن

8 پرهای ژولیده و پوست قرمز تیره
9 وجود خون در کلوآک

١0 تعدادی از پرندگان ممکن است حتی بعد ار یک درگیری شدید با بیماری آن 
سپری کنند.

عالیم بعد از مرگ:
١ پرندگانی که با فرم فوق حاد آنفلوانزای طیور تلف می شوند، ممکن است هیچ 

ضایعه معنی داری قابل رویت را نشان ندهند.
۲ کم آبی

۳ در درگیری ویروس آنفلوانزا با بیماری زایی باال، اگزودای فیبرینی در کیسه های 
اطراف قلب وجود  )اویدوکت(، محوطه شکمی  و کیسه های  هوایی، مجرای تخم 

دارد.
4 پارگی و وزیکوله شدن تاج

متنوع  سطوح  شکمی،  چربی  در  راه(  )راه  موتیک  واکی  نقطه ای  خونریزی   5
سروزی و موکوسی، قلب، چینه دان، پیش معده و روده کوچک.

6 ادم سر با پرخونی و سیانوز تاج ها و سینوس ها
7 پاها اغلب یک ظاهر ادماتوس با خونریزی دارند، رنگ قرمز پدیده ساق پاها باید 

مورد توجه قرار گیرد.
الشه های آلوده با آنفلوانزای طیور در هر شکلی از آن باید معدوم شوند.

اقدامات بهداشتی و امنیت زیستی در مرغداری ها
امنیت زیستی یک برنامه مدون بوده که باید به طور کامل انجام و کنترل گردد، این 
برنامه شرایطی را فراهم می آورد تا عوامل بیماری زا وارد مزرعه پرورشی نشده و یا 
در صورت حضور این عوامل در محیط سالن پرورش موجب حذف و یا به حداقل 

رساندن آنها به یک سطح نسبتاً و یا کاًل بی خطر گردد.
زیستی،  امنیت  برنامه  هر  در  اصول  اساسی ترین  از  یکی  است  ذکر  به  الزم 
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آخرین  با  همگام  طراحی  یعنی  می باشد.  آن  اجرایی  قابلیت  و  انعطاف پذیری 
برنامه ها  این  نمود،  تبعیت  ازآن  به طور صد در صد  بتوان  پیشرفت های علمی که 

باید منطقی بوده و تمامی  افراد فارم در هر رده پرسنلی قادر به درک آن باشند.
اجرای صحیح موارد امنیت زیستی اهمیت بسیار زیادی در فراهم آوردن شرایط 
بنابراین  دارد،  طیور  گله های  ژنتیکی  بالقوه  توان  حداکثر  به روز  برای  مناسب 
نمود  تلقی  ضروری  غیر  هزینه  یک  عنوان  به  نباید  را  زیستی  امنیت  برنامه های 
بلکه این برنامه ها پایه و اصول یک سرمایه گذاری مطمئن و درازمدت برای تأمین 

آینده هایی روشن و سودآور می باشند.
برخی از مهم ترین نکات مربوط به امنیت زیستی گله:

 ورود و خروج افراد و هرگونه تجهیزات به مزرعه به شدت کنترل شود. 
 بازدید از مزرعه محدود به افرادی باشد که برای انجام عملی ضروری بایستی 
از ورود به مزرعه  بازدیدکنندگان و پرسنل قبل  باید کلیه  وارد فارم شوند ضمناً 

دوش بگیرند و آمار بازدیدها به صورت روزانه ثبت شود.
 کلیه بازدیدکنندگان و پرسنل از چکمه، لباس کار تمیز و کاله استفاده نمایند. 
 در بیرون همه سالن ها ظرف حاوی مواد ضدعفونی کننده برای ضدعفونی کردن 

چکمه ها قبل از ورود به سالن مهیا باشد. 
 ایده آل این است که هر کارگر مختص یک سالن باشد. 

 کسانی که چند گله را ویزیت می نمایند ، بهتر است در روز بیش از یک گله را 
بازدید نکنند و ترتیب بازدیدها نیز از گله جوان به سمت گله مسن و از گله سالم 
به سمت گله بیمار باشد و پس از بازدید از گله بیمار، هیچ گله دیگری بازدید نشود. 
 مزارع باید به شکلی طراحی شوند که سالن ها از هجوم پرندگان وحشی، حشرات 

و جوندگان در امان باشند. 
 تلفات را به سرعت و با شیوه صحیح حذف کنید. 

خروج همه  ورود،  همه  قانون  رعایت  به دلیل  سن  تک  پرورش  مزارع   
سمت  از  بیماری  سرایت  از  جلوگیری  برای  روش  بهترین   ،  )allـin allـout(

گله های مسن به گله های جوان تر می باشند.
 درصورت امکان از گروه ها و لوازم خارج از مزرعه به منظور واکسیناسیون، نوک 

چینی و جابه جایی استفاده نکنید.

کوکسیدیوز در طیور
از زمانی که پرورش متراکم و صنعتی طیور مورد توجه قرار گرفته است شاهد وقوع 
بیماری  این  ظاهراً  هستیم.  طیور  گله های  در  کوکسیدیوز  از  ناشی  خسارت های 
وقتی  که  طوری  به  دارد  بستگی  متراکم  به صورت  طیور  پرورش  نحوه  دلیل  به 
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تعداد زیادی پرنده جوان وحساس در محیطی قرار بگیرند که برای رشد و تکثیر 
کوکسیدیا مساعد باشد نرخ این بیماری افزایش می یابد.

دو حالت بیماری کوکسیدیوز:
مالیم )Mild(: در اثر خوردن تعداد کمی  اووسیست

شدید )severe(: در اثر بلع میلیون ها اووسیست

عامل بیماری کوکسیدیوز در طیور:
عامل این بیماری تک یاخته ای به نام آیمریا می باشد. گونه های متفاوتی از ایمریا 
شناخته شده است که دارای میزبان های اختصاصی هستند. گونه های کوکسیدیایی 
به وسیله خصوصیات میکروسکوپی و محل ترجیحی ایجاد جراحت تفکیک می شوند.
تمام گونه ها در الیه های داخلی روده تکثیر می شوند و از لحاظ آسیب شناسی اثر 
گونه های مختلف بر روی پرزهای مخاطی و بافت های داخلی متفاوت بوده و در اثر 

از دست دادن خون نهایتاً به مرگ طیور منجر می شود. 
گونه های کوکسیدیایی به وسیله خصوصیات میکروسکوپی و محل ترجیحی ایجاد 

جراحت تفکیک می شوند.
ویژگی  کدام  هر  که  می نمایند  بیماری  ایجاد  طیور  در  ایمریا  عمده  گونه  هفت 
منحصر به فردی در رابطه با میزان شیوع، درجه عفونت، بیماری زایی و سیستم 

ایمنی دارند.
:E.acervulina آیمریا آسرولینا 

این نوع کوکسیدیا در طیور مسن باعث ایجاد بیماری می گردد و بیماری زایی نسبتاً 
شدیدی دارد. آسرولینا موجب تورم روده در ثلث قدامی  روده ها شده و در موارد 
شدیدتر ممکن است که جراحات به قسمت های پایین روده هم گسترش یابد تورم 
روده ممکن است که خفیف تا شدید باشد و گاهی منجر به ضخیم شدگی مخاط 

می گردد.
خطوط )پالک های( عرضی سفید تا خاکستری اغلب در مخاط مشاهده می شود 
ولی اگر به همدیگر متصل شوند ممکن است که تشخیص آنها با مشکل مواجه 

گردد.
:E.necatrix ایمریا نکاتریکس 

بیماری زایی شدیدی دارد و اغلب موجب مرگ و میر باالیی می شود. نکاتریکس 
سبب تورم شدیدی در ثلث میانی و در موارد شدید در سر تاسر روده می گردد. تورم 
روده اغلب با پرخونی و خونریزی و نکروز و مدفوع خون آلود مشخص می گردد ثلث 
میانی روده اغلب به طور مشخصی متسع و ملتهب و ضخیم می گردد. کانون های 
تا زرد )شیزونت های بسیار بزرگ( و خونریزی های پتشی ممکن است در  سفید 
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سطح سروزی روده ای که باز نشده است مشاهده شوند. با توجه به بیماری شدیدی 
در  اووسیت ها  از حضور  پیش  است  ممکن  می نماید  ایجاد  نکاتریکس  ایمریا  که 

مدفوع پرنده آلوده بمیرد.
 ایمریا ماکزیما E.maxima: سبب آنتریت )تورم( مالیم تا شدیدی در ثلث 
میانی روده شده که گاهی با ضخیم شدگی دیواره روده و اتساع مشخص آن همراه 
می باشد. محتویات روده ممکن است که خون آلود باشد. اووسیت ها بسیار بزرگ 
ایمریا ماکزیما بیماری زایی متوسط تا شدیدی  و اغلب به رنگ طالیی می باشند 

داشته و ضایعات ماکزیما شباهت زیادی با ایمریا نکاتریکس دارد.
:E.brunette ایمریا برونتی

در ثلث خلفی روده ها )بخش پایینی روده باریک(، راست روده و بخش باالی روده 
کور تورم ایجاد می نماید. ممکن است که توده فیبرینی یا فیبرینی نکروتیکی از 

بقایای سلولی مخاط مبتال را بپوشاند. ایمریا برونتی بیماری زایی شدیدی دارد.
ایجاد  باالیی  ایمریا در جوجه های جوان مرگ ومیر  این   :E.tenella ایمریا تنال 
می کند. و در روده کور باعث تورم شدیدی می گردد. غالباً در ابتدا خون در مدفوع 
و روده کور ظاهر می شود بعداً ممکن است که توده پنیری در روده کور یافت شود.

چرخه بیماری این بیماری به وسیله تک یاخته هایی از گروه پروتوزوآ و از جنس 
اپی کمپلسا تولید می شود که دارای سیر تکاملی مستقیم یعنی بدون میزبان واسط 
می باشند و به وسیله اووسیست )Oocyst( مقاوم انتقال می یابند. در بدن میزبان 

انگل در درون یاخته های اپی تلیال روده ها تکثیر می شوند. 
در  ایمریاها  می باشند.  ایمریا  جنس  به  متعلق  پرندگان  کوکسیدیاهای  بیشتر 
از  طبیعت فراوانند ولی بیماری هنگامی  ایجاد می شود که تعداد بسیاری زیادی 
زیادی  تعداد  ایجاد  باعث  امر  این  و  نگهداری شوند  پرندگان یک گونه در محلی 
بنابراین بیماری کوکسیدیوز در  ایمریا می شود که قادر به ایجاد بیماری هستند 

روش مرغداری وسیع و متراکم واجد اهمیت زیادی است.
اووسیست ها در محیط خارج به وسیله جدار ضخیمی  احاطه می شوند که در داخل 
دارای 4 اسپروسیست هستند که هر اسپروسیست هم دارای 2 عدد اسپروزوئیت 
و  مکانیکی  عوامل  پرنده  توسط  اوسیست هاگدار  بلع  از  پس  می باشند.  بیماری زا 
شیمیایی روده یعنی امالح صفراوی و تریپسین موجب آزاد شدن اسپروسیست ها 
وارد  که  هستند  اسپروزوئیت ها  این  می شود.  بیماری زا  اسپروزوئیت  سپس  و 
یاخته های مخاط روده شده و در آنجا به روش شیزوگونی تقسیم می شوند و ازدیاد 
حاصل می نمایند و سپس جدار یاخته روده را شکافته و به بیرون از یاخته می ریزند 
و وارد یاخته های جدید می گردند و بدین ترتیب رشد غیر جنسی خود را ادامه 
می دهند. پس از چندین بار ادامه چرخه شیزوگونی گامت ها در درون یاخته ایجاد 
می شوند که به میکروگامتوسیت و ماکروگامتوسیت تفکیک می گردند و تولید مثل 
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جنسی آغاز می گردد.
میکروگامتوسیت تعداد زیادی میکروگامت را آزاد می نماید که دارای تاژک هستند و 
به طرف ماکرو گامت حرکت می نمایند. ماکروگامتوسیت به صورت یک ماکروگامت 

در می آید که پس از لقاح به زیگوت و سپس به اوویسست تبدیل می شود. 
بلکه  نمی باشند  بیماری زا  می شوند  دفع  مدفوع  وسیله  به  اووسیست ها  وقتی 
بیماری زایی آنها پس از تبدیل شدن به هاگ تأمین می گردد این امر زمانی صورت 
دارای 2 عدد  اسپروسیست که هر یک  اووسیست 4 عدد  می گیرد که در درون 
البته سه شرط الزم است که اسپروسیست ها  آید.  به وجود  اسپروزوئیت می باشد 

به هاگ تبدیل گردند: گرما، رطوبت و اکسیژن.
عمل اسپروالسیون در گرمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد در شرایط مطلوب 1 
الی 2 روز به طول می انجامد در این حال دیواره ضخیمی  اطراف اووسیست را فرا 
گرفته و آن را در برابر تعداد زیادی از عوامل محیطی مقاوم می سازد و بدین ترتیب 

اووسیست ها مدت ها در محیط خارج فعال باقی می ماند.
از صفر درجه و همچنین خشکی  پایین تر  و  باالی 56 درجه سانتی گراد  گرمای 
اثر زیان آوری بر روی اووسیست های فعال دارد. ولی اووسیست ها در برابر بیشتر 
مواد ضدعفونی کننده ها مقاوم هستند و فقط ترکیباتی با وزن مولکولی کم نظیر 

آمونیاک و متیل برومید به طور مؤثری اووسیست ها را می کشند.
ولی از انجایی که این مواد گازهای خطرناکی هستند ارزش عملی چندانی برای از 

بین بردن اووسیست ها در مرغداری ندارند.
سیرتکاملی آیمریا

چرخه زندگی آیمریا حدود 7 روز می باشد که به دو مرحله جنسی )اسپوروگونی( 
و غیرجنسی )شیزوگونی( تقسیم می شود.

 2 دارای  کدام  هر  که  اسپوروسیست   4 دارای  داخل  در  آیمریا  اووسیست  هر 
اسپوروزوایت بیماری زا می باشد.

بلع اووسیست هاگدار توسط پرنده تخریب جدار اووسیست در سنگدان: 
روز اول: آزادشدن اسپوروزوایت ها از اسپوروسیست و ورود به سلول های مخاط 

روده و تقسیم و تکثیرشدن )شیزونت اولیه(
روز دوم: پاره شدن شیزونت اولیه و آزاد شدن مروزوآیت ها

و  تکثیر  ادامه  و  روده  دیواره  به سلول های  اولیه  مروزوآیت های  ورود  روز سوم: 
تقسیم

روز چهارم: ایجاد شیزونت ثانویه در اثر تقسیمات متوالی مروزوآیت اولیه 
روز پنجم: پاره شدن شیزونت ثانویه و آزاد شدن مروزوآیت های ثانویه

روز ششم: ورود مروزوآیت های ثانویه به سلول های جدار روده و ایجاد ماکروگامت ها 
و میکروگامت ها در داخل سلول، میکروگامت ها وارد سلول های مجاور که دارای 
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ماکروگامت هستند می شوند و مرحله جنسی آغاز می شود.
روز هفتم: لقاح ماکروگامت با میکروگامت و تشکیل زیگوت که بعد از تکامل به 
از  مدفوع  روده همراه  ترشحات  و  موکوس  از طریق  و  تبدیل می شود  اووسیست 
بدن پرنده دفع می شود. و در محیط بیرون قرار می گیرد و با وجود 3 شرط گرما، 

اکسیژن و رطوبت اسپوروله )هاگدار( و بیماری زا می شود.
خالصه چرخه زندگی انگل و راه های انتقال:

الف( مرحله تقسیم غیرجنسی:  این مرحله در داخل روده ها صورت می گیرد و 
در طی آن جداره خارجی اووسیست اسپوردار در اثر هضم توسط اسیدهای معده 
از بین می رود و اسپورزوئیت دوکی شکل متحرک آزاد شده که به دیواره روده ها 
و  دیگری حمله می کند  به سلول های  و  یافته  تکثیر  آن جا  در  و  حمله می کند 

مروزوئیت را ایجاد می کند.
این  ادامه  با  و  می کنند  حمله  دیگر  سلول های  به  و  بوده  متحرک  مروزوئیت ها 
تقسیمات بعد از تخریب بسیاری از سلول های روده تعداد زیادی مروزوئیت تولید 
می گردد و دیده شده است که در یک سلول در حدود 5/2 میلیون مروزوئیت تولید 

می شود.
ب( مرحله تقسیم جنسی

مروزوئیت متحرک به دو نوع سلول مختلف تبدیل می گردد که عبارت اند از:
 ماکروگامتوسیت: یا سلول های جنسی ماده.
 میکرو گامتوسیت: یا سلول های جنسی نر.

سپس دو سلول جنسی نر و ماده درهم آمیخته شده و سلول تخم )زیگوت( و یا 
اووسیست را ایجاد می کنند که همراه با مدفوع خارج می شود و دوره زندگی انگل 

تکرار می شود.
این مرحله، یعنی از دخول اووسیست به روده ها تاخروج آن همراه با مدفوع تقریباً 

چهار تا پنج روز به طول می انجامد.

نشانه های بالینی بیماری کوکسیدیوز در طیور
١ پرندگان حامل بیماری که نشانه های درمانگاهی از خود نشان نمی دهند :

این حالت در پرندگان بالغ و پرندگان بهبود یافته از بیماری دیده می شود و در آن 
کوکسیدیا از راه مدفوع، دفع، پرندگان با خوردن غذای آلوده دوباره به عفونت مبتال 
می گردند و بدین گونه دوره زندگی کوکسیدیا ادامه می یابد بدون آنکه نشانه های 

بیماری ظاهر گردد.
۲ پرندگان مبتال به شکل حاد بیماری: این حالت در جوجه پرندگان از سن سه 



92

هفتگی دیده می شود. جوجه ها در این سن به علت نداشتن دستگاه ایمنی، توانایی 
مقابله با بیماری را ندارند و در اثر عفونت، تعداد زیادی از سلول های روده از بین 
ایجاد  خونین  گاه  و  موکوسی  اسهال  مانند  روده ای  عوارض  نتیجه  در  و  می روند 

می کنند.
می شود  اسهال  باعث  اغلب  می نمایند  تولید  بیشتری  بیماری زایی  که  گونه هایی 
که ممکن است موکوئیدی یا خونی باشند. غالباً به همراه اسهال دهیدراتاسیون به 
وجود می آید. متعاقب اسهال و دهیدراتاسیون به زودی ژولیدگی پرها، کم خونی، 
بی حالی، ضعف، جمع کردن سروگردن به طرف بدن و خواب آلودگی بروز می نماید. 
و  می گردد  تخم مرغ مشخص  تولید  کاهش  با  تخم گذار  مرغ های  در  کوکسیدیوز 
آلودگی پرندگان در حال رشد به ویژه جوجه های گوشتی باعث می شود که رشد 
متوقف گردد. میزان واگیری و مرگ و میر در ماکیان بسیار  آنها سریعاً  مناسب 

متغیر است ولی ممکن است که هر دو بسیار باال باشد.
بیماری کوکسیدیوز در طیور

حدود 25 سال قبل وقتی که در مورد بیماری کوکسیدیوز تحقیق می شد، گفته 
شده بود که تولیدکنندگان نباید در پرندگان با سن کمتر از 2 هفته و پرندگان 
مسن نگران وقوع بیماری باشند زیرا که هر دو به عفونت مقاوم هستند. به عالوه 
تأکید شده بود که حتی اگر آلودگی به صورت غیر کلینیکی )بدون نشانه ظاهری( 
است  ثابت شده  امروزه  البته  داشت.  نخواهد  اقتصادی  اثرات سوء  گردد  مشاهده 
که هر دو نظریه نادرست است چرا که جوجه های تازه از تخم در آمده نیز به این 
بیماری حساس هستند و مطالعات زیاد انجام شده نشان می دهد که سطوح پایین 
عفونت نیز می تواند باعث بروز اثرات معنی داری بر روی وزن و ضریب تبدیل در 

جوجه های گوشتی گردد.

تشخیص بیماری کوکسیدیوز در طیور
کالبدگشایی  جراحات  و  بالینی  نشانه های  براساس  غالباً  کوکسیدیوز  بیماری 
باشد که جراحت  گونه کوکسیدیایی  بیانگر  است  می باشد. محل جراحت ممکن 
آلود،  مدفوع خون  بالینی شامل  کلی  عالیم  دیگر  از سوی  است.  نموده  ایجاد  را 
باال، بی حالی، کرختی و سستی در گله، الغری مفرط، کاهش قابل توجه  تلفات 
به  با توجه  و  تاج و ریش رنگ پریده شده  مصرف دان و اسهال می باشد. معموالًً 
سوابق و تاریخچه و محل ضایعات روده ای می تواند عامل یا عوامل ایجاد بیماری را 

به خوبی شناسایی کرد.
مقدار کمی  از الیه مخاطی  باید  اووسیست  جهت مشاهده میکروسکوپی  معموالًً 
قرار  الم  روی  بر  و  کرده  رقیق   )Saline( سالین  محلول  با  را  آسیب دیده  ناحیه 
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هستند.  تشخیص  قابل  راحتی  به  اووسیست ها  میکروسکوپ  زیر  در  و  می دهند 
معموالًً ضایعات را بایستی به طور مشخص در چهار ناحیه روده شامل دوازده، روده 
میانی تا زائده کیسه زرده، قسمت انتهایی روده تا محل اتصال روده کور و روده های 

کور مورد بررسی و مشاهده دقیق قرار داد.
عوامل موثر در بروز بیماری کوکسیدیوز در طیور

عوامل مهم و مؤثر در بروز و شدت بیماری کوکسیدیوز
در طیور گوشتی:

١ بیماری های ویروسی )مثل گامبورو، مارک، رئوویروس و غیره(
۲ بیماری های باکتریایی )مثل آنتریت ناشی از کلستریدیا(

۳ ژنتیک )برخی نژادهای طیور به کوکسیدیوز حساس ترند(
4 جیره های غذایی طیور

راه های کنترل بیماری کوکسیدیوز در طیور
 استفاده از ضدعفونی کننده ها در قفس های پرورش طیور )تخریب اووسیست(

 مصرف کوکسیدیواستات ها در جیره از ابتدای دوره پرورش
طیور  در  کوکسیدیوز  بیماری  مقابل  در  ایمنی  ایجاد  )اهمیت  واکسیناسیون    

تخم گذار، بوقلمون و نژادهای گوشتی که برای مدت طوالنی نگهداری می شوند.
 درمان گله های آلوده به وسیله دارو )کوکسیدیوسیدال(

راه های پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز در طیور
 بهداشت: غیر ممکن است که در شرایط مرغداری های تجارتی محیطی عاری از 

کوکسیدیوز ایجاد نمود.
نژادها،  از  برخی  که  هستند  معتقد  نژاد  اصالح  دانشمندان  از  برخی  ژنتیک:   ۲

مقاوم تر از سایرین در برابر کوکسیدیا هستند.
۳ واکسن: ایمن سازی جوجه ها جهت مصونیت مناسب و کافی در مقابل بیماری

کوکسیدیا  رشد  از  که  می شود  اطالق  ترکیبی  به  کوکسیدیواستات  داروها:   4
جلوگیری می نماید ولی آن را نمی کشد و کوکسیدیوسید به ترکیباتی که باعث 

کشتن این میکروارگانیسم می شود گفته می شود.

سالمونلوز
سالمونال یک باکتری میله ای شکل گرم منفی از خانواده پروتیوباکتر بوده و مثل 
ایکالی از خانواده انتروباکتریاسه آ می باشد. این باکتری بیش از 2300 سروتیپ 
دارد که 2 تیپ از آن به نام های انتریدیس و تیفوموریوم بیشترین آلودگی را برای 
انسان ایجاد می نماید. در طیور دو تیپ گالیناروم و پلوروم شایع است که باعث 
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ایجاد بیماری می شوند. در حقیقت این بیماری بین انسان و دام مشترک است. 
با عالیمی  مانند ورم روده، گرفتگی شکم، تب،  انسان  با سالمونال در  مسمومیت 
اسهال همراه است. این باکتری در موارد حاد آلودگی از روده فراتر رفته و وارد خون 
می شود که در نهایت پیامدهای شدید دیگری به دنبال دارد. سالمونال از حیوانات 

به ظاهر سالم ولی ناقل به انسان منتقل می شود.
انتقال سالمونال از راه خوراک است. در مرغ مادر  راه های انتقال اصلی ترین راه 
سالم  ظاهر  به  بدن  از  یعنی  می باشد.  نیز  عمودی  به صورت  انتقال  تخم گذار  یا 
عارضه  این  که  باعث می شود  امر  منتقل می شود. همین  مرغ  تخم  به  ناقل  ولی 
محصوالت  سالمت  و  کیفیت  و  کند  روبه رو  جدی  چالش های  با  را  بهره برداران 
تولیدی اعم از گوشت مرغ، جوجه یکروزه و تخم مرغ را تحت تأثیر خود قرار دهد.

سالمونال از طریق یکی از راه های زیر وارد بدن پرنده می شود:
١ فعالیت های کشتارگاهی

۲ آب
۳ خوراک

4 پرسنل فارم
5 حیوانات مزرعه ای

6 کود دوره قبل
7 نقل و انتقال

8 جوندگان
کنترل سالمونال کار پیچیده ای است و همه راه های ورودی باید شکسته شود. در 
پرندگان، چینه دان محلی است که آلودگی به راحتی رشد و توسعه یافته و تا روده 
گسترش می یابد. یک بار آلودگی کافیست تا پرنده با دفع فضوالت خود تمام گله 
را آلوده کند. بعد از اتمام دوره باید همه کود و بقایای دوره قبل به بیرون از سالن 
برده شده و سریعاً عملیات پاک سازی انجام شود. پس از آن سالن با آب تحت فشار 
از یک ضدعفونی کننده مناسب عملیات پاک سازی  با استفاده  شست وشو شده و 

کامل شود.
عفونی  بیماری های  مقابل  در  ایمنی  ایجاد  منظور  به  سالمونال  کشته  واکسن 
ارگان های  داخلی و کلونیزه شدن سالمونال به کار برده می شود. به دلیل استفاده از 

باکترین کشته امکان ایجاد بیماری وجود ندارد.
موارد مصرف :  به منظور ایمنی زایی در گله های مادر و طیور تخم گذار با سن 
باالتر از 12 هفتگی  و کاهش کلونیزاسیون باکتری در اندام های داخلی به خصوص 

لوله گوارش و مجاری تناسلی به کار می رود.
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مارک
این نام در واقع یک نام کلی برای هفت بیماری ویروسی به شدت مسری می باشد 
که باعث ایجاد تومور و فلجی در جوجه بیمار شده و از پرنده ای به پرندۀ دیگر و یا 

از طریق گرد و خاک آلوده سرایت می یابد.
بسیاری  توسط  بیماری  این  از  پیشگیری  جهت  که  واکسیناسیونی  پیشگیری: 
و  نشده  واقع  مؤثر  کامل  به طور  اعمال می گردد،  پرورش دهندگان  و  از هچری ها 
ابتالی  از  پیشگیری  جهت  روش  بهترین  باشد.  داشته  دنبال  به  تلفاتی  می تواند 
مادر مصنوعی  نگه داشتن دستگاه مرغ  استریل  و  تمیز  بیماری  این  به  جوجه ها 

می باشد.
همچنین اضافه نمودن سرکه آب سیب، سیر و پودر پروبیوتیک به جیره غذایی 

جوجه ها به تقویت سیستم ایمنی آنها کمک می کند. 
می باشند  مارک  بیماری  به  ابتال  به  مشکوک  که  است جوجه هایی  الزم  درمان: 
اما در  ندارد  بیماری وجود  این  برای  از سایرین جدا شوند. درمان خاصی  سریعاً 
صورتی که جوجه های مبتال به خوردن و آشامیدن ادامه داده و سیستم ایمنی شان 
)با استفاده از روش مذکور( قوی نگه داشته شود شانس بیشتری برای زنده ماند 

آنها وجود خواهد داشت.

)IBD( گامبورو
واگیردار  و  حاد  بیماری  یک  پرندگان  عفونی  بورس  همان  یا  گامبورو  بیماری 
ویروسی پرندگان به خصوص جوجه های جوان می باشد که باعث تخریب سلول های 
لنفوسیت بورس و همچنین سایر ارگان های لنفوئیدی می شود. این بیماری یکی از 

شایع ترین بیماری های طیور در نقاط مختلف دنیا می باشد.
 BirnaViridae این بیماری به وسیله ویروسی کوچک، طبقه بندی شده در خانواده
توسط  میالدی   1962 سال  در  بار  نخستین  برای  بیماری  این  می شود.  ایجاد 
Cosgrove به عنوان نوعی بیماری خاص شناخته شد و به دلیل ضایعات مشاهده 
 Avianبه را  بیماری  این  بودند،  بیماری مرده  این  از  پرندگانی که  شده در کلیه 
Nephritis تعبیر نمودند. دلیل آنکه این بیماری برای نخستین بار در منطقه ای 
موسوم به Gumboro , Delaware شیوع یافت، این بیماری را گامبورو نامیدند.

ضعف ایمنی جوجه هایی که در سنین پاین به این بیماری دچار می شوند می تواند 
سبب مشکالت متعددی از جمله :

)Anemia Syndrome( سندرم کم خونی 
 )E.Coli Infection( عفونت اشریشیا کالی 

 و شکست عملیات واکسیناسیون شود.
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راه های انتقال بیماری گامبورو ویروس گامبورو از طریق مدفوع، غذا و آب انتقال 
پیدا می کند و پرندگان با بلعیدن ویروس آلوده می گردند. ویروس گامبورو ویروس 

مقاومی است و به راحتی توسط پرسنل، تجهیزات و دان قابل انتقال می باشد.
ژالتینی  ترشحات  همراه  بورس  پرخونی  و  تورم  گامبورو  بیماری  بالینی  عالئم 
زرد رنگ در سطوح سروزی بورس و نقاط نکروز بافتی را نیز می توان دید. 5 روز 
بعد از درگیری، بورس کوچک و آتروفی می گردد. همچنین نکروز و تخریب بافتی 
در سایر ارگان های لنفاوی مثل طحال و غدد هاردین و تونسیل های سکوم دیده 
شوند. ویروس گامبورو باعث اختالل در سیستم انعقاد خون پرنده می شود و باعث 

می گردد تا نقاط خونریزی در عضالت سینه و ران مشاهده گردد.
از تلفات و یا پرندگانی که به شدت درگیر هستند تورم کلیه ها  در کالبدگشایی 
دیده می شود که به خاطر خشکی بدن و کم آب شدن بدن پرنده می باشد و ویروس 

گامبورو به صورت مستقیم اثری روی کلیه ها ندارد. 
کاهش  پرها،  آشفتگی  لرزش،  دهیدراسیون،  شامل  بیماری  کلینیکی  نشانه های 
اشتها و افسردگی می باشند. پرندگان درگیر با این بیماری، نوعی سرکوبی ایمنی 

گذرا را پشت سر خواهند گذاشت.
نشانه های کالبد گشایی شامل هیدراته شدن الشه، خونریزی عضالت ساق، ران و 
گاهی پیش معده بورس فابریسیوس ابتدا بزرگ، ملتهب، ارماتوز، کرم رنگ داخل 

بورس چرک و خونی می باشد و پس از 3 تا 8 روز بورس آتروفی می گردد.
کنترل بیماری گامبورو

ترکیبات ضدعفونی کننده مثل فنل یا فرمالئید اثر بسیار مناسبی بر روی از بین 
بردن ویروس گامبورو دارند. بهداشت و قرنطینه مناسب باعث جلوگیری از آلوده 
شدن واحد پرورش می شود. از نکات مهم دیگر در کنترل بیماری گامبورو اجرای 

برنامه دقیق واکسیناسیون برای کنترل بیماری کلینیکی گامبورو است.
برای کنترل بیماری گامبورو سه اصل مهم را باید رعایت کرد. 

ایمنی مادری مناسب، بهداشت و قرنطینه خوب در گله و اجرای برنامه واکسیناسیون 
دقیق.

هیچ درمان یا حمایتی که سبب بروز تغییر در روند بیماری گردد تاکنون یافت 
نشده است. به دلیل بهبود سریع گله های آلوده، در صورت استفاده از درمان فاقد 

حمایت، ممکن است تأثیرات باالیی مشاهده گردد.
تاکنون، گزارشی در تحقیقات، مبنی بر استفاده از برخی ترکیبات آنتی ویروس و 
یا القاکننده های اینترفرون در جهت درمان بیماری ویروس عفونی پرندگان، منتشر 

نشده است.
اجرای یک برنامه وسیع علیه بیماری گامبورو مستلزم ایمن سازی مؤثر گله های 
مادر گوشتی و تخم گذار، برنامه های امنیت  زیستی شدید و برنامه های ایمن سازی 
با طراحی مناسب برای گله های گوشتی و تخم گذار می باشد. بنابراین، در جهت 
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به دست آوردن ایمنی مناسب، الزم است تا گله ها در زمان مناسب واکسینه شوند.
عواملی که درشدت بیماری مؤثر هستند عبارت اند از:

 حدت ویروس
 میزان آلودگی به ویروس

 میزان ایمنی گله نسبت به بیماری گامبورو
 و عوامل مدیریتی فارم

آسپرژیلوزیس
چرا  است   )brooder pneumonia( جوجه ها  پنومونی  بیماری،  این  دیگر  نام 
که منجر به بروز پنومونی در جوجه های جوانی می شود که در برودرهای بعد از 
جوجه کشی پرورش می یابند. البته این بیماری در هر جایی که طیور پرورش داده 

می شوند، رخ می دهد.
عمدتاً سیستم تنفسی را تحت تأثیر قرار می دهد ولی قارچ ها می توانند به سایر 
اعضای بدن نیز انتشار یابند. عالیم شامل دیسترس تنفسی )تنگی نفس و نفس 
نفس زدن(، نقص عملکرد سیستم عصبی مرکزی )لرزش، عدم تعادل و تورتیکولی(، 

خواب آلودگی و الغری بیش از حد می شود.
قارچ در محیط هایی مانند خوراک، بستر، و در موارد شدیدتر، در  انتقال  روش 
بافت های بدن طیور مبتال رشد کرده و تولید هاگ یا اسپور می کند. در حالت عادی، 
تعدادی اسپور آسپرژیلوس در محیط وجود دارد که در صورت تنفس آنها توسط 
طیور بالغ سالم و پستانداران، اختاللی ایجاد نمی شود. ولی در صورت وجود هر یک 

از موارد زیر، تعادل به نفع عفونت قارچی به هم خواهد خورد:
در محیطی که مقادیر زیادی اسپور در آن وجود داشته باشد، سیستم های دفاعی 
در  مثال،  برای  می شود.  عفونت  به  ابتال  موجب  و  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  بدن 
جوجه های یک روزه ای که در برودر بعد از جوجه کشی، در معرض مقادیر زیادی 

اسپور محیطی هستند.
طیور مبتال به بیماری های دیگر، در معرض خطر بیشتری هستند.

عوامل محیطی مانند سرمای بیش از حد، سطوح باالی آمونیاک و یا گرد و غبار، 
می توانند با ایجاد استرس در جوجه ها، سیستم ایمنی آنها را تضعیف کنند و به این 

ترتیب، توانایی آنها در مبارزه با عفونت قارچی را کاهش دهند.
زیرا  می دهد،  افزایش  را  آسپرژیلوز  به  ابتال  خطر  بیوتیک ها  آنتی  با  درمان 
بین  از  را  طیور  تنفسی  مجاری  سطح  روی  تمامی  باکتری های  آنتی بیوتیک ها 
می برند و فضای بیشتری برای اتصال قارچ ها به این مجاری و عفونت ایجاد می کنند.
قارچ ها در شرایط محیطی گرما و رطوبت رشد و تکثیر پیدا کرده و اسپور تولید 
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رشد  برای  ایده آل  محیطی  مرطوب،  و  گرم  بستر  و  خوراک  بنابراین  می کنند. 
شدت  به  اسپورها  سطح  است  ممکن  برودرها،  در  می آورند.  فراهم  آسپرژیلوس 
افزایش یافته و منجر به بروز بیماری در طیور جوان شود. تخم مرغ هایی که داخل 
انکوباتور هستند نیز مکان مناسبی برای رشد قارچ هستند. این تخم مرغ ها ممکن 
سایر  آلودگی  موجب  که  کنند  آزاد  اسپور  زیادی  مقادیر  و  شده  شکسته  است 

جوجه های انکوباتور گردد.
پیدا  قارچ رشد  تنفسی می شوند،  مجاری  وارد  اسپورها  که  زمانی  بالینی  عالیم 
مبتال،  نفس می شود. جوجه های  تنگی  مانند  تنفسی  بروز عالیم  و موجب  کرده 
معموالًً منقارهای خود را باز نگهداشته و نفس نفس می زنند. قارچ می تواند در بدن 
منتشر شده و به سیستم عصبی مرکزی و چشم ها انتقال یابد. در این صورت نقص 
عملکرد سیستم عصبی مرکزی )لرزش، عدم تعادل و تورتیکولی(، التهاب ملتحمه، 

کدر شدن چشم ها و نابینایی چشم ها ایجاد می شوند
ضایعات کالبدگشایی پس از مرگ در کالبدگشایی، ندول های پنیری شکل به 
رنگ زرد ـ سبز یا سفید و یا توده ای کرک مانند در دهان، ریه ها، نای، کیسه های 

هوایی، احشاء، مغز و یا چشم ها مشاهده می شوند.
با  )رنگ آمیزی  میکروسکوپیک  مشاهده  و  قارچ  کشت  با  می توان  تشخیص 
هیدروکسید پتاسیم 20 درصد( و یا رنگ آمیزی بافت های آلوده به قارچ و مشاهده 

کنید یوفورها، به تشخیص رسید.
پیشگیری و درمان

در صورت ابتال، احتمال بهبودی تقریباً وجود نخواهد داشت چرا که درمان مناسبی 
وجود ندارد )می توان از عوامل ضد قارچ مانند ایتراکنازول استفاده کرد ولی حتماً 
باید توسط دامپزشک تجویز شوند(. بهتر است طیور مبتال معدوم شوند. همچنین 
باید منبع اصلی انتشار اسپورها را شناسایی کرد. الزم به ذکر است که آسپرژیلوس 

می تواند انسان را نیز )به خصوص در صورت وجود نقص ایمنی( مبتال کند.
نکته کلیدی در این اختالل، پیشگیری است. باید محیط و خوراک را تمیز، خشک 
و عاری از گرد و غبار نگهداری نمود. بهتر است تجهیزات آبخوری کنترل شوند تا 
میزان آبریزش روی بستر کاهش یابد. کشت از محیط در فواصل زمانی منظم )یک 

ماهه( می تواند به اطمینان از عدم آلودگی قارچی کمک کند.

بیماری فلجی زنبور عسل
زنبورداری ها  در  شایع  ویروس های  دیگر  از   )APV( و   )CPV( فلجی  ویروس 
است که ممکن است سبب تلفات در زنبوران عسل گردد. فلجی زنبورعسل یک 
بیماری نسبتاً غیر معمول ناشی از یک ویروس نسبتاً غیر معمول در زنبوران است. 
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یک ویروس عامل ایجاد بیماری است. این بیماری به دو صورت مزمن و حاد در 
زنبورستان ها وجود دارد و مخصوص بالغین است.

عامل بیماری: به طور کلی دو نوع ویروس در بیماری فلج زنبوران عسل دخالت 
دارد. یکی از ویروس ها که شیوع بیشتری دارد به نام ویروس فلج حاد زنبوران و 
دیگری که شدت کمتری دارد به نام ویروس فلج مزمن زنبوران خوانده می شوند. 
عامل ایجاد بیماری فلجی ویروسی بنام Chronic Paralysis Virus می باشد. و 

در فلج حاد ویروسی به نام Acute Paralysis Virus عامل بیماری است 
نحوه انتشار: میلیون ها اجسام ویروس را می توان از یک زنبور آلوده استخراج کرد. 
بیشتر بافت های بدن از جمله مغز و گره های عصبی آلوده می شوند و شفیره ها در 
آخرین مرحله رشد مورد حمله قرار می گیرند. به طور کلی می توان گفت توسط 
مواد دفعی و ترشحی دهان منتشر می شود. در انتقال این بیماری کنۀ واروآ نقش 
به سزایی دارد )شکل 4ـ7(. این ویروس بیشتر تمایل دارد تا در عضله های پروازی 
سینه تجمع کند. برای ابتال به بیماری، حداقل 100 ویروس کافی است. بیماری 
نوزما نیز به طور غیر مستقیم می تواند در انتشار بیماری در زنبورستان تاثیرگذار 

باشد.
عالئم بیماری: گرچه بیماری در طول فصول فعالیت زنبوران عسل دیده می شود 
ولی بروز شدید بیماری از اردیبهشت تا تیر ماه بیشتر از سایر ماه های سال می باشد. 
از  را  آلوده قدرت پرواز خود  باعث می شود که زنبوران  بالغ  بیماری فلج زنبوران 
دست داده، بال ها و شکم حالت شل و آفتاده پیدا کند. غالباً موهای بدن زنبوران 
آلوده ریخته و رنگ بدن سیاه و درخشان می شود. نهایتاً زنبور بیمار خواهد مرد 
که اجساد مرده در داخل شربت خوری مشهودتر از سایر اجساد در مناطق دیگر 

هستند.
عالئم بیماری فلج حاد به این قرار است که این ویروس موجب فلج و مرگ و میر 
سریع زنبوران بالغ می شود. مرگ سریع زنبوران به وسیله این ویروس در شرایط 
آزمایشگاه مشاهده شده  است و هنوز گزارش مستندی از وقوع آن در شرایط طبیعی 
وجود ندارد. گرچه ویروس در زنبوران بالغ به صورت طبیعی دیده شده  است. عالئم 
بیماری فلج مزمن با فلج حاد متفاوت است. زنبوران مبتال به این ویروس به تدریج 
فلج شده و می میرند. زنبوران آلوده در کف کندو روی زمین خزیده و قدرت پرواز 
ندارند. این ویروس در بافت عصبی زنبورها تکثیر پیدا کرده و موجب فلجی آنها 
ویروس  این  برابر  در  متفاوتی  حساسیت  زنبورعسل  الین های  و  نژادها  می شود، 

دارند.
پیشگیری و درمان: در حال حاضر برای تمامی  بیماری های ویروسی زنبورعسل 
باشد  زیاد  بیماری  شدت  که  مواردی  در  ندارد.  وجود  معالجه  مستقیم  راه  هیچ 
به وسیله ملکه های سالم و مقاوم مفید است. جایگزینی  تعویض ملکه یک کلنی 
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ملکه موقعی مناسب است که ملکه سالم جدید از محل دیگر و یا حتی در منطقه ای 
دیگر آورده شده باشد. در مورد بیماری های ویروسی کنترل بیماری نوزما و کنه 
واروآ به طور غیرمستقیم سبب مقاومت کلنی به ویروس ها می گردد. تقویت جمعیت 
کلنی ها، تأمین غذای کافی برای نوزادان و اعمال مدیریت صحیح در پیشگیری از 

بیماری های ویروسی و تا حدودی کنترل آنها مؤثر است.
نکاتی کنترل بیماری ویروس فلجی در زنبورستان 

 ویروس اغلب زنبورهای بالغ را درگیر می کند.
از کندوی آلوده ممکن است بیماری را در زنبورستان منتشر   جابه جایی قاب 

کند.
 نظافت مرتب کندو و حذف پوکه های قدیمی و سیاه ممکن است برای پیشگیری 

مؤثر باشد.
 تغذیه با شربت شکر می تواند در کنترل بیماری نقش داشته باشد.

 هر چند در کلنی های آلوده مرگ و میر زیادی در اثر غرق شدن زنبورها مشاهده 
می شود.

شدن  مشخص  تا  آلوده  کندوی  بیماری  به  شک  صورت  در  می شود  توصیه   
وضعیت از زنبورستان جدا نگهداری شود.

درمان  می کنند  درگیر  را  اعصاب  سیستم  که  ویروس هایی  برای  کلی  به طور   
مؤثری وجود ندارد و فقط می توان پیشگیری و کنترل را پیشنهاد کرد. این موضوع 
حتی برای بیماری های انسانی هم مصداق دارد )هاری و فلج اطفال( درمان ندارند 

ولی با واکسن قابل پیشگیری هستند.
 کنترل موثر کنه واروآ و قوی نگه داشتن کندو واکسیناسیون زنبور در مقابل 

بیماری هاست.

 )Chalk brood( الرو گچی
در  نوعی بیماری قارچی است که تنها در مرحله الروی مشاهده می شود. ظاهراً 

ایران وجود ندارد.
عامل بیماری زا، قارچی از گروه اسکومسیت ها به نام Ascosphaera apis می باشد. 
اسپورهای تولید شده توسط قارچ ها همراه با مواد غذایی وارد دستگاه گوارش الرو 
شده و جوانه زده و رشته های میسلیوم را به وجود می آورد و مسیلیوم ها در دیواره 
بدن الرو می گردد.  انتهایی  باعث متالشی کردن قسمت های  و  نفوذ کرده  معده 

اسپور این قارچ در الروهایی که کمی سرما خورده اند بهتر رشد می کند.
سلول هایش  سر  شدن  بسته  از  پس  روز  دو  معموالً  آلوده  الرو  بیماری:  عالئم 
می میرند. این الروها ابتدا کمی  متورم و تمام حجم حجره را پر می کنند بعد از آن 
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چروکیده شده و کم کم سفت می شوند.
نحوه انتشار: 

١ از راه غذای الروی که آلوده به اسپورهای قارچ شده باشد.
۲ اسپورهای چسبیده به سطح شان و دیواره سلول

)Stone brood( بیماری الرو سنگی
تولید   )Asper gillus( از جنس  قارچی  توسط  و  است  قارچی  نیز  بیماری  این 

می شود. هم نوزادان و هم حشرات کامل را مبتال می کند.
عالئم بیماری الروها و شفیره ها ممکن است در حجرات باز و یا بسته مرده و در 
داخل حجرات به صورت اجسام مومیایی شده و سخت در می آید. الروهای آلوده 
ابتدا کرک دارو سفید رنگ و سپس به قهوه ای روشن و یا زرد متمایل به سبز تبدیل 

شده و کاماًل سخت می شوند.
نحوه انتشار این بیماری از یک کلنی به کلنی دیگر از طریق عملیات زنبورداری 
از جمله جابه جایی شان ها، تغذیه عسل و ادغام کردن کلنی ها وغیره از کلنی های 

آلوده به کلنی های سالم انجام می گیرد.

)Sac brood( بیماری الرو کیسه ای
بیماری ها  این  عامل  می شوند.  مرگ و میر  موجب  الروی  مرحله  در  بیماری  این 
جوان  الروهای  بدن  گوناگون  بافت های  سیتوپالسم  داخل  در  که  است  ویروسی 

مستقر می شوند.
مبدل  تیره  قهوه ای  به  آن  رنگ  و  مرده  روز  چند  از  پس  الروها  بیماری  عالئم 
می گردد. الروهای مرده در داخل سلول های سربسته ابتدا به رنگ روشن در آمده، 
پوست  زیر  در  جلدی  تغییر  مایع  شدن  جمع  علت  به  و  شده  سفت  بدن  جلد 
رنگ  تیره  زودتر  الرو  سینه  و  سر  ناحیه  اینکه  دیگر  و  می شود.  شکل  کیسه ای 
می شود. پس از مردن الروها اجساد آنها چروکیده و خشک شده و به صورت فلس 

مانند در مجاورت کف سلول ها قرار می گیرند.
نحوه انتشار هر الروی که توسط ویروس الرو کیسه ای می میرد حدود 1 میلی گرم 
ویروس تولید می کند که این مقدار برای آلودگی 1000 کلنی کافی است. انتشار 
این  می گیرد.  کامل صورت  زنبورهای  توسط  دیگر  سال  به  سالی  از  بیماری  این 
ویروس در داخل بدن حشرات بالغ می ماند و در غدد شیری آنها جمع می شوند و 

هنگام تغذیه الروها توسط این زنبوران باعث انتشار بیماری می شدند.
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کنه آکارین
 این نوع کنه در لوله های تنفسی زنبور عسل زندگی و از خون آن تغذیه می کنند. 

و اغلب به علت عدم مشاهده آن با چشم مورد غفلت واقع می شود.
عالئم وجود کنه آکارین )تراشه ای(

زنبوران مبتال به این بیماری )در آلودگی شدید( قادر به پرواز نبوده و جلو دریچه 
کندو این طرف و آن طرف می روند و بسیار شبیه به زنبوران مبتال به نوزما رفتار 
می کنند. مخصوصاً حالت فلج بسیار بارز است ، اما در بیماری آکارین حالت اسهال 
وجود ندارد. اگر یک زنبور مبتال به آلودگی شدید به طرف باال پرتاب شود بدون 
آنکه کوششی برای پرواز از خود نشان دهد به زمین می افتد. از عالئم مهم این 

بیماری شکل بال های زنبور است که باز و به صورت حرف K می باشد.
روش درمان کنه تراشه ای )آکارین(

جهت درمان کنه تراشه ای باید از داروهای دودزا یا تبخیری استفاده کرد تا وارد 
ببرد. بهترین  از بین  را  لوله های تنفسی و کیسه های هوایی زنبور شده و کنه ها 
درمان استفاده از منتول، اسید فرمیک و اگزالیک اسید می باشد. همان روش هایی 
که در مورد اسید فرمیک و اگزالیک )روش تصعید( جهت از بین بردن کنه واروآ 
دستگاه  که  زنبوردارانی  اما  شد.  خواهد  نیز  آکارین  کنه  درمان  باعث  گفته شده 
تصعید و اسید فرمیک 65 درصد ندارند می توانند جهت درمان این نوع کنه از اسید 
اگزالیک )برای هر کندو ده قاب 3 گرم( در دودی استفاده کنند. بر خالف تصور 

دوستان دود تنباکو تأثیر چندانی بر کنه آکارین ندارد.

)I. H. N.( بیماری نکروز عفونی بافت های خون ساز
این بیماری معموالًً زمانی رخ می دهد که درجه حرارت آب پایین باشد، بیماری 
چشم،  بیرون زدگی  غالباً  و  مقعد  از  دنباله دار  مدفوع  خروج  ناگهانی،  تلفات  با 
آبشش های رنگ پریده و تورم ناحیه شکمی  مشخص می شود. وقتی که ماهیان 

تشریح می شوند، خونریزی در ناحیه معده مشاهده می شود.
پیشگیری و درمان: این بیماری ممکن است از طریق آلودگی مادرزادی تخم ها 
 ppm100 انتقال یابد، که باید با ضدعفونی کردن تخم ها به وسیله یدوفور با غلظت
رعایت جدی  و  آلوده  ماهیان  کردن  جدا  کرد.  مبارزه  آن  با  دقیقه  مدت 10  به 

مقررات بهداشتی نیز در پیشگیری مؤثر است.



103

فصل سوم: عوامل بیماری زا در دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

)I.P.N( بیماری نکروز عفونی لوزالعمده
در این بیماری غالباً ممکن است خونریزی در پانکراس، معده و روده دیده شود. 
غدد  یا  روده  از  ویروس  براساس جداسازی   I.P.N عفونت  آزمایشگاهی  تشخیص 

تناسلی یا مدفوع حامالن )به عنوان مولدین( آلوده استوار است.
پیشگیری و درمان: باید از تخم های عاری از بیماری استفاده کرد و بچه ماهیان 
را جدا از ماهیان بزرگ تر پرورش داد. همچنین جهت هرگونه نقل و انتقال ماهی 

باید کنترل بهداشتی صورت گیرد.

سپتی سمی آئروموناس
بچه  ایجاد می شود و معموالًً  آئروموناس هیدروفیال  باکتری  به وسیله  بیماری  این 
از یک دوره مختصر و کوتاه که  بیماری مبتال می شوند، پس  این  با  ماهیانی که 
تغذیه شان کاهش می یابد، بدون نشان دادن هیچ گونه عالئم دیگری می میرند. این 
نمونه بیماری مختص بچه ماهیان قزل آال و بچه ماهیان مرحله پار ماهی آزاد اطلس 
است و فقط به وسیله شواهد آزمایشگاهی مطمئن شامل جدا کردن کلنی باکتری ها 

از کلیه یا سایر ارگان ها قابل تشخیص است.
دادن  کاهش  به ویژه  محیطی  شرایط  بهبود  و  اصالح  درمان:  و  پیشگیری 
آالینده های مواد آلی، به کاهش ضایعات کمک خواهد کرد. استفاده از سولفامرازین 

و اکسی تتراسیکلین نیز برای درمان توصیه می شود.
ntreobacteria هستند که  انتروباکتری های  بیماری  عامل  بیماری دهان قرمز 
به فراوانی در آب شیرین یافت می شوند، به خصوص اگر الشه های جانوری درآب 
انتروباکتری ها  خانواده  از  باکتری  گونه  دو  فقط  همه  این  با  باشد.  داشته  وجود 
است که  روکری  یرسینا  آنها  از  یکی  بیماری می شوند که  ماهیان سبب  آزاد  در 
معموالًً در قزل آالی رنگین کمان پرورشی و گاهی در ماهی آزاد سبب ایجاد نوعی 

سپتیسمی  باکتریایی به نام بیماری دهان قرمز)ERM( می شود.
برای  می کند.  پیشگیری کمک  به  بهداشتی  اصول  رعایت  و درمان:  پیشگیری 
درمان ماهیان مبتال نیز تتراسیکلین ها و سولفونامیدها را توأم به روش خوراکی 

)مخلوط با غذا( به ماهیان مبتال می دهند.

بیماری کلومناریس
 Felexibacter باکترکلومناریس  فلکسی  کلومناریس،  بیماری  ایجاد  عامل 
Columnaris است و به واسطه اینکه بر روی الم میکروسکوپ، این ارگانیسم ها 
به صورت ستون هایی قرار می گیرند، بیماری بهنام کلومناریس نامیده می شود. این 
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از 25  این علت در حرارت کمتر  به  باال تکثیر می یابد و  باکتری در حرارت های 
تحت  و  در گسترش های مرطوب  پیدا می کند.  به ندرت شیوع  درجه سانتی گراد 
تشکیل دهنده  ارگانیسم های  لغزشی  موجی  حرکات  واسطه  به  زیاد،  بزرگ نمایی 
ستون ها، می توان به راحتی این باکتری را تشخیص داد. در مراحل اولیه، برانش ها 
ممکن است ضعیف شده و ماهی ها کنار توری آخر استخر جمع شوند یا در سطح 
بیشتر  برانش  بافت  برخی حاالت  در  نخورند.  غذا  و  کنند  به سرعت حرکت  آب 
خراب می شود. بافت خراب شده در این حالت رنگ خاکستری مایل به سفید دارد 
و بیشتر رشته های برانشی ها ممکن است فاسد شوند. در اکثر موارد ممکن است، 

فقط برانشی های یک طرف آلوده شوند. 
افزایش دفعات  و  افزایش اکسیژن  اصالح شرایط محیطی،  پیشگیری و درمان: 
محلول  درمان حمام  برای  و  دارد  بیماری  کنترل  در  عمده ای  نقش  آب  تعویض 
ماالشیت گرین، سولفات مس و فرمالین و تجویز آنتی بیوتیک نتایج خوبی به همراه 

خواهد داشت.

بیماری ساقه دمی
عامل این بیماری فلکسی باکتر سایکروفیال Felexibacrer Psychrophila است.

این گروه از میکسیوباکتری ها مسئول بروز بیماری آب سرد و ساقه دمی هستند که 
بیماری زایی آنها عموماً در حرارت های پایین شدت می یابد و آزاد ماهیان را آلوده 
می سازند. این ارگانیسم ها بلند و باریک هستند و به خصوص منطقه دمی  ماهی را 

مورد هجوم قرار می دهند.
بیماری ساقه دمی  بیشتر در ماهیان انگشت قد دیده می شود، ولی گاهی ممکن 
است در آزاد ماهیان بزرگ نیز دیده شود در مراحل پیشرفته، بیماری سبب از بین 
رفتن باله دمی  و قسمت انتهایی ساقه دمی  می شود و استخوان ها و مهره های دم 

را نمایان می سازد برخی از اوقات ابتدا ساقه دمی آلوده می شود.
پیشگیری و درمان: باال بردن درجه حرارت آب در کنترل بیماری بسیار مؤثر 
است و اشتهای ماهیان نسبتاً سالم را زیاد می کند و از شدت بیماری می کاهد. 
تجویز اکسی تتراسیکلین همراه با غذا هنگامی که ماهیان هنوز اشتهای خود را از 

دست نداده باشند نیز مفید خواهد بود.

بیماری استرپتوکوکوزیس
استرپتوکوکوزیس یک بیماری میکروبی است که توسط باکتری استرپتوکوکوس 
اینایی و الکتوکوکوس گارویه در ماهی ایجاد می شود. با توجه به در معرض خطر 
و  توجه  لزوم  کشور،  قزل آالی  ماهی  پرورش  مزارع  در  بیماری  این  بروز  و  بودن 
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آشنایی پرورش دهندگان با این بیماری بیش از پیش احساس می شود.
نشانه های بیماری به دو شکل بالینی و کالبدگشایی هستند.

الف( نشانه های بالینی: مثل بی اشتهایی، سستی و بی حالی، بیرون زدگی چشم 
)یک یا هر دو چشم(، تیرگی رنگ بدن، کدورت و خونریزی در چشم ها، خونریزی 
در قسمت های مختلف آبشش، شنای نامتعادل و شنای عمودی )سر به طرف باال(، 

خونریزی در قاعده باله ها، و زخم های سطحی در بدن.
ب( نشانه های کالبدگشایی: مثل خونریزی و پرخونی در کبد همراه با تورم و 
تیرگی رنگ، خونریزی در کلیه همراه با تورم، خونریزی در کیسه شنا، خونریزی 
در قسمت های خلفی روده همراه با تجمع موکوس صورتی رنگ در روده، خونریزی 
در طحال همراه با بزرگ تر شدن و گرد شده لبه های آن، و تجمع مایع خونی در 

حفره شکمی و اشباع آن.
مهم ترین عامل مستعدکننده شرایط استرس زا می باشد که شامل باال بودن تراکم 
جابه جا کردن و دستکاری ماهیان، افزایش دمای آب، کاهش کیفیت آب و تغذیه 

نامناسب می باشد.
تشخیص بیماری بر اساس عالئم درمانگاهی و یافته های کالبد گشایی همچنین 
رنگ آمیزی گرم از نمونه های مشکوک، کشت و مشاهده پرگنه ها در محیط های 

کشت استاندارد استوار است.
را  بیماری  شیوع  آنتی بیوتیک ها  می رسد  نظر  به  بیماری:  درمان  و  پیشگیری 
مهار می کنند اما باکتری را کاماًل حذف نمی کنند زیرا باکتری ها به دور از استرس 
اشتها  کاهش  به علت  بیمار  ماهیان  دیگر  طرف  از  می مانند.  زنده  آنتی بیوتیک ها 
نمی توانند به خوبی خوراک محتوی دارو را مصرف کنند. عوامل مؤثر در کنترل و 

پیشگیری عبارت اند از:
 واکسیناسیون کلیه مراکز تکثیر و پرورش ماهی قزل آال

 نظافت مرتب استخرها در حدی که فاقد پوشش گیاهی و رسوبات غذایی باشد.
 استفاده از خوراک ساخت کارخانه های معتبر اعم از پلت. اکسترود...

انسانی جهت  و  دامپروری  مراکز  با  فاصله  رعایت  و  اول  از آب دست  استفاده   
جلوگیری از آلودگی آب با فاضالب

 رعایت فاصله الزم با مراکز پرورش دام و طیور
 رعایت فاصله مناسب با شهر و روستا

 احداث استخرها در محل مناسب
  توان منابع آبی و اصل خود پاالیی

 کاهش دمای آب ورودی در ماه های گرم سال و عدم استفاده از سیستم برگشت 
آب
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 کاهش تراکم ماهی تا حد استاندارد
 دفن بهداشتی ماهیان تلف شده

 قرنطینه بچه ماهیان قبل از ورود به استخرها
 تهیه بچه ماهی از مراکز معتبر و دارای گواهی تضمین سالمت

 تهیه غذا از شرکت های معتبر و مطمئن
 عدم استفاده از خوراک دست ساز )خوراک  تر(

 در صورت خرید بچه ماهی در سایز های مختلف بایستی قبل از رهاسازی در 
مزرعه حداقل 48 ساعت قرنطینه بوده و پس از اتمام عملیات ضدعفونی و تأیید 

دکتر دامپزشک در سایر استخرها رهاسازی شوند.
اینکه این بیماری در دمای باالی آب بروز می کند، در صورت در  با توجه به   
ورودی  آب  دمای  کاهش  جهت  پایین  درجه  با  چشمه  یا  چاه  آب  بودن  اختیار 

استفاده گردد.
 در صورت مشاهده عالیم مشکوک از قبیل بیرون زدگی چشم، سیاه شدن پوست 
ماهی و تلفات غیر عادی بالفاصله ماهی جهت کشت باکتریایی به آزمایشگاه ارسال 

شود.
 از مواد ضدعفونی کننده در مبادی ورودی مزرعه و استخرها استفاده شود.

 دفن بهداشتی تلفات به صورت روزانه انجام گردد.
 از رفت و آمد کارگران به مزارع مجاور جلوگیری شود.

 در ماه های گرم سال تراکم و بیومس مزرعه به حداقل کاهش یابد و از سیستم 
برگشت آب استفاده نگردد.

 استفاده از محرک های سیستم ایمنی در غذا.
در صورت مشاهده عالئم بیماری و تلفات غیر عادی در مزرعه بالفاصله اقدامات زیر 

برای درمان آنها باید انجام شود:
 ارسال نمونه زنده به آزمایشگاه جهت کشت باکتریایی و آنتی بیوگرام.

 قطع کامل غذا در استخرهایی که عالئم بیماری دارند.
 استفاده از حمام نمک طعام به میزان یک کیلوگرم در مترمکعب.

 قرنطینه استخرهایی که عالئم بیماری دارند. کاهش دمای آب
توسط  تراپی  آنتی بیوتیک  انجام  باکتریایی  آزمایش  بودن  مثبت  صورت  در   

آنتی بیوتیک های مجاز زیر نظر متخصص بیماری های آبزیان
آبی  منبع  یک  از  که  دست  پایین  مزارع  به خصوص  اطراف  مزارع  به  اطالع   
مشترک استفاده می نمایند تا در صورت مشاهده عالئم مشابه عملیات فوق در آن 

مزارع انجام شود.
بار  یک  هفته ای  روزانه،  عادی  تلفات  به حد  رسیدن  و  تلفات  کاهش  از  پس   

حمام نمک 
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 یا سایر ضدعفونی کننده ها تا عرضه ماهی به بازار ادامه یابد.
 خشک نگه داشتن کارگاه های آلوده و ضدعفونی استخرها قبل از وارد کردن 

ماهیان به استخرها
مقاومت  افزایش  سبب  بیماری  این  علیه  واکسیناسیون  که  است  ذکر  به  الزم 
ماهی، سالمت ماهیان و بهبود وضعیت بهداشتی ماهیان می شود در نتیجه سبب 
افزایش رشد، کاهش تلفات ماهی، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش ضایعات 
غذا می گردد. همچنین فقط باید ماهیان سالم را واکسینه نمود. برای فعال شدن 
دستگاه ایمنی باید به ماهی فرصت کافی داد به عبارت دیگر می بایست در زمان 
زیرا  داد.  انجام  را  واکسیناسیون  بیماری  شیوع  احتمال  زمان  از  قبل  و  مناسب 
مدتی طول می کشد تا آنتی ژن واکسن دستگاه ایمنی بدن ماهی را وادار به تولید 

آنتی بادی کند و این امر بستگی به درجه حرارت آب دارد.
به  داد.  انجام  تزریقی  و  خوراکی  غوطه وری،  به صورت  می توان  را  واکسیناسیون 
منظور افزایش اثر واکسن و باال بودن سطح ایمنی و افزایش دوره ایمنی، واکسن 
یادآور و مواد تحریک کننده پاسخ ایمنی نیز به کار برده شود. مناسب ترین دما برای 

واکسیناسیون 10ـ8 درجه سانتی گراد می باشد.

ایکتیو فیتیریوس
در شرایط درجه حرارت باال و سرعت آب، عفونت حاد با انگل ایکتیو فیتیرویوس 
گاهی باعث تلفات سنگین در ماهیان آزاد و قزل آال می شود در ماهیان آلوده حالت 
تحریک شدیدی در پوست ایجاد می شود که ممکن است در تمام سطح استخر 
از آب به باال بپرند، درست مانند حالتی که اکسیژن آب کم باشد، اغلب ماهیان 
مبتال خودشان را به کف و دیواره های استخر می مالند و ممکن است در حرکات 
ناگهانی حالت نقره خاصی را از خود نشان دهند معموالًً آزمایش چنین ماهیانی، 
وجو د انگل های کوچک سفید رنگ را در پوست نشان می دهد در خراش دادن 
پوست ماهیان آلوده ممکن است هر دو حالت انگل یعنی شکل عفونت زای آن )که 
به صورت انگل کوچکی است که به سرعت می چرخد( یا انگل بالغ قهوه ای رنگ 

بزرگ به شکل هسته نعل اسبی آن دیده شود. 
انگل های Ich در ماهیانی که در آب کثیف و آلوده و با جریان کم یا آب های دارای 

غذای آلوده پرورش می یابند، به خوبی رشد می کنند.
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پیشگیری و درمان: تعویض زود به زود آب استخر و افزودن سرعت جریان آب در 
پیشگیری مؤثر است. به کاربردن متوالی مواد دارویی مثل سولفات مس و فرمالین 
به مقدار ppm 200 و اضافه کردن نمک و آهک به آب در درمان توصیه می گردد.

 
)Lernaea( لرنه آ

انگلی  زندگی  خانواده  این  ماده  جنس  فقط  و  است  پوستان  از سخت  انگل  این 
دارد. لرنه آ در موقع بلوغ به موجودی کرمی  شکل و کرم مانند تبدیل می شود که 
به وسیله سر لنگر مانند خود تا عمق چند میلی متری عضالت ماهی نفوذ می کند 

و به آن متصل می شود.
با تری کلروفرم و آهک می تواند در از بین بردن انگل  درمان: ضدعفونی کردن 

مؤثر باشد.

چرخه بیماری انگلی ایک
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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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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
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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



119

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
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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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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
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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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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.



1۲۵

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

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 5

دامپروری ارگانیک



1۳۸

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.



1۵۸

مقایسه حمل ونقل و کشتار بین استانداردهای مختلف

UKROFSSAIFOAMEU

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 



16۲

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.

                        جدول ارزشیابی پودمان

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی 

)شایستگی ها(
استاندارد عملکرد 

)کیفیت(
نتایج

استاندارد )شاخص ها، داوری، 
نمره دهی(

نمره

دامپروری 
ارگانیک

تحلیل تمایزی 
دامپروری ارگانیک 

تحلیل ویژگی های و غیر ارگانیک
تولید در دامپروری 

ارگانیک و 
غیر ارگانیک 

بر اساس استاندارد

باالتر 
از حد 
انتظار

دامپروری  در  تولید  ویژگی های  تحلیل 
۳ارگانیک و غیر ارگانیک بر اساس استاندارد

در حد 
انتظار

دامپروری  در  تولید  ویژگی های  تحلیل 
۲غیر ارگانیک با رویکرد اقتصادی

تحلیل شرایط در 
دامپروری ارگانیک

پایین تر 
از حد 
انتظار

تحلیل شرایط تولید در دامپروری ارگانیک 
1و غیر ارگانیک

نمره مستمر از 5

نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20
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