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سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران  و  تغییرات 
سریع عصر فناوری  و نیازهاي متغیر جامعه بشری و دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته امور دامي باز طراحي 
و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف گردید. این کتاب و درس از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد 
در حالی که سبد درسی هنرجویان برای سال دوازدهم تدوین و تألیف شده است و مانند سایر دروس شایستگی و 
کارگاهی داراي 5 پودمان می باشد. کتاب دانش فني تخصصی مباحث نظری و تفکیک شده دروس کارگاهی و سایر 
شایستگی های  رشته را تشکیل نمی دهد بلکه پیش نیازی برای شایستگی های الزم در سطوح باالتر صالحیت حرفه ای 
تحصیلی  مقاطع  به   ورود  برای  هنرجویان  آماده سازی  تخصصی  فنی  دانش  کتاب  کلی  هدف  می باشد.  تحصیلی  ـ 
باالتر  و تأمین  نیازهاي آنان را در راستاي محتواي دانش نظري است. یکی از پودمان های این کتاب با عنوان »کسب 
اطالعات فنی« با هدف یادگیری مادام العمر و توسعه شایستگی های هنرجویان بعد از دنیای آموزش و ورود به بازار کار، 
سازماندهی محتوایی شده است. این امر با آموزش چگونگی استخراج اطالعات فنی موردنیاز از متون فنی غیر فارسی و 
جداول، کتابچه هاي سرویس و نگهداري، قطعات، تعمیر ماشین هاي کشاورزي و تجهیزات ثابت کشاورزي و صنعتی و 
درک مطلب آنها در راستای توسعه شایستگی های حرفه ای محقق خواهد شد. تدریس کتاب در کالس درس به صورت 

تعاملي و با محوریت هنرآموز و هنرجوي فعال صورت مي گیرد.
به مانند سایر دروس هنرآموزان گرامي  براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. 
نمره قبولي در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش ارزشیابي پایاني و مستمر تشکیل می شود. 
این کتاب مانند سایر کتاب ها جزئي از بسته آموزشي تدارک دیده شده براي هنرجویان است. شما مي توانید براي 
آشنایي بیشتر با اجزاي بسته ، روش هاي تدریس کتاب، شیوه ارزشیابي مبتني بر شایستگي، مشکالت رایج در یادگیري 
محتواي کتاب، بودجه بندي زماني، نکات آموزشي شایستگي هاي غیرفني، آموزش ایمني و بهداشت و دریافت راهنما 
و پاسخ برخی از فعالیت هاي یادگیري و تمرین ها به کتاب راهنماي هنرآموز این درس مراجعه کنید.در هنگام ارزشیابی 

استاندارد عملکرد از ملزومات کسب  شایستگی مي باشند. 
کتاب دانش فنی تخصصی  شامل پودمان هایي به شرح زیر است:

پودمان اول: کسب اطالعات فني
پودمان دوم: تأسیس واحدهاي پرورش دام و آبزیان

پودمان سوم: عوامل بیماري زا در دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان
پودمان چهارم: ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

پودمان پنجم: دامپروري ارگانیک
هنرآموزان گرامی در هنگام یادگیری و ارزشیابی، هنرجویان بایستی کتاب همراه هنرجو را با خود داشته باشند.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا 
برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و 
تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در کتاب های درسی تغییر رویکرد آموزشی، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. 
شایستگي، توانایي انجام کاردر محیط واقعي بر اساس استاندارد عملکرد تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت 

و نگرش مي شود. در رشته تحصیلي ـ حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1 شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهاي پرورش دام و آبزیان، 

تحلیل بیماري هاي دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان، کاربرد ژنتیک و اصالح نژاد در تولید و پرورش دام، طیور، زنبور 
عسل و آبزیان و تحلیل تمایزی دامپروري ارگانیک و غیر ارگانیک.

2 شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند مسئولیت پذیری، نوآوری و مصرف بهینه انرژی

3 شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها و انواع شبیه سازها 

4 شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي و با مشارکت متخصصان 
برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را 

تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف برای هر یک از  کتاب هاي درسي در هر رشته است. 
درس دانش فنی تخصصی، از خوشه دروس شایستگی های فنی می باشد که ویژه رشته امور دامي برای پایه 12 تألیف 
شده است. کسب شایستگي هاي فنی و غیر غنی این کتاب براي موفقیت آینده شغلي و توسعه آن بر اساس جدول 
توسعه حرفه ای بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش داده شده دراین کتاب 

را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
این کتاب نیز شامل پنج پودمان است. هنرجویان عزیز پس از طی فرایند یاددهی ـ یادگیري هر پودمان مي توانند 
شایستگي هاي مربوط به آن را کسب کنند. در پودمان »کسب اطالعات فنی« هدف توسعه شایستگی های حرفه ای شما 
بعد از اتمام دوره تحصیلی در مقطع کنونی است تا بتوانید با درک مطالب از منابع غیر فارسی در راستای یادگیری 
در تمام طول عمر گام بردارید و در دنیای متغیر و متحول کار و فناوری اطالعات خود را به روزرسانی کنید. هنرآموز 
محترم شما مانند سایر دروس این خوشه براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید. نمره قبولي 
در هر پودمان حداقل  12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت جبران و ارزشیابي 
مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد. درکارنامه شما این درس شامل 5 پودمان درج شده که هر پودمان  از دو بخش 
نمره مستمر و نمره شایستگي تشکیل می شود و چنانچه در یکي از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، الزم است در 
همان پودمان مورد ارزشیابي  قرار گیرید. همچنین این درس داراي ضریب 4 بوده و در معدل کل شما تأثیر می گذارد.



همچنین در کتاب همراه هنرجو واژگان پرکاربرد تخصصی در رشته تحصیلی ـ حرفه ای شما آورده شده است. کتاب همراه 
هنرجوی خود را هنگام یادگیری، آزمون و ارزشیابي حتماً  همراه داشته باشید. در این درس نیز مانندسایر دروس اجزایي 
  www.tvoccd.oerp.ir دیگر از  بسته آموزشي در نظر گرفته شده است و شما می توانید با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشاني

از عناوین آنها مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني مانند مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، حفاظت از محیط زیست 
و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با شایستگي هاي فني، طراحي و در کتاب 
درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي 

فني آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري در جهت سربلندي 
و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته جوانان برومند میهن اسالمي برداشته 

شود.
دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش





پودمان ١

کسب اطالعات فنی

آشنايی با اصطالحات انگليسي در رشته علوم دامی، نيازي اساسي است. هنرجوي اين رشته بايد بتواند مفهوم عبارت های 
تخصصي را که با آنها روبه رو مي شود به خوبي درك کند. بديهي است براي کسب اطالعات در زمينه های گوناگون پرورش، 
خريد و فروش، دستورالعمل استفاده از کاتالوگ ها، نهاده های مصرفی، جدول راهنمای دستگاه ها و  غيره در  اين رشته از 

اهميت ويژه اي برخوردار است. 
 )Reading( اين پودمان شامل اطالعاتی دربارة پرورش دام، طيور، زنبورعسل و آبزيان می باشد که شامل دو بخش خواندن

و فعاليت هاي )Activities( يادگيري هدف دار مي باشد. 
هدف از ارائه اين پودمان، تدريس زبان انگليسی نمی باشد، بلکه کسب اطالعات فنی و تخصصی مربوط به رشتۀ امور دامی 
است که از طريق مطالعه و بررسی منابع، مقاالت و مراجع انگليسی، کاتالوگ ها و موارد مشابه می توان به اين هدف دست يافت.
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طبقه بندی  حیوانات

متن زیر توضیحی درباره طیور )مرغ گوشتی و تخم گذار( است، آن  را به  فارسی ترجمه کنید.
Poultry
Poultry are domesticated birds kept by humans for their eggs, their meat or their feathers. 
These birds are most typically members of the superorder Galloanserae (fowl), especially 
the order Galliformes (which includes chickens, quails, ostrich, and turkeys).
Poultry are farmed in great numbers with chickens being the most numerous. More 
than 50 billion chickens are raised annually as a source of food, for both their meat and 
their eggs. Chickens raised for eggs are usually called layers while chickens raised for 
meat are often called broilers.
 Egg ـ laying chickens
Commercial hens usually begin laying eggs at 16-20 weeks of age, although produc-
tion gradually declines soon after from approximately 25 weeks of age.
The majority of hens in many countries are housed in cages.

Whale           Eagle           Guppy              Snake               Newt

Classification of Animals

Vertebrates Invertebrates

Warm-Blooded Cold-Blooded

Mammals Birds Fish Reptiles Amphibians

Bear          Ostrich           Salmon            Turtle              Frog

Tiger          Peacock         Goldfish         Crocodile           Toad
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پودمان اول: کسب اطالعات فنی

Indoor broilers
Meat chickens, commonly called broilers, are floorـraised on litter such as wood shavings, 
peanut shells, and rice hulls, indoors in climateـcontrolled housing. 
Under modern farming methods, meat chickens reared indoors reach slaughter weight 
at 5 to 9 weeks of age. 
 At nine weeks a hen will average around 7 pounds and a rooster will weigh around 12 
pounds, having a nineـpound average.

الف( از  میان کلمات زیر، برای هر  تصویر واژه مناسبی را انتخاب کنید:
)Chickens, Quails, Ostriches, Turkeys(

ب( تصاویر زیر بیانگر بخشی از تولیدات طیور می باشد. از میان کلمات زیر، برای هر تصویر واژة مناسبی  
را انتخاب کنید:

)Eggs, Feathers, Meet, Taxidermy(

ج( کلمات انگلیسی مناسب هر یک از عبارات زیر را از متن درس پیدا کرده و در جای خالی بنویسید.
است.  آهن  از  غنی  و  طبیعتی گرم  و  پایین  کلسترول  با  کم چرب  گوشت قرمز  دارای  پرنده  این  الف( 

.)...................(
ب( با یک ریش گوشتی آویزان از زیر نوک و یک برآمدگی گوشتی که از باالی نوک آویزان است و 

اسنود نامیده می شود، متمایز می  گردند. )....................(
ج( در پزشکی سنتی خواص گوناگونی برای تخم و گوشت این پرنده برشمرده اند. )..................................(.
د( پس از تخم گذاری2۱ روز طول می کشد که تخم آنها به جوجه تبدیل شوند. ).....................................(.

تمرين 
کنيد

.........................           .........................                    .........................                   .........................       

.........................       .........................                .........................                      .........................             
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Chicken anatomy

Poultry cuts

الف( با توجه به تصاویر فوق معادل انگلیسی اندام های زیر را بنویسید.

کبد قلب
چشم سنگدان
مغز چینه دان
گردن بال
پشت ران

تمرين 
کنيد

EyeNostril
Brain

Lungs
Caeca

Ovary Kidney

Oviduct

Cloaca

Large intestine

Small intestine

Duodenal loop
PancreasGizzardLiver

Spleen
Gall bladder

Proventriculus
Heart

Crop

Oesophagus
Trachea
Larynx
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پودمان اول: کسب اطالعات فنی

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

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 زیر مرتبط با پرورش بوقلمون می باشد، آن را به فارسی ترجمه کنید.

               Turkeys on pasture at an             Modern domestic turkeys under
                 organic farm.                               commercial conditions.   

The domestic turkey (Meleagris gallopavo) is a large fowl.
In commercial production, breeder farms supply eggs to hatcheries. After 28 days 
of incubation, the hatched poults are sexed and delivered to the grow ـ out farms. 

oviduct          kidney         breast         
spleen        lungs      tail

با  توجه به تصویر، شمارة  مرتبط با کلمات زیر را بنویسید.

Caruncle ـ
Snood ـ
)Wattle )Dewlap ـ
Major caruncle ـ
Beard ـ

Anatomical structures on the head and throat of a domestic turkey.

تمرين 
کنيد

1

2

3
4

5
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متن زیر درباره شترمرغ می باشد، آن را به فارسی ترجمه کنید.
The ostrich is a large flightless bird that lives in world. Ostriches do not fly, but can run 
faster than any other bird. Ostriches have the biggest eyes of all land animals. Ostriches 
have long legs and a long neck, but they have a small head. Male ostriches can be 1.8 -2.7 
meters.
Ostriches mainly eat plant matter, but they also eat insects. The plant matter consists of 
seeds, shrubs, grass, fruits and flowers while the insects they eat include locusts. The 
incubation period is 35 to 45 days. Ostriches can weigh up to 156.8 kg.

 معادل فارسی جمالت تصویر باال را بنویسید. 
Eyelashes to protect the eyes from sand 
Small wing and cannot fly
Long, strong legs for running
Long neck
Soft, thick feathers
Split hooves with 2 toes

تمرين 
کنيد

                             An ostrich egg              Female incubating eggs in a shallow                  
                                                                  nest on the ground

Anatomy of the ostrich

eyelashes to protect 
the eyes from sand

small wings 
and cannot fly

long neck

Soft,thick featherslong, strong legs 
for running

Split hooves with 2 toes
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پودمان اول: کسب اطالعات فنی

متن زیر مرتبط با پرورش بلدرچین است، آن را به   فارسی ترجمه کنید.
The quail is a small to mediumـsized, cryptically coloured bird. The Japanese quail, 
Coturnix japonica, is a species of Old World quail found in East Asia. 
The diet of the Japanese quail includes many different types of grass seed such as white 
millet and panicum. They also feed upon a variety of insects, their larvae, and other 
small invertebrates
As the Japanese quail is easily managed, fast growing, small in size, and can produce 
eggs at a high rate, it has been farmed in large quantities across the globe.

باتوجه به اطالعات قبلی در رابطه با پرورش طیور به روش ارگانیک، درستی جمالت زیر را بررسی کنید. 
)True or False(
 .range ـIn organic systems, chickens are also free...........ـ1
 Organic systems are based upon restrictions on the routine use of synthetic...........ـ2
yolk colourants, in feed or in water medications, other food additives and synthet-
ic amino acids, and a lower stocking density and smaller group sizes.
 .In organic systems, the breeds used are slower growing...........ـ3

تمرين 
کنيد

Organic chickens  

Quail
eye

wings
face

neck

chest

legs
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Anatomy of cattle

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

Teats Face

Tail Poll

Udder Muzzle

Swithch Hoof

تمرين 
کنيد

متن زیر مرتبط با پرورش گاو است، آن را به  فارسی ترجمه کنید.
Cattle are commonly raised as livestock; for meat )beef and veal(, for milk )see dairy 
cattle(, and for hides, which are used to make leather. They are used as riding animals 
and draft animals. Another product of cattle is dung, which can be used to create manure 
or fuel.
The weight of adult cattle varies, depending on the breed. 
Certain breeds of cattle, such as the HolsteinـFriesian, are used to produce milk. Which 
can be processed into dairy products such as milk, cheese or yogurt. Dairy cattle are 
usually kept on specialized dairy farms designed for milk production. Most cows are 
milked twice per day.

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

nosemuzzle

face

forehead 
poll neckwithers

crops

dewclaw heeltoes
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پودمان اول: کسب اطالعات فنی

از میان کلمات زیر واژة متناسب با هر تصویر را انتخاب کنید:
) Chickens, Goats, Calf, Camel, Bull, Milk, Lamb, Beef, Dairy cattle( 

تمرين 
کنيد

.........................                      .........................                              .........................               

.........................                               .........................                        .........................         

.........................                             .........................                           .........................          
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Anatomy of sheep

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

Hock Nostrills

Leg of lamb Neck

Dock Ear

Back Shank

تمرين 
کنيد

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
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پودمان اول: کسب اطالعات فنی

متن زیر دربارة پرورش گوسفند می باشد، آن را به فارسی ترجمه کنید.
Sheep, one of the earliest animals to be domesticated for agricultural purposes, Sheep 
and goats are raised for fleece, meat )lamb, hogget or mutton( and milk. 
Ovine meat is called lamb when from younger animals and mutton when from older 
ones. 
Sheep continue  to be  important  for wool and meat  today, and are also occasionally 
raised for pelts, as dairy animals, or as model organisms for science.
Sheep and goats are exclusively herbivorous mammals. Most breeds prefer  to graze 
on grass and other short roughage, avoiding the taller woody parts of plants that goats 
readily consume.

Components of the ruminant digestive system

ب( با توجه به تصویر باال، شماره مرتبط با کلمات زیر را بنویسید. 
Ruman(.....) Small intestine(.....) Abomasum )True stomach( (.....)
Omasum )Manyplies((.....) Reticulum )Honeycomb()....(      Esophagus (.....)

6

1

2

3 4

5
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متن زیر دربارة پرورش شتر است، آن را به فارسی ترجمه کنید.
Humans have used camels for  their wool, milk, meat,  leather, and even dung, which 
can be used for fuel. Camels are ruminants, like cows.They store fat, not water. The fat 
becomes an energy source for the camel.
A camel can go a week or more without water, and it can last for several months without 
food. Camels are herbivores.Their thick lips allow them to eat things that most other 
animals couldn’t, such as thorny plants.
Camel milk is rich in vitamins, minerals, proteins and immunoglobulins. 

معادل فارسی اندام های زیررا بنویسید.

Eyelashes Camel

Head and chin Humps

Wide feed Back and legs

تمرين 
کنيد

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

Camel
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پودمان اول: کسب اطالعات فنی

Anatomy of fish

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

متن زیر مرتبط با پرورش ماهی است، آن را به فارسی ترجمه کنید.
All  fishes  share  two  traits:  they  live  in  water  and  they  have  a  backbone,  they  are 
vertebrates. Fish have developed special senses, too.
Fin fish like salmon have gills, are covered in scales, and reproduce by laying eggs.

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

Swim bladder Spinal cord
Dorsal fin

Brain

Nostril

Partially cut 
operculum

Gills
Intestine

GonadAnusAnal fin

Urinary bladder

Lateral line
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متن زیر مرتبط با ساکنین کندوی زنبورعسل است، آن را به فارسی ترجمه کنید.

Drones )males( are produced from unfertilized eggs, Workers and queens )both female( 
result from fertilized eggs.
Workers are essential for social structure and proper colony functioning. They carry 
out the main tasks of the colony, because the queen is occupied with only reproducing.

الف( با توجه به تصاویر زیر، معادل انگلیسی هر فراورده زنبور عسل را بنویسید. 

Bee products

تمرين 
کنيد

.........................                            .........................                      .........................          

.........................                            .........................                      .........................          

QueenDroneWorker

C
en

tim
et

er
s

In
ch

es
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Anatomy of honeybee

ب( با توجه به اطالعات کسب شده از کتاب پرورش زنبور عسل، جای خالی را با کلمات مناسب کامل 
کنید.

 )Pollen ـ Beeswax ـ Royal jelly ـ Propolis ـ Bee bread ـ Honey(

-is the complex substance made when bees ingest nectar, pro .............................ـ1
cess it, and store the substance into honey combs.
 Worker bees of a certain age secrete  .............................from a series of glands onـ2
their abdomens. They use the wax to form the walls and caps of the comb.
 Bees collect ............................ in their pollen baskets and carry it back to theـ3
hive. Worker bees combine pollen, honey and glandular secretions and allow it to 
ferment in the comb to make bee bread.
 the eggs, larvae or pupae of honeybees – is nutritious and –...........................ـ  4
seen as a delicacy in many countries.
 ,is a resinous mixture collected by honey bees from tree buds.............................ـ  5
sap flows or other botanical sources, which is used as a sealant for unwanted open 
spaces in the hive.
.bee secretion used to nourish the larvaeـis a honey.............................ـ  6

Forewing

Abdomen

Spiracle

Sting

Hindleg

Middle LegForeleg

Lower Lip

Upper lip

Antennae

Compound eye
Head Thorax

Jaw
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)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 
)Oxygen and Carbon dioxide level and air velocity( Ventilation تهویه / اکسیژن رسانی 

)Setting up your incubator for a successful hatch( راه اندازی دستگاه جوجه کشی 
راهنمایی که به همراه دستگاه جوجه کشی به خریدار داده می شود اصلی ترین 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.

١ـ دما 
دما یکی از آیتم های مهم در فرایند جوجه کشی است به طوری که اگر دمای محیط داخل دستگاه در اندازه 
مطلوب نگهداری نشود، افزایش تلفات تخم های نطفه دار را به دنبال خواهد داشت. دمای دستگاه جوجه کشی 
با  استفاده از قطعاتی مانند سنسور، برد و المنت دستگاه تنظیم 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.

2ـ رطوبت

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 مختلف 
با توجه به  فناوری به کار رفته در آنها، از ظرف آب و اسفنج به همراه فن، پد سلولزی و پمپ آب و یا فناوری 
التراسونیک برای تأمین رطوبت استفاده می شود. برای دستگاه جوجه کشی خانگی برای تأمین رطوبت داخل 

دستگاه از ظرف آب استفاده می شود.

)Setter and Hatcher Incubator( 3ـ ستر و هچر

ستر به دوره زمانی از جوجه کشی گفته می شود که در آن باید تخم ها برای جلوگیری از چسبیدن نطفه به 
پوسته بچرخند. در دوره هچر که 3 روز آخر جوجه کشی است تخم ها ثابت هستند و نباید چرخیده  شوند. 
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طول دوره هچر برای انواع مختلف پرندگان ثابت و 3 روز آخر جوجه کشی است در حالی که به دلیل متفاوت 
دستگاه های  است.  متفاوت   آنها  برای  نیز  ستر  زمان  مدت  پرندگان،  مختلف  جوجه کشی  دوره  طول  بودن 
قابلیت ستر  با  انجام می دهند. همچنین دستگاه هایی  به صورت خودکار  را  و هچر  فرایند ستر  جوجه کشی 
از آنها می توان در طول دوره جوجه کشی  با  استفاده  و  بازار موجود  است  نیز در  به صورت هم زمان  و هچر 
تخم های تازه دیگری را نیز وارد چرخه جوجه کشی کرده و یا از تخم های انواع مختلف پرندگان به صورت 
هم زمان جوجه کشی کرد. میزان رطوبت و دمای مطلوب نیز در دوره های ستر و هچر متفاوت  است. دمای 
مطلوب در دوره هچر کمتر از دوره ستر است درحالی که رطوبت مطلوب و اکسیژن رسانی در دوره هچر بیشتر 

از دوره ستر می باشد.

Hatching chicks                                                                                        Hatcher                                                                            Setter            

الف( با توجه به متن درس، کلمات موجود در ستون A را به  عبارت مناسب در ستون B ارتباط  دهید.

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

ب( جوجه کشی شامل مراحل زیر است، معادل فارسی این مراحل را بنویسید.
  Securing hatching eggs
  Traying hatching eggs

تمرين 
کنيد
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  Fumigation 
  Cold storage 
  Warm eggs prior to setting 
  Loading of eggs
  Candling
  Transfer of eggs
  Pulling the hatch
  Hardening
  Grading
  Sexing 
  Vaccination
  Chick delivery
  Washing and cleaning
  Disposal of waste

 )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 یکسان است.

چراگاه ها  یا  مراتع  در  دام  که  در مناطقی  کوچک  دامداری های  در  سيار:  شيردوشی  ماشين های  الف( 
به حالت آزاد نگهداری می شوند، استفاده می گردد. مخزن شیر بر روی ماشین شیردوشی قرار دارد و نیروی 

محرکه موردنیاز این ماشین ها می تواند توسط یک موتور بنزینی یا دیزلی یا برق تأمین  شود.

Mobile milking machine
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ب( ماشين شيردوش ثابت: در روش متمرکز که تعداد زیادی دام پرورش می یابند، ماشین های شیردوشی 
در ساختمان شیردوشی به طور ثابت نصب شده اند و شیر دوشیده  شده مستقیماً وارد مخزن جمع آوری شیر 

می گردد. 

اجزای مختلف ماشين های شيردوشی
 خط خأل )Vacuum line(: شامل پمپ خأل )Vaccum pump(، تانک خأل )Vaccum tank(، رگوالتور،  1

گیج خأل سنج و... می باشد.
 پولساتور )Pulsator(:پولساتور، قلب، نبض ساز به طور  متناوب و برنامه ریزی  شده باعث مسدودشدن  2

الینر در جلوی سرپستانک ها شده و از دوشش جلوگیری به عمل می آورد.
کوتاه  شیلنگ های  و  )فنجانک(  خرچنگی  کالهک ها،  الینرها،  شامل   :)Milk claw( دوشنده  واحد    3

می باشد.
4 واحد رکوردگيری و انتقال شير )Milk recording(: این واحد ها دربرگیرنده شیشه رکورد گیری، 

دریافت کننده، دریچه ها، خطوط انتقال شیر و پمپ شیر می باشد.
)Milk cooling systems( واحد خنک کنندة  شير  5

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

Automatic milking machines

Milking Machine

Stall Pipe Line
Stall Cock

Double UnitClawMilk
Line

Air Line
Single Unit

Pulsator

Wash Up 
Tap

Electric 
Motor
 Driven 
Vacuum 
Pump

Trap Door 
Automatically 

OpensWhen Pump 
Stops

Vacuum
 Tank

Relief Valve 
Vacuum Gauge
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به صورت کلی نشانه هایی از عدم کار کرد صحیح ماشین شیر دوشی عبارت اند 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.

توسط  تست  و  به سرویس  نیاز  یک مرتبه  ماه   6 هر  این که دستگاه های شیردوش  توجه  قابل  نکته  در آخر 
متخصصین مربوطه دارند.

 تجهيزات مورد نياز دامداری
 از میان کلمات زیر برای هر  تصویر واژه مناسبی را انتخاب کنید:

)Forage cutter, Milk cooling, Dehorner, Feeder, Mill and mixer, Hoof knife(

 الف( با توجه به متن درس و اطالعات قبلی، درستی جمالت زیر را بررسی کنید.
 Automatic milking is the milking of dairy animals, especially of dairy..........ـ1
cattle, without human labour. 
 The smaller farms with only one or two milking cows, may use individual...........ـ2
milking machines, especially if a herd size is less than 5 or 10 cows. 
 Cleaning and washing the udder before milking is really important as it...........ـ3
eliminates any dirt and debris that would have come with the cow laying down in 
one of her favourite spots.
ـ  4 ........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).

تمرين 
کنيد

.........................                                                .........................                      .........................    
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.........................                                              .........................                          ......................... 

اصطالحات مورد نياز پرورش زنبور عسل
 از میان کلمات زیر برای هر تصویر واژه مناسبی را انتخاب کنید:

)Pollen supplement, Beehive, Beekeeping clothing, Frame, swarms, Smoker(

.........................                               .........................                                   .........................                

.........................                                                   .........................                    .........................  

تجهيزات مورد نياز پرورش طيور
از میان کلمات زیر برای هر تصویر واژه مناسبی را انتخاب کنید:

)Cage layer, Heater, Nipple drinking, Poultry fans, Automatic flushing poultry drinking, 
Poultry brooder, Bucket drinkers, Plastic feeder baby chicken, Pan feeding system(
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 مواد خوراکی مورد استفاده  در تغذيه دام و طيور 
از میان کلمات زیر واژه متناسب با هر تصویر را انتخاب کنید:

)Corn, Soybean, Oyster powder, Bone powder, Alfalfa, Oil, Cotton seed meal, Meat meal, Wheat 
bran, Salt, Wheat, Canola meal(

.........................                                             .........................                               .........................     

.........................                                       .........................                           .........................         

.........................                             .........................                                     .........................                   
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.........................               .........................                  .........................                             .........................       

.........................                       .........................                  .........................                     .........................       

.........................                        .........................              .........................                 .........................       

جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان 
پودمان

تکاليف عملکردی
)شايستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتايج)کيفيت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

کسب 
اطالعات فنی

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

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

باالتر از حد 
انتظار

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

دامپروری در  استفاده  مورد  تجهیزات 
3

در حد 
انتظار

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

2

پایین تر از 
انتظار

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

دامپروری در  استفاده  مورد  تجهیزات 
۱

نمره مستمر از 5
نمره شايستگی پودمان از 3

نمره پودمان از 20





پودمان 2

تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان

حیوانات برای نشان دادن توانایی های ژنتیکی خود به یکسری عوامل و شرایطی نیاز دارند از مهم ترین این عوامل می توان 
به محل پرورش مناسب اشاره کرد که در این خصوص ساختمان ها و تأسیسات پرورش و نگهداری دارای اهمیت بسیاری 
می باشند. بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مناسب و استاندارد می توان با کاهش عوامل استرس زا، حداکثر تولید را به دست 
آورد. از طرفی چون احداث ساختمان ها و تأسیسات مستلزم هزینه های باال می باشد لذا رعایت اصول و استانداردها ضامن 
موفقیت در امر تولید و پرورش خواهد بود. از آنجا که این استانداردها معموالً از طرف دستورالعمل های مراجع مجوز دهنده 
لحاظ شده است، بنابراین آشنایی و کسب اطالعات در این خصوص امری ضروری است. شما هنرجویان عزیز در کتاب دانش 
فنی پایه )بخش نظام دامپروری کشور( با مجموعه مقررات، ضوابط و استانداردهای الزم برای تأسیس واحدهای پرورش 
طیور، دام های سبک و زنبور عسل آشنا شده اید. در این راستا و با توجه به محتوای دروس کارگاهی پایه 12 سعی شده است 

شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش دام های بزرگ و آبزیان در این پودمان مورد بررسی قرار گیرد.
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واحد یادگیری 1 

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش دام

آیا می دانید که:

1 شناخت ضوابط تأسیس واحدهاي پرورش دام چه ضرورتي دارد؟

2 برای احداث یک گاوداری به چه میزان فضا نیاز است؟

٣ برای احداث یک واحد پرورش شتر به چه میزان فضا نیاز است؟

٤ حداقل فواصل واحدهای پرورش گاو و شتر از سایر واحدهای پرورشی، مناطق مسکونی و .... چقدر است؟

کلیا  ت

مجوز: به موافقتی اطالق می  شود که برای ایجاد فعالیت و اداره واحدهای دامداری، کارخانه و کارگاه های 
مرتبط با آن صادر می  شود و شامل موارد زیر است:

پروانه  صدور  براي  استعالم  جهت  نامه  معرفي  قالب  در  که  است  اولیه  اي  موافقت  اصولي:  موافقت  الف( 
تأسیس براي متقاضیان فعالیت  هاي دامپروري، مرغداري، کارخانه و ... از دستگاه هاي ذي  ربط در چارچوب 
سیاست  ها و ضوابط نظام دامپروري، توسط سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسي کشاورزي استان 

صادر مي شود. 
ب( پروانه تأسیس: مجوزی است که برای احداث بنا، براساس موافقت اصولی صورت گرفته و ضمن رعایت 
ضوابط و مقررات نظام دامپروری توسط سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسي کشاورزي استان 

صادر مي  شود.
....( در موعد مقرر  ج( پروانه بهره  برداري: مجوزی است که پس از تأسیس واحد )دامداری، مرغداری و 
و برابر ضوابط به منظور شروع فعالیت و بهره  برداری، پس از تکمیل تأسیسات و تجهیز ماشین آالت، توسط 

سازمان جهاد کشاورزي و سازمان نظام مهندسي کشاورزي استان صادر مي شود.
د( سایر مجوزها: به اقتضای شرایط و صالح دید معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی صادر 
می  شود که شامل شناسنامه، کارت شناسایی و مجوزهای صادره برای آزمایشگاه تجزیه خوراک دام، طیور و 

آبزیان و آزمایشگاه تولید و انتقال جنین می  باشد. 
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زمین 

برای شروع یک پروژه پرورش دام و صنایع وابسته به آن، در مراحل ابتدایی نیاز به تهیه مکانی مناسب جهت 
احداث دامداري و سپس اخذ کلیه مجوزهای الزم از سازمان های ذي  ربط می  باشد که در ذیل به طور مشروح 

مراحل گوناگون کار بیان می شود.
فضاهای  و  تأسیسات  و  احداث ساختمان  ها  که جهت  زمیني  ایجاد واحد دامپروري:  الف( زمین محل 

مربوطه، توسط متقاضي و برابر ضوابط نظام دامپروري ارائه مي  شود، مي  تواند به یکي از اشکال زیر باشد:
1 سنددار 

2 استیجاري باالی 20 سال

٣ فاقد سند )به شرط احراز مالکیت(

٤ زمین  هاي مشاع 
٥ زمین  هاي اصالحات ارضي مفروزالرعیه1

٦ زمین  هاي واگذاري از طریق منابع ملی و موات. 

ب( زمین برای کشت علوفه: در خصوص صدور پروانه تأسیس واحدهاي پرورش دام داشتي که در آنها 
نشخوارکنندگان یا اسب، پرورش داده و نگهداري مي  شوند، متقاضي جهت تأمین علوفه دامداري خود برابر 

ضوابط نظام دامپروري، باید داراي یکي از شرایط زیر باشد:
1 مالک زمین کشت علوفه باشد.

2 مستأجر زمین کشت علوفه باشد.

٣ متصرف بالمعارض زمین کشت علوفه بوده و آن را در اختیار داشته باشد.

٤ مالک زمین  هاي واگذاري از طریق هیأت  هاي هفت نفره یا کمیسیون ماده 31 قانون باشد.

٥ با کشت  کاران علوفه، قرارداد خرید علوفه تنظیم کرده باشد. 

  

1ـ اصطالح مفروز در برابر مشاع زمانی به کار می رود که از نظر مقررات ثبتی، قصد جدا کردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکا از 
سهم سایر شرکا در ملک معین مطرح باشد.

زمین  های کشت علوفه
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 برآورد میزان آب مورد نیاز دام  های مختلف در ترکیب گله برای هر رأس )لیتر در روز(
میزان مصرف آب شرب در دام  های مختلف بستگی به شرایط پرورش، نوع و کیفیت علوفه مصرفی، وزن و سن 
دام دارد و با توجه به متغیرهای گوناگون احتساب قطعی مصرف آب شرب در هر مزرعه با توجه به ترکیب 
گله قابل حصول خواهد بود. لذا میزان آب مورد نیاز برای موارد متابولیکی، دفع ادرار، مدفوع و تعریق، تولید 

شیر و نظافت واحد پرورش محاسبه و برای انواع دام به شرح زیر می  باشد.

میزان آب مصرفی انواع دام

میزان آب مورد نیاز در شبانه  روز نوع دامردیف
)بر حسب لیتر(

125گاو شیری اصیل1

97/5گاو شیری دورگ2

72/2گاو شیری بومی3

66گاو گوشتی )پرواری(4

72گاومیش5

10گوسفند داشتی6

10گوسفند پرواری7

9/5بز داشتی8

8/5بز پرواری9

70اسب10

40شتر11

میزان آب مصرفی یک واحد گاوداری شیری به ظرفیت 100 رأس را محاسبه کنید. پرسش

تبصره 1: درصورتی  که محل زمین کشت نباتات علوفه  ای در مجاورت محل تأسیسات دامداری نباشد، بدین 
منظور باید زمین اختصاص داده شود تا از نظر فاصله اشکالی در حمل علوفه از محل کشت به دامداری به 

وجود نیاید. میزان این فاصله منوط به کمیسیون استانی خواهد بود.
تبصره 2: درصورتی که زمین نباتات علوفه در استان دیگری باشد تأییدیه سازمان  های جهاد کشاورزی هر 

دو استان الزامی است.
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 تأسیسات و تجهیزات
 الف( سیستم دفع ضایعات: به منظور معدوم کردن تلفات و ضایعات در کلیه واحدهاي دامداري، مرغداري، 
کارخانه هاي جوجه  کشي و سایر فعالیت  هاي مرتبط باید نسبت به حفر چاه تلفات یا نصب کوره الشه  سوزي 

یا تحویل آنها به مراکز تبدیل ضایعات با رعایت کلیه شرایط بهداشتي اقدام شود.
تبصره: در هرصورت کلیه واحدهاي دامداري و کارخانه ها باید نسبت به تبدیل، محو یا دفن تلفات و ضایعات 

خود، به نوعي که باعث شیوع بیماري یا انتشار آلودگي نشود، اقدام کنند.

دفع فاضالب دامداری  ها بهتر است چگونه انجام شود؟  فکر کنید

ب( سیستم تصفیه فاضالب: تصفیه فاضالب دامداري  ها و کارخانه ها برحسب مورد داراي ضوابطی به شرح 
زیر است: 

1 در نقاطي که سطح آب  هاي زیر زمیني پایین بوده و در اطراف گاوداري زمین کشاورزي وجود دارد، گاوداري 

باید داراي سیستم جمع  آوري فاضالب از سالن شیردوشي، محل پرورش گوساله و زایشگاه باشد و فاضالب 
مزبور براي کاهش بار آلودگي و رسوب مواد معلق به حوضچه ترسیب، هدایت شود و پس از رسوب  گیري به 

زمین  هاي کشاورزي جاري گردد.
ندارد،  وجود  زمین کشاورزي  گاوداري  اطراف  در  و  بوده  پایین  زیر زمیني  آب  هاي  نقاطي که سطح  در   2

فاضالب باید پس از عبور از حوضچه هاي ترسیب، به چاه فاضالب هدایت شود. 
٣ در نقاطي که سطح آب  هاي زیر زمیني باال بوده و در اطراف گاوداري زمین کشاورزي وجود دارد، فاضالب 

باید به حوضچه هاي ترسیب هدایت و پس از 24 ساعت توقف در این حوضچه ها، همراه با آب  هاي کشاورزي 
در زمین  هاي زراعي جاري شود. 

٤ در نقاطي که سطح آب  هاي زیرزمیني باال بوده و در اطراف گاوداري زمین کشاورزي وجود ندارد، فاضالب 

باید به حوضچه هاي ترسیب هدایت و پس از 24 ساعت توقف، توسط دستگاه تخلیه به محل مناسب دیگر 
حمل شود.

٥ درخصوص گاوداري  هاي کوچک و سایر دامداري  ها و کارخانه هاي جوجه  کشي و میادین دام، بسته به 

شرایط جغرافیایي و اقلیمي و نوع دام و شیوه بهره  برداري، فضوالت باید به نوعي جمع  آوري و خارج شوند 
که باعث آلودگي واحد یا محیط زیست نگردند. در این خصوص مي  توان از دستگاه هاي کود خشک  کن نیز  

استفاده کرد. 
٦ تخلیه فاضالب کلیه دامداري  ها و کارخانه ها به رودخانه، آب بند ها، دریا و دریاچه ممنوع بوده ولي در مواقع 

اضطراري با نظر موافق محیط زیست بالمانع است.
ج( لوازم و تجهیزات

1 کلیه دامداري  ها باید مجهز به تجهیزات و لوازم مخصوص ضدعفوني )شعله افکن و سم پاش(، اطفای حریق 

و مولد برق اضطراري )ژنراتور( و همچنین وسایل ایمني و سیستم  هاي حفاظتي باشند.
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2 کلیه واحدهاي پرورش دام باید برحسب نوع فعالیت و شرایط اقلیمي منطقه از سیستم  هاي سرمایشي 

)هیتر، کوره هاي  و سیستم  هاي گرمایشي  تبخیری(  پنکه، سیستم  هاي سایه  اندازي، خنک کننده  )مه پاش، 
دمنده و حرارت مرکزي(، سیستم  هاي تهویه )با حرکت طبیعي هوا یا مکانیکي(، دستگاه نورسنج، دماسنج و 

دستگاه سنجش CO2 برخوردار باشند.
٣ کارکنان دامداري ها برحسب وظیفه باید مجهز به کاله، لباس کار و چکمه باشند و سایر وسایل بهداشتي 

و ایمني براي آنان در واحد پرورش مهیا باشد. 

پرورش و نگهداری گاو

 الف( واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی
به واحدهایی اطالق می  گردد که ساختمان  ها و تأسیسات آنها براساس اصول فنی و مبانی علمی بنا شده 
و دارای ماشین  آالت و تجهیزات مناسب  هستند. نگهداری و پرورش گاو شیری در آن واحدها با استفاده از 
شیوه های متداول و پیشرفته علم دامپروری و در راستای دستیابی به عملکردهای مطلوب تولیدی صورت 

می  گیرد. عمدتاً گاوهای شیری اصیل در این واحدها پرورش داده می  شوند. 
1 ظرفیت: ظرفیت هر یک از واحدهای گاو شیری صنعتی نباید کمتر از 50 رأس دام باشد.

تبصره: حداقل ظرفیت واحدهای گاو شیری صنعتی به  صورت مجتمع 20 رأس دام مولد می  باشد. 
نباتات  کشت  قطعي( جهت  )خرید  نیاز  مورد  زراعي  زمین  هاي  نیاز:  مورد  آبی  زراعی  زمین  میزان   2

علوفه  اي به میزان بیان شده در زیر باید بتواند حداقل    کل نیاز مواد غذایي دام را تأمین کند و باقیمانده نیاز 
غذایي توسط دامدار و از طریق مواد غذایي متراکم تأمین مي شود.

 واحد هاي کوچک: یک هکتار زمین زراعي به ازای هر 5 رأس گاو مولد
 واحد هاي متوسط: یک هکتار زمین زراعي به ازای هر 4 رأس گاو مولد

 واحد هاي بزرگ: یک هکتار زمین زراعي به ازای هر 3 رأس گاو مولد

 ب( واحدهای گاو شیری نیمه صنعتی
به واحدهایی اطالق می  گردد که اصول و مبانی علمی به طور نسبی در ساخت و ساز ساختمان  ها و تأسیسات 
آنها اعمال شده و دارای ماشین آالت و تجهیزات درحد نیازهای اساسی خود می  باشند. نوع دام نگهداری شده 

در این واحدها عمدتاً گاوهای آمیخته می  باشند.
1 ظرفیت:

ظرفیت گاو شیری نیمه صنعتی نباید کمتر از 20 رأس دام مولد باشد.
2 میزان زمین زراعی مورد نیاز

حداقل زمین مورد نیاز جهت اخذ مجوز احداث واحدهای پرورش گاو شیری نیمه صنعتی به ازای هر 8 رأس 
دام مولد یک هکتار در نظر گرفته شود.

1__
3
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ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی )اصیل( به ازای هر رأس دام متولد 

مساحت مورد نیاز )متر مربع(ترکیب گله و تأسیسات مورد نیازردیف

غیرمسقف مسقف

5/7011/40گاو شیرده و خشک 1

1/042/08 تلیسه آبستن 2

0/841/68تلقیح شده و آماده تلقیح3

1/052/10گوساله نر و ماده 12ـ6 ماهه4

0/320/64گوساله نر و ماده 6ـ3 ماهه5

0/170/19گوساله نر و ماده کمتر از 3 ماه6

0/770/84محل انتظار زایش و زایشگاه7

0/400/80گوساله نر پرواری8

0/160/32جوانه نر داشتی 9

1/361/00شیردوشی، نگهداری شیر و انتظار دوشش 10

-0/48درمانگاه 11

-2/00انبار کنسانتره 12

-2/70هانگار علوفه 13

3/60-سیلو 14

-0/40هانگار ماشین آالت 15

-0/30دفتر مدیریت 16

-1/20خانه کارگری 17

-0/09اتاق نگهبانی 18

18/9824/65جمع کل زیر بنا 19
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سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در سال 1388 در گاوداری دارای سیستم فری  استال، ساختمان  های 
مورد نیاز به ازای هر رأس دام مولد را به شرح جدول زیر اعالم کرده است.

مساحت مورد نیاز )متر مربع(شرحردیف

غیرمسقف مسقف

-10/8گاو شیرده و خشک 1

1/042/08 تلیسه آبستن 2

0/841/68تلیسه کل خورده و پای کل3

1/052/10گوساله نر و ماده 12ـ6 ماهه4

0/320/64گوساله نر و ماده 6ـ3 ماهه5

0/170/19گوساله نر و ماده زیر 3ماه6

0/770/84محل انتظار زایش و زایشگاه7

0/400/80گوساله نر پرواری8

0/160/32جوانه نر داشتی 9

1/361/00شیردوشی، نگهداری شیر و انتظار دوشش 10

-0/48درمانگاه 11

-2/00انبار کنسانتره 12

-2/70انبار علوفه 13

3/60-سیلو 14

-0/40هانگار ماشین آالت 15

-0/30دفتر مدیریت 16

-1/20خانه کارگری 17

-0/09اتاق نگهبانی 18

24/0813/25جمع جمع
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تبصره 1: ساختمان  هاي جنبي گاوداري تا ظرفیت 100 رأس گاو مولد مطابق معیارهاي تعیین شده تهیه و 
طراحي مي شود و از ظرفیت 100 رأس به باال، به ازاي هر 100 رأس ظرفیت گاو اضافي، مساحت زیر بناي 

مفید جایگاه مورد نیاز به شرح زیر قابل افزایش مي باشد.
 داروخانه و بیمارستان 15 درصد

 دفتر اداري و مدیریت، کارگری و نگهبانی 30 درصد
 سالن شیردوشی و اتاق نگهداری شیر 50 درصد

سایر ساختمان  ها باید طبق زیر بناي مفید تعیین شود و به نسبت ظرفیت واحد گاو شیری افزایش داده شود.
تبصره2: با توجه به عوامل جوي و شرایط اقلیمي موجود در مناطق مختلف کشور، بنا به تشخیص کمیسیون 
صدور پروانه استان، مي توان به جاي سکوي علوفه )غیرمسقف( از انبار یا هانگار علوفه )مسقف( استفاده کرد.

بناي  تبصره٣: در مناطق خیلي سرد که آخور و راهروی تغذیه در زیر سقف قرار مي  گیرد، مساحت زیر 
غیرمفید نسبت به میزان تعیین شده تا 20 درصد قابل افزایش است.

تبصره٤: ساختمان  ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی کوچک جثه مثل جرزی 
__2 مساحت  های مذکور می  باشد.

3

با توجه به مطالب بیان شده، برای احداث یک واحد پرورش گاو شیری به ظرفیت 200 رأس به صورت 
فری  استال در هنرستان محل تحصیل شما به چه میزان مساحت مسقف و غیر مسقف باید درنظر گرفت؟

فعالیت 
عملی

ساختمان  ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرورش گاو شیری نیمه صنعتی
1 واحدهای گاو شیری نیمه صنعتی که ظرفیت گله مادر )مولد( آنها 100 رأس و باالتر می  باشد میزان زمین 

__2 مساحت مورد نیاز واحدهای 
3

مورد نیاز برای احداث ساختمان  ها و تأسیسات در این واحدها به طور معمول
گاو شیری صنعتی و یا به عبارتی 12/6 متر مربع مسقف و 16/5 متر مربع فضای غیرمسقف به ازای هر رأس 

دام مولد می  باشد.
2 در واحدهای گاو شیری نیمه صنعتی که ظرفیت دام مولد آنها کمتر از 100 رأس می  باشد به دلیل کاهش 

فضای شیردوشی، اتاق نگهداری شیر، هانگار ماشین  آالت، علوفه و ... به طور معمول فضای مورد نیاز نصف 
فضای مورد نیاز واحدهای گاو شیری صنعتی و یا به عبارتی معادل 9/44 متر مربع مسقف و 12/4 متر مربع 

فضای غیرمسقف به ازای هر رأس دام مولد می  باشد. 

ترکیب گله

با توجه به ضریب گوساله  گیری، تلفات و حذف الزم است در ابتدا ترکیب دام )گاو شیری، گاو خشک، تلیسه، 
گوساله نر و گوساله ماده( در سال  های مختلف مشخص گردد لذا با فرض اجرای طرح گاوداری شیری 100 

رأس صورت وضعیت دام در سال  های مختلف به شرح جدول صفحة بعد خواهد بود.
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وضعیت تغییرات دام در یک واحد پرورش گاو شیری 

1234شرح                                               سال 

ضرایب فنی 
)درصد( 

درصد 
گوساله گیری 
درصد تلفات
درصد حذف 

80
4
15

80
4

20

80
4

20

80
4

20

ترکیب گله 
)سر( 

گاو شیری 
گاو شیری قابل 

بهره برداری 
گوساله ماده 

گوساله نر 
تلیسه
گاو نر 

100
98

40
40
-
2

82
80

32
33
40
2

100
98

40
40
32
2

100
98

40
40
40
2

گاو شیری تلفات )سر( 
تلیسه 

4
-

3
2

4
1

4
2

گاو شیری خرید )سر( 
گاو نر 

100
2

-
1

-
1

-
1

گاو شیری حذفی فروش )سر( 
تلیسه 

گوساله نر 
گاو 

14
-

40
-

16
1
33
1

19
8

40
1

19
15
40
1

 تأسیسات موردنیاز
شیردوش: با احتساب 10 دقیقه مدت زمان الزم برای دوشیدن هر گاو شیری و با فرض اینکه دوشیدن 
کل گاوها در هر مرحله در مدت 120 دقیقه انجام می  گیرد، با استفاده از فرمول زیر تعداد واحد شیردوش 

مشخص می شود:
120 دقیقه / 10 دقیقه × تعداد گاو شیری = تعداد واحد شیردوش

برای یک واحد 100 رأسی گاو شیری، تعداد واحد شیردوش مورد نیاز را محاسبه کنید. پرسش

شیر سردکن: ظرفیت شیر سردکن با توجه به تعداد گاو شیری و تولید شیر یک روز، انتخاب می شود. مثاًل 
در یک واحد گاوداری که تعدادی گاو شیرده 100 رأس و تولید سالیانه هر رأس با 305 روز دوره شیرواری 

حدود 6000 کیلوگرم است، ظرفیت شیر سردکن مورد نیاز حدود 2 تن خواهد بود. 
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 ب( ضوابط صدور پروانه تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله )صنعتی و نیمه صنعتی(
1 ظرفیت: ظرفیت هر واحد پرواربندی گوساله تازه تأسیس نباید در هر دوره از 50 رأس کمتر و از 1000 

رأس بیشتر باشد.
تبصره: شرکت  های تعاونی تولید و کشت و صنعت  های دارای شرایط می توانند، متقاضی اخذ پروانه تأسیس 

پرواربندی گوساله بیش از هزار رأس در هر دوره باشند.
2 زمین: حداقل زمین مورد نیاز برای تأسیس واحدهای پرواربندی گوساله برحسب میزانی که در نقشه های 

مربوط به نظام قید شده است، مشخص می شود.
زمین  های ارائه شده برای کشت نباتات علوفه  ای باید از انواع زمین  های آبی باشد و به میزانی تعیین گردد که 

__1 کل نیاز غذایی مورد نیاز دام را تأمین کند.
3 بتواند حداقل

ساختمان ها و تأسیسات مورد نیاز واحدهای پرواربندی صنعتی )اصیل( و نیمه صنعتی )آمیخته(
 به ازای هر رأس دام پرواری

واحد نیمه صنعتی )آمیخته( واحد صنعتی )اصیل(تأسیسات مورد نیاز ردیف

مسقف
)مترمربع(

غیرمسقف 
)مترمربع(

مسقف 
)مترمربع(

غیرمسقف 
)مترمربع(

34/523جایگاه گوساله نر 1

-0/5-0/8انبار کنسانتره 2

-0/2-0/3هانگار علوفه 3

1/2-1/8-سیلو 4

-0/3-0/4خانه کارگری 5

4/56/334/2جمع کل زیر بنا 6

برای احداث یک واحد پرواربندی صنعتی گوساله به ظرفیت 100 رأس، مطابق جدول فوق فضای 
مسقف و غیرمسقف موردنیاز را محاسبه کنید.

پرسش

از نظر طراحی، رعایت فواصل، مساحت  بیان شده، گاوداری هنرستان خود را  1 با توجه به مطالب 
ساختمان  ها و تأسیسات مورد نیاز و حداقل ظرفیت مورد پرورش بررسی کنید.

2 آیا در طراحی و ساخت آن شرایط بیان شده در کتاب رعایت شده است؟

فعالیت 
عملی
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پرورش و نگهداری شتر

 مقدمه:
کشور ما با داشتن مناطق کویری و نیمه کویری وسیع، آب و هوای خشک و گونه های خاص گیاهی، یکی از 
نواحی مستعد زیست و پرورش شتر است. این دام، با اختصاصات زیستی و صفات پرورشی و تولیدی مختص 
به خود، از دام  های مناسب برای نگهداری و تولید محصوالت دامی با بازده اقتصادی مطلوب در شرایط اقلیمی 

و جغرافیایی کشور ما می  باشد.
اختصاصات حیاتی و تولیدی شتر، عالوه بر قدرت زیست در شرایط خشک، کویری و کم آب و توانایی در استفاده 
از انواع گونه های گیاهی پست و خشبی، مقاومت بیشتری نسبت به اغلب بیماری  های عفونی و عوامل بیماری  زا 

و در نتیجه تلفات و ضایعات کمتر با توجه به شیوه نگهداری این دام در وضعیت غیرمتراکم زیستی می  باشد.
با توجه به نکات مذکور می  توان با نگهداری و پرورش شتر، در جهت اشتغال  زایی و ارتقای سطح اقتصادی و 

درآمد مردم محروم این مناطق و تأمین بخشی از پروتئین مورد نیاز جامعه قدم  های اساسی برداشت. 
تبصره: شایان ذکر است که با توجه به ماهیت پرورش و تولید شتر داشتی در شرایط فعلی، پرورش صنعتی 
آن معمول نمی  باشد چنانچه شرایط تولیدی به گونه  ای شود که امکان پرورش صنعتی آن فراهم شود در آن 

صورت ضوابط و مقررات مربوطه از ضوابط و مقررات پرواربندی گوساله تبعیت خواهد کرد.
یادآوری: شتر از جمله حیواناتی است که دیر بالغ می  شود. شتر ماده در سن 3 سالگی و شتر نر در سن 4 تا 
5 سالگی به بلوغ جنسی می  رسد. مناسب  ترین سن برای استفاده از شتر نر سن 8 سالگی است. شیردهی شتر 
از سن 5 سالگی شروع می  شود. از ماه پنجم یا ششم آبستنی ممکن است شیردهی شتر متوقف شود. شتر تا 

سن 20 سالگی می  تواند باردار شود و در این مدت 7 تا 8 حاشی یا دیالق تولید می  کند.

 پرورش شتر
پرورش شتر می  تواند به صورت داشتی یا پرواربندی انجام گیرد.

 الف( ضوابط صدور پروانه واحدهای پرورش شتر داشتی
صدور پروانه برای پرورش شتر داشتی منوط به داشتن کارت شناسایی می  باشد که صدور آن نیز منوط به 

عالمت  گذاری یا شماره  گذاری شتر داشتی توسط شترداران می  باشد. 
1ـ ظرفیت: ظرفیت واحدهای پرورش و نگهداری شتر داشتی )شتر مولد یا ارونه( نباید از 5 نفر کمتر باشد.
2ـ زمین: به  منظور نگهداری گله در مواقع ضروری، محوطه محصوری به منظور انجام خدمات فنی، بهداشتی 

با توجه به عرف موجود و مصالح محلی به ازای هر نفر شتر ماده مولد 20 متر مربع درنظر گرفته می  شود.
٣ـ فواصل: با توجه به اینکه پرورش شتر به صورت چرا مدنظر می  باشد رعایت حریم و فواصل در گله های 

پرورش شتر داشتی الزامی نیست.
 ب( ضوابط صدور پروانه تأسیس و بهره  برداری واحدهای پرواربندی شتر

1ـ ظرفیت : ظرفیت یک واحد پرواربندی شتر در یک دوره پروار نباید از 10 نفر شتر کمتر باشد و ظرفیت  های 
بیشتر به شرح زیر مشخص می شود.

پروانه واحدهای پرواربندی شتر برای کلیه متقاضیان توسط کمیسیون صدور پروانه استان متناسب با توان و 
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امکانات متقاضیان صادر می  شود. ظرفیت  های باالتر باید به تأیید کمیسیون مرکزی صدور پروانه برسد.
2ـ زمین: به طور معمول در جایگاه پرواربندی شتر نیاز به محل مسقف نمی  باشد )ولی باید باالی آخورها و 
آبشخورها پوشیده گردد( مساحت بهاربند برحسب هر نفر شتر )ترکیبی از گروه های سنی و جنسی متفاوت( 
10 متر مربع باشد. در استان  های سردسیر کشور می  توان به ازای هر نفر شتر 4 متر مربع مسقف و 6 متر 

مربع غیرمسقف درنظر گرفت.
٣ـ نقشه جایگاه: با توجه به شرایط خاص زیست شتر برای نگهداری و پرورش به منظور پرواربندی، نقشه  ای 
که با شرایط و امکانات دامدار، عرف معماری و مصالح و سنت  های محلی تطابق دارد قابل اجرا می  باشد. این 

نقشه باید به تأیید معاونت امور دام استان رسیده باشد.
٤ـ فواصل: رعایت فواصل مطابق جدول فواصل و همانند واحدهای پرواربندی دام می  باشد.
روش اجرایی صدور و تمدید مجوز واحد پرورش شتر داشتی )کارت شناسایی شترداری(

تقاضانامه کتبی دامدار و هماهنگی جهت  ارائه  یا شهرستان و  امور دام استان  به معاونت  مراجعه متقاضی 
جمع  آوری گله شتر در محلی که امکان مقید نمودن شترها جهت بازدید کارشناسان از گله فراهم گردد.

روش اجرایی صدور پروانه پرواربندی شتر
روند صدور پروانه پرواربندی شتر همانند پرواربندی سایر دام  ها )بره و گوساله( خواهد بود. با این تفاوت که در ساخت 

بنا و تأسیسات از مصالح محلی و امکانات طوری استفاده شود که موجب کاهش هزینه در سرمایه  گذاری گردد.

1 با توجه به مطالب بیان شده، یک واحد پرورش شتر را در منطقه خود از نظر طراحی، رعایت فواصل، 
مساحت ساختمان  ها و تأسیسات مورد نیاز و حداقل ظرفیت مورد پرورش بررسی کنید.

2 آیا در طراحی و ساخت آن، شرایط بیان شده در کتاب رعایت شده است؟

فعالیت 
عملی

مناطق مسکونیعوارض تأسیساتیعوارض طبیعی
حریم 

رودخانه
حریم 

دریا
حریم 
راه آهن

محدوده روستامحدوده شهر و شهرکصنایعحریم فرودگاه حریم جاده 

اتوبان و فرعی 
اصلی

بیش از بزرگمتوسطکوچکغذاییبین المللیاصلیمنطقه ای
٥٠٠٠٠٠

بین 
٥٠٠٠ تا 
٥٠٠٠٠٠

کمتر از 
٥٠٠٠٠

بیش 
از 1٠٠ 
خانوار

بین 
 1٠٠
تا 2٥ 
خانوار

کمتر 
از 2٥ 
خانوار

حیوانات پوستی، زیستی 
و خانگی

پنجاه - 
صد

صدو یکصددویست هزار
پنجاه

هزارو هزار
پانصد

دویستپانصدپانصدپانصدهزاردوهزارهزارپانصددویستهزاردوهزار

مرکزپرورش و سوارکاری 
اسب و پرورش سایر 

تک سمیان

پنجاه - 
صد

------پانصد دویستیکصدپانصددوهزارهزار پانصدیکصدیکصد دویستیکصد

پنجاه - پرواربندی گوسفند و بز
صد

پنجاه - دویست هزار 
صد

یکصد و 
پنجاه 

دویست پانصد هزار دوهزارپانصد دویست دویست هزار دوهزار هزار پانصد 
و پنجاه 

صد و 
پنجاه 

-

پنجاه - داشتی
صد

پنجاه - دویست هزار 
صد

یکصد و 
پنجاه 

دویست پانصد هزار دوهزار پانصد دویست دویست هزار دوهزار هزار پانصد 
و پنجاه 

صد و 
پنجاه 

ـ 

اصالح نژادی 
و تحقیقاتی

هزارهزارهزارهزارهزاردو هزارهزارهزارهزارهزاردوهزارهزارهزارهزارهزارهزارهزارهزار 

گاو و 
گاومیش و 

شتر 

پنجاه - پرواربندی 
صد 

پنجاه - دویست هزار 
صد 

صد و 
پنجاه 

دویست پانصد هزار دوهزارهزار پانصد دویست هزار دوهزار هزار پانصد 
و پنجاه 

صد و 
پنجاه 

-

پنجاه - داشتی 
صد 

پنجاه - دویست هزار 
صد 

صد و 
پنجاه 

دویست پانصد هزار دوهزار هزار پانصد دویست هزار دوهزار هزار پانصد 
و پنجاه 

صد و 
پنجاه 

 -

اصالح نژادی 
و تحقیقاتی

هزارهزارهزارهزارهزاردوهزارهزارهزارهزارهزاردوهزارهزارهزارهزارهزارهزارهزارهزار

جدول فواصل از عوارض طبیعی تأسیساتی و مناطق مسکونی
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گوسفند و بز گاو و گاومیش و شتر

مرکز پرورش 
و سوارکاری 

اسب و پرورش 
تک سمیان

حیوانات 
پوستی، زینتی 

و خانگی

کارخانجات 2

سردخانه مواد 
پروتئینی 

اصالح نژادی و 
تحقیقاتی

داشتی )شیری و 
گوسفندی( 

اصالح نژادی و پرواربندی 
تحقیقاتی

دویست و پنجاهپانصد پرواربندی داشتی 

پانصدپانصد دویست و پنجاهدویست و پنجاهپانصد دویست و پنجاهدویست و پنجاهپانصد کشتارگاه طیور

هزار هزار دویست دویست پانصد دویست دویست پانصد کشتارگاه دام 

کارخانه خوراک دام 
و طیور 

پانصد هزار چهارصد چهارصد هزارچهارصد چهارصد هزار 

پانصد هزار دویست دویست هزار دویست دویست هزار کارخانه جوجه کشی

هزار هزار چهارصد چهارصد هزار چهارصد چهارصد هزار میادین دام 

زنبور عسل 
--------زنبورداری 

--------پرورش ملکه 

پنجاه دویست و پنجاهپنجاه پنجاهدویست و پنجاه پنجاه پنجاه دویست و پنجاهپرندگان زینتی 

دویست پانصد یکصد یکصد پانصد یکصد یکصد پانصد سایر ماکیان 

ماکیان )مرغ و 
خروس 

داشتی و تخم گذار و 
گوشتی 

دویست پانصد یکصد یکصد پانصد یکصد یکصد پانصد 

پانصد پانصد سیصدسیصدپانصد سی صد سی صد پانصد مادر 

هزار و پانصدهزار و پانصدهزار و پانصدهزار و پانصدهزار و پانصدهزار و پانصدهزار و پانصدهزار و پانصداجداد 

سه هزارسه هزارسه هزارسه هزارسه هزارسه هزارسه هزارسه هزارالین 

دویست هزار دویست دویست هزار دویست دویست هزار سگ

دویست هزار دویست دویست هزار دویست دویست هزار حیوانات پوستی، زینتی و خانگی 

مرکز پرورش و سوارکاری اسب و 
پرورش سایر تک سمیان 

دویست یکصد یکصد پانصد یکصد یکصد پانصد 

گوسفند و بز 

یکصد دویست هزار دویست دویست هزارپرواربندی 

دویست هزار دویست دویست هزار داشتی

اصالح نژادی و 
تحقیقاتی 

هزار هزار هزار هزار 

گاو و گاومیش 
و شتر 

دویست دویست هزار پرواربندی 

داشتی )شیری و 
گوشتی( 

دویست هزار 

اصالح نژادی و 
تحقیقاتی 

هزار 

 برای حمل کودهای حیوانی باید کود عمل  آوری شده و بسته  بندی آن صورت گیرد )حمل کیسه پالستیکی(.
 کیسه های مورد استفاده در حمل کود به شکل مناسب دفن گردد.

 فاصله دامداری تا مراکز آموزشی: یک کیلومتر
 پرواربندی گوساله با روستا )بیش از 25 خانوار(: 150 متر

 فاصله معادن سنگ با واحدهای دامداری و مرغداری: مشابه صنایع بزرگ محسوب و 1000 متر می  باشد.
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 مالک تعیین فواصل بین واحدها، انتهای تأسیسات با ابتدای تأسیسات محاسبه می  گردد.
 فاصله امامزاده با دامداری: مشابه روستا در 150 متری بالمانع است.

 فاصله محل تخلیه زباله با دامداری و مرغداری: حداقل 2000 متر
 فاصله کارخانه آسفالت تا مرغداری و دامداری: 1000 متر

 فاصله شهرک صنعتی مشابه صنایع متوسط در نظر گرفته می  شود.
 فاصله دامداری تا پرورش ماهی: 100 متر

 پمپ بنزین چنانچه در جاده باشد مشابه فاصله دامداری تا جاده اصلی یعنی 150 متر
 زمین ورزشی و فوتبال: چنانچه تأسیسات نداشته باشد رعایت فاصله الزامی نمی  باشد.

 واحدهای ذرت  خشک  کن جزء کارخانجات خوراک دام و طیور محسوب گردد.
 سدهای خاکی مشابه رودخانه درنظر گرفته می  شود.

 کارگاه شالی  کوبی به عنوان صنایع متوسط و فرودگاه و هواپیمای سم پاشی به عنوان فرودگاه منطقه  ای درنظر 
گرفته می  شود.

و  دامداری  واحدهای  با  شیمیایی  مواد  انبار  و  داروسازی  کارخانجات  فاصله  متر   1000 حداقل  رعایت   
مرغداری الزامی است.

 کارگاه تولید شن و ماسه به  عنوان واحد متوسط در نظر گرفته می شود.
 فاصله جایگاه سیلوی علوفه با دامداری و مرغداری مشابه کارخانجات خوراک دام )فاصله با گاوداری 500 

متر و با مرغداری 1000 متر( در نظر گرفته می  شود.
 فاصله واحدهای صنعتی دام و طیور با تأسیسات نفتی، گاز و آب رسانی شرکت نفت: تأسیسات نفتی به عنوان 
ادارات و  براساس حریم قانونی ضوابط  آب رسانی شرکت نفت  لوله های گاز رسانی و  صنایع بزرگ و در مورد 

شرکت  های ذی  ربط می  باشد.

1 قسمت  های مختلف گاوداری شیری را نام ببرید؟
2 در طراحی گاوداری شیری و پرواری چه عواملی را باید در نظر گرفت؟

٣ برای راه  اندازی یک واحد پرورش گاو شیری به ظرفیت 100 رأس چه میزان فضای مسقف و غیرمسقف 
مورد نیاز است؟

٤ برای راه  اندازی یک واحد پرورش شتر به ظرفیت 80 نفر چه میزان فضای مسقف و غیرمسقف باید 
درنظر گرفت؟

پرسش
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واحد یادگیری 2 

تحلیل شرایط و ضوابط تأسیس واحدهای پرورش آبزیان

آیا می دانید که:

1 شناخت ضوابط تأسیس واحدهاي پرورش آبزیان چه ضرورتي دارد؟

2 برای ایجاد یک استخر پرورش ماهی به چه میزان فضا نیاز است؟

٣ برای احداث یک واحد پرورش شتر به چه میزان فضا نیاز است؟

٤ حداقل فواصل واحدهای پرورش ماهی از سایر واحدهای پرورشی و صنایع وابسته چقدر است؟

کلیا  ت

بر  عالوه  خود،  خوراک  تأمین  برای  بشر  غذا،  تولید  توان  محدودیت  و  جهان  جمعیت  روزافزون  افزایش  با 
کشاورزی و دامپروری به تهیه غذا از طریق پرورش آبزیان نیز دست یافت. یکی از مهم  ترین نیازهای بدن 
انسان استفاده از مواد پروتئینی است. ماهی در مقایسه با سایر مواد غذایی، پروتئین بیشتری دارد و تقریباً 
همه پروتئین  های موجود در آنها جذب بدن انسان می شود. از میزان تولید و مصرف پروتئین، به  عنوان یکی 
از شاخص  های توسعه یافتگی نیز یاد می  شود و پروتئین سالم و کافی الزمه یک جامعه با نشاط و پویا است. 
میانگین مصرف آبزیان در کشورهای توسعه یافته 26/1 کیلوگرم است، حال آنکه در خوش بینانه  ترین حالت 
به رغم ساحلی بودن کشور و پرورش انواع گونه های آبزیان در ایران، سرانه مصرف آبزیان، نزدیک به 8/5 
کیلوگرم می  باشد. طبق برنامه توسعه باید مصرف سرانه آبزیان در ایران به 13 کیلوگرم برسد که برای رسیدن 

به این هدف احداث واحدهای پرورش آبزیان بیشتری احساس می  شود. 
هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی که ازنظر قانونی فعالیت اقتصادي ایشان محدود یا ممنوع نشده باشد و 

امکانات الزم را در اختیار داشته یا بتوانند در اختیار بگیرند، می  توانند در حوزه آبزي  پروري فعالیت نمایند.
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 ضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور / تمدید پروانه بهداشتی مزارع پرورش ماهیان سردابی
بهره  برداري  بهداشتي تأسیس و  پروانه  بهداشتي و مقررات صدور/ تمدید  اجرایي ضوابط فني  دستورالعمل 

مزارع پرورش ماهیان سردابي به شرح زیر تدوین و الزم االجرا مي  باشد:
1 محل و موقعیت: این مزارع باید در محلي استقرار یابند که کلیه ضوابط نظام دامداري از جمله موارد 

ذیل را دارا باشند:
1ـ1 راه های دسترسی به مزرعه آسان بوده و مشکلی برای حمل و نقل ماهی و بچه ماهی نداشته باشد. 

2ـ1 مزرعه پرورش باید در مکان  هایی باشد که آالینده ها از طریق آب یا محیط وارد استخرها نشود. 
3ـ1 در معرض سیالب و حوادث طبیعی قرار نداشته باشد. 

4ـ1 زمین مورد نظر ترجیحاً باید در محلی باشد که امکان برقراری شبکه برق سراسری سه فاز را داشته باشد، 
در هر صورت، استفاده از ژنراتور برق ضروری است.

2 ظرفیت: حداقل ظرفیت در مورد مزارع پرورش ماهیان سردابي، 10 تن در نظر گرفته مي  شود.

٣ زمین

1ـ3 مساحت زمین به نحوي تعیین مي شود که عالوه بر استقرار تأسیسات اصلي، فضاي کافي جهت احداث 
تأسیسات جانبي، محوطه سازي، خیابان  کشي براي تردد و همچنین ایجاد فضاي سبز فراهم باشد.

2ـ3 حداقل مساحت زمین مورد نیاز براي احداث این گونه واحدها باید دو برابر مساحت زیر بناي آن باشد.
٤ منابع آبی

1ـ4 با توجه به ارتفاع از سطح دریا و دماي آب به ازاي هر 100 کیلوگرم تولید ماهی قزل آال نیاز به 0/7 لیتر 
در ثانیه آب در جریان می  باشد.

تبصره: در مزارعی که طرح افزایش تراکم در واحد سطح دارند، میزان نیاز آبی با توجه به طرح توجیهی ارائه 
شده محاسبه خواهد شد.

2ـ4 درصورتی که منبع آبی رودخانه، چشمه یا قنات باشد ترجیحاً آب باید به صورت ثقلی وارد حوضچه هاي 
پرورشی گردد و درصورتی که منبع آبی در سطحی پایین  تر از سطح زمین باشد باید از پمپ  هاي قوي برای 

مکش آب استفاده شود.
3ـ4 منبع ثانویه تأمین آب تازه )از قبیل چاه، چشمه و یا قنات( در شرایط اضطراري )از قبیل مسدود شدن 
رودخانه یا کانال آب، تخریب کانال آب، گل آلودگی شدید، پیش بینی ورود سموم یا مواد نفتی به مزرعه و...( 

به میزان یک پنجم میزان تولید باید در دسترس باشد.
یادآوری 1: در صورت استفاده از آب چاه، چشمه و یا قنات، فاصله الزم با چاه فاضالب باید رعایت شود.

یادآوری 2: در صورت عدم دسترسی به منبع ثانویه تأمین آب تازه، باید پمپ  هایي به ظرفیت یک چهارم 
ظرفیت آبی مورد نیاز مزرعه که در شرایط عادي مورد استفاده قرار می  گیرد، برای برگشت از محل خروجی 

مزرعه موجود باشد.
به عنوان مثال در یک مزرعه 100 تنی که یک متر مکعب آب ورودي دارد در مواقع اضطراري که ورود آب 
بسته شده یا اجباراً باید جلوي ورود آن گرفته شود به میزان 200 یا 250 لیتر در ثانیه آب در گردش باید 
باید کاماًل متوقف شود و تمهیدات الزم جهت  به ماهیان  این مدت غذادهی  تأمین گردد. بدیهی است در 

کاهش تراکم مزرعه انجام پذیرد.
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٥ فواصل: رعایت حریم بهداشتی با سایر اماکن دامی و صنایع وابسته به آن و ... برابر آخرین بازنگري جداول 

فواصل الزامی است.
٦ طرح و نقشه: طرح و نقشه ساختمان، تأسیسات و مشخصات دستگاه ها باید توسط متقاضی متناسب با 

ظرفیت و براساس اصول GMP1 )عملیات صحیح تولید( و GHP2 )عملیات صحیح پرورش( نیز اصول امنیت 
زیستی به نحوي تهیه و ارائه گردد که عالوه بر تأمین میزان فضاهاي الزم، شامل تأسیسات اصلی و جنبی با 

مشخصات زیر باشد:

 الف( تأسیسات اصلی
مساحت  و  تعداد  می  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  ماهیان  نگهداري  و  پرورش  برای  پرورش:  استخرهاي   1

استخرهاي پرورش ماهی باید متناسب با ظرفیت تولید باشد که به طور معمول هر متر مربع براي پرورش 
20  کیلوگرم درنظر گرفته می  شود )به عنوان مثال یک مزرعه با ظرفیت 10 تن به 500 متر مربع مساحت 

مفید استخر برای پرورش نیاز دارد(.
یادآوری 1: چیدمان استخرهاي پرورشی باید به گونه  اي باشد که از ابتداي ورودي آب به مزرعه به ترتیب بچه 

ماهی، ماهی پیش بازاري و ماهی بازاري قرار داشته باشند.
1ـ1 چنانچه تخم چشم زده / الرو برای پرورش و تولید ماهی استفاده شود، مزرعه باید داراي سالن مجهز به 

تجهیزات مناسب )تراف / مخازن / حوضچه هاي مخصوص( باشند.
)Fingerling( 1ـ2 حوضچه هاي پرورش بچه ماهی انگشت قد

این حوضچه ها برای پرورش ماهیان انگشت قد بوده که ترجیحاً مسقف )سایبان( می  باشد.
1ـ3ـ استخرهاي پیش پرواري/ استخرهاي پرواري )بازاري(

برای پرورش و نگهداري ماهیان با وزن حداقل 50 گرم تا وزن ارائه به بازار می باشد.
2 استخر قرنطینه: مزارع پرورشی برای پیشگیري از بیماري باید داراي یک یا دو استخر قرنطینه باشند 

به طوري که بچه ماهی پس از خرید از مزرعه مبدأ، ابتدا در این استخر نگهداري شده و پس از انجام عملیات 
قرنطینه  اي در استخرهاي پرورشی رهاسازي گردد.

٣ استخر فروش: برای فروش ماهی، باید استخر جداگانه  اي برای نگهداري ماهیان بازاري در نظر گرفته 

شود. این استخر باید نزدیک قسمت خروجی مزرعه بوده و از استخرهاي پرورش ماهی مجزا باشد و همچنین 
داراي محل مناسب برای بارگیري خودروی حمل ماهی باشد.

تبصره: غذادهی در استخر فروش ممنوع می  باشد.
٤ استخر رسوب  گیر

 این استخر به منظور ترسیب مواد معلق موجود در آب مورد استفاده قرار می  گیرند.
 ظرفیت آب  گیري و ابعاد استخر رسوب  گیر باید متناسب با ظرفیت تولید مزرعه و کیفیت منبع آب مورد 

استفاده باشد.
 بهتر است در نقاط مرتفع  تر مزرعه احداث شود تا انتقال آب به صورت ثقلی انجام گردد. 

 به منظور جلوگیري از تابش نور خورشید و ممانعت از رشد گیاهان و جانوران آبزي نصب سایبان روي آنها 

 1- Good Manufacturing Practices
 2- Good Hygiene Practices
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توصیه می  شود.
یادآوري: استخرهاي پرورشی، قرنطینه و فروش باید داراي ویژگی  هاي زیر باشد:

1 کف و دیواره ها محکم، کامالً صاف، قابل شست  وشو و ضدعفونی و از بتن ساخته شده باشند خصوصاً در 

محل  هاي ورودي آب که بیشترین فشار به آن وارد می  گردد.
2 مجهز به کانال یا لوله آبرسانی مستقل، زهکشی اختصاصی و مجراي تخلیه آب و ترجیحاً لوله هاي هوادهی 

باشند.
از بیماري  ها و در صورت نیاز عملیات درمانی داراي ورودي و  باید جهت پیشگیري  ٣ هر استخر پرورش 

خروجی جداگانه  اي باشد.
تبصره: در زمین  هاي شیب  دار که به منظور افزایش ظرفیت اکسیژن  دهی استخرها به صورت پلکانی ساخته 

می  شوند جداگانه بودن ورودي و خروجی الزامی نیست.

٤ ورودي و خروجی هر استخر باید روبه روي هم باشد.

٥ برای سهولت در خروج مواد دفعی و زائد و همچنین نظافت بهتر استخرها، سرعت جریان آب باید در حد 

2 تا 3 سانتی متر در ثانیه و شیب کف استخرها 1 تا 3 درصد باشد.
یادآوري 1: آماده  سازي استخرها )شست  وشو و ضدعفونی و ...( قبل از رهاسازي ماهیان الزامی است.

یادآوري 2: وسایل و تجهیزات مورد استفاده در هریک از استخرها باید اختصاصی باشند.
٥ کانال  ها/ شبکه هاي آب رسانی ورودي

 این کانال  ها به منظور دریافت و هدایت آب از رودخانه یا منابع آبی است که باید دارای یک دریچه بزرگ 
در ابتدا و حداقل یک دریچه در وسط یا در طول کانال جهت بستن آب یا خروج آب گل آلود باشد.

 کانال ورودي آب در مناطقی که محل گذر مردم یا مسافرین و یا عبور و مرور دام و نیز خطر ریزش کوه یا 
رانش زمین است، باید سرپوشیده باشد.

 شبکه هاي آب رسانی باید آب موردنیاز هریک از بخش  هاي تولید را با کیفیت مناسب تأمین نماید. لوله هاي 
انتقال آب و همچنین شیر فلکه ها از جنس مناسب باشند تا در اثر تماس مستمر با آب دچار خوردگی و 

زنگ  زدگی نشوند.
انتقال آب و همچنین شیر  لوله هاي  و  از کانال  استفاده  از مسمومیت ماهی،  به منظور جلوگیري  تبصره: 

فلکه هایی که از جنس گالوانیزه بوده یا رنگ زده شده باشند، ممنوع می  باشد.
 شبکه تخلیه آب به صورت کانال  هاي سیمانی براي جمع  آوري آب خروجی از کلیه بخش  ها طراحی 

شوند.
٦ دریچه هاي ورود و خروج آب

 در قسمت دریچه هاي ورودي استخر، شیار اول به سمت کانال باید به شکل مورب بوده و داراي شبکه توري 
برای جلوگیري از ورود موجودات یا اجسام معلق در آب به درون استخرها باشد و شیار دوم باید به صورت 
قائم و به سمت لبه داخلی استخر باشد که با قرار دادن شاندورهاي تخته  اي میزان آب ورودي به هر استخر 

را بتوان تنظیم نمود.
 در قسمت دریچه هاي خروجی استخر، برعکس دریچه ورودي شبکه توري در سمت داخل استخر نصب 
می شود تا از خروج ماهی جلوگیري شود و در سمت خارج استخر باید مجهز به دو قسمت برای قرارگرفتن 
شاندورها باشد که شاندور اولی برای هدایت جریان آب از کف به سطح استخر برای تخلیه مناسب فضوالت و 
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سایر مواد معلق و شاندور دوم برای تنظیم ارتفاع مناسب آب در استخرها باشد.
 در استخرهاي پرورش ماهی قزل  آال می  توان دریچه هاي خروجی را به نحوي طراحی کرد که آب به صورت 
سیفونی از کف استخر تخلیه شود. براي این منظور باید از دو ردیف ناودانی متناسب با ظرفیت استخر استفاده 

شود.

 ب( تأسیسات جنبی
1 رخت کن و سرویس  هاي بهداشتی

 احداث رخت کن و سرویس  هاي بهداشتی در محل  های ورودي مزرعه ضروري است. 
 رخت کن به نحوي باید طراحی شود که براي هر کارگر حداقل دو جایگاه کمد پیش بینی شود )یک کمد 
براي لباس کار و یک کمد براي لباس شخصی( در غیر این صورت هر دو کارگر باید دو کمد مشترک )یک 

کمد براي لباس  هاي کار و یک کمد براي لباس  هاي شخصی( داشته باشند.
 سرویس بهداشتی باید مجهز به امکانات الزم براي شست  و شو و ضدعفونی دست  ها باشند و دور از استخرهاي 

پرورشی بوده و فاضالب آن به رودخانه و همچنین استخرها نفوذ نداشته باشد.
2 انبار خوراک

 انبار خوراک باید در نزدیکی درب ورودي مزرعه باشد تا از تردد اضافی خودرو در مزرعه جلوگیري 
شود. 

 انبار خوراک باید طوري ساخته شود که از نظر کنترل رطوبت، دما، مبارزه با جوندگان و حشرات موذي 
داراي امکانات مناسب و مجهز به پالت )محکم، مناسب و قابل شست  وشو( برای نگهداري خوراک باشد.

 همچنین کف، دیوار و سقف از جنس مناسب، قابل شست  وشو و ضدعفونی باشند.
امور جاري و استقرار کادر فنی و مسئول فنی  انجام  اداري جهت  اتاق  باید دارای  مزرعه  ٣ دفتر اداري: 

باشد. بهداشتی 
٤  اتاق کارگري: اتاق کارگري باید در نزدیکی درب ورودي مزرعه باشد تا از تردد اضافی در مزرعه جلوگیري 

شود.
و  سموم  شیمیایی،  مواد  نگهداري  محل  و  باشد  شدن  قفل  قابل  باید  انبار  این  شیمیایی:  مواد  انبار   ٥

ضدعفونی کننده هاي مجاز است.
٦ انبار لوازم کار: به منظور نگهداري لوازم جنبی مرکز، محلی از مجموعه تأسیسات اصلی در نظر گرفته 

می شود.
7 انبار دارو: باید مجهز به تجهیزات و امکانات مناسب برای نگهداري دارو باشد.

یادآوري: کلیه انبارها باید به صورتی ساخته شوند که قابل شست  وشو و ضدعفونی بوده و داراي تهویه مناسب 
باشند.

8 کوره الشه  سوز/ چاه تلفات: مزرعه باید داراي کوره الشه  سوز یا چاه تلفات جهت معدوم کردن تلفات 

برابر دستورالعمل سازمان دامپزشکی کشور باشد. این تأسیسات باید در دورترین نقطه مزرعه به سمت خروجی 
قرار گیرد.

9 حوضچه ضدعفونی

 احداث حوضچه ضد عفونی در محل ورودي مزرعه برای ضدعفونی وسایل نقلیه ضروري است. 



45

پودمان دوم: تأسیس واحدهای پرورش دام و آبزیان

 در محل ورودي به محوطه استخرهاي پرورشی، باید حوضچه هاي ضدعفونی تعبیه شوند. 
1٠ محل استقرار دستگاه یخ  ساز: ماهیان صید شده باید در سبدهاي مخصوص به همراه پودر یخ 

با توجه به ظرفیت تولید داراي محل مناسبی براي استقرار دستگاه  باید  حمل شوند، بنابراین مزرعه 
یخ  ساز باشد.

تبصره: چنانچه مزرعه به هر دلیل، فاقد دستگاه یخ  ساز باشد، مزرعه باید با توجه به ظرفیت تولید داراي محل 
مناسبی جهت نگهداري یخ مورد نیاز )انبار یخ( به همراه دستگاه یخ خردکن باشد.

11 سیستم برق اصلی و برق اضطراري: ظرفیت دستگاه مولد اصلی معادل باید حداکثر نیاز دستگاه هاي 

مصرف کننده برق در مزرعه و ظرفیت مولد برق اضطراري باید معادل حداکثر نیاز دستگاه هاي هواده، وسایل 
ضروري و پمپ  هاي انتقال آب و غیره محاسبه گردد.

موارد  در  مزرعه(  تولید  میزان  با  )متناسب  نیاز  مورد  اکسیژن  تأمین  به منظور  12 دستگاه هاي هوادهی: 

اضطراري می  توان از دستگاه اکسیژن  ساز و یا دستگاه هاي هوادهی در مزرعه استفاده نمود.
1٣ حصارکشی: محصوربودن مزرعه به منظور کنترل ورود و خروج افراد و جلوگیري از ورود حیوانات و افراد 

متفرقه با نصب عالیم اخطار دهنده و تعیین منطقه ممنوعه الزامی است.
1٤ موتورخانه: موتورخانه باید در فاصله مناسب و ترجیحاً خارج از تأسیسات احداث و تمهیدات الزم به منظور 

جلوگیري از امکان هر گونه نشت و خروج روغن و سایر آالینده هاي نفتی از موتورخانه به آب پیرامون در نظر 
گرفته شده باشد.

ویژگی  هاي فیزیکی و شیمیایی آب

 الف( ویژگی  هاي فیزیکی آب
دما: درجة حرارت مناسب براي پرورش قزل  آال  7 تا 17 درجة سانتی  گراد.

کدورت: کدورت آب باید کمتر از 200 میلی  گرم در لیتر باشد.
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 ب( ویژگی  هاي شیمیایی آب

 pH = 7-7/6 قلیائیت کل 

10 تا 400 میلی گرم در لیتر سختی کل براساس کربنات کلسیم 

بیش از 20 میلی گرم در لیترمنیزیم 

صفر تا 0/15 میلی گرم در لیترکل آهن 

منفیآهن دوظرفیتی 

0/5 میلی گرم در لیترآهن سه ظرفیتی 

کمتر از 500 میلی گرم در لیترسولفات 

در آب های سبک کمتر از 0/06 میلی گرم در لیترمس 

در آب های سخت کمتر از 0/03 میلی گرم در لیترمس 

در آب های سبک کمتر از 0/004 میلی گرم در لیترکادمیوم 

در آب های سخت کمتر از 0/003 میلی گرم در لیترکادمیوم 

کمتر از 0/02 میلی گرم در لیترنیکل 

کمتر از 0/05 میلی گرم در لیترروی 

کمتر از 0/03 میلی گرم در لیترکروم 

کمتر از 0/03 میلی گرم در لیترسرب 

کمتر از 0/0002 میلی گرم در لیترجیوه 

تا 0/15 میلی گرم در لیترمنگنز 

0/01 تا 3 میلی گرم در لیترفسفر کل 

کمتر از 1 میلی گرم در لیترفسفر محلول 

کمتر از 0/003 میلی گرم در لیترکلر 

کمتر از 0/002 میلی گرم در لیترهیدروژن سولفوره 

کمتر از 2 میلی گرم در لیترآمونیاک کل 

)NH3( کمتر از 0/013 میلی گرم در لیترآمونیاک غیریونیزه

کمتر از 0/05 میلی گرم در لیترنیتریت 

کمتر از 0/05 میلی گرم در لیتردی اکسید کربن 
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 مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه بهداشتی تأسیس/ بهره  برداري مزارع پرورش ماهیان سردابی
الف( مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه بهداشتی تأسیس:

1 تکمیل و ارائه نمون برگ درخواست:

کلیه متقاضیان دریافت پروانه تأسیس باید تقاضاي خود را مبنی بر دریافت پروانه بهداشتی تأسیس به همراه 
طرح توجیهی به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به ثبت برسانند.

2 مدارک مربوط به مالکیت زمین تأسیسات مطابق ضوابط مندرج در کتاب نظام دامداري باشد.

1ـ2ـ در صورتی که زمین محل احداث تأسیسات، متعلق به چند نفر باشد به شرطی پروانه به نام یکی از 
مالکین صادر می گردد که وکالت نامه رسمی غیرقابل عزل، حداقل به مدت 5 سال )نمون برگ شماره 4 
کتاب نظام دامداري( از سایر مالکین مبنی بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه مربوط به نام خود ارائه 

نماید.
2ـ2ـ صدور پروانه براي مراکز متعلق به دولت و یا دستگاه هاي وابسته به دولت با ارائه گواهی از باالترین مقام 

آن دستگاه مبنی بر تأیید مالکیت بالمانع است.
در هرصورت در هر یک از موارد فوق چنانچه بعد از صدور پروانه مورد عدم صحت مالکیت یا تصرف طبق 
مدارک رسمی به اثبات رسید پروانه مذکور لغو و خسارت  هاي وارده ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد 

بود.
٣ درصورتی که متقاضی شرکت یا شخصیت حقوقی باشد ارائه اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی ضرورت 

دارد.
٤ سایر مدارک مورد نیاز:

1ـ4ـ تعهد نامه رسمی مالک براساس نمون برگ مندرج در کتاب نظام دامداري
2ـ4ـ موافقت مراجع ذی  ربط درخصوص تأمین آب و برق و تأیید گواهی کیفیت آب از اداره کل دامپزشکی 

استان و یا سازمان آب منطقه اي
3ـ4ـ کروکی و آدرس دقیق محل تأسیسات

4ـ4ـ نقشه هاي کلی و تفکیکی تأسیسات و تجهیزات مزرعه برابر اصول بهداشتی 
5ـ4ـ نمون برگ شماره 7 )بازدید از زمین براي صدور یا تمدید پروانه تأسیس( تکمیل شده توسط کارشناس 

اداره کل و یا شبکه دامپزشکی شهرستان و ممهور به مهر اداره کل دامپزشکی استان مربوط
ب( مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه بهداشتی بهره برداري:

متقاضیانی که برابر ضوابط نسبت به تأسیس مزرعه براساس شرایط مندرج در این دستورالعمل اقدام کرده 
باشند با تکمیل و ارائه مدارک زیر پروانه بهداشتی بهره برداري دریافت خواهند نمود:

1 نمون برگ درخواست: کلیه متقاضیان باید تقاضاي خود را به اداره کل دامپزشکی استان مربوط ارائه و به 

ثبت برسانند.
2 اصل پروانه بهداشتی تأسیس

٣ اصل مدارک مالکیت مطابق ضوابط مندرج در کتاب نظام دامپروري.

٤ نتایج آزمایشگاهی آب مصرفی که باید مطابق ضوابط اعالم شده در این دستورالعمل باشد.

٥ کارت بهداشتی معتبر کلیه کارگران شاغل.

٦ نسخه  ای از قرارداد استخدام مسئول فنی بهداشتی.
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یادآوري 1: مسئول فنی بهداشتی به شخص واجد شرایط اطالق می شود که با اخذ پروانه مربوط از سازمان 
دامپزشکی کشور و یا ادارات تابعه وظیفه کنترل بهداشتی را در واحد هاي موضوع این دستورالعمل مطابق 

شرح وظایف ابالغی از سوي سازمان دامپزشکی یا ادارات تابعه برعهده دارد.
یادآوري 2: تعداد و صالحیت  هاي الزم براي مسئول فنی بهداشتی مزارع براساس ظرفیت و تنوع فعالیت طبق 
دستورالعمل  هاي سازمان که با همکاري سازمان نظام دامپزشکی جمهوري اسالمی ایران تدوین می  گردد، 

خواهد شد.
7 نقشه هاي کلی و تفکیکی تأسیسات موجود مورد تأیید توسط اداره کل دامپزشکی استان مربوط.

8 تکمیل نمون برگ بازدید از مرکز براي صدور و یا تمدید پروانه بهداشتی بهره  برداري توسط اداره کل 

دامپزشکی استان مربوط.
ج( ضوابط صدور پروانه بهداشتی بهره  برداري مزارع موجود.

رعایت کلیه ضوابط فنی بهداشتی و شرایط و ضوابط بهداشتی تأسیسات موضوع این دستورالعمل در 
خصوص مزارع موجود الزم االجرا است.      

توجه

 دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی بهداشتی مزارع پرورش ماهیان گرمابی
ماده 1ـ هدف: تعیین شرایط و ضوابط فني بهداشتي مزارع پرورش ماهیان گرمابي

پروانه  و تمدید  به منظور صدور  پرورش ماهیان گرمابي  این دستورالعمل در مزارع  ماده 2ـ دامنه کاربرد: 
بهداشتي کاربرد دارد.

ماده ٣ـ مسئولیت اجرا: مسئولیت اجرای این دستورالعمل برعهده اداره کل می  باشد و دفتر نظارت مسئول 
نظارت بر حسن اجراي آن است.

ماده ٤ـ  قوانین و مقررات مرتبط
آیین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشکي مصوب هیئت وزیران

ماده ٥ـ تعاریف، واژه ها و اصطالحات:
در این دستورالعمل عالوه بر واژه ها و اصطالحات تعریف شده در آیین نامه اجرایي نظارت بهداشتي دامپزشکي 

مصوب سال1387، واژه ها و اصطالحات زیر نیز به کار مي  رود.
1 سازمان: سازمان دامپزشکي کشور

2 اداره کل: اداره کل دامپزشکي استان

٣ شبکه دامپزشکي: شبکه دامپزشکي شهرستان

٤ دفتر نظارت: دفتر نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذایي سازمان دامپزشکي کشور

٥ مزرعه: مزرعه پرورش ماهیان گرمابي

٦ آبزی  پروری: پرورش انواع مختلف آبزیان جانوری و گیاهی در محیط  های آبی

7 ماهیان گرمابي: انواع ماهیان خانواده کپور ماهیان از جمله کپور معمولي )لجني(، کپور علف  خوار، کپور 

نقره  ای و کپور سرگنده
8 شاخص پایایي خاک: حداقل و حداکثر میزان رس موجود در خاک
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ماده ٦ ـ محل و موقعیت مزرعه باید داراي شرایط زیر باشد:
1 حریم بهداشتي براساس مفاد ماده 12 این دستورالعمل رعایت شود.

2 بافت خاک براي ایجاد تأسیسات و استخرها مقاومت الزم را داشته باشد.

یا  ریزش  دریایي، کوالک  هاي شدید،  و  موسمي  طوفان  هاي  از جمله سیل،  معرض حوادث طبیعي  در   ٣

فرسایش دیواره تپه ها و کوه ها و آبرفت  ها نباشد.
٤ زمین هموار و داراي شیب مالیمي باشد به نحوي که آب به راحتي به حوضچه ها و استخرها هدایت و خارج 

شود.
٥ تحت تأثیر آلودگی ناشی از صنایع، پساب مزارع کشاورزی و آبزي  پروري و فاضالب شهري و صنعتي نباشد.

٦ به سهولت به راه هاي ارتباطي جهت حمل و نقل دسترسي داشته باشد.

7 از مصب رودخانه و مناطقی از دریا که دارای گل و الی هستند، دور باشد.

ماده 7ـ ظرفیت مزرعه با توجه به درخواست و طرح و نقشه ارائه شده از سوي متقاضي و روش پرورش 
توسط اداره کل تعیین مي  شود.

تبصره 1: حداقل ظرفیت در هر دوره پرورش 5000 قطعه و حداکثر آن براساس امکانات و تجهیزات مندرج 
در این دستورالعمل و به ازاي هر هکتار استخر پرورش معادل 4 تن محاسبه و تعیین می شود.

معادل  ا،  استخره براي  شده  گرفته  درنظر  مساحت  بر  عالوه  که  باشد  نحوي  به  ن  زمی مساحت  ماده 8 ـ 
20 درصد کل زمین برای استقرار سایر تأسیسات، محوطه سازي، حمل و نقل تجهیزات و تردد وسایل نقلیه 

در نظر گرفته شود.
ماده 9ـ ویژگي  هاي فیزیکي و شیمیایي خاک محل احداث مزرعه باید مطابق جداول زیر باشد.

ویژگی  هاي فیزیکی خاک

توضیحات مقدار مجاز )درصد( ویژگی 

1ـ در صورتی که شاخص پایانی خاک کمتر از 8 درصد باشد، مقدار رس آن باید بیش از 20 رس 
حداقل تا 20 درصد افزایش یابد )مقدار مطلوب رس 25 درصد است( 

2ـ شاخص پایانی در خاک های رس دار برای ساختن دیواره ها باید از 30 درصد 
کمتر باشد. 

3ـ حد روان بودن خاک های کم رس برای کوبیدن مناسب حدود 35 درصد 
می باشد. 

میزان مخلوط شن و الی نباید از 75 درصد کمتر باشد.75 و به باال شن 
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ویژگی  هاي شیمیایی خاک

توضیحات واحد اندازه گیری مقدار مجاز ویژگی 

 pH 7-8 خاک به مقداری قلیایی ــ pH آب اسیدی باشد بایستی pH اگر∗
گردد تا در حد مناسب قرار گیرد و برای خاک های اسیدی نیز 
حتماً باید قلیاییت آب کمی افزایش یابد تا در محدوده مناسب 

قرار گیرد. 
ppm 20منیزیم 

0/9ppm تا 2آهن کل 

ppmکمتر از 0/05روی 

ppmکمتر از 0/03کروم 

ppmکمتر از 0/03سرب 

ppmکمتر از 0/002جیوه 

ppmکمتر از 0/02نیکل 

0/02ppmآلومینیوم

ppmکمتر از 0/06مس 

ماده 1٠ـ ویژگي  هاي فیزیکي و شیمیایي آب مزارع و نیز غلظت قابل تحمل سموم رایج کشاورزي، صنعتي 
و شهري توسط ماهیان گرمابي مطابق جداول زیر مي  باشد.

ویژگی  هاي فیزیکی آب

توضیحات واحد اندازه گیری مقدار مجاز ویژگی 

∗دمای  مطلوب برای رشد 23 درجه سانتی گراد می باشد. درجه سانتی گراد20 تا 30دما 
∗رنگ زرد متمایل به سبز حاکی از وضعیت مناسب ذی شناوران 

)مجموعه ریز آبزی ها از جمله فیتوپالنکتون ها، زئوپالنکتون ها، 
دافنی و دیاتومه( است. 

زرد متمایل به رنگ 
سبز

ــ

سانتی متر تا 30کدورت 
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ویژگی  هاي شیمیایی آب

توضیحات واحد اندازه گیری مقدار مجاز  ویژگی 
∗ قلیاییت کل براساس کربنات کلسیم )CaCO3( میلی گرم در لیتر 1 تا 2نیترات ها 

اندازه گیری می شود. 

∗ وجود گاز هیدروژن سولفوره نشان دهنده آلودگی 
شدید در استخر است که باید استخر به طور مرتب 

لجن زدایی شود. 

∗ pH باالتر از 9 و پایین تر از 5/5 باعث بروز مشکالت 
پرورشی می گردد. 

سختی آب براساس غلظت کربنات کلسیم در آب 
اندازه گیری می شود. 

 6 mg/lit غلظت اکسیژن در آب خروجی باید حداقل ∗
باشد. 

∗ در ارتفاع صفر و فشار mm/Hg 760 )میلی متر 
جیوه( و دمای صفر درجه سانتی گراد میزان اکسیژن 

محلول 14/5 میلی گرم در لیتر است. 

∗ مقدار فنل 9 تا 50 میلی گرم در لیتر کشنده است. 

میلی گرم در لیتر20قلیاییت کل
میلی گرم در لیتر5 تا 8سختی آب 

میلی گرم در لیتر20منیزیم 
میلی گرم در لیتر0/9 تا 2تامآهن 

میلی گرم در لیترصفر دوظرفیتی 
میلی گرم در لیتر0/5 سه ظرفیتی 

میلی گرم در لیتر30ـ20سولفات 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/06آب های سبک مس 

میلی گرم در لیترکمتر از 0/03 آب های سخت 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/004 آب های سبک کادمیوم 

میلی گرم در لیترکمتر از 0/003آب های سخت 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/02نیکل 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/05روی 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/03کروم 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/03سرب 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/0002جیوه 
میلی گرم در لیترصفر تا 0/15منگنز 
میلی گرم در لیتر0/01 تا 3تام فسفر 

میلی گرم در لیترکمتر از 1محلول 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/003 کلر 

میلی گرم در لیترکمتر از 0/002 هیدروژن سولفوره 
میلی گرم در لیترکمتر از 2تام آمونیاک 

میلی گرم در لیترکمتر از 0/013 غیریونیزه 
میلی گرم در لیترکمتر از 0/05 نیتریت 

میلی گرم در لیترکمتر از 0/05 دی اکسید کربن 
 pH7/2- 8/4 ــ
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گرم در هزار تا 3 شوری 
میلی گرم در لیتر 100 تا 200 سختی آب 

میلی گرم در لیتر 2-3ازت 
میکروموس بر تا 2000هدایت الکتریکی 

سانتی متر
µmhos/cm

میلی گرم در لیتر12-6اکسیژن محلول 
سموم حاصله از فعالیت های 

زیستی آلومینیوم 
میلی گرم در لیتر0/02

میلی گرم در لیترصفر تا 9فنل 

غلظت قابل تحمل سموم رایج کشاورزي، صنعتی و شهري توسط ماهیان گرمابی

واحد اندازه گیری حداکثر قابل تحملنام سم یا ماده آلوده کننده شیمیایی
میکرو گرم در لیتر0/003الدرین 

میکرو گرم در لیتر0/04پاراتیون 
میکرو گرم در لیتر0/001د.د.ت 
میکرو گرم در لیتر0/01لیندن 

میکرو گرم در لیتر0/001بای فنیل های پلی کلره 
میلی گرم در لیتر 5  ـ3پاک کننده های آنیونی الکیل سولفات 

میلی گرم در لیتر 0/3 تا 2/5 پاک کننده های کاتیونی 

ماده 11ـ حداکثر میزان فیتوپالنکتون و زئوپالنکتون  هاي شناور در آب مزارع نباید از 10 میلیون قطعه در 
هر متر مکعب بیشتر باشد و میزان مناسب براي پرورش بین 4 تا 6 میلیون قطعه در هر مترمکعب مي  باشد.

ماده 12ـ رعایت حریم بهداشتي با اماکن دامي و صنایع وابسته به آن، عوارض طبیعي و تأسیساتي و مناطق 
مسکوني به شرح زیر الزامي است:

1 حریم بهداشتي با اماکن دامي و صنایع وابسته به دام

تبصره 1: فواصل مندرج در جدول صفحه بعد براساس آخرین تأسیسات واحد با اولین تأسیسات واحد مجاور 
محاسبه مي  گردد. 

تبصره 2: درصورت وجود عوارض طبیعي از قبیل تپه، کوه، دره، جنگل، رودخانه و غیره که محدودیت تردد 
ایجاد مي کنند و یا درصورت درخت کاري به عمق 6 متر و کاشت درخت حداقل در 3 ردیف، فواصل مندرج در 

جدول مربوط مي تواند حداکثر تا 20 درصد کاهش یابد.
تبصره ٣: در استان  هاي مازندران، گیالن، گلستان و مناطق اقلیمي مشابه از نظر آب و هوا و پوشش گیاهي 
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درصورت ضرورت و بنا به نظر سازمان های مربوطه، فواصل مندرج در جدول را مي  توان عالوه بر موارد مندرج 
در تبصره 2، حداکثر تا 10 درصد کاهش داد.

تبصره ٤: درخصوص مجتمع  ها )سایت  هاي تکثیر و پرورش( با مدیریت و مالکیت واحد و متمرکز درصورت 
رعایت کلیه ضوابط و مقررات بهداشتي مربوط، رعایت فاصله بین واحدها مطرح نمي  باشد.

حریم بهداشتی مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با اماکن دامی و صنایع وابسته به دام

مزرعه پرورش اماکن دامی و صنایع وابسته به دام
ماهیان گرمابی )متر( 

ی 
دام

ن 
ماک

ا

500اصالح نژادی و تحقیقاتی واحدهای پرورش و نگهداری گاو و گاومیش 
100داشتی )شیری و گوشتی( و پرواربندی 

500اصالح نژادی و تحقیقاتیواحدهای پرورش و نگهداری گوسفند و بز
100داشتی و پرواربندی 

100داشتی و پرواری واحدهای پرورش و نگهداری شتر
واحدهای تکثیر، پرورش و سوارکاری اسب و 

استر 
500اصالح نژادی و تحقیقاتی 

واحدهای تکثیر و پرورش اسب و استر و 
نگهداری سیلمی

100

کانون های سوارکاری و پرورشگاه ها و 
واحدهای تربیت اسب 

100

واحدهای پرورش و نگهداری حیوانات پوستی و 
آزمایشگاهی 

خرگوش، نوتریا، چین چیال و حیوانات 
آزمایشگاهی سمور )خز( و ایلتیس 

)پلی کت( و روباه 

100

100واحدهای پرورش و نگهداری سگ و گربه 
واحدهای پرورش و نگهداری ماکیان )مرغ و 

خروس( 
1000الین 

500اجداد 
100مادر، پولت، تخم گذار و گوشتی 

100مزارع پرورش آبزیان مراکز تکثیر و پرورش آبزیان 
500مراکز تکثیر آبزیان

100مادر و پرورشی واحدهای پرورش و نگهداری سایر ماکیان 
100واحدهای پرورش و نگهداری پرندگان زینتی

-مراکز تکثیر و پرورش ملکه زنبورعسل
-زنبورداری 

100عرضه و کشتاری میادین دام 
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ع 
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ص

کارخانجات 

100جوجه کشی 
100خوراک دام، طیور و آبزیان 
100کارخانجات تبدیل ضایعات 

100کشتارگاه دام و طیور 
100سردخانه مواد پروتئینی 

کارگاه های فراوری و بسته بندی 
فراورده های خام دامی 

100

با مناطق مسکونی  2 حریم تعیین شده از سوي سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص رعایت فاصله 

)استان، شهرستان، شهر و روستا(، دریا، رودخانه، پارک، تاالب، دریاچه، چاه هاي آب شرب و قنوات 
تبصره 1: ضمن رعایت حریم اعالم شده از سوي سازمان حفاظت محیط زیست، به منظور خود پاالیندگي، 
آب ورودي از رودخانه یا دریا به مزرعه و آب خروجي از مزرعه به رودخانه یا دریا فاصله حداقل 100 متر تا 
رودخانه یا باالترین مد دریا را به نحوي طي نماید. در هرحال آب خروجي و ورودي باید ویژگي  هاي فیزیکي، 

شیمیایي و میکروبي مربوط را دارا باشد.
حریم بهداشتي با واحدهاي صنعتي و خدماتي برابر دستورالعمل اجرایي شماره 4638 /د 1388/6/22 )ضوابط 

و معیارهاي استقرار اماکن دامي و صنایع وابسته به آن(
٣ حریم تعیین شده از سوي وزارت راه و شهرسازي با جاده )اتوبان، بزرگراه، اصلي و فرعي(، راه آهن و نیز 

با فرودگاه )بین المللي و منطقه  اي(.
ماده 1٣ـ طرح و نقشه ساختمان، تأسیسات و مشخصات دستگاه ها باید توسط متقاضي متناسب با ظرفیت و 
براساس اصول GMP )عملیات صحیح تولید(، GHP )عملیات صحیح پرورش( و امنیت زیستي به نحوي تهیه 
و ارائه شود که عالوه بر تأمین میزان فضاهاي الزم براي تأسیسات اصلي و جنبي شامل استخرهاي پرورش 
و ذخیره آب، کانال  هاي زهکش، کانال هاي آبرسان و خروجي، ایستگاه آبگیری، ساختمان اداری، انبارها و 

اتاق  های کارگری، رخت کن و سرویس  هاي بهداشتي باشند.

و  کرده  تحقیق  محلي  پرورش دهندگان  از  دارد؟  وجود  ماهی  پرورش  مزارع  نوع  منطقه شما چه  در 
ظرفیت پرورش منطقه را مشخص کنید.

پژوهش 
کنید

ماده 1٤ـ ایستگاه آب گیری شامل قسمت  هاي زیر است:
1 سازه مکش

2 موتورخانه: باید در نزدیک ترین فاصله به منبع آبی باشد و به نحوي که امکان نشت هر گونه مایعات مثل 

گازوئیل، نفت، روغن و ... از آن به آب استخر و کانال آب رسان اصلی وجود نداشته باشد.
براي  مختلف  هاي  اندازه  در  توري  و  شني  فیلترهاي  از  استفاده  با  آرامش  حوضچه  آرامش:  حوضچه   ٣

رسوب  گذاري اولیه و فیلترینگ آب ورودي باید احداث شود.
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٤ لوله های مرتبط کننده: باید از جنس مواد زنگ نزن باشد و حداقل 50 سانتی متر از کف فاصله داشته باشد.

٥ استخر ذخیره  سازي آب: باید حداقل معادل 10 درصد ظرفیت استخرهاي پرورشي باشد.

براي ذخیره و  آب رسان اصلی مزرعه داراي ظرفیت کافي  1: درصورتي که حوضچه آرامش و کانال  تبصره 
رسوب  گذاری آب باشد، احداث استخر ذخیره  سازي آب ضرورتي ندارد.

ماده 17ـ مزرعه باید با دیوار و یا فنس به طور کامل محصور شود و از ورود افراد متفرقه و حیوانات جلوگیري 
شود.

بهداشتي،  سرویس  هاي  انبارها،  موتورخانه،  نگهبانی،  اداري،  ساختمان  )شامل  جنبي  تأسیسات  ماده 18ـ 
سالن  کارکنان،  استراحت  )محل  رفاهي  مکان  هاي  دسترسي،  هاي  راه  سبز،  فضاي  پارکینگ،  رخت کن، 
غذاخوري، آشپزخانه و نمازخانه( و دفتر دامپزشکي باید در محل  هاي مناسب نزدیک به درب ورودي احداث 

شوند و مساحت آن حداقل یک پنجم تا یک هفتم تأسیسات اصلي باشد.
ماده 19ـ رخت کن و سرویس هاي دوش و یا روشویي باید در مبدأ ورودي به مزرعه بوده و مجهز به آب سرد 

و گرم و امکانات مربوط باشد.
تبصره 1 : فاضالب سرویس هاي بهداشتي نباید به رودخانه و یا استخرها نفوذ داشته باشد.

ماده 2٠ـ انبار نگهداري خوراک باید در نزدیکي درب ورودي مزرعه ساخته شده و داراي امکانات زیر 
باشد:

1 کنترل رطوبت، دما و جلوگیري از ورود جوندگان و حشرات موذي

2 تهویه مناسب

٣ پالت )محکم، مناسب و قابل شست  وشو و ضدعفوني( برای نگهداري خوراک

٤ وسایل توزین و توزیع غذا

٥ درب قابل کنترل براي جلوگیري از تردد افراد متفرقه به انبار

٦ کف و دیواره قابل شست   وشو و ضدعفوني

ماده 21ـ احداث انبار لوازم به منظور نگهداري لوازم جنبي مزرعه الزامي است. این انبار باید داراي قفسه هاي 
اختصاصي و یا امکانات الزم براي نگهداري دارو، مواد شیمیایي، سموم و ضد عفوني کننده هاي مجاز به صورت 

کاماًل مجزا باشد.
ماده 22 ـ مزرعه باید نیروي برق مورد نیاز خود را از شبکه سراسري و یا ژنراتور اختصاصي حداقل برابر با 

ظرفیت مورد نیاز تأمین نماید.
برق  مولد  نصب دستگاه  تأمین مي شود،  از شبکه سراسري  نیاز  مورد  برق  نیروي  که  1: درصورتي  تبصره 

اضطراري حداقل معادل نیاز دستگاه هاي هواده و پمپ هاي انتقال آب ضروري است.
نیز  و  نقلیه  وسایل  چرخ  هاي  ضدعفوني  براي  مزرعه  ورودی  در  ضدعفوني  حوضچه  احداث  2٣ـ  ماده 
پرورش  استخرهاي  به محوطه  ورودي  پرسنل در محل  به منظور ضدعفوني چکمه  حوضچه هاي ضدعفوني 

ضروری است.
ماده 2٤ـ مزرعه باید داراي کوره الشه  سوز یا چاه تلفات براي معدوم کردن تلفات در دورترین نقطه مرکز به 

سمت درب ورود و خروج و یا امکانات الزم برای انتقال بهداشتی ضایعات به مراکز مجاز باشد.
ماده 2٥ـ براي تأمین آب شیرین با فشار مناسب جهت مصارف عمومي پرسنل، باید یک منبع ذخیره آب 

براي این منظور در نظر گرفته شود.
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ماده 2٦ـ متقاضي اخذ پروانه بهداشتي تأسیس مزرعه باید مدارک زیر را به اداره کل ارائه نماید:
1 ارائه نمون برگ درخواست و ثبت آن در اداره کل

2 مدارک مربوط به مالکیت زمین:

2.1 . در مورد اراضي داراي سند مالکیت اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه کپي از آنها.
2.2 . در مورد اراضي استیجاري، اجاره نامه رسمي )تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمي کشور( حداقل 3 ساله
تبصره 1: در مورد زمین  هاي اوقافي: مدت و موضوع اجاره بر اساس نظریه اداره اوقات محل تعیین مي  گردد.
2.3 . در مورد اراضي فاقد سند مالکیت: مستند تصرف و احراز مالکیت به تأیید ارگان  هاي رسمي ذی ربط )اداره 
ثبت و سازمان جهادکشاورزي استان( رسیده باشد و امضا و ارائه تعهد رسمي و ثبتي مبني بر اینکه پس از 
صدور پروانه درصورت اثبات عدم صحت مالکیت پروانه صادره فوراً لغو شده و متقاضي حق اعتراض نداشته 

باشد و خسارت  هاي وارده را جبران نماید.
2.4 . درمورد اراضي مشاع: گواهي الزم به نام متقاضي مبني بر تعیین مساحت زمین از مرجعي که توسط 
ارگان  هاي ذي  ربط معرفي مي  شود و نیز نقشه زمین مورد نظر جهت ایجاد تأسیسات که به تأیید و امضای 
کلیه مالکین زمین و در صورت عدم دسترسي به کلیه مالکین به تأیید عده  اي از مالکین آن و شوراي محل و 

ممهور به مهر بخشداري و فرمانداري باشد.
2.5 . در مورد زمین  هاي اصالحات ارضي مفروزالرعیه گواهي الزم مبني بر مالکیت یا تصرف زمین و بالمعارض 
بودن آن و همچنین تأیید حدود مشخصات و مساحت زمین از ارگان ذي  ربط و نیز تفکیکي اراضي محل که 

زمین موردنظر جهت احداث تأسیسات در آن مشخص شده باشد.
2.6 . در مورد اراضي واگذار شده از سوي هیأت  هاي واگذاري زمین: صورت جلسه واگذاري زمین و همچنین 

نقشه و کروکي موردنظر جهت احداث تأسیسات الزامي است.
تبصره 2: درصورتي که زمین محل احداث تأسیسات متعلق به چند نفر باشد به شرطي پروانه به نام یکي 
از مالکین صادر مي  شود که وکالت نامه رسمي غیرقابل عزل، حداقل به مدت 5 سال ) نمون برگ شماره 4 
کتاب نظام دامداري( از سایر مالکین مبني بر اجازه ایجاد تأسیسات و دریافت پروانه مربوط به نام خود ارائه 

نماید.
تبصره ٣: صدور پروانه براي واحدهاي متعلق به دولت و یا دستگاه هاي وابسته به دولت با ارائه گواهي از 

باالترین مقام آن دستگاه مبني بر تأیید مالکیت بالمانع است.
تبصره ٤: در صورتي که متقاضي شرکت یا شخصیت حقوقي باشد ارائه اساسنامه شرکت و روزنامه رسمي 

ضرورت دارد.
تبصره ٥: در هریک از موارد فوق چنانچه بعد از صدور پروانه مورد عدم صحت مالکیت یا تصرف طبق مدارک 

رسمي به اثبات رسید پروانه مذکور فوراً لغو و خسارت  هاي وارده ناشي از آن به عهده متقاضي خواهد بود.
٣ تعهدنامه رسمي مالک بر اساس نمون برگ مندرج در نظام دامداري

٤ موافقت مراجع ذي  ربط درخصوص تأمین آب و برق

٥ کروکي و آدرس دقیق محل تأسیسات

٦ نقشه هاي کلي و تفکیکي تأسیسات و تجهیزات برابر اصول فني بهداشتي

7 نمون برگ بازدید از زمین براي صدور یا تمدید پروانه بهداشتي تأسیس )نمون برگ شماره 7( تکمیل شده 

توسط کارشناسان اداره کل یا شبکه دامپزشکي
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8 ارائه نتایج آزمایشات خاک )که باید مطابق این دستورالعمل باشد(.

9 ارائه نتایج آزمایشات آب مصرفي )که باید مطابق این دستورالعمل باشد(.

ماده 27ـ متقاضیان پس از احداث و تکمیل تأسیسات مطابق نقشه تأییدي، مي  توانند نسبت به ارائه مدارک 
زیر جهت دریافت پروانه بهداشتي بهره برداري اقدام نمایند:

1 ارائه نمون برگ درخواست و ثبت آن در اداره کل.

2 ارائه اصل پروانه بهداشتي تأسیس صادره.

٣ ارائه اصل مدارک مربوط به مالکیت زمین.

٤ تکمیل نمون برگ بازدید براي صدور یا تمدید پروانه بهداشتي بهره  برداري تنظیم شده توسط اداره کل 

یا شبکه دامپزشکي.
٥ ارائه کارت بهداشتي )گواهي سالمت( معتبر براي کلیه پرسنل شاغل.

٦ ارائه یک نسخه از قرارداد استخدام مسئول فني بهداشتي.

7 ارائه نقشه هاي کلي و تفکیکي تأسیسات مزرعه که به تأیید اداره کل رسیده است.

ماده 28 ـ رعایت کلیه ضوابط فني بهداشتي و مقررات صدور پروانه بهداشتي )موضوع این دستورالعمل( 
درخصوص مزارع موجود نیز الزم االجرا مي  باشد.

1 با توجه به مطالب بیان شده، استخر پرورش ماهی هنرستان خود را از نظر طراحی، رعایت فواصل، 
مساحت ساختمان  ها و تأسیسات مورد نیاز و حداقل ظرفیت مورد پرورش بررسی کنید.

2 آیا در طراحی و ساخت آن شرایط استاندارد رعایت شده است؟

فعالیت 
عملی

دستورالعمل صدور مجوز پروانه ماهیان زینتی آب شیرین
ماهیان زینتی و آکواریومی موجود در کشور غالباً در مناطق گرمسیري آب شیرین زندگی می  کنند و صرفاً 
متعلق به کشور ایران نمی  باشند. مجوزهاي صادره با نام مجوزهاي صادره تکثیر و پرورش ماهیان زینتی قید 

می  گردد. این دستورالعمل جهت صدور پروانه به طور هماهنگ در کشور می  باشد.

ظرفیت تولیدی ماهیان زینتی آب شیرین

انواع واحدها 

تولید برحسب 
عدد در 

سال)مترمربع(

سطح کل 
فضای تولیدی 

مورد نیاز 
)مترمربع(

سطح مفید 
فضای تولیدی 

مورد نیاز 
)مترمربع( 

سطح فضای 
عمومی 

)مترمربع(

آب مورد 
نیاز برحسب 
مترمکعب در 

ماه 

میزان 
اشتغالزایی 

طرح

سطح مفید 
در غیر 

آکواریوم و 
استخر باالی 
2٠ مترمربع

واحدهای 
کوچک

100000
120000
140000
160000
180000
200000

100
120
140
160
180
200

70
84
98
112
126
140

30
36
42
48
54
60

30
40
50
60
70
80

4
4
4
6
6
6

140
168
198
224
252
280
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واحدهای 
متوسط

400000
600000
800000

1000000

400
600
800

1000

320
480
640
800

80
120
160
200

160
240
320
480

10
12
14
16

640
960

1280
1600

واحدهای 
بزرگ 

1500000
2000000
3000000
4000000

1500
2000
3000
4000

1275
1700
2250
3400

225
300
450
600

720
960

1440
1920

20
24
28
32

2550
3400
5100
6800

1 واحدهاي تولیدي برحسب ظرفیت سالیانه به سه دسته تقسیم می  شوند.

الف( واحدهاي کوچک: که حداقل 100000 تا 200000 قطعه در سال تولید می  کنند.
ب( واحدهاي متوسط: از 200000 تا 1000000 قطعه در سال تولید می  کنند.
ج( واحدهاي بزرگ : از 1000000 تا 4000000 قطعه در سال تولید می  کنند.

2 حداقل واحد تولیدي، مساحت مفید 70 متر مربع فضاي مسقف با تولید 100000 قطعه ماهی در سال 

می  باشد.
٣ آکواریوم  ها در سه طبقه پیش  بینی شده است و درصورتی که قسمتی از سطح تولیدي از حوضچه تشکیل 

شده باشد امکان نصب آکواریوم ها در 1 تا 3 طبقه امکان پذیر می  باشد. حدود 70 درصد از مساحت مفید 
سالن تولیدي براي نصب آکواریوم  ها و حوضچه ها منظور شده است.

٤ با احتساب نگهداري مولدین، تولید سالیانه بچه ماهی در واحد سطح به ازاي هر متر مربع 1000 قطعه تا 

اندازه 5ـ2 سانتی  متري منظور شده است )1000 قطعه براي تولید بچه ماهی در آکواریوم  ها و حوضچه ها تا 
حداکثر مساحت 20 متر مربع منظور شده است(.

٥ تولید در استخرهاي باالي 20 متر مربع به طور مسقف و بدون سقف به ازاي هر متر مربع سطح تولید 500 

قطعه بچه ماهی در سال منظور شده است.
٦ تولید در واحد سطح محاسبه می شود و ارتفاع آکواریوم  ها حدود 40 سانتی متر منظور شده است و این 

ارتفاع 90 درصد عمومیت دارد که قابل تغییر است.
7 در متن پروانه مساحت مفید محوطه تولیدي و مساحت کل قید گردیده است. و مساحت کل حداکثر 30 

درصد بیشتر از مساحت مفید درنظر گرفته می شود.
8 دماي آب تانک  ها و حوضچه ها برحسب گونه هاي مختلف حدود 29ـ24 درجه است. از نظر کیفیت آب 

میزان pH برابر 8ـ6/5، شوري آب حداکثر EC=3000 µmhos/cm  و سختی آب حداکثر 250 میلی  گرم 
در لیتر می  باشد و در آب  هاي آشامیدنی نیاز به آزمایش آب نیست.

9 مقدار آب مورد نیاز برحسب مصرف ماهانه طبق جدول صفحه قبل تعیین گردیده است.

1٠ طول آکواریوم  ها معموالً از 80 تا 200 سانتی متر و عرض آن 30 تا 50 سانتی  متر که براي تولید و نگهداري 

بچه ماهی می  باشد و براي مولدین طول 100 سانتی متر مناسب است.
11 کف محوطه تولیدي باید قابل شست  وشو و داراي محل تخلیه آب و لوله  کشی الزم باشد.

12 براي هوادهی به آکواریوم  ها یا حوضچه ها نیاز است از سیستم مرکزي هوادهی استفاده شود.

1٣ تولید در همه مناطق امکان پذیر است. لیکن به لحاظ کاهش هزینه انرژي در مناطق گرم اقتصادي  تر است.
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1٤ نیاز به استعالم برای تغییر کاربري زمین براي ماهیان زینتی نمی  باشد.

1٥ افراد حقیقی یا حقوقی که قبالً پروانه ماهیان زینتی دریافت داشته  اند ظرفیت پروانه آنها برحسب سطح 

مفید آکواریوم یا حوضچه هاي تولیدي در این دستورالعمل محاسبه و پروانه جدید صادر خواهد شد.
1٦ سایر مواردی که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است الزم است برحسب مورد از معاونت آبزي  پروري 

استعالم شود.
17 با توجه به موارد فوق چنانچه پس از انجام کار و در موارد خاص مشکالتی از سوي سازمان  هاي ذی  ربط 

به روز نماید دارنده پروانه باید شخصاً نسبت به رفع آن اقدام نماید.
18 به ازاي هر 100 هزار قطعه تولید ماهیان زینتی، چهار اشتغال منظور می شود.

19 در موافقت اصولی و پروانه تأسیس قید می  گردد، این پروانه جهت واردات ماهی زینتی و نهاده هاي مربوطه 

اعتباري ندارد.
2٠ ده درصد از کل فضاي عمومی مراکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی براي مکان قرنطینه درنظر گرفته شود.

21 به منظور کنترل واردات در پروانه بهره  برداري قید می  گردد، دارنده این پروانه می  تواند حداکثر سالیانه 

با رعایت مقررات  از ظرفیت پروانه بهره  برداري به منظور حفظ خصوصیات ژنتیکی )مولدسازي(  15  درصد 
اقدام به واردات ماهیان زینتی نماید.

تبصره 1: فضاي عمومی شامل اتاق کارگري، انبار، سرویس  هاي بهداشتی، نگهبانی و غیره می  باشد.
تبصره 2: واحدهایی که از حد مجاز کمتر تولید می  کنند صدور کارت شناسایی برای ادامه فعالیت آنها بالمانع 

است.

جدول ارزشیابی پودمان 

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
نتایج)کیفیت( 

استاندارد
)شاخص ها، داوری، 

نمره دهی(
نمره

تأسیس 
واحدهاي 

پرورش دام و 
آبزیان

تحلیل شرایط و 
ضوابط تأسیس 

واحدهاي پرورش 
تحلیل شرایط و دام

ضوابط تأسیس 
واحدهاي 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 دام و 

آبزیان براساس استاندارد نظام 
دامپروری

2
تحلیل شرایط و 
ضوابط تأسیس 

واحدهاي پرورش 
پایین تر از آبزیان

انتظار

تحلیل شرایط و ضوابط 
تأسیس واحدهای پرورش 
دام و آبزیان بدون توجه به 

استاندارد نظام دامپروری
1

نمره مستمر از ٥
نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از 2٠





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

امروزه با استفاده از تکنیک ها و روش های علمی خاص و ساختمان ها، تأسیسات و تجهیزات نوین، پیشرفت های زیادی در بخش 
دامپروری حاصل شده، به طوری که افزایش تراکم پرورش را در مزارع جدید به همراه داشته است. اعمال مدیریت های خاص 
علمی در این واحدهای پرورش و تالش برای بهبود ضریب تبدیل غذایی و تسریع در رشد دام، طیور و آبزیان از خصوصیات 
و  زنبورعسل  دام، طیور،  زندگی  نظام طبیعی  تغییر در  و  تولید  بازدهی  افزایش سریع در  این  اما  این صنعت می باشد.  دیگر 
آبزیان هرگز بدون هزینه نبوده و نخواهد بود، شیوع سریع انواع بیماری ها و پیدایش ناهنجاری های متابولیکی و مشاهده انواع 
سندرم ها از ثمرات پرورش صنعتی می باشد. در این میان برخی از بیماری ها سالیانه خسارات زیادی را به بخش دامپروری در 
سراسر جهان وارد می نمایند. بنابراین لزوم شناخت، پیشگیری، درمان و مبارزه با بیماری ها از اهمیت خاصی برخوردار بوده و 

نیروهای شاغل در واحدهای دامپروری باید دارای شناخت کافی از انواع بیماری ها و عوامل ایجادکننده آنها باشند.
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واحد یادگیری ١ 

تحلیل عوامل بیماری زا

آیا می دانید که:

 بیماری چیست؟
 عوامل ایجادكننده بیماری كدام اند؟

 آیا عوامل بیماری زا را می توان از بین برد؟

مقدمه

توجه به بهداشت و بیماری های گله، یکی از جنبه های بسیار مهم مدیریتی در پرورش دام و طیور است. 
برنامه های بهداشتی كه بر پیشگیری از بروز بیماری ها پایه گذاری شده اند، نقش اساسی در افزایش بازدهی 

تولید و سوددهی خواهند داشت. 
از بدو تاریخ تاكنون، پیشرفت های زیادی در راستای تشخیص علل بیماری های مختلف صورت گرفته است. 
بسیاری از بیماری هایی كه زمانی باعث نابودی جوامع بشری شدند، اكنون از بین رفته اند و فقط نامی از آنها 
در تاریخ ثبت شده و دیگر بیماری ها نیز به تدریج با پیشرفت علم، از بین خواهند رفت. عوامل ایجاد كننده 
بیماری ها دارای تنوع بیشتری نسبت به سایر موجودات می باشند. این موجودات با چشم غیرمسلح مشاهده 

نمی شوند. شناخت خصوصیات آنها در پیشگیری از بروز بیماری ها اهمیت دارد. 
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آیا تجربه ای از بیمار شدن دارید؟ به صورت خاطره در كالس درباره آن توضیح دهید. بحث 
کالسی

میکروب چیست؟ بحث 
کالسی

تقسیم بندی عوامل بیماری زا

وجود عامل بیماری زا برای ایجاد بیماری الزم است كه برخی از آنها را در این بخش شرح می دهیم:

١ـ باکتری ها 

ساختمان باکتری

تاژک

 ماده وراثتی
 غشای سلول

پیلی

  ریبوزوم 
 کپسول

 دیواره سلولی

ندرت  به  و  نیستند  هسته  دارای  باكتریایی  سلول های 
یاخته هستند.  به دیواره  یافته  پیوند  اندامک های  دارای 
باكتری ها جانداران بسیار ریزی هستند و واحد اندازه گیری 
آنها میکرون است. اندازه طبیعی و معمول باكتری ها 15ـ1 

میکرون است.
جنس  نام  ابتدا  است.  قسمتی  دو  باكتری ها  علمی  نام 

)Genus( و به دنبال آن نام گونه )Species( می آید. 
باكتری ها، تک سلولی ساده هستند و به اشکال كروی یا 
كوكسی، میله ای یا باسیل )باسیل كوتاه یا كوكوباسیل، 
باسیل خمیده یا ویبریون( و مارپیچی یا اسپریل وجود 
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اشکال مختلف باکتری ها

 باسیلشکل های دیگر
 استرپتوکوک

کوکسی ها

ویبروز 
ویبریو کلرا

کوکسی دوتایی تتراد باسیل زنجیره ای 
باسیلوس آنتراسیس

 اسپریال 
  سالمونال تیفیهیلکوباکتر پیلوری

اسپیروکت ها 
ترپونما پالیدوم

 اسپور فرمر 
کلستریدیوم بوتولینوم

 استافیلوکوک سارسینا )سرده(

ساختمان باكتری ها از سیتوپالسم و اجزای سیتوپالسمی، هسته و پوشش باكتری ها )غشای سیتوپالسمی 
و دیواره سلولی( تشکیل شده است. سیتوپالسم قسمت اصلی سلول باكتری است، زیرا مركز فعل و انفعاالت 
حیاتی باكتری است. تعدادی اندامک در آن شناورند كه شامل هسته، ریبوزوم ها و گرانول ها هستند. هسته 
مركز كنترل باكتری و حاوی اطالعات ژنتیکی است. هسته در باكتری ها فاقد هستک و غشای هسته می باشد. 

هر باكتری فقط یک كروموزوم دارد.
در بعضی از باكتری ها ممکن است در سطح خارجی دیواره، الیه سومی به نام كپسول نیز دیده شود. كپسول 
در افزایش قدرت تهاجم باكتری های بیماری زا نقش دارد و غالباً آنها را از فاگوسیته شدن مصون می دارد. 

به عالوه كپسول برای میزبان دارای خاصیت آنتی ژنی است.
تركیب شیمیایی دیواره سلولی در انواع مختلف متفاوت است. ولی در تمام باكتری ها دارای یک ساختمان 
اصلی است كه از پپتیدوگلیکان تشکیل شده است. پپتیدوگلیکان یک ساختمان مشبک، پیچیده و محکم 

دلیل همین ساختار  به  باكتری ها  دیواره  مقاومت  است. 
مشبک است. فقدان مجموعه پپتیدوگلیکان در سلول های 
كه  به طوری  دارد.  مهمی  بالینی  استفاده  پستانداران، 
شدن  ساخته  از  دیگر،  آنتی بیوتیک های  و  پنی سیلین 
پپتیدوگلیکان جلوگیری و به این وسیله از تشکیل دیواره 
مبنای  بر  باكتری ها  باكتری ها ممانعت می كنند.  انواع آرایش تاژک در باکتری هاسلولی 

دارند. اشکال اسپریل به شکل ویرگول یا s- شکل یا فنری شکل هستند. معدودی از باكتری ها هم كه فاقد 
دیواره هستند شکل ثابتی ندارند )مثل ژل( و دارای چند شکل )پلئومورف( می باشند.

باكتری پس از تکثیر با تجمع در كنار هم الگوهای پیچیده ای مثل كوكسی های دوتایی )دیپلوكوك(، كوكسی های 
باسیل(،  )استرپتو  زنجیره ای  باسیل های  )استافیلوكوك(،  خوشه ای  كوكسی های  )استرپتوكوك(،  زنجیره ای، 

رشته ای )فیالمنتوس( و یا باكتری های منفرد را ایجاد می كند. 
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میزان پپتیدوگلیکان و نوع ساختمان مخصوص به دو گروه گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می شوند.
دیواره باكتری دارای تاژك نازك، موج دار و با قابلیت انعطاف است كه باعث حركت باكتری می گردد. این 

اندامک به صورت یک رشته از جنس پروتئینی به نام فالژلین است.
در سطح بسیاری از باكتری های گرم منفی و برخی از از باكتری های گرم مثبت كرك های ظریفی به نام پیلی 
وجود دارد كه سطح باكتری را پوشانده اند. پیلی از نوعی پروتئین به نام پیلین ساخته شده و دارای خاصیت 

آنتی ژنی است. پیلی عامل چسبندگی باكتری به سطح سلول های میزبان است.

تاژک

پالسما

پیلی
مژه

الف( كپسول چه نقشی در بیماری زایی باكتری ایفا می كند؟
ب( نقش پیلی در قدرت بیماری زایی باكتری ها چیست؟

تحقیق 
کنید

پیلی معمولی و پیلی جنسی                                                  تاژک و پیلی

از باكتری ها قادرند در شرایط نامساعد محیطی به مرحله ای از زندگی وارد شوند كه اسپور  گروهی 
نام دارد )از نظر متابولیکی شکل خفته باكتری است و فقط در چرخه زندگی برخی از باكتری ها دیده 

می شود(.
اسپور می تواند شرایطی از قبیل حرارت، سرما، خشکی، مواد شیمیایی و حتی پرتوها را تا حد زیادی 
از آن یک سلول رویشی حاصل می گردد.  تحمل كند. در شرایط مساعد اسپور مجدداً رشد كرده و 
خانواده باسیالسه و كلستریدیوم مهم ترین باكتری های بیماری زایی هستند كه قادر به تولید اسپورند.

توجه

رابطه اسپور و قدرت بیماری زایی باكتری ها را توضیح دهید. تحقیق 
کنید



66

رشد و نمو باكتری از دو طریق حاصل می شود: 
١ بزرگ شدن اندازه سلول قبل از اینکه تقسیم شود. به این 

اندازه طبیعی  برابر  ابتدا حدود دو  معنی كه هر سلول جدید 
خود بزرگ و سپس تقسیم می شود.

تقسیم  اثر  بر  معموالً  كه  )تکثیر(  سلول ها  تعداد  افزایش   ٢

دوتایی حاصل می شود. تقسیم دوتایی نتیجه بزرگ شدن بیش 
از اندازه یک سلول است.

تقسیم سلولی باکتری

باكتری ها متفاوت است. مثاًل برای مایکوباكتریوم  انواع  برای  یا زمان مضاعف شدن  زمان تولید مثل 
توبركلوزیس حدود 15 تا 20 ساعت و برای اشریشیاكلی20 تا 30 دقیقه است.

توجه

 باكتری ها را می توان براساس ویژگی های متابولیکی آنها به دو گروه كلی نیازمند به اكسیژن )هوازی( و فاقد 
نیاز به اكسیژن )غیرهوازی( تقسیم كرد.

الف( چند نمونه از بیماری های دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان كه منشأ آنها باكتری است را نام برده و 
جدول زیر را كامل كنید. 

ب( در مورد هر یک از بیماری های بیان شده، تحقیق كرده و گزارش آن را در كالس ارائه نمایید.

نام بیماریعنوان

طیور

تحقیق 
کنید
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٢ـ قارچ ها
قارچ ها موجوداتی هستند فاقد كلروفیل كه تولید اسپور می نمایند. دارای ساختمان سلولی یوكاریوتیک و 
هسته )به تعداد یک عدد یا بیشتر( می باشند. سلول های قارچی دارای دیواره سلولی اند. تولید مثل در آنها به 

طریق جنسی یا غیرجنسی می باشد كه تکثیر غیرجنسی رایج تر است.

شبکه میسیلیوم قارچ ها

گاو

گوسفند و بز

زنبور عسل

ماهی

ساختار اغلب قارچ ها از رشته ها و یا ریسه های نخی شکل به نام هیف تشکیل شده است. انشعابات هیف ها یا 
ریسه ها شبکه ای به نام میسیلیوم را به وجود می آورند. شبکه میسیلیوم را می توان به صورت كپک روی مواد 

آلی مختلف مشاهده كرد.

آیا تاكنون قارچ ها را در طبیعت مشاهده كرده اید؟ مشاهدات خود را به صورت یک گزارش دركالس 
ارائه دهید.

بحث 
کالسی
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نمایش هیف قارچ

قارچ ها دارای انواع تک سلولی و پرسلولی هستند. به طور كلی قارچ ها را به سه دسته زیر تقسیم می كنند:
١ کپک ها: در زمان قدیم از كپک ها برای درمان بیماری ها استفاده می كردند. به عنوان مثال از نوعی كپک  

دارویی به نام پنی سیلین تولید می كنند. 
برخی از كپک های مضر، سمومی به نام مایکوتوكسین از خود ترشح می كنند كه می توانند باعث ابتال به انواع 
سرطان ها و تولد نوزادان ناقص الخلقه شوند. از آنجایی كه این سم به عمق مواد غذایی نفوذ می كند و باعث 

آلودگی آن می شود، نمی توان توصیه كرد كه قسمت كپک زده غذا را جدا و باقیمانده آن را استفاده كرد.

میوه کپک زده

در مورد اثرات آفالتوكسین بر دام، طیور و انسان تحقیق كرده و نتیجه آن را به صورت گزارش دركالس 
ارائه نمایید.

تحقیق 
کنید
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٢ مخمرها

معروف ترین مخمر، ساكارومایسس سرویزیه نام دارد كه به مخمر نان نیز معروف است و در تخمیر الکلی خمیر 
نان و آبجو و دیگر منابع كربوهیدراتی نقش دارد.

3 قارچ های گوشتی )خوراکی( 

جوانه زدن مخمر

پایه هستند،  قارچ هستند یعنی دارای كالهک و  بوده و دارای ساختار كامل  قارچ های خوراكی پر سلولی 
كه اغلب به صورت وحشی رشد می كنند. با رشد جمعیت و نیاز روز افزون به منابع پروتئینی، پرورش قارچ 
به صورت دستی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. قارچ های صدفی و دكمه ای از جمله قارچ هایی هستند 

كه به صورت صنعتی به مقدار زیاد كشت می شود.
قارچ ها به طریق غیرجنسی و جنسی تکثیر می یابند. 

                                         قارچ دکمه ای                                                                                     قارچ صدفی
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الف( برخی از روش های تولید مثل غیرجنسی به شرح زیر می باشد. 

تولید مثل غیرجنسی از طریق جوانه زدن

تولید مثل غیرجنسی از طریق تقسیم دو تایی

ب( روش تولید مثل جنسی به شرح زیر می باشد: 

تولید مثل غیرجنسی از طریق تولید اسپور

روش های تکثیر قارچ ها از طریق تولیدمثل جنسی

گامتوفیت

تناوب نسل

 میتوز

هاگ یا اسپورها

میوز           

 اسپوروفیت          

 میتوز

زیگوت یا 
سلول تخم

لقاح

گامت ها

n

٢n

گامت ها

زئوسپور

میوز

میتوز

) n( سلول بالغ

میتوز

تولیدمثل جنسی

) ٢n( زیگوسپور
*٢٢00
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 تقسیم بندی قارچ ها از نظر محل زیست
قارچ ها را از نظر محل زیست به سه گروه تقسیم می كنند:

١ قارچ های جانور دوست )زئوفیل(: این قارچ ها روی حیوانات به سر می برند.

٢ قارچ های گیاه دوست )فیتوفیل(: این قارچ ها روی گیاهان به سر برده، اغلب انگل میزبان بوده و در 

گیاه تولید بیماری می كنند.
3 قارچ های خاک دوست )ژئوفیل(: كه در سطح خاك به سر می برند و ساپروفیت هستند. 

الف( چند نمونه از بیماری های دام، طیور، زنبورعسل و آبزیان كه منشأ آنها قارچ است را نام برده و 
جدول زیر را كامل كنید. 

ب( در مورد هریک از بیماری های نام برده شده تحقیق كرده و آن را در كالس ارائه نمایید.

نام بیماریعنوان

طیور

گاو

گوسفند و بز

زنبور عسل

ماهی

تحقیق 
کنید

3ـ ویروس ها 
ویروس ها عواملی هستند كه تنها دارای یک نوع اسید نوكلئیک )RNA یا DNA( هستند. دارای پوشش 
از سلول  استفاده  با  زنده  نام كپسید می باشند. در درون سلول های  به  نوكلئیک  اسید  اطراف  پروتئینی در 
را  ویروس ها  اكثر  می باشد.  متغیر  nm 450ـ30  حدوداً  از  ویروس ها  اندازه  می كنند.  پیدا  تکثیر  میزبان 
نمی توان با میکروسکوپ نوری مشاهده كرد. بنابراین شکل و ساختار ویروس ها توسط میکروسکوپ الکترونی، 

طیف سنجی NMR و كریستالوگرافی اشعه ایکس مورد مطالعه قرار می گیرد.
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ویروس ها را می توان بر اساس سلول های میزبانی كه آلوده می كنند، طبقه بندی كرد. به طور مثال ویروس های 
حیوانی، ویروس های گیاهی، ویروس های قارچ ها، باكتریوفاژها )ویروس هایی كه میزبان آنها باكتری ها هستند 

كه شامل پیچیده ترین ویروس ها می باشند(. 
تقسیم بندی دیگر بر اساس شکل كپسید )بیشتر مارپیچ یا چندوجهی( یا ساختار ویروس می باشد )به طور 

مثال وجود و یا عدم وجود پوشش لیپیدی(. 
مفیدترین و گسترده ترین روش تقسیم بندی ویروس ها بر اساس نوع اسید نوكلئیک )ماده ژنتیکی( آنها و نوع 

همانند سازی و تکثیر آنها در سلول میزبان می باشد. این تقسیم بندی شامل:
١ DNA ویروس ها 

٢ RNA ویروس ها 

3 ویروس های رونوشت بردار معکوس

اشکال مختلف از ویروس ها

DNA
 یا

 RNA 
Naked

ساختمان ساده ویروس با پوشش و بدون پوشش

کسپید

 پوشش چربی

کسپید

 DNA
یا

 RNA 
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اسیدنوكلئیک هر ویریون فقط تعداد معدودی از ژن های الزم برای سنتز ویروس های جدید را دارا می باشد. 
در سلول  ویروس  تکثیر  مراحل شش گانه  میزبان ساخته می شوند.  توسط سلول  ویروس ها  آنزیم های  اكثر 

میزبان به صورت زیر است:
 مرحله رونشینی یا اتصال ویروس ها به سلول میزبان

 مرحله ورود و نفوذ به داخل سلول 
)Uncoating( از اسید نوكلئیک ویروس )جدا شدن پوشش پروتئینی )كسپید 

 مرحله بیوسنتز اجزای ویروسی كه بر اساس نوع ویروس ممکن است در سیتوپالسم، هسته و یا در هر دو 
بخش سلول میزبان انجام شود. 

 مرحله رسیدن و كامل شدن ویروس 
 مرحله آزادشدن ویروس های كامل شده از سلول میزبان و نفوذ آنها در سلول های سالم دیگر

متن زیر را بخوانید و تصور خود را بیان کنید.
داخل سلول،  به  ویروس  ورود  به  قرار می دهند.  مورد حمله  را  زنده  تمام موجودات  تقریباً  ویروس ها 
عفونت یا آلودگی سلول گفته می شود كه می تواند همراه با عالئم بالینی یا بدون عالئم باشد. همچنین 
بدن قادر است بعد از شناسایی ویروس آن را با سلول های دفاعی خود نابود كرده )ایمنی سلولی( و یا 

برعلیه آن تولید پادتن نماید )ایمنی هومورال(.

تحلیل 
کنید

كه  می كنند  تولید  بیماری هایی  پستانداران  و  پرندگان  خزندگان،  دوزیستان،  ماهی ها،  در  ویروس ها 
گاهی عالئم آنها به صورت تومور یا سرطان نمایان می شود. ویروس  ها در انسان نیز بیماری های مانند 

اوریون، سرخک، تب زرد، آبله، آنفلوانزا و غیره ایجاد می كنند.

توجه

سر  

تنه

دم

        سه بعدی                                                               دوبعدی

پروتئین

ویروس

DNA 
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الف( چند نمونه از بیماری های دام، طیور، زنبورعسل و آبزیان كه منشأ آنها ویروس است را نام برده و 
جدول زیر را كامل نمایید. 

ب( با تهیه مقاله در مورد بیماری های بیان شده، در كالس درس بحث و گفت وگو كنید.

نام بیماریعنوان

طیور

گاو

گوسفند و بز

زنبور عسل

ماهی

تحقیق 
کنید



75

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

واحد یادگیری ٢ 

تحلیل بیماری های دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

آیا می دانید که:

 بیماری چیست؟
 عوامل ایجادكننده بیماری كدام اند؟

 راه های كنترل و درمان بیماری چیست؟
 مهم ترین بیماری های رایج در دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل كدام اند؟ 

مقدمه

بروز  افزایش  جهان،  در  آبزیان  و  عسل  زنبور  طیور،  دام،  پرورش  صنعت  روزافزون  و  سریع  رشد  دنبال  به 
و  محصوالت  كاهش  در  عمده  دالیل  از  یکی  بیماری ها  است.  گردیده  اجتناب ناپذیر  گوناگون  بیماری های 
تولیدات، ذكر می شوند. آگاهی داشتن از عوارض و عالئم بیماری ها به مدیر واحد پرورش در اجرای طرح های 

بهداشتی كمک كرده تا از مشکالت بهداشتی و شیوع بیماری بکاهد.
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بیماری های رایج  در  پرورش نشخوارکنندگان

 ١ـ شاربن )سیاه زخم(
عامل این بیماری باكتری باسیلوس آنتراسیس 
است. شاربن یک بیماری عفونی حاد و شایع 
می كند.  مبتال  را  چهارپایان  دنیا  در  كه  است 
در  بخصوص  سال  گرم  ماه های  در  آن  شدت 

مرداد و شهریور ماه به حداكثر می رسد.
عالئم بیماری: اغلب به علت سرعت پیشرفت 
در  حال  این  با  نمی كند.  بروز  عالئم  بیماری، 
دام های مبتال افزایش درجه حرارت، بی اشتهایی 
كامل، گوش های افتاده، به پهلو افتادن و دندان 
با حركات  و حیوانات  قروچه مشاهده می شود 
تلف می شوند. گندیدگی سریع الشه  تشنجی 
و خارج شدن خون تیره از منافذ بدن )بینی، 
مقعد، فرج و غیره( از عالئم بیماری است. خون 
خارج شده از دام بالفاصله با اكسیژن تركیب 
شده، ایجاد اسپور یا هاگ كرده و بسیار مقاوم 
مناسب  شرایط  در  و  می ماند  باقی  محیط  در 
ایجاد بیماری می كند )هاگ آن در قطب 80 
دام های  در  است(.  مانده  باقی  محفوظ  سال 
به  بزرگ است،  و  تیره رنگ  تلف شده طحال 
طحال  یا  زغالی  تب  شاربن،  به  دلیل  همین 

لجنی نیز گفته می شود. 
پیشگیری و درمان: از كالبد گشایی دام های 
به  كنید.  خودداری  جداً  شاربن  به  مشکوك 
بی نتیجه  تلف شدن سریع دام ها درمان  علت 

است. در مناطقی كه خطر بیماری شاربن وجود دارد. دام ها باید هر سال در ابتدای بهار واكسینه شوند.

٢ـ شاربن عالمتی
یک بیماری عفونی است كه اغلب گاوها و در برخی موارد گوسفند و به ندرت بز را مبتال می كند. عامل بیماری 

باكتری كلستریدیوم شویی1 است. 

Clostridium Chauvoei ـ1

خارج شدن خون تیره از سوراخ های بینی

دام تلف شده در اثر بیماری شاربن
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از پشم چینی، اخته كردن، قطع  ایجاد زخم های حاصل  اثر  عالئم بیماری: وقتی عامل شاربن عالمتی در 
دم، گاز گرفتگی و یا زایمان سبب آلودگی می شود، در اطراف محل ورود میکروب جراحات مشخصی دیده 
می شود. در این حالت پوست بنفش رنگ و بافت های زیرجلدی متورم و خیزدار می شوند. ممکن است در یک 
و یا هر دو پا لنگش ایجاد شود. دام های تلف شده دچار نفخ شده و الشه به سرعت فاسد می شود. خون تیره 

نیز از منافذ بدن خارج می شود.
پیشگیری و درمان: به علت تلف شدن سریع دام ها درمان بی نتیجه است. برای پیشگیری اولین واكسیناسیون 

در گوسفند و بز در سن 7 ماهگی و واكسن مجدد در هر سال قبل از زایمان توصیه می شود.

3ـ بیماری پوسیدگی سم )فوت رات یا پیتن(
بیماری عفونی واگیردار پوسیدگی سم از بیماری های مهم 
با نکروز و جدا شدن شاخ سم  نشخواركنندگان است كه 
باكتری های  بیماری  این  عامل  می شود.  داده  تشخیص 
و دیکلو  پیوژنز  بـاكتریوم  نکروفروم، كورینه  فوزوباكتریوم 

باكترنودوسوس است.
عالئم بیماری: الغری، لنگش، نکروز و بوی نامطبوع در 
فضای بین انگشتان، ورم چركی در اطراف سم ها، افتادن 

كامل سم و سقط جنین از عالئم این بیماری می باشند.
آنچه در سم مبتال ایجاد می شود، تورم مرطوب و مالیمی 
است كه توسط نکروفروم بین دو سم ایجاد می شود. پس 

از آن شکافی بین پوست و بخش شاخی سم ایجاد می شود كه باكتری ندوسوس وارد آن شده و باعث ترشح 
متعفن از پاها و جدا شدن بخش شاخی از بافت های زیرین می شود.

درمان: استفاده از سولفات مس 20ـ10 درصد و یا فرمالین 10 درصد و سپس استفاده از اسپری كلرامفنیکل 
هم زمان با تزریق عضالنی مقدار زیاد پنی سیلین سبب كاهش و از بین رفتن عفونت و ترمیم بافت ها می شود.

4ـ گندیدگی سم
این بیماری یکی از ناراحتی های سم می باشد كه عامل آن 
یک قارچ از جنس درماتوفیلوس است. اگر محیط زندگی 
دام برای مدت طوالنی مرطوب باشد و فضای بین سم ها 
در  برجسته  متعدد  زخم های  باشد،  پر  نرم  مدفوع  توسط 
بین سم ها در دست و پا ایجاد می شود كه شبیه توت فرنگی 
می باشند. به همین دلیل به آن گندیدگی توت فرنگی نیز 

گفته می شود. 
پیشگیری و درمان: برای دست یافتن به بهترین نتیجه 

درمانی تجویز آنتی بیوتیک های مناسب از راه غیرخوراكی )تزریق داخل عضالنی پنی سیلین جی، اكسی تتراسایکلین( 
الزم می باشد. درمان موضعی در مراحل اولیه بیماری الزم نیست، ولی در موارد لزوم ابتدا باید موضع تمیز 

بیماری پوسیدگی سم یا فوت رات

گندیدگی سم
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از پمادهای  ارزان و مؤثر است. همچنین استفاده  و اصالح شود. استفاده از محلول 5 درصد سولفات مس 
ضدباكتریایی در محل عفونت نیز توصیه می گردد.

مهم ترین روش كنترل بیماری برخورداری از مدیریت صحیح در دامداری می باشد. به كارگیری بستر مناسب 
در محل نگهداری دام و جلوگیری از پوشش مواد خشبی در بستر و استفاده از حوضچه حاوی محلول10ـ  5  

درصد فرمالین و یا سولفات مس در محل ورود دام در پیشگیری از بروز بیماری مؤثر خواهد بود. 

5  ـ تب برفکی
یک بیماری ویروسی فوق العاده مسری نشخواركنندگان )گاو، گاومیش، گوسفند و بز( است. تب برفکی باعث 

كاهش تولیدات دامی و اختالل در حمل و نقل دام ها می شود. هزینه ریشه كنی ویروس بسیار باالست.
تا سه  ابتدا به مدت دو  بیماری در  ویروس عامل 
تاول هایی  متعاقباً  و  نموده  ایجاد  شدید  تب  روز 
در داخل دهان و روی پا ظاهر می شود كه ممکن 
است پاره شده و موجب لنگش حیوان شود. این 
بیماری بسیار واگیردار است و قطرات ائروسل دفع 
شده از حیوان آلوده، تماس با تجهیزات دامداری، 
غذا، وسایل نقلیه، البسه آلوده و حیوانات شکارچی 
اهلی و وحشی موجب گسترش بیماری می شوند. 

عالئم بیماری: لنگش ناشی از تاول ها، عدم چرا، 
ترشح زیاد بزاق، تب، عدم خوراك خوردن، سقط 
جنین و تلفات زیاد حیوانات نوزاد از عالئم بیماری 

هستند.
پیشگیری و درمان: قرنطینه و كشتن سریع دام های آلوده و مبتال یکی از راه های مبارزه با تب برفکی است. 

چون هزینه درمان زیاد است، واكسیناسیون كم هزینه ترین راه مبارزه با آن است.
واكسن تب برفکی در اسفند ماه هر سال انجام می شود و در مناطق آلوده بهتر است هر سال دو نوبت، در 

ابتدای بهار و پاییز دام ها را واكسینه نمود.

بیماری تب برفکی

واكسیناسیون به تنهایی قادر به كنترل بیماری نیست و باید عالوه بر واكسیناسیون، رعایت شرایط 
امنیت زیستی )بیوسکوریتی( در اولویت برنامه های كنترل بیماری قرار گیرد.

توجه

6  ـ تب مالت یا بروسلوز
یکی از مهم ترین بیماری های مشترك انسان و دام است، باكتری بروسال ایجادكننده بیماری است. انواع بروسال 

در حیوانات شامل سویه هایی به شرح زیر است:
١ بروسلوز ملیتنسیس )بز(

٢ بروسلوز آبورتوس )گاو(
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3 بروسلوز سوئیس )خوك(

4 بروسلوز كانیس )سگی(

5 بروسلوز اویس )گوسفند(

و شایع ترین آن در سراسر جهان ملیتنسیس می باشد.
مشخص  عالئم  از  جنین  سقط  بیماری:  عالئم 
بروسلوز می باشد. ضایعات كبدی، جراحات جفت، 
جفت ماندگی، كاهش تولید شیر، عقیمی و نازایی 

از عالئم دام های مبتال است.
مالت  تب  ریشه كنی  برای  درمان:  و  پیشگیری 
گله  از  آلوده  داشتی  ماده  و  نر  دام های  كلیه 
حذف می شوند. برای ایمنی باید دام ها را قبل از 

شیرگیری و قبل از سن آمیزش واكسینه نمود.

سقط جنین در اثر بروسلوز

تب مالت یک بیماری مشترك بین انسان و حیوان است، دربارة عالئم و راه های انتقال آن در انسان 
تحقیق كرده و در كالس درس گزارش دهید.

تحقیق 
کنید

7ـ شبه سل یا بیماری الغری یا یون
یک بیماری باكتریایی كه با تورم مزمن روده مشخص می شود و در گاو، گوسفند و بز مشاهده می شود. عامل 
بیماری مایکوباكتریوم پاراتوبركولوزیس است. دوره كمون بیماری طوالنی و حدود یکسال است، بنابراین عالئم 

بیماری حداقل تا 2 سال ظاهر نمی شود. به طور معمول راه ورود میکروب از طریق تنفسی یا گوارشی است.
شدن  كم  بیماری  اصلی  نشانه  بیماری:  عالئم 
هفته  چند  از  پس  كه  است  بدن  وزن  تدریجی 
منجربه الغری می گردد. مدفوع گوسفند و بز شکل 
ساچمه ای خود را از دست داده و نرم می شود ولی 
در  نمی شود.  مشاهده  خونی  اسهال  گاو  مانند 
روده  درونی  الیه  شده  تلف  دام های  كالبدگشایی 
باكتری  چون  و  است  چین دار  و  ضخیم  كوچک 
زرد  نیز  این الیه  است، رنگ  زرد  حاوی رنگ دانه 

طالیی است.
یون  بیماری  از  پیشگیری  درمان:  و  پیشگیری 

شامل مراحل زیر است.
١ تشخیص و حذف دام های مبتال

٢ تشخیص دام های آلوده و كشتار آنها

الغری مفرط دام در اثر بیماری یون
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3 تست دام های گله هر شش ماه یک بار تا زمانی كه موارد مثبت حداقل برای دو نوبت مشاهده نشود.

در حال حاضر درمان خاص برای بیماری وجود ندارد و كلیه دام های مشکوك باید معدوم و مدفون شوند. به 
دلیل اینکه باكتری در بین سلول های روده زندگی می كند و آنتی بیوتیک نمی تواند به آنجا برسد، بیماری به 

درمان با آنتی بیوتیک ها پاسخ نمی دهد.

8  ـ اسهال عفونی 
به طور كلی اسهال دام های نوزاد ممکن است ناشی از موارد زیر باشد.

عالئم بیماریمنشأ اسهال

تکرر درمدفوع، مدفوع آبکی با بوی زننده، این باكتری ها می توانند درصورت عدم اسهال باكتریایی
درمان مناسب سبب بروز آنتراتوكسمی و در نهایت سبب مرگ حیوان شوند.

تکرر در مدفوع، مدفوع آبکی با بوی زننده، این اسهال بسیار خطرناك است.اسهال ویروسی

تکرر در مدفوع، مدفوع آبکی با بوی زننده.اسهال قارچی

تکرر در مدفوع، مدفوع آبکی با بوی زننده، امکان دارد قطعات انگل مشاهده شود.اسهال ناشی از آلودگی انگلی

تکرر در مدفوع، مدفوع آبکی با بوی زننده.اسهال ناشی از آلودگی به برخی تک یاخته ها

تکرر در مدفوع، مدفوع آبکیاسهال ناشی از بیماری های دستگاه گوارش

تکرر در مدفوع، مدفوع آبکیاسهال ناشی از اختالالت عصبی

تکرر در مدفوع، مدفوع آبکیاسهال با علت های ناشناخته

تراكم زیاد و مدیریت ضعیف نیز در بروز آن مؤثر است. این عوامل حیوانات را در سن یک هفتگی مبتال 
می كنند و ممکن است تا دو ماهگی نیز ادامه داشته باشد. لذا اسهال اولین بیماری است كه در یک نوزاد 
مشاهده می شود. دام های نوزاد مقاومت كافی در مقابل اسهال ندارند، دچار كاهش وزن شدید شده و تلف 

می شوند.

كاهش وزن و تلفات در دام های مبتال به اسهال ممکن است تا 30 درصد افزایش یابد. توجه

پیشگیری و درمان
 ضدعفونی جایگاه و زایشگاه

 جدا كردن دام های بیمار از سالم
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 خوراندن آغوز كافی و با كیفیت به نوزاد در بدو تولد
 ضدعفونی صحیح بند ناف نوزاد پس از به دنیا آمدن

غیره  و  سولفات  نئومایسین  سدیم،  سولفادیمیدین  آنتی بیوتیک های  از  می توان  عفونی  اسهال  درمان  برای 
استفاده نمود. 

در درمان اسهال، آنتی بیوتیک ها باید برای مدت 5   ـ3 روز متوالی تا رفع كامل عفونت مصرف شوند، 
در غیر این صورت دوره درمان كامل نبوده، اسهال و عفونت نوزاد در روزهای دیگر برگشت می نماید.

توجه

جدول زیر را با استفاده از كتب موجود در كتابخانه هنرستان و اینترنت كامل نموده و دركالس درس 
ارائه دهید.

عالئم بالینی ـ شکل بالینیعامل بیماریبیماری
کالبدگشایی

پیشگیری، کنترل و 
پیشنهاد درمانی

آنتروتوكسمی

ذات الریه

آبله

جنون گاوی

كزاز

طاعون

تحقیق 
کنید

بیماری های رایج در پرورش طیور

١ـ آنفلوانزای پرندگان
آنفلوانزای پرندگان به وسیله تیپ A ویروس آنفلوانزا متعلق به خانواده اورتومیکسوویریده به وجود می آید. این 
ویروس خود دارای سه تیپ A ،B ،C است. فقط نوع A آن می تواند در پرندگان ایجاد بیماری كند. آنفلوانزای 
مرغی یکی از بیماری های خطرناك با منشأ پرندگان و یک بیماری مشترك در میان انسان ها و حیوانات است.
آنفلوانزا یک بیماری ویروسی است كه با نشانه های تنفسی، افسردگی، كاهش مصرف غذا و آب، خس خس 
سینه، ریزش اشک، سینوزیت، سیاه شدن قسمت های بدون پر مانند تاج و ریش، تورم سر و صورت، ژولیدگی 
در طیور  پرندگان مشخص می شود.  در  با مرگ سریع  بروز درگیری سیستم عصبی همراه  و  اسهال  پرها، 

تخم گذار كاهش تولید و كاهش كیفیت تخم مرغ نیز وجود دارد. 
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عوارض كالبدگشایی در موارد خفیف بیماری، شامل ترشحات فیبرینی و یا چركی در سینوس ها و نای، ادم 
نای، كیسه های هوایی ضخیم شده و  و  پنیری در سینوس ها  و ترشحات سروزی و حتی لخته های چرك 

ترشحات چركی پنیری یا فیبرینی در آنها است.
طول این دوره به میزان آلودگی ویروسی، راه عفونت، گونه پرنده، قدرت بیماری زایی ویروس و عوامل محیطی 
مانند گرد و غبار و آمونیاك بستگی دارد. بیماری آنفلوانزا فوق حاد در طیور تخم گذار و مادر شروعی ناگهانی 

و دوره ای كوتاه بین 3 تا 7 روز دارد.
مهم ترین اقدامات كنترلی شامل:

 معدوم كردن سریع پرندگان بیمار یا تماس یافته
 دفع مناسب الشه پرندگان و قرنطینه 

 ضدعفونی كردن اصولی مرغداری ها 
 محدود نمودن جابه جایی پرندگان در داخل كشور و یا بین كشورها

 جلوگیری از تماس ماكیان اهلی با پرندگان وحشی
 عدم استفاده از تخم مرغ های آلوده در جوجه كشی

ویروس آنفلوانزا در دمای 60 درجه سانتی گراد در عرض نیم ساعت و نیز در تماس با مواد ضدعفونی كننده 
مانند فرمالین و ید از بین می رود.

آنفلوانزا در ماکیان

معدوم کردن سریع پرندگان بیمار یا تماس یافته با آنفلوانزا



83

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

درمان مؤثری بر علیه بیماری وجود ندارد ولی عملی ترین راه مبارزه با این بیماری در شرایط فعلی كشور، 
استفاده از واكسن كشته ضمن رعایت موازین بهداشتی و قرنطینه می باشد.

٢ـ برونشیت عفونی
یک بیماری ویروسی حاد خیلی مسری در ماكیان است كه عالئم بیماری به دو شکل تنفسی و كلیوی دیده 
می شود، در اكثر مواقع هر دو شکل بیماری هم زمان در یک گله دیده می شود. عامل بیماری یک نوع ویروس 

از خانواده كروناویریده می باشد. 
بیماری با نشانه های تنفسی )بلع هوا، عطسه، سرفه، ترشحات از بینی، تنگی نفس و خروج  بیماری:  عالئم 

آب از چشم ها(، كاهش تخم مرغ، تولید تخم مرغ های 
یا  برونش  لوله های  دیواره  التهاب  لمبه،  و  بدشکل 
نایژه ها مشخص می شود و در شکل كلیوی كزكردگی، 
و  كلیه،  شدید  بیماری  سفید،  اسهال  بی اشتهایی، 
بیماری  گاهی عالئم تنفسی دیده می شود. معموالً 
در اواخر تابستان و اوایل پاییز شایع می گردد. از 
تجمع  بیماری  این  كالبدگشایی  عالئم  مهم ترین 

چرك پنیری در محل دو شاخه شدن نای است.

راه های انتقال ویروس آنفلوانزا به انسان را بررسی كنید و دركالس درس بیان كنید. تحقیق 
کنید

راه های انتقال ویروس آنفلوانزا از طریق مرغ

بیماری برونشیت در طیور
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برونشیت عفونی یک بیماری تنفسی و به شدت مسری كه از طریق هوا و تنفس، جوجه ها را آلوده می سازد، 
سرفه و عطسه ویروس ها را دفع و منتقل می نماید. ویروس می تواند به مدت 4 هفته در مرغداری های آلوده 

باقی بماند و پرندگان حساس را آلوده كند.
برای  است.  قرنطینه ای  و  بهداشتی  اقدامات  واكسیناسیون،  از طریق  بیماری  كنترل  پیشگیری و درمان: 

واكسیناسیون از واكسن های زنده و كشته استفاده می كنند.

تولید تخم مرغ های بدشکل و لمبه در بیماری برونشیت

دوره نهفته بیماری برونشیت 3ـ1 روز است. مفهوم این جمله چیست؟ بحث 
کالسی

اقدامات بهداشتی و امنیت زیستی در مرغداری ها شامل چه مواردی می باشد؟  تحقیق 
کنید

3ـ نیوکاسل
عامل این بیماری، ویروس پارامیکسوویروس است كه در جنین تخم مرغ به خوبی رشد و تکثیر می یابد. اغلب 

سویه های شناخته شده به صورت زیر دسته بندی می شوند.
الف( لنتوژنیک: این سویه ها بیماری زایی خفیفی دارند.
ب( مزوژنیک: این سویه ها بیماری زایی متوسطی دارند.

ج( ولوژنیک: این سویه ها بیماری زایی زیادی دارند.
نیوكاسل بیشتر مرغ و خروس را مبتال كرده ولی سایر گونه های طیور نظیر مرغ مروارید، اردك و بوقلمون را 

نیز مبتال می كند.
عالئم بیماری: خروج ترشحات از بینی، صدای ناله و خس خس، تورم سر و گردن، پیچ خوردگی سر و گردن به 
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یک سمت بدن، اسهال آبکی سبز رنگ و بدبو، از دست دادن 
اشتها، ناراحتی، گیجی و خواب آلودگی، بال های آویزان شده و 
پاهای كشیده شده روی زمین، تشنج، فلجی و در نهایت مرگ  
از عالئم آن است. این بیماری در مرغ های تخم گذار موجب 
كاهش و توقف تخم گذاری و همچنین تولید تخم مرغ هایی با 
شد.  خواهد  بدشکل(  و  ناصاف  )پوسته  پوسته  پایین  كیفیت 
تخم مرغ های تولید شده در این مرحله، ناقل ویروس نیوكاسل 

بوده و برای جوجه كشی مناسب نیستند.
پیشگیری و درمان: ترشحات و مخاط چشم طیور آلوده 

برای مدت طوالنی ویروس  بیماری می توانند  این  به  بیماری هستند و طیور مبتال شده  انتقال  عامل مهم 
بیماری را با خود حمل و پخش كنند.

راه های كنترل و پیشگیری نیوكاسل عبارت اند از:
١ اجرای واكسیناسیون به موقع

٢ رعایت كامل اصول بهداشتی

3 اجرای قرنطینه شدید در هنگام شیوع بیماری

واكسن  است.  واكسن  از  استفاده  نیوكاسل،  بیماری  با شیوع  مبارزه  و  پیشگیری  راه های  مؤثرترین  از  یکی 
نیوكاسل دارای سویه های B1، السوتا، روغنی و كوماروف می باشد، برنامه واكسیناسیون جوجه ها با توجه به 

نوع آب و هوای منطقه، نوع واكسن و دستور دامپزشک تعیین می گردد.
از آنجایی كه بیماری نیوكاسل یک بیماری ویروسی است، درمان خاصی برای آن نمی توان در نظر گرفت 
ولی درمان های حمایتی و برنامه های مدیریتی به منظور بهبود وضعیت گله توصیه می گردد افزایش دمای 
سالن پرورش به میزان 3ـ2 درجه سانتی گراد، كاهش استرس های مدیریتی، تغذیه ای و محیطی، استفاده از 
اشتهاآورها، مصرف برونکودیالتورها و موكولیتیک ها )منتول هگزین، منتوفورت، ائروپالس( و آنتی بیوتیک ها 

در زمان مناسب می تواند اثرات بیماری را كاهش دهد.

١CRD 4ـ بیماری تنفسی مزمن
مایکوپالسما گالی سپتیکوم عامل بیماری تنفسی مزمن می باشد كه 
می تواند در بدن موجود زنده بدون بروز عالئم بالینی حضور داشته 
باشد و استرس هایی نظیر تغییر آشیانه، شرایط سوء مدیریتی، تغذیه 
نادرست، بیماری های تنفسی همچون نیوكاسل و برونشیت عفونی، 
افزایش میزان گرد و خاك و یا آمونیاك سبب می شوند تا بیماری 

بروز نماید.

Chronic Respiratory Disease ـ1

بیماری نیوکاسل

عالئم کالبدگشایی بیماری تنفسی مزمن در طیور
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از  عمودی  به صورت  مایکوپالسما،  انتقال  راه  مهم ترین 
مرغ به تخم مرغ و سپس به گله می باشد. تماس مستقیم 
از  انتقال  می باشد.  مایکوپالسما  پخش  مهم  راه  دومین 
یا تجهیزات  طریق آب، تنفس جوجه ها، آلودگی غذا و 

نیز می تواند اتفاق بیفتد.
صورت  آرامی  به  كلینیکی  ضایعات  بروز  بیماری:  عالئم 

می گیرد و گسترش می یابد كه شامل موارد زیر می باشد.
 سرفه و عطسه در پرندگان

 ادم در سر 
 ترشحات چركین از بینی و چشم

تورم سینوس های  بوقلمون ها  در  ولی  سینوس ها  تورم   
تحت حدقه ای بسیار مشهودتر می باشد به طوری كه پرنده 
به همین علت قادر به دیدن آب و دان نبوده و از گرسنگی 

تلف می شود.
 كاهش رشد 

 كاهش مصرف خوراك
 كاهش ضریب تبدیل غذایی

 تلفات جزئی و در برخی موارد زیاد
 كاهش تولید گوشت طیور

 كاهش تولید تخم مرغ 
و  نیوكاسل  بیماری های  علیه  بر  واكسیناسیون  به  نسبت  پرندگان  بدن  رفتن حساسیت  بین  از  افزایش   

برونشیت
 افزایش حساسیت پرندگان به استرس ها 

پیشگیری و درمان: مهم ترین نکته در پیشگیری از بیماری تهیه جوجه از مرغ های مادر عاری از بیماری 
می باشد. در صورتی كه در مزرعه پرورش گله های گوشتی، در دوره پرورش گذشته، ابتال به بیماری وجود 

داشته باشد، شست وشو، ضدعفونی و تخلیه سالن برای چند هفته توصیه می شود.
در هنگام ابتال به بیماری با تهویه مناسب كه منجر به كاهش گاز آمونیاك و گرد و خاك در سالن می شود، 
می توان شدت بیماری را كاهش داد. آنتی بیوتیک های متعدد برای درمان استفاده می شوند، ولی اغلب پس از 

قطع درمان سبب بازگشت مجدد بیماری می شوند.
تایلوزین،  تیامولین،  از:  عبارت اند  مؤثر اند  مایکوپالسماگالی سپتیکم  بر  كه  آنتی بیوتیک هایی  مهم ترین 

انروفلوكساسین، فلورفنیکل، داكسی سیکلین و غیره.
از  استفاده  نشان می دهد،  تنفسی  به صورت عوارض  را  در طیور گوشتی خود  بیماری عمدتاً  اینکه  به علت 
موكولیتیک ها )همانند برم هگزین( در هنگام بروز سندرم CRD توصیه می شود. همچنین استفاده از مواد 

ضدعفونی كننده ایمن نیز در از بین بردن عامل بیماری می تواند بسیار مؤثر باشند.

تورم صورت، عفونت قرنیه و چشم در 
CRD بیماری
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بیماری های رایج در پرورش زنبورعسل 

زنبورهای داخل كندو تماس های زیادی با یکدیگر دارند و خصوصاً مبادله غذا از طریق دهان آنها یکی از 
راه های ارتباط اعضای كلنی می باشد، به همین دلیل اگر یک عامل بیماری زا )ویروس، باكتری و...( بعضی 
از افراد كلنی را آلوده نماید، این آلودگی سریعاً در بین سایر اعضای كلنی انتشار می یابد. از طرف دیگر كوچ 
دادن زنبورها نیز موجب انتشار سریع آفات و امراض بین كلنی ها و زنبورستان های مختلف می گردد. در ادامه 
برخی از بیماری های زنبورعسل توضیح داده می شود و روش های درمان و پیشگیری آنها شرح داده می شود.

١ـ بیماری لوک آمریکایی
عامل بیماری باكتری به  نام باسیلوس الروا است. این باكتری قادر است الروهای كارگر، نر و ملکه را آلوده كند. 
انتشار بیماری در داخل كلنی توسط زنبورهایی كه اقدام به تمیز كردن سلول های حاوی الروها، شفیره های 
بیمار و مرده و یا از طریق تغذیه عسل آلوده به الروها، غارت كلنی های بیمار توسط زنبورهای سالم و گرفتن 

بچه طبیعی یا مصنوعی از كلنی های بیمار ایجاد می شود.
نوزادان در شان، سوراخ شدن درپوش حجره ها، مرطوب و فرو رفته  عالئم بیماری: پراكندگی حجره های 
بودن درپوش حجره ها )سطح سلول ها در حالت عادی محدب است(، دیدن قاب به صورت یک حجره باز و در 
یکی بسته، در داخل یکی گرده و داخل دیگری شفیره باشد، وجود بوی سریش ماهی، تغییر یافتن رنگ الرو 
از سفید مرواریدی شکل به قهوه ای، خشک شدن و چسبیدن محکم الرو به دیواره حجره پس از گذشت یک 

ماه، برآمدگی پولک تا مركز حجره در زمان شفیرگی از عالئم این بیماری می باشند. 

جدول زیر را با استفاده از كتب موجود در كتابخانه هنرستان و اینترنت كامل نموده و در كالس درس 
ارائه دهید.

عالئم بالینی ـ شکل بالینیعامل بیماریبیماری
کالبد گشایی

پیشگیری، کنترل و 
پیشنهاد درمانی

كوكسیدیوز

سالمونلوز

مارك

گامبورو

آبله

آسپرژیلوزیس

تحقیق 
کنید
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اگر یک چوب كبریت یا خالل دندان را وارد سلول نموده و چندین 
بار به هم زده، سپس بیرون آورده شود، این ماده لزج قهوه ای رنگ 
از سلول كشیده  به صورت نخ یا رشته ای )چسب غلیظ( به بیرون 

می شود.
پیشگیری: كنترل بیماری لوك به علت تشکیل اسپور بسیار مشکل 
اصول  رعایت  كلنی،  نگه داشتن  قوی  پیشگیری  راه  بهترین  است. 
بهداشتی، زمستان گذرانی خوب زنبورها و جلوگیری از غارت توسط 

زنبورها می باشد.
درمان بیماری 

 سوزاندن كلنی های آلوده
 استفاده از داروهای شیمیایی و آنتی بیوتیک ها از قبیل اكسی تتراسایکلین، 

سدیم سولفاتیازول یا ترامایسین. 

٢ـ لوک اروپایی
یک بیماری فصلی است، زمان پیدایش آن عمدتاً از شروع تا اواخر فصل بهار است. عامل اصلی این بیماری 
یک باكتری ساپروفیت به نام استرپتوكوكس پلوتون می باشد. شدت واگیری آن از لوك آمریکایی كمتر 

است.
عالئم بیماری: بیماری لوك اروپایی در مرحله اولیه به نوزادان زنبورها حمله كرده و آنها را از بین می برد. 
در این بیماری مانند لوك آمریکایی سر سلول ها كمی فرو رفته و سوراخ دار می شود. الرو در لوك اروپایی 
برخالف لوك آمریکایی لزج و چسبنده نیست و اگر با چوب كبریت آن را خارج كنیم، كش دار نمی شود. عمدتاً 

از الروها، بوی ترشیدگی و گندیدگی به مشام می رسد.

فرورفته بودن درپوش حجره ها در بیماری لوک آمریکایی

مشاهده ماده لزج کش دار در بیماری لوک 
آمریکایی
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پیشگیری و درمان: پیشگیری و درمان آن همانند لوك آمریکایی است و می توان از آنتی بیوتیک ها استفاده 
كرد. به دلیل اینکه عامل بیماری تولید  هاگ یا اسپور نمی كند، برخورد خفیف تری با بیماری صورت می گیرد؛ 

مثاًل از روش سوزاندن كمتر استفاده می شود.

بیماری لوک اروپایی

كلیه داروهای خوراكی زنبورعسل باید در بهار دو ماه قبل از جریان شهد و در پاییز بعد از برداشت 
آخرین محصول عسل به كلنی ها داده شود تا از باقی مانده اثرات آن در شان های عسل جلوگیری شود.

توجه

3ـ نوزما
عامل بیماری یک انگل اجباری تک یاخته ای به نام نوزما آپیس است. نوزما آپیس داخل سلول های پوششی 
در  بیشتر  بیماری  دارد.  انتشار  جهان  نقاط  اغلب  در  بیماری  این  می شود.  تکثیر  بالغ  زنبوران  میانی  روده 
كندوهای ضعیف كه در اثر عوامل مختلف مانند شرایط بد آب و هوایی، اثر حشره كش ها و آفت كش ها، باال 
آنها كاهش  كافی جمعیت  غذای  نبودن  و  زمستان گذرانی طوالنی  بیماری ها،  از  برخی  زنبوران،  بودن سن 

می یابد، بروز می كند و موجب نابودی كلنی می گردد. اوج این بیماری در اواخر بهار است. 
عامل این بیماری از طریق عسل آلوده، غارتگری كندوها، نقل و انتقال شان ها بین كندوها، خرید و فروش 
كندوهای آلوده و ملکه، آب، مدفوع زنبوران بیمار یا به وسیله غذای آلوده از زنبوری به زنبور دیگر منتقل 

می گردد. 
بروز  نشانه ای  بیماری، عالئم ظاهر می شود و در شکل مزمن آن، هیچ گونه  عالئم بیماری: در شکل حاد 

نمی كند و ممکن است عالئم زیر مشاهده شود.
 كوتاه شدن عمر زنبورهای آلوده

 رشد ناقص غدد شیری
 كاهش وزن بدن زنبورهای آلوده
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 عدم توانایی در پرواز 
 وجود زنبوران ناتوان و ضعیف

 زنبوران با شکم متورم در اثر افزایش حجم لوله گوارش و پرخوری
 كاهش فعالیت كلنی

 حالت اسهال به علت تجمع بیش از حد آب در دستگاه گوارش
 فلجی زنبوران بالغ و خزیدن آنها روی زمین

 توقف تخم گذاری ملکه
 مرگ ملکه و كاهش شدید جمعیت

بیماری نوزما

پیشگیری و درمان: برای پیشگیری روش های زیر توصیه می شود.
١ تأمین ملکه جوان و افزایش جمعیت كندوها

٢ انتخاب محل مناسب برای زمستان گذرانی

3 تأمین غذای كافی برای زمستان گذرانی

4 عدم استفاده از قاب های آلوده در كندوهای سالم

5 ضدعفونی كندوها و وسایل آلوده

این بیماری را می توان با استفاده از داروی آنتی بیوتیک فوماژیلین یا فومیدل B كنترل كرد.

الزم به ذكر است كه فوماژیلین همانند سایر آنتی بیوتیک ها فقط بر شکل فعال نوزما مؤثر است و بر 
اسپورها اثری ندارد. برای از بین بردن اسپورها از ضد عفونی باید استفاده كرد.

توجه

CCD4ـ سندرم ناپدید شدن جمعیت کلنی ١
سندرم ناپدید شدن جمعیت كلنی كه به آن سندرم كاهش جمعیت زنبوران عسل یا اختالل ریزش كلنی 
زنبوران عسل نیز گفته می شود. سندرمی است كه زنبوران برای انجام فعالیت های روزانه خود از كندو خارج 

شده و دیگر به كندو باز نمی گردند و ناپدید می شوند.

Colony Collapse Disorder ـ1
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عالئم بیماری: كلنی هایی كه مشکوك به وقوع CCD می باشند عموماً به طور هم زمان دارای مشخصات و 
عالئم زیر هستند. 

 نبود كامل زنبوران بالغ در كلنی و گاهی مشاهده تعدادی زنبور تلف شده در اطراف كندوها.
 وجود شفیره های سرپوشیده در كلنی، زیرا زنبورها به طور طبیعی هیچگاه كندو را تا هنگامی كه همه 

شفیره ها خارج نشده اند، ترك نمی كنند. 
 وجود ذخایر غذایی كافی شامل عسل و گرده در كندو.

عالئم اولیه ای كه قبل از متالشی شدن كامل كلنی مشاهده می شوند عبارت اند از:
 عدم زنبوران كارگر كافی برای پرستاری از الروها و شفیره ها.

 زنبوران نسبت به تغذیه با غذای موجود در كندو مانند شربت شکر و یا مکمل های پروتئینی بی میل هستند.
علت و یا علل این سندرم هنوز كاماًل شناخته نشده است ولی بروز این مشکل ممکن است با عوامل فقر غذایی 
یا سوء تغذیه، ضعف سیستم ایمنی بدن، كنه واروا و ویروس فلجی حاد، نوزما، آفت كش ها، آنتی بیوتیک ها و 
كنه كش ها، محصوالت اصالح شده ژنتیکی، كوچ دادن زنبوران، تغییر آب و هوا، امواج الکترومغناطیسی و تنوع 

ژنتیکی ملکه های تولید شده مرتبط باشد.
پیشگیری و درمان

 به كاربردن بهترین روش های مدیریت كلنی و استفاده از ملکه های اصالح شده.
 تقویت كلنی با تغذیه مناسب در هر زمان كه كلنی به آن نیاز دارد.

 استفاده از بهترین شیوه های پیشگیری و مبارزه با آفات و عوامل بیماری زا.
 جلوگیری و كاهش عوامل استرس زا )مانند كوچ دادن های متعدد با فواصل طوالنی، سرما و گرمای شدید، 

كمبود مواد غذایی مورد نیاز، تشنگی، بیماری ها و غیره( در كلنی ها.
 زمانی كه كلنی دچار عارضه CCD شد، تجهیزات آن را در یک جای سربسته قرار دهید كه سایر زنبوران 

به آن دسترسی نداشته باشند.
 از داروی فوماژیلین در شربت شکر برای چند نوبت استفاده نمایید.

 اگر ناپدید شدن جمعیت را تجربه می كنید و در كنار آن آلودگی دومی، نظیر لوك اروپایی، را هم مشاهده 

کندوی خالی از زنبور با وجود شفیره



92

كردید، كلنی ها را با آنتی بیوتیک مناسب درمان كنید.

5  ـ کنه واروا
كنه واروا به عنوان آفت زنبورعسل همه ساله خسارت جبران ناپذیری را به صنعت زنبورداری وارد می كند. 
كنه واروا، انگل های خارجی زنبوران عسل و نوزادان آنها هستند و با چشم مسلح به خوبی دیده می شود. كنه 
واروا برای تغذیه از خون یا همولنف زنبور عسل قسمت های نرم بدن را انتخاب می كند و در اثر زخم ایجاد 
شده در بدن، عفونت ایجاد می شود. در صورت آلودگی شدید نسل به درستی تکامل نمی یابد و زنبورهای 
متولد شده دارای نقص عضو بوده و عمر آنها كاهش می یابد. وجود زنبورهای بدون بال و پر خصوصاً در پاییز 

از عالئم وجود كنه واروا در كندو می باشد.

نر مرتبط  از كنه واروا به الروهای مسن و شفیره زنبورعسل و بخصوص الروهای  بیشترین خسارات ناشی 
است. زنبوران كامل نقش میزبان واسط را بازی كرده و كنه را روی خود حمل می كنند. كنه ماده قبل از 
بسته شدن سر سلول های الرو، وارد سلول ها شده و پس از اینکه الروها تنیدن پیله را تمام كردند شروع به 

تخم ریزی می كنند.

                    کنه واروا روی زنبورعسل                                                     کنه واروا روی شفیره زنبور نر

نحوه رشد کنه واروا
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انتشار این كنه بیشتر به طرق زیر صورت می گیرد:
 حمل ونقل كندوها از نقطه ای به نقطه ای دیگر.
 حمل و نقل كندو در زنبورداری های مهاجرتی.

 پرواز زنبورهای كارگر و نر در مناطق زنبورداری.
 بچه كندوهایی كه از كندوی خود به نقاط دوردست فرار می كنند.
 خرید و فروش كلنی های زنبورعسل و انتقال آنها بین زنبورداران.

 خرید و فروش ملکه های زنبورعسل.
پیشگیری و درمان: كنه ها سلول های نر را برای تخم گذاری ترجیح می دهند، بنابراین شان هایی كه دارای 

سلول های نر هستند را باید از كندو خارج كرد و تعداد آنها را به حداقل رساند.
رشد كنه ها هم زمان با سرد شدن هوا افزایش می یابد، بنابراین زنبوردار باید بعد از آخرین برداشت محصول 

عسل )در اوایل پاییز( به مبارزه با آن اقدام كند.
داروهای زیادی مانند آپیستان، آپیتول، پریزین، آپیکارد، واروستان، واروازین، فولبکس وا، فولبکس، آمیتراز، 

بای وارول، اسید فرمیک و اسید اگزالیک برای مبارزه با كنه وجود دارد.

در مبارزه با كنه واروا كه یکی از آفات مهم زنبورعسل است داروهای تدخینی و تبخیری از تأثیر بیشتر 
و كامل تری برخوردارند، عالوه بر آن روی كنه تراشه ای یا تنفسی نیز مؤثرند.

توجه

جدول زیر را با استفاده از كتب موجود در كتابخانه هنرستان و اینترنت كامل نموده و در كالس درس 
ارائه دهید.

عالئم بالینی ـ شکل بالینیعامل بیماریبیماری
کالبدگشایی

پیشگیری، کنترل و 
پیشنهاد درمانی

بیماری فلجی 
زنبورعسل

الرو گچی

الرو سنگی

الرو كیسه ای

كنه آكارین

تحقیق 
کنید
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بیماری های رایج در پرورش ماهی 

همواره باید تالش نمود با رعایت بهداشت، شست وشوی به موقع حوضچه های پرورش، تأمین غذای سالم، 
انبارداری صحیح، رعایت تاریخ مصرف غذای ماهیان و همچنین ضدعفونی ادوات و ابزار پرورشی و جلوگیری 
از انتقال آلودگی با جریان آب و از طریق حمل و نقل و كاركنان مزرعه و غیره از بیمار شدن ماهیان جلوگیری 
شود. همیشه این جمله كه پیشگیری مقدم بر درمان است باید از اهداف یک مدیر موفق مزرعه پرورش 
ماهی باشد. در ادامه به برخی از بیماری های مهم ماهی و راه های جلوگیری از توسعه و ایجاد تلفات اشاره 

می شود.

١)V.H.S( ١ـ بیماری سپتی سمی هموراژیک ویروسی
تمامی سنین ماهی به بیماری حساس هستند، ولی در 
انگشت قدها و بچه ماهیان یک ساله بیشتر بروز می كند 
و مهم ترین خطر در مزارع پرورش ماهی به شمار می رود. 
خانواده  به  متعلق  پانکراس  عفونی  نکروز  بیماری  عامل 

بیرناویریده می باشد.
عالئم بیماری: یکی از عالئم این بیماری خونریزی در اطراف 
چشم است. همچنین در بافت های چربی محوطه شکمی، 
غدد تناسلی و بین عضالت در هنگام تشریح خونریزی های 
وسیعی دیده می شود. ماهیان مبتال به رنگ تیره در آمده 
است.  واضح  آن  در  چشم ها  طرف  دو  زدگی  بیرون  و 
رنگ  آبشش های  و  كبد  جمله  از  كم خونی  نشانه های 
پریده، خونریزی روی آبشش ها، كیسه های هوایی، بافت 
ملتحمه چشم و قاعده باله دیده می شود. ماهیان مبتال 
بیشتر در انتهای استخر و كناره های آن تجمع می كنند. 

خونریزی در حالت مزمن خفیف تر است.
بیماری های  مانند  بیماری  این  درمان:  و  پیشگیری 

ویروسی درمان ندارد و تنها راه مبارزه با آن پیشگیری است فقط با تعویض آب و جدا كردن ماهیان مبتال 
می توان از روند بیماری جلوگیری كرد. آب مورد استفاده در صورت امکان با اشعهUV یا گاز ازن ضد عفونی 
شود. در هنگام ابتال افزایش اكسیژن رسانی، استفاده از ویتامین C، كلرین و تركیبات چهارتایی آمونیوم طی 

2 بار در هفته، مصرف پروبیوتیک ها و محرك های ایمنی در كاهش تلفات مؤثر خواهد بود.

Viral Haemorrhagic Septicaemia ـ1

بیماری سپتی سمی همورازیک ویروسی

تلفات باید در اسرع وقت با آهک زنده در چاله ای عمیق، دفن بهداشتی شوند. توجه
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٢ـ بیماری فرونکولوز
این بیماری به وسیله آئرموناس سالمونیسیدا ایجاد 
می شود كه در ماهیان بزرگ تر به علت حضور فراوان 
كورك ها، بیماری راحت تر تشخیص داده می شود. 
با جراحت های بزرگ جوش مانند  این فرونکل ها 
كه قرمز و متورم اند معموالً در پشت یا پهلوها دیده 
محتویات  این جوش ها  تركیدن  اثر  در  می شوند. 
حاوی  و  دارد  قرمز  به  مایل  رنگی  كه  آنها  آبکی 
تعداد بسیار زیادی از باكتری هاست، به داخل آب 

رها و باعث انتشار سریع عفونت می شوند.
شرایط  نگهداری  و  ایجاد  درمان:  و  پیشگیری 
مطلوب محیط زندگی ماهیان و ضدعفونی كردن 

لوازم و وسایل در پیشگیری مؤثر است. برای درمان نیز استفاده از سولفامرازین و اكسی تتراسیکلین مؤثر 
است.

3ـ کاستیا
كوچکی  بسیار  شکل  گالبی  یاخته  تک  كاستیا 
خودش  مانند،  مو  تاژك های  وسیله  به  كه  است 
را به جلو می راند. كاستیا روی سطوح آبشش ها و 
انگل  این  از  یافت می شود. عفونت حاصله  پوست 
وقتی  و  دارد  زیادی  اهمیت  نورس  ماهی  بچه  در 
می شود،  مشاهده  میکروسکوپ  زیر  كاستیا  كه 
اندازه ای برابر سلول های پوست ماهیان دارد، اما به 
قابل  از سلول های پوست  بودنش  وسیله متحرك 
تشخیص است و مارپیچی بودنش به بهترین شکل 
با كاستیا  مشاهده می شود. آلودگی ماهی قزل آال 
دفعات  به  دریا  آب  همچنین  و  شیرین  آب  در 

مشاهده شده است.
عالئم بیماری

 ایجاد خراش یا زخم های خونی و باز
 خراشیدن و كوبیدن پوست بدن به اشیای دیگر

 بی حركت ماندن یا گوشه گیر شدن ماهی
 به وجود آمدن نقاط قرمز و خونی رنگ روی سطح پوست

 ایجاد لکه های ابری و سفید روی سطح پوست ماهی
 ابری شدن چشم

بیماری فرونکولوزیس

انگل کاستیا
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 حركت ماهی به سطح آب و تنفس سنگین و بریده و نامنظم برای گرفتن اكسیژن
 به وجود آمدن الیه سفید وصله مانند روی بدن ماهی 

 ترشح موكوس روی سطح بدن ماهی به منظور محافظت بیشتر از پوست ماهی
 كاهش اشتهای ماهی

 كاهش وزن ماهی
 بی حال شدن ماهی و نهایتاً مرگ ماهی

پیشگیری و درمان: روش معمول پیشگیری استفاده از فرمالین با غلظت ppm 250ـ 200 برای درمان به 
مدت یک ساعت است.

روش درمان
١ افزایش دمای آب 

٢ استفاده از حمام نمک )25 گرم نمک در 20 لیتر به مدت 30 دقیقه(

داروهای  دوره(،  سه  برای  لیتر  در  میلی گرم   2( پتاسیم  پرمنگنات  مانند  ضدانگل  داروهای  از  استفاده   3

ضدانگل تجاری
4 استفاده از داروی سراپروتازول و جی بی ال پانکتول

5 استفاده از فرمالین

4ـ بیماری ساپرولگنیازیس
عامل این بیماری قارچ ساپرولیگنا است. این قارچ به رنگ سفید متمایل به خاكستری است و ظاهری خز 

مانند دارد.
عالئم ابتال شامل حضور توده پنبه  مانند سفید تا خاكستری، قهوه ای رنگ روی پوست، باله ها، آبشش ها یا 

چشم ماهی یا روی تخم های آنها می باشد.

پیشگیری و درمان: افزایش كیفیت آب ورودی و تعویض مناسب آب در پیشگیری مؤثر است. ضدعفونی 
استخرها توسط آهک و استفاده از فرمالین 3 تا 5 درصد، نمک طعام 1 تا 3 درصد به مدت 20 دقیقه، سولفات 

بیماری ساپرولگنیازیس
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مس و ماالشیت گرین نیز توصیه می شود.

5  ـ کویی هرپس ویروس )بیماری اگزوتیک(
عامل بیماری از خانوادة هرپس ویریده است و با عالئم بالینی نظیر زخم های وسیع، خونریزی از آبشش ها،  
نقاط رنگ پریده یا تاول های روی پوست، چشمان فرورفته، شنای بی حال، ضربان آبشش شدید، كاهش اشتها، 
وجود چسبندگی در حفره بدن، ابری شدن اندام های داخلی، تورم شدید در آبشش ها در این گونه از ماهیان 

مشخص می شود.
این بیماری به شدت مسری است كه دارای میزان ابتال و تلفات بسیار باال در خانوادة كپورماهیان می باشد. در 

حدود 48ـ24 ساعت پس از ظهور، عالئم بیماری شروع می شود.

ویروس حداقل 4 ساعت در آب فعال و زنده است و از طریق آبشش صدمه دیده در آب، ارتباط مستقیم با 
ماهی آلوده، مایعات خروجی ماهی آلوده و آب یا لجن سیستم های آلوده انتقال می یابد.

پیشگیری و درمان: با رعایت دقیق و كامل اصول قرنطینه و اجرای كامل اصول امنیت زیستی می توان از 
مبتال شدن ماهیان به این بیماری و هر بیماری ویروسی دیگر تا حدودی جلوگیری نمود.

 افزایش دما تا 30 درجه به مدت یک ماه 
 افزایش هوادهی برای تنفس بهتر ماهی ها

 ضدعفونی استخر با كلر )200 میلی گرم در لیتر( به مدت یک ساعت
 واكسیناسیون ماهی ها بر علیه بیماری

 رعایت تراكم ماهی ها در استخر
 افزایش كیفیت غذا

 كاهش عوامل استرس زا

کویی هرپس ویروس یا بیماری اگزوتیک در ماهی
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جدول ارزشیابی پودمان 

جدول زیر را با استفاده از كتب موجود در كتابخانه هنرستان و اینترنت كامل نموده و دركالس درس 
ارائه دهید.

عالئم بالینی ـ عامل بیماریبیماری
کالبد گشایی

پیشگیری، کنترل 
و پیشنهاد درمانی

).I. H. N( بیماری نکروز عفونی بافت های خون ساز

)I.P.N( بیماری نکروز عفونی لوزالعمده

سپتی سمی آئروموناس

بیماری دهان قرمز

بیماری كلومناریس

بیماری ساقه دمی

بیماری استرپتوكوكوزیس

ایکتیو فیتیریوس

لرنه آ

تحقیق 
کنید

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

عوامل بیماری زا 
در دام، طیور، 
زنبور عسل و 

آبزیان

تحلیل عوامل 
تحلیل عوامل بیماری زا بیماری زا

و تعیین نوع بیماری های 
دام، طیور، زنبور عسل 

و آبزیان براساس 
نشانه شناسی نظری

باالتر از حد 
انتظار

نوع  تعیین  و  بیماری زا  عوامل  تحلیل 
و  عسل  زنبور  طیور،  دام،  بیماری های 

نظری نشانه شناسی  براساس  آبزیان 
3

در حد انتظار
تعیین نوع بیماری های دام، طیور، زنبور 
نشانه شناسی  براساس  آبزیان  و  عسل 

نظری
2

تحلیل بیماری های 
دام، طیور، زنبور 

پایین تر از عسل و آبزیان
انتظار

طیور،  دام،  بیماری زای  عوامل  تحلیل 
آبزیان و  عسل  1زنبور 

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از 3

نمره پودمان از ٢0



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

 در سال های اخیر باتوجه به محدودیت زمین های قابل کشت جهت تأمین احتیاجات غذایی جمعیت در حال افزایش، دیگر نمی توان 
غذای بیشتری تولید کرد؛ ولی می توان با به کاربردن اصول و روش هایی در واحد سطح، تولید را افزایش داد؛ همین طور برای تأمین 
باید از روش هایی که سبب افزایش  با منشأ حیوانی نیز تعداد حیوانات را نمی توان به شدت افزایش داد بلکه  احتیاجات غذایی 
تولیدات دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان می شود، استفاده کرد. مجموعه اقدامات مربوط به ژنتیک و اصالح نژاد حیوانات بر دو 
اصل بهتر کردن ژنوتیپ و بهبود شرایط محل پرورش استوار است. به طوری که امروزه از طریق ارزیابی ژنتیکی حیوانات و استفاده 
از روش های صحیح اصالح نژاد، تولید دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان نسبت به گذشته چندین برابر شده است. بنابراین با اصالح 

نژادهای بومی هر منطقه و ایجاد گونه های مقاوم با توان تولیدی باال می توان در زمینه تولیدات دامپروری به خودکفایی رسید.
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واحد یادگیری ١ 

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

آیا می دانید که:

١ علت شباهت و تفاوت فرزندان به والدین در چیست؟

٢ علم ژنتیک چیست؟

٣ ژنتیک در پرورش دام، طیور، آبزیان و زنبور عسل چه کاربردی دارد؟

٤ مواد وراثتی چگونه انتقال می  یابند؟ 

مقدمه

حیوانات در زندگی بشر و به طور خاص در دامپروری از اهمیت ویژه و جایگاه خاصي برخوردار هستند. از 
مهم  ترین عواملی که پیشرفت در هر فعالیت تولیدی و اقتصادی را تضمین می  کند، تلفیق دانسته  های علمی  با 
امر به ویژه در برخی رشته  های تولیدی مانند فعالیت  های دامپروری، ضروری و  این  امکانات عملی است و 

اجتناب  ناپذیر است.
با توجه به محدود بودن منابع غذایی دام، طیور و آبزیان و عدم امکان افزایش تولیدات دامی و خودکفایی، 
بهره  مندی از علم ژنتیک و اصالح  نژاد دام برای باال بردن راندمان در هر واحد تولیدی، نقش مهمی را بر عهده 
خواهد داشت. بنابراین هدف از ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان تغییر عملکرد و افزایش 
تولید مطلوب به منظور افزایش بازده اقتصادی می  باشد. تنوع و انتخاب دو رکن اصلی در اصالح نژاد دام، طیور، 

زنبور عسل و آبزیان می  باشند.
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مبانی  ژنتیک

ژنتیک علمی است که در آن، از نحوه انتقال عوامل وراثتی از یک سلول به سلول دیگر، از والدین به فرزندان یا 
از نسلی به نسل دیگر بحث می  کند. انتقال صفات از یک نسل به نسل دیگر، اساس اختالف  ها یا شباهت  های 

افراد گوناگون است )شباهت زیاد فرزندان به والدین(. 

علم ژنتیک را می  توان به گروه  های زیر طبقه  بندی کرد:
١ ژنتیک کالسیک )کیفی یا مندلی(: نحوه توارث صفات کیفی مانند رنگ چشم، که به دو یا چند شکل 

متفاوت و قابل تشخیص وجود دارد و از طریق شمارش و نسبت افراد، مطالعه می  شود، ژنتیک کالسیک نام 
دارد.

٢ ژنتیک سلولی: عوامل توارث صفات در سطح سلول را مورد مطالعه قرار می  دهد.

٣ ژنتیک بیوشیمی: نحوه فعالیت ژن  ها و نقش آنها از نظر بیوشیمیایی )نظیر ساخته شدن پروتئین و غیره( 

را بررسی می  کند.
٤ ژنتیک کمّی: نحوه توارث صفات کمّی نظیر تولید شیر، تخم  مرغ و عسل را که قابل اندازه  گیری بوده و با 

پارامترهای آماری مطالعه می  شود، مدنظر قرار می  دهد.
5 ژنتیک جامعه: در این بخش، فراوانی ژن  ها و ژنوتیپ ها و چگونگی تغییرات آنها در جامعه مطالعه می  شود.

 اصطالحات و مفاهیم اولیه ژنتیک
تولید شیر،  تولید تخم مرغ،  توارث نظیر  قابل  قابل مشاهده و  از خصوصیات  صفت عبارت است  صفت:   ١

با  صفات  بعضی  خونی.  گروه  نوع  یا  گل  نر، شکل  زنبور  شکمی  نوارهای  رنگ چشم،  روزانه،  وزن  افزایش 
شدت  های متفاوت و مقابل هم، نظیر بلندی و کوتاهی یا سیاهی و سفیدی بروز می  کنند که مربوط به ویژگی 

ظاهری است. ولی صفاتی نظیر میزان تخم  گذاری، 
تخم  گذاری  میزان  و  تهاجمی  رفتار  شیر،  میزان 
ملکه فیزیولوژیک بوده و به صورت پیوسته )از کم 

به زیاد( بروز می  کند. 
٢ کروموزوم: کروموزوم در داخل هسته قرار دارد 

ژنتیکی  اطالعات  که  است  وراثتی  مواد  حاوی  و 
موجودات  سلولی  پدیده  های  تمام  تنظیم  کننده 
زنده و عامل وراثت را شامل می  شود. تعداد و شکل 
ثابت  زنده  موجودات  گونه  های  از  یک  هر  در  آنها 

است. 
٣ کروماتید: کروماتید دو رشته یکسان هر کروموزوم 

است که در اثر همانندسازی DNA1 به  وجود می  آیند.

 Deoxy ribonucleic acid ـ1

شکل کروموزوم مضاعف شده                  

کروموزوم

سانترومر
 کروماتیدهای خواهری   
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٤ ژن: ژن قسمتی از کروموزوم  ها است که اطالعات معین ژنتیکی را برای یک وظیفه مشخص )در موجود 

زنده( در خود ضبط و نگه داری می  کند و آنها را به صورت حروف التین w یا A و غیره نشان می  دهند و با 

میکروسکوپ  های نوری قابل مشاهده نیستند.
5 آلل: فرم  ها یا اشکال متفاوت یک ژن نظیر w و W یا A1 و A2 است که به یک مکان ژنی در کروموزم   های 

مشابه تعلق دارد و ویژگی خاصی نظیر رنگ چشم را کنترل می  کند. 
6 مکان یا جایگاه ژنی: سراسر کروموزوم محل قرار گرفتن ژن  ها است.

7 سانترومر: قسمتی از کروموزوم  ها که در آن، دو کروماتید به هم متصل  هستند.

8 خالص: موجود زنده  ای که آلل  های مکان  های ژنی آن نظیر WW یا ww مشابه باشند )هموزیگوت(. 

9 ناخالص: موجود زنده  ای که آلل  های مکان  های ژنی آن نظیر Ww یا A1A2 غیرمشابه باشد )هتروزیگوت(. 

١0 ژنوتیپ: به کل یا قسمتی از اطالعات ژنتیکی یک موجود زنده، ژن  نمو یا ژنوتیپ یا ژن مانه گفته می شود. 

به چینش همه ژن  های یک  به طور کلی  زنده است.  آللی ژن های موجود  ژنوتیپ ساختار  به عبارت دیگر، 
موجود زنده روی همه کروموزوم  های آن موجود را ژنوتیپ می گویند.

١١ فنوتیپ: ُرخ نمود یا فنوتیپ یا ُرخ مانه، خصوصیات قابل مشاهده یا صفت یک موجود زنده است. این صفت 

ممکن است مانند رنگ چشم قابل مشاهده باشد.
١٢ کاریوتیپ: اگر جفت کروموزوم  های مشابه در یک موجود زنده، به ترتیب اندازه در کنار هم قرار داده 

شود، کاریوتیپ نام دارد.

صفت رنگ در گاو هلشتاین دارای دو فنوتیپ سیاه و سفید و قرمز و سفید است آیا این صفت کیفی 
است؟

بحث 
کالسی

١٣ صفات کیفی: صفاتی که بروز آنها نظیر رنگ یا شکل، کاماًل مشخص و قابل تفکیک است و معموالً یک 

یا تعداد کمی ژن آنها را کنترل می  کنند. محیط بر بروز این گونه صفات اثری ندارند. در گاو شیری، رنگ مو 
و در گوسفند شاخ  داری در مقابل بی  شاخی جزو صفات کیفی می  باشند.

١٤ صفات کمّی: در مقابل صفات کیفی دسته دیگری از صفات وجود دارند که نمی  توان آنها را در گروه  های 

فنوتیپی طبقه  بندی کرد. این صفات را صفات کمّی می  گویند. بروز صفات کمّی تحت تأثیر ژن  های زیادی بوده 
و به شدت تحت تأثیر محیط قرار می  گیرند. اغلب این گونه صفات از نظر اقتصادی مهم هستند مثل تولید 
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شیر، افزایش وزن روزانه، تولید تخم مرغ، تولید عسل و تولید پشم جزو این صفات می باشند. این صفات قابل 
اندازه  گیری هستند.

متن زیر را بخوانید و در مورد آن توضیح دهید.
هر صفت کّمی تحت تأثیر ژنتیک حیوان و عوامل محیطی و همچنین اثرات متقابل ژنتیک و محیط 

قرار دارد.
به عبارت دیگر فنوتیپ یک حیوان وابسته به استعداد ژنتیکی حیوان و مجموعه عوامل محیطی است که 
روی حیوان اثر می گذارد. بنابراین از نظر صفات کمّی، تنوع فنوتیپی در یک جمعیت نتیجه تفاوت  های 

ژنتیکی بین افراد و تأثیر عوامل محیطی روی افراد آن جمعیت می باشد.
اثرات متقابل ژنتیک و محیط + اثرات محیطی + اثرات ژنتیکی = فنوتیپ

تحلیل 
کنید

١5 رابطه خویشاوندی: رابطه خویشاوندی احتمال تشابه ژن  های دو موجود به سبب وجود والد )والدین( 

مشترک است.
١6 انتخاب: طی فرایند انتخاب مشخص می  شود کدام افراد به عنوان والدین نسل بعدی باید در تولید نسل 

شرکت داشته باشند و چه تعداد نتاج تولید کرده و برای چه مدت در گله به عنوان مولد مورد استفاده قرار 
گیرد. انتخاب یکی از عوامل تغییر دهنده فراوانی ژنی و ژنوتیپی در جمعیت  های دام، طیور، زنبور عسل و 
آبزیان می  باشد. انتخاب به دو شکل طبیعی و مصنوعی وجود دارد. انتخاب طبیعی اثر خود را به وسیله عوامل 
محیطی اعمال می  کند و بیشتر بر صفاتی که به طور مستقیم بر بقای موجود زنده نقش دارند مانند طول عمر، 

مقایسه صفات کیفی و کّمی

صفات کمیصفات کیفی

توارث آنها به  وسیله یک یا تعداد کمی  ژن کنترل می  شود 
و اثر یک ژن منفرد، قابل تشخیص است.

توارث آنها به وسیله ژن  های زیادی کنترل می  شود و اثر 
هر ژن بسیار کم است و معموالً قابل تشخیص نیست.

گروه  های فنوتیپی مشخص، متمایز و توزیع آنها ناپیوسته 
است.

تنوع تظاهر این صفات، توزیع پیوسته دارد و معموالً نرمال 
است.

واحد مطالعه، جامعه است.واحد مطالعه، افراد هستند. 

عوامل محیطی بر تظاهر آنها مؤثر است.عوامل محیطی، بر تظاهر آنها اثر زیادی ندارد.

نحوه توارث با استفاده از شمارش و محاسبه نسبت  ها بررسی 
می  شود.

با استفاده از پارامترهای آماری جامعه مطالعه می  شوند.

بیشتر 
بدانیم
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قدرت زنده  مانی، بلوغ جنسی و باروری اثر می  گذارد. این انتخاب از زمان پیدایش موجودات زنده شروع شده، 
همچنان ادامه دارد و سبب تغییر و سازگاری موجودات در برابر شرایط محیطی می  شود.

بازده  افزایش  با هدف  یا صفاتی در یک جمعیت  بهبود صفت  به منظور  انسان  به وسیله  انتخاب مصنوعی 
اقتصادی انجام می  گیرد. در واقع اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان نوعی انتخاب مصنوعی می  باشد 
انتخاب،  عمل  در  می  گیرد.  انجام  جامعه  نیاز  به  توجه  با  و  بوده  مشخص  انتخاب  این  جهت  و  شدت  که 
جمعیت  های برتر اجازه تولید مثل پیدا می  کنند و در مقابل دام  هایی با صفات نامطلوب از گله حذف می  شوند.
١7 آمیخته  گری: تالقی بین دو یا چند نژاد و یا گونه و افراد غیرخویشاوند در داخل یک نژاد می  باشد. از 

آمیخته  گری دو نژاد در نسل اول نتاج مطلوب به دست می  آید ولی از آنجا که در نسل  های بعد مجزا شدن 
ژن  ها صورت می  گیرد تغییراتی از نظر رنگ و صفات اقتصادی در نتاج ظاهر می  شود.                    

١8 وراثت: ژنوتیپ هر فرد در هنگام لقاح شکل می  گیرد و در بقیه عمر ثابت باقی می  ماند. ساختار ژنتیکی هر 

حیوان از طریق ژن  های دریافتی از والدین تعیین می  شود. برای صفاتی که وراثت  پذیری آنها باالست، چنانچه 
والدین دارای عملکرد مطلوب برای یک صفت باشند، نتاج این والدین نیز دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود.

وراثت  پذیری مهم ترین صفات در دام  ها

وراثت  پذیری )h 2(صفاتگونه

گاو شیری

0/12تعداد روزهای خشک

0/10فاصله دو زایش

0/25تولید شیر

0/20درصد چربی

0/15درصد پروتئین

گاو گوشتی
0/05فاصله دو زایش 

0/40وزن تولد 

عموماً وراثت  پذیری صفات تولید مثلی کم، صفات تولیدی در حد متوسط و کمیت و کیفیت الیاف پشم در 
حد باال می  باشند.

توجه

وراثت  پذیری یک عدد مثبت و دامنه تغییرات آن بین صفر تا یک می  باشد. اگر وراثت  پذیری صفت 
نزدیک به یک باشد به این مفهوم است که آن صفت دارای وراثت  پذیری باالست. ولی اگر وراثت  پذیری 

صفت بسیار کم و نزدیک به صفر باشد نشان می  دهد که آن صفت دارای وراثت  پذیری پایین است.

بیشتر 
بدانیم
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گاو گوشتی

0/30وزن از شیرگیری

0/40وزن یکسالگی 

0/65وزن هنگام بلوغ 

0/40ضریب تبدیل رشد

گوسفند

0/15چند قلوزایی

0/30وزن تولد

0/20وزن از شیرگیری

0/40وزن یکسالگی

مرغ

0/25تعداد تخم مرغ در سال اول

0/45وزن تخم مرغ

0/23ضریب تبدیل غذایی 

0/45وزن بلوغ

0/25وزن گوشت سینه

وراثت  پذیری دو صفت تولیدی و تولید مثلی در گاو شیری، گوسفند و مرغ را بررسی کنید. تحقیق 
کنید

مشخصات  کروموزوم  ها

کروموزوم  ها در هسته سلولی که در حال تقسیم نیست، به  صورت رشته  های نامشخص  بوده و به آنها شبکه 
کروماتینی می گویند. در حقیقت هر یک از رشته  های شبکه کروماتینی یک کروموزوم است. در طی مرحله 
مشاهده  قابل  میکروسکوپ  زیر  در  و  می  شوند  و ضخیم  متراکم  کروماتینی  رشته های  این  سلولی،  تقسیم 
هستند. در این هنگام، هر کروموزم به  صورت دو رشته مجاور هم )کروماتید( ظاهر می  شوند که در قسمتی به 

نام سانترومتر متصل می  شوند.

کاریوتیپ یا شکل و تعداد کروموزوم ها به گونه های موجودات زنده بستگی دارد و معموالً در یک گونه 
ثابت است. 

توجه
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این  به ارث می رسد.  از مادر  از پدر و نصف دیگر  نصف کروموزوم ها در هسته سلول بدنی موجودات عالی 
موجودات،  این  سلول  هر  در  دیگر،  عبارت  به  می  نامند.  )دیپلوئید(  کروموزومی   2n اصطالحاً  را  موجودات 

n کروموزوم از پدر و n کروموزوم از مادر به ارث می  رسد.
آنها  به  که  زنبور عسل(  نر  )مثل جنس  دارد  وجود  n کروموزوم  نیز  دیگر  موجودات  بدنی  در هسته سلول 
هاپلوئید یا n کروموزومی می  گویند. در هسته سلول های جنسی )گامت نر و ماده( نیز n کروموزوم وجود دارد. 

تعداد کروموزوم بعضی موجودات هاپلوئیدی و دیپلوئیدی به صورت زیر است:
     2n=46  انسان

        2n=30 گاو  
     2n=27  گوسفند

           2n=30 بز  
    2n=39  مرغ

n=16 2 ،  جنس نرn=32 زنبور عسل: جنس ماده

ساختمان بیوشیمیایی ژن و کروموزوم
و  می  باشند  نوکلئوپروتئین  حاوی  عالی  موجودات  کروموزوم های 
ساختمان شیمیایی نوکلئوپروتئین ها از اسید نوکلئیک و پروتئین ها 

)مثل هیستون ها( تشکیل شده است.
ساختار شیمیایی کروموزوم ها از اجزای زیر تشکیل شده است.

)DNA( اسید دی  اکسی ریبونوکلئیک 
)RNA( اسید ریبونوکلئیک 

 هیستون ها )پروتئین هایی که دارای مقادیر زیادی اسیدهای آمینه لیزین و آرژنین هستند(.
 سایر پروتئین ها
 منیزیم و کلسیم

ژنتیک  اطالعات  حاوی   )DNA( نوکلئیک  اسید  ویروس ها(،  از  برخی  از  غیر  )به  زنده  موجودات  تمام  در 
می باشد و شامل اجزای زیر است:

الف( قند دی  اکسی ریبوز: شبیه قند ریبوز است که فقط یک اکسیژن کم دارد.
ب( بازها: دو دسته باز پورین و پیریمیدین وجود دارند که عبارت اند از:

)G( و گوانین )A( پورین ها: شامل آدنین 
)T( و تیمین )C( پیریمیدین: شامل سیتوزین 

)H٢POج( اسید فسفریک )٤
به این صورت که از مجموع یک باز و قند دی  اکسی ریبوز، نوکلئوزید و از یک نوکلئوزید و اسید فسفریک، 

نوکلئوتید ایجاد می  شود.
باز + قند )دی  اکسی( ریبوز          نوکلئوزید + مولکول آب

نوکلئوزید + اسید فسفریک         نوکلئوتید
آدنین + قند                           آدنوزین

آدنین                 
 گوانین                    
تیمین                   
سیتوزین             

DNA رشته 
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ساختمان RNA شبیه DNA است، ولی با آن سه تفاوت دارد.
١ RNA به جای باز تیمین، دارای باز اوراسیل است.

٢ RNA تک رشته ای و DNA دو رشته  ای است.

٣ RNA به جای قند دی  اکسی ریبوز، ریبوز دارد.

کوچک ترین واحد وراثت نوکلئوتید است.  توجه

کروموزوم

سیتوزین

باز نوکلئوتیدی
of RNA

جفت بازها

گوانین

آدنین

تیمین

 باز نوکلئوتیدی

 مارپیچ هلیکس
 قند ـ فسفات

باز نوکلئوتیدی
DNA

 اورسیل

آدنین

گوانین

DNA

 اسید دئوکسی ریبونوکلئیک                     
 RNA 

اسید ریبو نوکلئیک

سیتوزین

کروموزوم هاسلول
ژن

دی.ن.ا
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 ژنتیک سلولی حیوانات
بدن موجودات زنده از تعداد بسیار زیادی سلول و مواد محتوی آنها تشکیل شده است. این سلول ها، اشکال و 
وظایف متفاوتی دارند و هر یک از آنها دارای دیواره سلولی و حاوی مایع غلیظی به  نام پروتوپالسم می  باشد. 
پروتوپالسم، سیتوپالسم دارد و در وسط آن یک هسته کروی دیده می  شود. هسته سلول، حاوی ماده  ای است 
که بیشتر از سایر قسمت های سلول خاصیت رنگ  پذیری دارد. هسته به صورت شبکه کروماتین بوده و حاوی 

عوامل ارثی )ژن ها( است.

رشد یک موجود زنده در اثر افزایش تعداد سلول های بدن آن صورت می گیرد. بنابراین، برای رشد و نمو یک 
موجود زنده، به سازوکاری نیاز است که سبب افزایش تعداد سلول ها و تولید شبکه کروماتین کاماًل یکسانی 
در آنها شود. این سازوکار با یک تقسیم سلولی به نام میتوز انجام می  شود که طی آن، یک سلول به دو سلول 

مشابه تقسیم می گردد. این فرایند تا بلوغ کامل موجود، ادامه دارد. 
اندام تولید مثل جنسی در جنس ماده )تخمدان(، سلول جنسی ماده )اوول( و اندام تولید مثل جنسی در 
جنس نر )بیضه(، سلول جنسی نر )اسپرماتوزوئید( تولید می  کند و به این سلول های جنسی، گامت می  گویند. 
تعداد سلول های جنسی از طریق تقسیم میوز افزایش می  یابد. اما قبل از تبدیل به گامت فعال، مرحله بلوغ 
را طی می  کند. نصف کروموزوم های موجود در تخم بارور به واسطه سلول جنسی مادر )اوول( و نصف دیگر 

کروموزوم ها از طریق سلول جنسی پدر )اسپرماتوزوئید( منتقل می  شود.  

ساختار یک سلول حیواني

شبکه آندوپالسمی خشن یا دانه دار
 شبکه آندوپالسمی صاف

دستگاه گلژی

  وزیکول

 میکروتوبول

میتوکندری

لیزوزوم غشای پالسمایی
ریبوزوم

میکروفیالمنت

سانتریول

 غشای هسته             



109

پودمان چهارم: ژنتیک و اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

سیستم های آمیزش در اصالح نژاد دام
سیستم آمیزش در اصالح نژاد دام به صورت تصادفی و غیر تصادفی می  باشد. در آمیزش تصادفی تشابهات 
فنوتیپی و ژنوتیپی نقشی در آمیزش ندارد. ولی در آمیزش غیرتصادفی تشابهات فنوتیپی و ژنوتیپی در آمیزش 
تشابهات  یا  فنوتیپی  تشابهات  اساس  بر  است  ممکن  مزرعه  ای،  حیوانات  در  غیرتصادفی  آمیزش  دارند.  اثر 
ژنتیکی انجام گیرد. آمیزش بر اساس تشابهات فنوتیپی به صورت آمیزش های جورشده مثبت مثل آمیزش 
افراد قد بلند با قد بلند یا سیاه رنگ با سیاه رنگ و آمیزش جور شده منفی مثل آمیزش افراد قد بلند با قد 

کوتاه، سیاه با سفید و دام کم تولید با پر تولید انجام می  گیرد.
هم  اکنون برای اصالح تیپ در گاو شیری از روش آمیزش های جور شده منفی استفاده می  شود. در آمیزش های 
جور شده مثبت تا حدی خلوص افزایش می  یابد و باعث کاهش تولید نمی  شود، چون فقط در همان صفت 

مورد نظر خلوص ایجاد می  گردد. در آمیزش های جور شده منفی، هتروزیس افزایش می  یابد.
انجام  غیرخویشاوندی  آمیزش  و  خویشاوندی  آمیزش  دو  صورت  به  هم  ژنتیکی  تشابهات  براساس  آمیزش 
می  گیرد. در آمیزش خویشاوندی فراوانی هموزیگوت ها و در آمیزش غیرخویشاوندی فراوانی هتروزیگوت ها 

افزایش می  یابد.

به  طور کلی در ژنتیک و اصالح دام برای تغییر فراوانی ژن از انتخاب و سیستم آمیزش استفاده می  شود. توجه

 اهداف اصالح نژاد
 بهبود صفات کیفی

 افزایش رشد
 بهبود ضریب تبدیل غذایی

 افزایش کیفیت گوشت
 افزایش مقاومت های محیطی

 کنترل جنسیت
 افزایش مقاومت ژنتیکی در مقابل بیماری ها

مراحل برنامه هاي اصالح نژادی
١ شناخت اولیه جمعیت: با شناخت وضعیت دام، طیور، ماهی و زنبور عسل مشخص مي  شود که کدام 

صفات باید طی برنامه هاي اصالح نژادی مورد توجه قرار گیرد، اهمیت اقتصادي صفات چگونه است و از چه 
صفاتي رکوردبرداري شود.

٢ تعیین اهداف انتخاب: در واقع باید بدانیم هدف چیست و چگونه به هدف مورد نظر برسیم؟ تعیین هدف 

هدف  گیرند.  قرار  بررسی  مورد  زمینه  این  در  باید  که  است  صفاتي  مشخص کردن  نژادی،  اصالح  برنامه هاي 
اصالح نژاد بسته به گونه حیوان و شرایط اقتصاديـ  اجتماعي و الگوي مصرف جامعه مورد نظر متفاوت خواهد بود.
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٣ تعیین معیار انتخاب

٤ رکوردگیري و ثبت شجره و مشخصات

5 ارزیابي ژنتیکي و انتخاب

6 آمیزش افراد انتخاب شده و ایجاد نسل جدید

7 برآورد پیشرفت ژنتیکي، بازبیني برنامه و اعمال تغییرات الزم: میزان تغییر عملکرد نتاج والدین 

انتخاب شده، پیشرفت ژنتیکي نامیده مي  شود. پیشرفت ژنتیکي معیار اصلي کارایي برنامه هاي اصالح نژادی 
است. پیشرفت ژنتیکي به دست آمده همیشه با میزان مورد انتظار مقایسه مي  شود.
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واحد یادگیری ٢ 

اصالح نژاد دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

آیا می دانید که:

١ اصالح نژاد در پرورش دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان چه ضرورتي دارد؟

٢ در اصالح نژاد زنبور عسل چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

٣ تولید نژاد مرغ گوشتی و تخم  گذار چگونه صورت می  گیرد؟ 

٤ در اصالح نژاد گوسفند چه نکاتی را باید در نظر گرفت؟

مقدمه

به طور کلي اصالح  نژاد به جز ایجاد تغییرات و تنوع ژنتیکي در جوامع حیواني اهداف دیگري نظیر بهره برداري 
و افزایش توان تولیدي را دنبال مي  کند. این علم در حقیقت کاربرد علم ژنتیک است تا بتواند یک جامعه 
زنده در حال تغییر را مورد بررسي قرار دهد. به همین دلیل ارتباط نزدیکي بین اصالح  نژاد و ژنتیک جمعیت 

وجود دارد. 
اصالح نژاد یک فرایند بسیار کند و مستلزم صرف وقت، هزینه و تالش فراوان است اما در بلند مدت بهبود 
ژنتیکي اثر تجمعي دارد و هزینه هاي صرف شده را جبران مي  کند. همچنین اصالح  نژاد یک فرایند مستمر 
است یعني این طور نیست که جمعیتي در یک مقطع زماني مشخص تحت برنامه هاي اصالح  نژادی باشد و 

پس از بهبود آن به یک میزان مشخص کار اصالح  نژاد خاتمه یابد. 
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اصالح نژاد طیور 

انتخاب مرغ و خروس به عنوان والدین )نسل 
نسلی  همچنین  و  بدهند  تشکیل  را  آینده 
به وجود آورند که بر نسل فعلی برتری ژنتیکی 
ژنتیکی  قوانین  براساس  باید  باشند(،  داشته 
آن  باید سعی شود  باشد.  آنها  توارث  نحوه  و 
موردنظر،  صفات  برای  که  طیوری  از  دسته 
دارای ژن های مطلوب هستند، انتخاب و مورد 

استفاده قرار گیرند. 
صفاتی که ارزش اقتصادی بیشتری دارند جزو 
برنامه های مهم اصالح نژاد مدنظر قرار گرفته 
و طرح های اصالحی بر اساس آنها برنامه  ریزی 

می  شوند که به شرح زیر می  باشند:
 صفات تولید تخم مرغ: برای اصالح صفت تولید تخم مرغ، عالوه بر در نظرگرفتن بیشترین تولید مرغان، 
باید به اصالح مجموعه  ای از صفات دیگر که با تولید تخم  مرغ همبستگی دارند توجه نمود؛ این صفات شامل 
سن بلوغ جنسی، کم بودن یا نداشتن حالت کرچی )کوتاه بودن حالت کرچی یا نداشتن آن(، عدم توقف 
یا کوتاه بودن دوره توقف در تخم  گذاری، مداومت طوالنی در تخم  گذاری و پایین بودن ضریب تبدیل غذا 

می  باشند.
قالب  و  وزن  صفات  به  باید  تخم  مرغ  کیفیت  صفت  اصالح  برای  تخم  مرغ:  کیفیت  به  مربوط  صفات   
تخم مرغ، رنگ پوسته، ضخامت پوسته، زیاد بودن سفیده غلیظ نسبت به وزن کل تخم مرغ و فقدان لکه های 

خونی و گوشتی تخم مرغ توجه کرد.
 قدرت باروری: قدرت باروری که تحت تأثیر دو گروه از عوامل ژنتیکی و محیطی می  باشد، یکی از صفات 
مهم اقتصادی در صنعت مرغداری است. به طوری که با روش های مختلف اصالح نژاد و همچنین بهبود شرایط 

محیطی می  توان قدرت باروری را افزایش داد.
قابلیت  یا  و  تفریخ  قدرت  دیگر  عبارت  به  یا  و  نطفه  دار  تخم  مرغ های  جوجه  در آوری  جوجه  درآوری:   
جوجه  کشی، که عبارت است از نسبت جوجه های تولید شده به تعداد کل تخم  مرغ های نطفه  دار خوابانیده شده 

در ماشین جوجه  کشی، یکی دیگر از صفات مهم اقتصادی است.
 صفات مربوط به تولید گوشت: برای اصالح این صفت باید به اصالح صفات سرعت رشد و افزایش وزن، 
سرعت رویش پرها، مناسب بودن ضریب تبدیل غذا به گوشت، تجمع و فراوانی گوشت در نواحی مخصوص 

بدن و مناسب بودن شکل و قالب بدن توجه نمود.
تولید تخم مرغ،  مانند  اقتصادی  اصالح نژاد طیور عوامل مهم  همواره در  بیماری ها:  مقاومت در مقابل   
میزان سرعت رشد و غیره مورد توجه متخصصان اصالح نژاد و پرورش دهندگان بوده و از اهمیت بسیار خاصی 
برخوردار است. در مسیر اصالح نژاد عدم توجه به مسئله سالمتی و مقاومت های ارثی طیور می  تواند خسارات 
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شدیدی به صنعت مرغداری وارد نماید. واکسیناسیون  مختلف و داروهای گوناگون مورد استفاده تا حدودی به 
امر مقاومت و کاهش تلفات کمک می کند ولی روش های یاد شده نمی  توانند با توجه به هزینه های اقتصادی 

آن، تنها راه قطعی و مطلوب باشند. 

طبقه  بندي طیور از لحاظ شجره  اي

نژاد: جمعیتي از مرغ ها که براي مدت زماني طوالني در یک منطقه خاص پرورش یافته و نگهداري مي  شوند 
و داراي منشأ ژنتیکي مشترکي هستند.

سویه: آن دسته از مرغ هایی که براي تولید گوشت، تخم  مرغ و یا هر صفت دیگري از الین هاي خاصي ایجاد 
شده  اند و داراي اسامي تجاري خاصي مي  باشند، سویه نام دارند. مانند سویه راس )یک سویه از مرغ نژاد 

گوشتي( و سویه  های الین )یک سویه از مرغ نژاد تخم  گذار(. 
در جدول زیر حلقه های عمودی تولید در دو گروه گوشتی و تخم  گذار نشان داده شده است. صنعت طیور 
به  طور کلی به دو زیرگروه گوشتی و تخم  گذار تقسیم  بندی می  شود. در گروه گوشتی، هدف تولید گوشت و 

در گروه تخم  گذار، هدف تولید تخم  مرغ می  باشد. 

گروه تخم  گذارگروه گوشتی

مزارع الین تخم  گذارمزارع الین گوشتی

مزارع اجداد تخم  گذارمزارع اجداد گوشتی

مزارع مادر تخم  گذارمزارع مادر گوشتی

مزارع تخم  گذار تجاریمزارع مرغ گوشتی تجاری

مزارع الین: گروه های ژنتیکی خالصی هستند که در باالترین نقطه هرم تولید قرار دارند. بیشترین انتخاب ها 
در الین ها انجام می  گیرد و در گروه های بعدی نظیر اجداد و مادر نیز انتخاب هایی صورت می  گیرد ولی اهمیت 
آنها کمتر از انتخاب های صورت گرفته در الین می  باشد. در مزارع الین، هر الین )گوشتی یا تخم  گذار( به 
طور جداگانه پرورش و تکثیر می  شود. مهم  ترین نوع استفاده از الین ها در طیور استفاده از سیستم چهار خطه 
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است که در تصاویر زیر به آنها اشاره شده است. 
تالقی چهارالینی:

در روش تالقی چهارالینی، ابتدا در مزارع مرغ اجداد دو الین از خط پدری و دو الین از خط مادری به طور 
جداگانه باهم آمیزش داده می  شوند و سپس جوجه های حاصل از هر تالقی پس از تعیین جنسیت و حذف 
جنسی آنهایی که برای تالقی نهایی، کاربردی ندارد ، در مزارع مرغ مادر پرورش یافته و نتیجه آمیزش آنها که 
همان جوجه های تجاری یا محصول نهایی برنامه اصالح نژادی هستند، تولید می  گردند. برنامه اصالح نژادی 

آرین و لوهمن مشابه این روش است.

الین

اجداد

مادر

جوجه گوشتی

زنجیره عمودی برای تولید جوجه گوشتی

LOHMANN BROILER

Parents

Grand parents

Breeding System LOHMANN- BROILER

From fine Parents

Parents

PureLines

   
  L

OHMANN                   

BROILER
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زنجیره عمودی برای تولید مرغ تخم  گذار تجاری

         ABCD                      ABCD                       ABCD

              

Commercials

Parents

Grand Parents

BREEDING SYSTEM
PURE LINES

A

A

AB

A B B

B

C

C

C D D

D

CD

ABCD
Commercial Layers

AB CD

DCBA

A A B B C C D D



116

تالقی سه الینی:
در این روش به منظور بهره  گیری از صفات مطلوب، سه الین مختلف که هر یک از نظر برخی صفات ممتاز 
هستند مورد استفاده قرار می  گیرند و روش کار بدین ترتیب است که ابتدا دو الین را با هم آمیزش داده و 
سپس نتاج حاصلی از این تالقی را با الین سوم آمیزش می  دهند. این تالقی آخر در مزارع پرورش مرغ مادر 

انجام می  شود. برنامه اصالح نژادی در مرغ گوشتی نژاد راس )Ross( به این شیوه می  باشد.
مزارع اجداد: در مزارع اجداد از هر الین 
استفاده  ماده(  یا  )نر  جنس  یک  از  فقط 
می  شود. این کار به دلیل تالقی الین ها به 
منظور دستیابی به ترکیب ژنتیکی جدید 
می  باشد. به طور کلی در رده اجداد دو خط 
مادری و پدری وجود دارد. در خط پدری 
گوشت،  تولید  سرزندگی،  نظیر  صفاتی 
صفاتی  مادری  خط  در  و  غیره  و  باروری 
جوجه  درآوری،  تخم مرغ،  تولید  قبیل  از 
و  بیماری ها  برابر  در  مقاومت  و  سالمتی 
غیره مورد توجه می  باشد. در مزارع اجداد 
به طور  پرورش  دوره  در  مختلف  خط های 

مجزا با برنامه مخصوص پرورش یافته و در دوره تولید، مرغ و خروس های هر خط با یکدیگر تالقی داده شده 
و تخم  مرغ  های تولیدی هر خط به طور جداگانه جمع  آوری و جوجه  کشی می  گردد. در پایان دوره جوجه  کشی 

از تخم  مرغ های اجداد از هر خط فقط یک جنس انتخاب و به مزارع پرورش مرغ مادر ارسال می  گردد.
و  یافته  پرورش  به صورت جداگانه  پرورش  دوره  در  و خروس  مرغ  مزارع جوجه های  این  در  مادر:  مزارع 
در دوره تولید با یکدیگر مخلوط شده و جوجه های حاصل از این گروه در مرغ های مادر گوشتی تبدیل به 
جوجه هاي گوشتي خواهند شد که در مزارع گوشتی پرورش خواهند یافت )هر دو جنس نر و ماده( و در 
مرغ های مادر تخم  گذار تبدیل به جوجه هاي تخم  گذار خواهند شد که در مزارع تخم  گذار تجاری پرورش 

خواهند یافت )فقط جنس ماده(. 

نمونه طیور موجود در یک گله اجداد

خط مادری                 
خط پدری  

                                نمونه مرغ مادر گوشتی                                             نمونه مرغ مادر تخم  گذار تجاری   

A
B

C
D
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مزارع مرغ گوشتی و یا تخم  گذار تجاری: این مزارع به  عنوان آخرین سطح تولید طیور )به  منظور تولید 
گوشت و یا تخم  مرغ( استفاده می  شوند.

اصالح نژاد زنبور عسل

معموالً هدف اصلی اجرای برنامه های اصالح نژاد در زنبور عسل، افزایش تولید محصوالتی مانند عسل، گرده، 
ژله رویال، زهر، موم و بره  موم است. در ضمن، آرام بودن و تمایل کمتر به بچه  دهی، از ویژگی های یک کلنی 
زنبور عسل است. مقدار تولید عسل به جمعیت و فعالیت کلنی بستگی دارد. جمعیت کلنی نیز به ظرفیت 
تخم گذاری ملکه، قابلیت زنده ماندن نوزادان و طول عمر زنبورهای کارگر وابسته است. با اجرای برنامه های 
خاص اصالح نژادی، تمایل به بچه  دهی و رفتار تهاجمی  زنبورهای کلنی ها کاهش و تولید محصوالت به مقدار 
توارث صفات، وراثت  پذیری و  از نحوه  با آگاهی  باید  به چنین هدفی  برای رسیدن  افزایش می  یابد.  زیادی 

همبستگی ژنوتیپی و فنوتیپی بین آنها، برای انتخاب و آمیزش برنامه  ریزی شود.
اغلب صفات اقتصادی در زنبور عسل با چند ژن کنترل می  شود و چون تغییرات ژنتیک یک صفت کّمی در 
برای صفات گوناگون، دارای  پارامترهای ژنتیکی  برآورد  بر آن بستگی دارد،  به تعداد ژن های مؤثر  جامعه، 

اهمیت بسیار است. 

                     نمونه مرغ گوشتی                                                                      نمونه مرغ تخم  گذار تجاری

انواع سویه تجاری مرغ گوشتی و تخم  گذار که در صنعت مرغداری کشور پرورش می  یابند را بررسی 
کرده و در کالس درس در مورد خصوصیات و میزان فراوانی آنها گزارش دهید. 

تحقیق 
کنید
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در زمینه اصالح نژاد زنبور عسل، نکته مهم این است که این حشره از نظر خصوصیات زیست  شناختی، با سایر 
حیوانات دیپلوئید، تفاوت دارد. زندگی زنبور عسل به صورت اجتماعی است و باعث افزایش اثرات محیطی 
مشترک می  شود. دیگر آنکه تغییرات تظاهر صفات کّمی در زنبور عسل به شدت تحت تأثیر محیط قرار دارد. 
به عالوه صفات مهمی  نظیر تولید عسل نتیجه عملکرد مجموع زنبورهای کارگر و ملکه موجود در یک کلنی 

است و نمی  توان آن را برای یک زنبور عسل کارگر اندازه  گیری کرد.
یکی از تفاوت های دیگر در زنبور عسل، وجود سیستم هاپلوئید ـ دیپلوئیدی است. به دلیل هاپلوئید بودن 
زنبور عسل نر، استفاده از اصول و قوانین ژنتیک در مورد این حشره، با سایر موجودات تفاوت دارد. اگر تخمی  
که ملکه گذاشته است، بارور شود، زنبور حاصل جنس ماده و دیپلوئید است و بر حسب موقعیت و تغذیه 
الرو، به زنبور کارگر یا ملکه تبدیل می  شود. با توجه به این موارد، روش اندازه  گیری صفات، برآورد پارامترهای 

ژنتیکي و روش های انتخاب در زنبور عسل، منحصر به فرد است.
بررسی ها نشان می  دهد که تاکنون در ایران، فعالیت زیادی در مورد اصالح  نژاد زنبور عسل صورت نگرفته 
برای اصالح نژاد زنبور عسل  برنامه  ریزی  اما به سبب واردات ملکه های خارجی بدون کنترل صحیح،  است؛ 

بسیار ضروری است.

تخم  گذاری ملکه
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هزاران  خود  زندگی  طول  در  ملکه  یک 
میلیون   10 حدود  نر  زنبور  یک  نیز  و  تخم 
سلول های  در  می  کند.  تولید  اسپرماتوزوئید 
کروموزوم  جفت   16 ماده  زنبورهای  بدنی 
می  گویند.  دیپلوئید  آنها  به  که  دارد  وجود 
تخم غیربارور )یا زنبور نر( فقط یک مجموعه 
دریافت کرده  را  عدد(   16( ملکه  کروموزومی  
تناسلی  سلول های  دارد.  نام  هاپلوئید  است، 
دسته  یک  فقط  بلوغ  هنگام  در  )اوول(  ماده 
اثر تقسیم  کروموزوم )16 عدد( دارند که در 
سلولی با کاهش تعداد کروموزوم طی تقسیم 

میوز به وجود می  آید.

هر کروموزوم زنبور عسل وظایفی دارد که برخی از آنها شناسایی شده است. به عنوان مثال کروموزوم های 
شماره 2، 5 و10 در رفتار صحراگردی و کروموزوم های شماره 3، 4 و 6 رفتار دفاعی )نیش زدن( را کنترل 

می  کنند.
کروموزوم های شماره 3 و 10، عالوه بر وظایف 
جنسیت  تعیین  ترتیب  به  شده،  گفته  قبلی 
کروموزوم  می  کنند.  کنترل  نیز  را  یادگیری  و 
شماره 11 اندازه بدن و تولید فرمون های خطر 

را کنترل می  کند.

بعضی از اصول اساسی توارث در زنبور عسل
شباهت های  عسل،  زنبور  نژادهای  در  معموالً 
ویژه  ای مشاهده می  شود؛ برای مثال زنبورهای 
نژاد ایتالیایی، شباهت زیادی به هم دارند. تمام 
لکه شکمی  زردرنگ  یک  نژاد،  این  زنبورهای 
دارند. زنبورهای ایتالیایی نه فقط با زنبورهای 
نژادهای دیگر در لکه های بدنی تفاوت دارند، 
بلکه در رنگ نیز با هم متفاوت  هستند. عامل 

تشابه نسل های متوالی یک نژاد توارث است.
گاهی اوقات بین زنبورهای یک نژاد نیز تفاوت 
می  افتد.  اتفاق  تنوع  اثر  در  که  دارد  وجود 

تعداد کروموزوم در سلول های بدنی، گامت ها و تخم بارور زنبور عسل

تقسیم ناقص میوز  

 تقسیم میوز  
  اسپرماتوزوئید

تخم

  بدون لقاح 

لقاح

١6

٣٢

١6

١6

١6

١6

١6٣٢

٣٢

وظایف و کاریوتیپ برخی کروموزوم های زنبور عسل

نیش زدن

صحرا گردیتعیین جنسیت
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بررسی وراثت صفات در زنبور عسل، به سبب تغییرات گسترده در ظاهر، در اثر عوامل محیطی و مشکل بودن 
تشخیص یک صفت در ملکه، زنبورهای کارگر و نر پیچیده است.

اصالح نژاد گوسفند و بز 

صنعت پرورش گوسفند و بز در اقتصاد ملي کشور نقش قابل مالحظه اي دارد، به طوري که بخش عمده  ای از 
تولیدات گوشت قرمز، شیر، پشم و کرک از این صنعت تأمین مي شود. در حال حاضر جمعیت گوسفند و بز 
کشور حدود 47 درصد از کل تولید گوشت قرمز کشور، حدود 7 درصد از کل شیر خام تولیدی کشور، 60 هزار 

تن الیاف دامی  و حدود 20 میلیون جلد پوست توسط این بخش تأمین می شود.

اصالح نژاد گوسفند و بز

و حذف  اقتصادی شدن  غیر  در مسیر  به  دالیل مختلف  موجود  به روش سنتی  بز  و  پرورش گوسفند  حرفه 
تدریجی پرورش دهنده از چرخه تولید قرار گرفته است. آمارها از افزایش میانگین سنی پرورش دهندگان حکایت 
دارد؛ در کنار این موضوع، نگرانی کاهش سهم تولید گوشت قرمز و شیر مورد نیاز کشور مطرح است. ایجاد 
واحدهای پرورش صنعتی گوسفند و بز با استفاده از نژادهای پرتولید و همچنین تولید ترکیب های ژنتیکی جدید 
گوسفند و بز بر پایه نژادهای بومی در حقیقت راهکار اجرایی تأمین دام پرتولید مورد نیاز کشور به  شمار می رود. 
زیرا در مناطق جغرافیایی متنوع رشد  از متنوع  ترین دام هاست  بز یکی  و  اهلی، گوسفند  بین حیوانات  در 
می  کند. مهم ترین صفات اقتصادی که در گوسفند و بز وجود دارند، شامل صفات مربوط به تولید گوشت و 
شیر، کیفیت الشه، کیفیت پشم، مو و کرک و صفات تولید مثلي از جمله چندقلوزایي می  باشند. صفاتی که 
در زمینه رشد و تولید گوشت در گوسفند و بز اهمیت دارند شامل وزن تولد، میانگین افزایش وزن روزانه، 

وزن از شیرگیری و بازده غذایی می باشند. 

باروری
در گوسفند و بز تولید مثل فصلی است. افزایش تعداد زایش در سال بر افزایش بازده تولید گوشت بسیار 
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مؤثر خواهد بود. بنابراین با وجود اینکه طول دوره آبستنی در گوسفند و بز فقط پنج ماه است، بنابراین امکان 
آبستنی بیش از یک بار در هر سال وجود دارد، ولی به دلیل فصلی بودن تولید مثل در گوسفند و بز معموالً 
هر میش یا ماده بز هر سال فقط یک بار آبستن می  شود و معموالً برای درصد کمی  از میش ها و ماده  بزها، 
دو بار زایش در یک سال اتفاق می  افتد که آن هم بیشتر در سال هایی رخ می  دهد که شرایط تغذیه مناسب 

است و در نتیجه تا حدودی محدودیت فصلی بودن تولید مثل را تعدیل می  کند.
از آنجایی که بازده تولید مثل در اقتصاد گله بسیار مهم است، از این رو به  کارگیری ابزارهای مدیریتی برای 
برطرف کردن موانع فصلی و کاهش فاصله زایش و افزایش تولید بّره و بزغاله بسیار حائز اهمیت است و امروزه 
برنامه سه زایش در دو سال بسیار مورد توجه دامداران قرار گرفته است. در این برنامه میش یا ماده  بز طی دو 
سال سه بار زایش کرده، به  عبارتی هر سال 1/5 بار زایمان خواهند داشت. باروری در گوسفند از وراثت  پذیری 
پایینی برخوردار است. بنابراین باید با استفاده از روش های تغذیه  ای )فالشینگ(، مدیریت گله داشتی و مانند 

آن بره  زایی را افزایش داد.

وزن از شیرگیری
سنی که بره ها از شیر گرفته می  شوند، تحت شرایط مختلف متغیر است، ولی سن 90 روزگی اغلب 
به  منظور کاربرد آن در انتخاب مورد استفاده قرار می  گیرد. بره ها در سن 90 روزگی توزین می شوند. 
سن میش می  تواند به طور قابل توجهی روی وزن از شیرگیری بره هایش مؤثر باشد. بره های از شیر 
گرفته شده حاصل از میش های دو ساله، سبک  تر از بره های حاصل از میش های بالغ هستند. وزن تولد 
بره ها تا سن پنج سالگی افزایش می  یابد و باید میش های تولید کننده بره های ضعیف برای دوره های 

بعدی حذف شوند.
وزن از شیرگیری بره در گوسفند وراثت  پذیری متوسطی دارد، بنابراین با انتخاب این صفت، مقداری بهبود 

حاصل خواهد شد. 

افزایش وزن بعد از زمان از شیرگیری
افزایش وزن بعد از شیرگیری در گوسفند از وراثت  پذیری باالیی برخوردار است. وزن از شیرگیری در بره های 

حاصل از میش های سنگین وزن یک ساله، باالتر بوده و پشم بیشتری نیز تولید می  کنند.

تیپ بدن
مانند سایر حیوانات اهلی، تیپ مطلوب در گوسفند نیز مورد توجه است؛ دام هایی که دارای نقایص بسیار 
آشکاری از جمله آرواره های فوقانی و تحتانی عقب  تر و جلوتر از حالت طبیعی، الیاف سیاه، کوری ناشی از 
پشم زیاد در صورت، چین های پوست، بدن های کم عمق و کیفیت پایین گوشت هستند، لذا باید از گله حذف 
شوند. اگر دام هایی که دارای این نقایص هستند، از گله داشتی حذف شوند و انتخاب ها، به  ویژه در انتخاب 
قوچ ها، بر اساس وزن بدن، کمیت و کیفیت پشم صورت گیرد، در این صورت شاید توجه کافی به تیپ بدن 

انجام شود.
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الشه
وراثت پذیری صفت الشه در گوسفند از متوسط تا زیاد متغیر است. این امر نشان می  دهد که انتخاب برای این 
صفات باید منجر به بهبود ژنتیکی آنها گردد. صفات مربوط به الشه تنها بعد از کشتار حیوان قابل اندازه  گیری 

هستند.

تولید شیر
میزان شیر تولیدشده در دنیا به ترتیب مربوط به گاو )83 درصد(، گاومیش )13 درصد(، بز )2 درصد(، گوسفند 
)1 درصد(، شتر )0/4 درصد( و سایر حیوانات )0/6 درصد( است. در طول هزاران سال گذشته، گوسفند و 
بز دو منبع مهم تولید شیر به شمار رفته و پرورش این گونه ها تنها در مناطقي که از نظر آب و هوایي محل 
مناسبي براي پرورش و نگهداري گاو نمی باشد، محدود شده است. اما همچنان فراورده هاي شیر گوسفند و بز 
به طور فزاینده اي توجه بسیاري را به خود جلب نموده است. این توجه روزافزون تا حدي مرهون بازار موفق 
فروش انواع پنیرهاي تهیه شده از شیر گوسفند و بز و مقداري به علت محدودیت هاي ناشي از سهمیه بندي 
تولید شیر گاو مي باشد. به این ترتیب در صورتی که راهکار مناسبی برای جایگزینی پرورش سنتی پیدا نشود، 
با خطر حتمی مواجه خواهد شد. محدود شدن تولید شیر دام  از آن  دام های سبک و فراورده های حاصل 
سبک در کشور دالیل متعددی دارد که عدم وجود نژاد دام سبک با ضرایب فنی مناسب برای تولید شیر به 
شیوه بسته و صنعتی یکی از مهم ترین دالیل آن است. استفاده از نژادهای پرتولید بومی  و خارجی در این 

امر مؤثر خواهد بود.

وزن و کیفیت پشم
کل درآمد ناخالص ساالنه یک گله به طور تقریبی 20 درصد از پشم و 80 درصد از فروش بره ها به دست 
می  آید. این نسبت از سالی به سال دیگر در مناطق مختلف و در گله هایی که تولید بره هر میش باالتر از 
میانگین گله است، تغییر خواهد کرد. تولید پشم، به مقدار زیادی به وزن پشم و طول تار آن بستگی دارد. 

کوری ناشی از پشم
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صفات  می  شوند.  تقسیم  بندی  کیفی  کمی  و  دسته  دو  به  کلی  به طور  گوسفند  در  پشم  به  مربوط  صفات 
کمی  پشم شامل وزن، طول و تراکم پشم است. صفات کیفی پشم شامل قطر الیاف، استحکام، رنگ پشم و 
تعداد جعد در واحد طول آن است. اغلب خصوصیات پشم به شدت قابل توارث هستند که این موضوع بیانگر 

این است که آمیزش بهترین افراد با یکدیگر، باعث بهبود ژنتیکی این صفات می  شود.

تالقی  گری در گوسفند و بز
تولید  برای  نژادها  از  برتر هستند، بعضی  اقتصادی  از صفات  از لحاظ برخی  بز  نژادهای مختلف گوسفند و 
پشم ظریف و برخی دیگر برای تولید گوشت یا شیر برتری دارند، بعضی به شدت بارور بوده و چند قلوزایی 
بیش از حد معمول دارند. از آنجایی  که نژادهای موجود به  طور گسترده  ای در شایستگی برای صفات مختلف 
متفاوت هستند، ممکن است آنها بتوانند در یک برنامه تالقی  گری برای تولید مؤثرتر پشم، گوشت و تولید 

شیر ترکیب شوند. 

مشکالت ناشی از آمیخته  گری
در صفات کمّی  مشکالتی همچون کاهش وزن دنبه، کاهش میزان باروری، افزایش سخت  زایی، تغییر در میزان 

شیر تولیدی در نتاج و کاهش نسبت بره  زایی را می  توان مشاهده کرد.
در صفات کیفی مشکالتی از قبیل تغییر در کیفیت الشه، تغییر در عادت  پذیری نسبت به محیط و کاهش 

کیفیت پشم، مو و کرک را مي  توان مشاهده نمود. 
با توجه به این مطالب می  توان نتیجه گرفت که استفاده غیراصولی از آمیخته  گری مشکالتی را در پی خواهد 

داشت و باید طی یک برنامه اصولی این کار را پی گیری نمود.
چند نمونه از آمیخته  گری  های اجرا شده در کشور:

 نژاد رومانف × با نژادهاي گوشتي سنگین وزن مانند شاروله
 رومانف × لري بختیاري

 پاکستانی × لري بختیاري
 گوسفند لری × نژاد روسی

 میش های زندی × قوچ رومانوف
 بز ماده بومی  × بز نر سانن

در پرورش گوسفند و بز از آمیخته  گری به طور خیلی گسترده ای استفاده می  شود و دورگه های حاصل 
به منظور تأمین پروتئین موردنیاز بازار پرورش می یابند. در تالقی  گری مناسب، میزان بازده تولیدمثلی، 
تولید شیر، میزان وزن از شیرگیری بره ها یا بزغاله ها و وزن میش یا بز بالغ، کمیت و کیفیت پشم یا 

مو و کیفیت الشه افزایش می  یابد. 

توجه

در منطقه شما پرورش دهندگان دام سبک چه اقداماتی در خصوص افزایش تولید انجام می  دهند؟ تحقیق 
کنید
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برنامه هاي اصالح نژاد در پرورش گوسفند و بز
نکات زیر برای طراحی یک برنامه اصالح نژاد در پرورش گوسفند و بز پیشنهاد می  شود:

١ شناسایی تمام افراد گله به  وسیله روش های خال کوبی، شماره گوش و غیره.

٢ استفاده از سیستم های رکوردگیری برای تمام افراد گله.

٣ حذف میش ها یا بزهایی که دارای رکورد باروری ضعیف، نقایص آشکار و نتاج ضعیف هستند.

٤ در جایی که بیش از یک قوچ یا بز نر در گله مورد استفاده قرار می  گیرد، رکورد نتاج هر یک را با یکدیگر 

مقایسه کنید و نرهایی را که نتاج آنها پایین تر از میانگین صفات مورد نظر می  باشند را حذف کنید. آنها را با 
نتاج حاصل از نرهایی که پدر و مادر آنها رکوردهای باالیی از لحاظ وزن از شیرگیری، نوع گوشت و تولید شیر 
و ... دارند، جایگزین کنید. نتاج باید بر اساس وزن از شیرگیری، سرعت و بازده افزایش وزن بعد از شیرگیری، 

کیفیت و کمیت پشم و میزان گوشت و تولید شیر انتخاب شوند.

در حال حاضر 18 ایستگاه دولتی در توسعه پرورش و اصالح نژاد گوسفند و بز در کشور فعالیت می کند. 
این ایستگاه ها ساالنه با توزیع حدود 3600 رأس دام اصالح شده و با هدف حفظ و حراست از نژادهای 
بومی  به فعالیت خود ادامه می دهند. آنچه مسلم است راه نجات حرفه و صنعت پرورش گوسفند و بز 
در بسیاری از مناطق کشور، تولید و توزیع قوچ یا بز نر مولد اصالح شده ای است که بتواند پیشرفت 
ژنتیکی مناسبی را در گله های بومی  ایجاد کند. این پیشرفت ژنتیکی باید منجر به اقتصادی شدن این 

حرفه برای پرورش دهنده شود.

بیشتر 
بدانیم

اصالح نژاد گاو شیری 

در میان حیوانات مزرعه، به بهبود توان تولیدی گاوهای شیری از طریق اصالح  نژاد نسبت به سایر دام ها بیشتر 
توجه شده است. یکی از دالیل توجه بیشتر به گاوهای شیری این است که توان تولیدی این حیوان در مقایسه 

با سایر حیوانات مزرعه می  تواند نسبتاً راحت و دقیق تر اندازه  گیری شود. 

گاو شیری اصیل
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از مهم ترین صفات اقتصادی مورد نظر در اصالح  نژاد گاوهای شیری، می  توان به تولید مثل، تولید شیر، تولید 
چربی شیر، تیپ و طول عمر تولیدی اشاره کرد.

تولید مثل
تولید مثل طبیعی و منظم در گاوهای شیری از اهمیت زیادی برخوردار است، چون دوره شیردهی هم زمان 
با تولد گوساله شروع می  شود. وراثت  پذیری صفت باروری در گاوهای شیری خیلی پایین است و این مطلب 
نشان می  دهد که بیشترین تغییرات مشاهده شده در باروری مرتبط با محیط بوده و برای بهبود این صفت، 
انتخاب تا حد زیادی مؤثر نخواهد بود. بیشترین بهبود در میزان باروری یک گله، از توجه مناسب به عوامل 

محیطی مانند تغذیه، مدیریت و کنترل بیماری ها حاصل خواهد شد.

تولید شیر و چربی شیر
در سال های اخیر بهبود تولید شیر، چربی و پروتئین شیر مورد توجه متخصصین قرار گرفته است. وراثت  پذیری 
تولید شیر و چربی شیر در حد متوسط تا باال می  باشد و عمل انتخاب می  تواند به تدریج باعث افزایش آنها 
گردد )انتخاب برای درصد چربی شیر باید مؤثرتر باشد، چون وراثت  پذیری این صفت 60 تا 65 درصد است(.

راه افزایش تولید شیر، استفاده صحیح و علمی از اصول دامپروری مانند تغذیه، مدیریت و بهداشت و اصالح نژاد 
است. گاودار باید در مورد تعیین بهترین گاوها تصمیم گیری نماید. در این مورد معموالً رکورد  حیوان اهمیت 

اساسی دارد.

در عمل انتخاب باید به همبستگی ژنتیکی بین صفات توجه داشت. در گاو شیری بین مقدار تولید شیر، 
درصد چربی و پروتئین شیر همبستگی منفی وجود دارد؛ یعنی اگر مقدار شیر تولیدی افزایش یابد، 
درصد چربی شیر کاهش می  یابد. برای مثال نژاد هلشتاین مقدار زیادی شیر، ولی با درصد چربی پایین 
تولید می  کند. نژاد جرسی مقدار شیر کم تری تولید کرده، ولی درصد چربی شیر آن بسیار باالتر است. 

توجه

رکورد گیری گاو شیری
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رکورد گیری ابزار مهمی  در اجرای برنامه های اصالح نژادی در گاو می باشد، زیرا به منظور رسیدن به اهداف 
مهم اقتصادی مورد نظر در اصالح نژاد، هر کدام از این صفات اقتصادی به دقت باید رکوردبرداری شده و در 
شناسنامه گاو ثبت شود. با تجزیه و تحلیل رکوردهای به دست آمده، می  توان در مورد حذف یا انتخاب گاو 
نر یا ماده تصمیم  گیری کرد. مهم ترین صفات گاو شیری که در اصالح نژاد این حیوان مهم می  باشند شامل 
صفات باروری، میزان و کیفیت تولید شیر، تیپ و طول دوره شیردهی است که باید در فواصل زمانی معین 

رکوردگیری صورت گیرد.
با انجام رکورد گیری صحیح و علمی می  توان پارامترهای ژنتیکی جامعه مانند وراثت  پذیری و ارتباط بین صفات 
را اندازه گیری کرد و از آن به منظور انتخاب گاو های نر و ماده استفاده کرد. از سوی دیگر، با ثبت تاریخ زایمان، 
می  توان به بررسی فاصله گوساله  زایی و مشکالت تولیدمثلی پی برد. همچنین، نمونه  گیری شیر برای تعیین 
اجزای آن می  تواند به طور غیرمستقیم در کنترل ورم پستان و آلودگی های شیر مؤثر باشد. رکوردهای دقیق 
مصرف خوراک و درآمد حاصل از تولید، بخش مهمی  از برنامه است و این رکوردها به گاودار کمک می  کنند 

تا دام های دارای کمترین تولید و سود را حذف و دام های خوب را انتخاب کند.

طول عمر تولیدی
طول عمر تولیدی یکی دیگر از صفات مهم در اصالح نژاد گاو شیری است و مدت زمان سپری شده از اولین 
زایش تا زمان حذف دام را شامل می  شود. از دالیل حذف گاوهای شیری در گله می  توان به تولید پایین شیر، 
مشکالت باروری، بیماری های تولیدمثلی، لنگش و ورم پستان اشاره کرد. به دلیل پایین بودن وراثت  پذیری 
انتخاب  با  می  توان  تیپ،  و  شیر  تولید  صفات  با  صفت  این  همبستگی  وجود  و  تولیدی  عمر  طول  صفت 

غیرمستقیم نسبت به افزایش طول عمر تولیدی اقدام نمود.

تیپ یا وضعیت ظاهری
در قضاوت و انتخاب گاوهای شیری صفت تیپ همواره مورد توجه است. از جمله صفات مهم تیپ گاو شیری 
عرض شانه، ارتفاع جدوگاه، عمق بدن، طرز قرارگیری استخوان های پین و صفات مربوط به سیستم پستانی 
نظیر محل قرارگیری سر پستانک ها، لیگامنت های پستان و سرعت شیردوشی می  باشد. وراثت  پذیری صفات 
تیپ متوسط می  باشد و لذا انتخاب برای این صفات می  تواند باعث بهبود تیپ در گله های گاو شیری شود. 
برتری دام ها در این صفت منجر به افزایش طول عمر تولیدی آنها و میزان تولید گله خواهد شد. در گاوهای 

شیری بین شکل بدن و تولید شیر ارتباط مستقیم وجود دارد.

نقش تلقیح مصنوعی در اصالح نژاد گاوهای شیری

متخصصان عقیده دارند تلقیح مصنوعی یکی از پیشرفت هایی است که در عصر حاضر می  تواند کمک زیادی 
به دامداران نماید. استفاده از گاوهای ممتاز برای افزایش انتقال توان تولید،  کنترل بیماری ها و مهم تر از همه 
اصالح  نژاد تعداد بی شماری دام، همگی با انجام تلقیح مصنوعی امکان  پذیر است. اصالح نژاد و افزایش بهره  وری 
تولید دام بهترین راه مقابله با خطر گرسنگی و کمبود مواد غذایی است. اجرای طرح ها و پژوهش ها درخصوص 
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افزایش تولید و پرورش گاوهای پرتولید در اکثر 
و  است  شده  شروع  دنیا  پیشرفته  کشورهای 
گاوهای  پرورش  و  تولید  در حال حاضر شاهد 

پرتولید در دنیا هستیم.

اهمیت تلقیح مصنوعی
١ گسترش سریع صفات مورد نظر در گله

دارای  نر  اسپرم حیوانات  از  استفاده  امکان   ٢

مشکالت حرکتی و ...
٣ جلوگیری از گسترش بیماری های تولیدمثلی

با  کارکردن  خطرات  و  هزینه ها  کاهش   ٤

حیوان نر
5 کاهش بروز همخونی

6 امکان نگهداری طوالنی مدت اسپرم

7 امکان حمل و نقل اسپرم به نقاط مختلف دنیا

8 رکورد برداری دقیق تولیدمثلی

در روش تلقیح مصنوعی می  توان با استفاده از اسپرم یک دام نر تعداد زیادی دام ماده را بارور کرد به طور 
مثال می  توان با رقیق کردن و نگهداری صحیح اسپرم گاو نر در سال تعداد 40000 الی 60000 ماده گاو را 
بارور نمود. البته استفاده از اسپرم دام هایی با تولید گوساله های درشت جهت تلقیح مصنوعي دام های بومی 

می  تواند مشکالت تولیدمثلی و سخت  زایی را به همراه داشته باشد.

آمیخته  گری یک روش متداول برای افزایش قابلیت انفرادی در بین نژادهای مختلف است. آمیخته  گری 
برای ارتقای صفات تولیدی و تولیدمثل گاوهای بومی  مناسب است.

چند نمونه از تالقی های اجرا شده در کشور:
 بومي × هلشتاین 

 براون سوئیس × بومي

توجه

انتقال جنین در گاو

 )donor( در این روش تخمک لقاح یافته یا جنین را قبل از جایگزینی از گاو ماده  ای به عنوان دهنده جنین
جمع  آوری کرده و به یک ماده گاو گیرنده )recipient( انتقال می  دهند. 
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به ازای هر یک گاو دهنده 18 ـ 14 رأس گاو گیرنده جنین باید در نظر گرفته شود. طی این عمل، جنین ها 
از شاخ رحم گاوهای دهنده جنین جمع  آوری شده و برای تکامل مراحل آبستنی تا تبدیل شدن به یک گوساله 
کامل در شاخ های رحم گاو گیرنده جنین انتقال می یابند. در واقع، گاوهای گیرنده جنین نقش دایه را برای 

نتاج گاو دهنده ایفا می  کنند. 
گاو دهنده جنین، گاوی است با صفت ژنتیکی برتر و گاو اصیل، ولی گاوهای گیرنده جنین، گاوهایی با صفت 
ژنتیکی متوسط یا پایین می  باشند. اگرچه گاوهای گیرنده از لحاظ فنوتیپی و محیطی ممکن است روی نتاج 
اثر گذارند ولی بر ساختار ژنتیکی گوساله، تأثیری نخواهند داشت و از ارزش گوساله برای مقاصد اصالح نژادی 

کاسته نمی  شود.

انتقال جنین در گاو

لقاح با اسپرم ماده زا     

  استحصال 
تخمک                 

 بلوغ 
تخمک

انتقال به گاو گیرنده               

تولید جنین                

١
٢ ٣

٤
١

اصالح نژاد ماهی 

علم اصالح نژاد ماهي نسبت به اصالح نژاد دام از سابقه طوالنی تري برخوردار نیست و فقط در نیم قرن اخیر 
به آن توجه زیادي شده است. 

درخصوص تصویر صفحه بعد با کمک هنرآموز خود به بحث و بررسی بپردازید؟ بحث 
کالسی
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هدف کلي برنامه هاي اصالح  نژاد ماهی افزایش پتانسیل بیولوژیک یک جمعیت مي  باشد. در ماهی خصوصیات 
قابل مشاهده یا اندازه  گیري رنگ، طول، وزن،  تعداد خارهاي باله پشتي و غیره است.

به طور کمّي، ماهیاني براي پرورش مقرون به صرفه  تر هستند که داراي رشد سریع  تر، درصد گوشت باالتر 
)الشه(، ضریب تبدیل غذایی پایین تر باشند و مقاومت بیشتري به بیماري از خود نشان دهند، همة این مزایا 
در مدیریت کارگاه تکثیر با رعایت اصول ژنتیک و اصالح نژاد امکان پذیر است. بسیاري از خصوصیات  رشد 
وزني و طولي در ماهیان جزء صفات کّمي است ولي برخي از صفات نظیر رنگ، نوع چشم و شکل باله ها 

مي  تواند به عنوان صفات کیفي مورد توجه باشد. 
براي پرورش دهندگان ماهي صفات کّمي نسبت به صفات کیفی از اهمیت بیشتري برخوردار می باشند، اما 
براي کساني که در صنایع تکثیر ماهیان زینتي ) تکثیر و ازدیاد( مشغول به فعالیت هستند، هدف افزایش وزن 
ماهي نیست بلکه پیداکردن شکل ظاهري زیبا و رنگ مناسب است، بنابراین صفات کیفي مورد توجه هستند.

فتوتیپ هاي  تمام  برگیرنده  در  ماهیان  در  موجود  تنوع  و  ندارد  وجود  یکسان  کاماًل  ماهي  دو  طبیعت  در 
واقعي آنها است. فقط بر اساس اصول ژنتیک مي  توان بر علل بنیادي تنوع موجود در ماهیان پرداخت و به 
روش توارث این صفات از والدین به فرزندان پي برد. سابقه پرورش ماهي هر چند خیلي زیاد است اما سابقه 
اصالح نژاد ماهیان بسیار کوتاه است و فقط شاید منحصر به چند گونه کپور ماهي اصالح شده و یک یا دو 
گونه ماهي قزل  آال باشد و بیشتر ماهیان مورد استفاده یا به طور مستقیم از ذخایر وحشي به وجود آمده  اند یا 
فقط چند نسل از انتخاب آنها در محیط هاي طبیعي مي  گذرد. بیشتر پرورش دهندگان براي افزایش تولید، بر 
کنترل بهبود غذا و جلوگیري از بروز بیماري ها تأکید دارند و شاید ندانند که می  توانند با یک نظارت و کنترل 

صحیح و بهنگام باعث افزایش پتانسیل بیولوژیکي ماهیان شوند.
باالتری  رشد  از سرعت  ماهی  گونه های  دیگر  به  نسبت  رنگین کمان  قزل  آالی  ماهی  ایران،  در  کلی  به طور 

مدیریت ژنتیکی

مدیریت بهداشتیمدیریت تغذیه

مدیریت محیطی

مدیریت سیستممدیریت کیفیت آب

مدیریت پرورش
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برخوردار است و به همین دلیل پرورش آن توجیه اقتصادی بیشتری دارد. البته برای این گونة ماهی وارداتی 
به ایران تاکنون اصالح ژنتیکی صورت نگرفته است. ماهی قزل  آالیی که در ایران به صورت بومی تولید می  شود 

به دلیل عدم اصالح نژاد از نظر رشد، سرعت کمتری نسبت به قزل  آالی وارداتی دارد.
قزل آال ی ایرانی وقتی به بلوغ جنسی می  رسد، بیشتر انرژی دریافتی  آنها صرف تولید هورمون های جنسی و 

تخمک می  شود و به این دلیل رشد آنها کاهش یافته و 
متوقف می  گردد. اما در کشورهای پیشرفته با تغییرات 

ژنتیکي به موفقیت های زیر دست یافته  اند:
بلوغ جنسی   که  کرده  اند  تولید  ماده  ماهیان  اغلب   

دیررس و رشد بیشتری دارند. 
 ژن رشد ماهیان قزل  آال را تغییر داده  اند که باعث 

رشد سریع  تر این ماهی ها می  گردد. 
 ماهی های عقیم تولید کرده  اند تا هیچ  گاه رشد آنها 

متوقف نشود.

جدول ارزشیابی پودمان 

ماهی قزل  آال

در منطقه شما پرورش دهندگان ماهی چه اقداماتی در خصوص افزایش تولید انجام می  دهند؟ تحقیق 
کنید

تکالیف عملکردیعنوان پودمان
)شایستگی ها(

استاندارد عملکرد
استانداردنتایج)کیفیت( 

نمره)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

ژنتیک و اصالح نژاد دام، 
و  عسل  زنبور  طیور، 

آبزیان

کاربرد ژنتیک در تولید 
طیور،  دام،  پرورش  و 

زنبور عسل و آبزیان
ژنتیک  کاربرد  تحلیل 
و  تولید  در  اصالح نژاد  و 
زنبور  طیور،  دام،  پرورش 
براساس  آبزیان  و  عسل 
و  بین المللی  استانداردهای 

ملی

باالتر از حد 
انتظار

اصالح نژاد  و  ژنتیک  کاربرد  تحلیل 
استانداردهای  براساس  دامپروری  در 

ملی و  بین المللی 
3

تحلیل کاربرد ژنتیک و اصالح نژاد در درحد انتظار
2دامپروری

اصالح نژاد دام، طیور، 
پایین تر از زنبور عسل و آبزیان

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

نمره مستمر از 5
نمره شایستگی پودمان از ٣

نمره پودمان از ٢0



پودمان 5

دامپروری ارگانیک

گرچه دستاوردهای کشاورزی و دامپروری صنعتی در تولید موادغذایی غیرقابل انکار است، ولی پیامدهای منفی ناشی از 
آن نیز از ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل توجه است. آلودگی منابع آب و خاک، آلودگی موادغذایی 
از  بخشی  تنها  زمین  گرمایش  و  گلخانه ای  گازهای  افزایش  و  ژنتیکی  منابع  و  خاک  فرسایش  شیمیایی،  مواد  بقایای  به 
مشکالت ناشی از فعالیت های بی رویه کشاورزی و دامپروری رایج توسط انسان است. به عبارت دیگر گرچه در فرایند تولید 
موادغذایی افزایش عملکرد و تولید بیشتر در واحد سطح حائز اهمیت بوده است ولی به نظر می رسد الزم است در چنین 
نگرشی تجدیدنظر کلی صورت گیرد. در این راستا کشاورزی و دامپروری ارگانیک یکی از راهبردهای کشاورزی پایدار است 
که متکی بر روش های طبیعی پرورش و کنترل بیماری ها بوده و استفاده از مواد افزودنی شیمیایی و آنتی بیوتیک ها تا حد 
امکان در آن منع شده است. به طور کلی هدف از کشاورزی و دامپروری ارگانیک ایجاد سیستم های تولیدی به هم پیوسته، 

انسان دوستانه و پایدار به لحاظ زیست محیطی و اقتصادی است.
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واحد یادگیری ١ 

تحلیل تمایزی دامپروری ارگانیک و غیر ارگانیک

آیا می دانید که:

١ دامپروري ارگانیک چیست؟

٢ دامپروري ارگانیک و غیرارگانیک چه تفاوتی با هم دارند؟

٣ مدیریت مرتع در كشاورزي ارگانیک چگونه است؟

٤ غذای سالم و امنیت غذایی چیست؟

مقدمه

روند تكاملي توسعه كشاورزي نشان مي دهد كه بعد از انقالب سبز با استفاده از فناوري هاي جدید و با اتكا به 
این  به دست آمده است. متأسفانه  تأمین موادغذایي پیشرفت هاي شگرفي  ارزان قیمت در زمینه  منابع طبیعي 
دستاوردها در برخي موارد با افزایش مشكالت زیست محیطي همراه بوده است و اثرات زیان آوری مانند فرسایش 
خاك، تغییر اقلیم، آلودگي آب، خاك و هوا و كاهش تنوع زیستي را به همراه داشته است كه در نتیجه، نگراني هایي 
را در سطح جهاني در پي داشته است. این نگراني ها بسیاري از محققین را بر آن داشته است تا با نگاهي عمیق تر 
به فعالیت هاي كشاورزي بنگرند و راه حل هایي را براي مقابله با مشكالت و سالم سازي كشاورزي عرضه كنند در 
نتیجه باعث ایجاد نگرش هاي جدید در ارتباط با بهره برداري مناسب و پایدار از منابع طبیعي شده است. ایران 
نیز از مسائل زیست محیطي و اثرات آن مستثني نبوده به طوري كه مصرف آفت كش ها، مواد ضدعفوني كننده، 

آنتي بیوتیک ها و سایر موادشیمیایي در بخش كشاورزي و دامپروري رشد چشمگیري داشته است.
با شروع بحث سالمت انسان در سال هاي اخیر، نگراني مصرف كنندگان درمورد خطرات احتمالي حاصل از وجود 
مواد افزودني، بقایاي آفت كش ها و آنتي بیوتیک ها در موادغذایي، روز به روز بیشتر مي شود. شواهد پزشكي موجود 
در رابطه با همبستگي مواد افزودني و همچنین بقایاي آفت كش ها و آنتي بیوتیک ها، با افزایش خطر سرطان و 
آلرژي هاي غذایي، از عوامل اصلي تمایل مصرف كنندگان به مصرف غذاهاي عاري از مواد افزودني شیمیایي است.

از طرف دیگر برخالف تصور سال های گذشته، اینكه امروز بتوان با استفاده از هر روش و وسیله ای به تولید 
بیشتر در صنعت دامپروری دست یافت، امری غیرقابل قبول بوده و سالمت آنچه كه برای تغذیه انسانی مورد 
استفاده قرار می گیرد عالوه بر كاهش آسیب به محیط زیست جزء اولویت های اصلی تولید قرار گرفته  است.



133

پودمان پنجم: دامپروری ارگانیک

تعریف کلی کشاورزي ارگانیک

باتوجه  كه  است  فرایندهایي  مجموعه  كلي  به طور  ارگانیک  كشاورزي 
ایجاد  سبب  آنها،  متقابل  روابط  و  انسان  و  حیوان  گیاه،  خاك،  به سالمت 

محصولي كاماًل طبیعي و بدون هیچ گونه دستكاري مي شود.
نتایج مطالعات مقایسه اي بین كشاورزي ارگانیک و كشاورزي متعارف نشان 
هزینه هاي  باشد.  مفیدتر  مي تواند  حتماً  ارگانیک  كشاورزي  كه  است  داده 
كمتر نهاده ها و قیمت بیشتر منجر به برتري آن نسبت به كشاورزي مرسوم 
شده است. اما به دلیل حجم كم تولیدات و عدم پاسخگویي به همه نیازهاي 
انساني مي توان گفت فقط قشر خاصي از جامعه توان تهیه و استفاده از این 

محصوالت را دارند.

تفاوت کشاورزی ارگانیک و غیرارگانیک
سالمت  آن  در  كه  است  تولید  مدیریت  نوعی  ارگانیک  كشاورزی  جهانی،  خواروبار  سازمان  گفته  طبق 
اكوسیستم های كشاورزی شامل تنوع ژنتیكی، چرخه های بیولوژیكی و همچنین فعالیت های بیولوژیكی مورد 

توجه قرار می گیرد.
بنابر تعریف فدراسیون بین المللی جنبش های كشاورزی ارگانیک، كشاورزی ارگانیک یک سیستم تولیدی 
بوده كه موجب پایداری سالمت خاك، اكوسیستم و انسان می شود. كشاورزی ارگانیک در ارتباط با مسائل 
اكولوژیكی یا بوم شناختی است. در حقیقت، كشاورزی ارگانیک تلفیقی از سنت، نوآوری و علم است تا بتواند 
به محیط زیست مشترك سود رسانده و كیفیت زندگی و عدالت همگانی را ارتقا دهد. بنابراین كشاورزی 

ارگانیک بر چهار اصل اساسی استوار است كه عبارت اند از:
١ سالمت

٢ اكولوژی

کشاورزي ارگانیک
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٣ عدالت

٤ مراقبت

كشاورزی غیرارگانیک یا متداول، به شیوه ای از كشاورزی اطالق می شود كه طی آن از نهاده های مصنوعی 
مختلف نظیر آفت كش های شیمیایی، كودها و ... استفاده می شود.

نمونه هایی از اثرات مخرب زیست محیطی سموم كشاورزی را نام برده و دربارة آن بحث كنید. بحث 
کالسی

برخالف كشاورزی ارگانیک، در كشت به شیوه معمول استفاده از انواع و مقادیر محدود و مشخصی از سموم 
سنتتیک مجاز است. منظور از سموم سنتتیک، انواعی از سموم است كه توسط بشر و در كارخانه های مختلف 

تولیدكننده سموم كشاورزی، ساخته شده و به صورت تجاری عرضه می شوند.

بیماری های ناشی از باقی مانده سموم در محصوالت غذایی بسیار است. در رابطه با برخی از آنها تحقیق 
كنید و در كالس درس ارائه دهید.

تحقیق 
کنید

تعریف کلی دامپروری ارگانیک

رشد  بر  تكیه  با  دامپروری  تولیدات  آن،  از  استفاده  با  كه  است  تولیدي  نظام  نوعي  نیز  ارگانیک  دامپروري 
بالقوه دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان و سایر حیوانات اهلی و با استفاده از منابع كاماًل طبیعي و فاقد هرگونه 
دست كاري صورت مي گیرد. در تولید محصوالت نباید از هیچ گونه آنتي بیوتیک، داروها و سایر مواد محرك 
رشد استفاده شود. همچنین باید در دامپروري ارگانیک به همه جوانب آن مانند تغذیه، اصالح نژاد، بهداشت 

و رفاه حیوانات توجه گردد.

تفاوت دامپروری ارگانیک و غیر ارگانیک
دامپروری  در  است.  و سالمت حیوانات  نگهداری  به  ارگانیک  دامپروری  اصلی  توجه  سالمت حیوانات:   
متنوع  شیمیایی  افزودنی های  و  آنتی بیوتیک  بیماری ها،  برابر  در  محافظت  به منظور  حیوانات  غیرارگانیک 
دریافت می كنند و در اغلب اوقات حیوانات و پرندگان در داخل محوطة بسته یا نیمه بسته نگهداری می شوند.

و  صنعتی  افزودنی  مواد  از  می شوند.  حفظ  دامپروری  مطلوب  استانداردهای  ارگانیک  دامپروری  در 
هومیوپاتی  از طب  بیماری  به  دام  ابتالی  درصورت  اما  نشده،  استفاده  حیوانات  تغذیة  در  آنتی بیوتیک 

استفاده می شود.
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دامپروری  در  و  می  شود  محیط زیست  تخریب  باعث  اغلب  گسترده  دامپروری  محیط زیست:  تخریب   
مزرعه  در  می توانند  )اهلی(  مزرعه ای  نگهداری می كنند. حیوانات  نامطلوبی  در شرایط  را  متراكم حیوانات 

عملكرد زیادی داشته باشند اما همه مزارع برای نگهداری حیوانات مناسب نیستند.

درالتین »هومیو« به معنای مشابه و »پاتی« به معنای بیماری است. پس هومیوپاتی به معنی مشابه 
بیماری است. هومیوپاتی از شاخه های طب مكمل یا طب جایگزین است كه در آن از منابع گیاهی، 
معدنی، جانوری، ترشحات و بافت های بیمار، بافت های سالم و موارد مشابه دیگر براي درمان فرد بیمار 

استفاده مي شود.

بیشتر 
بدانیم

چنانچه دامدار هرگونه آنتی بیوتیكی به حیوان خود دهد، گواهی دامپروری ارگانیک وی لغو خواهد شد. 
حتی اگر اصول صحیح پرورش را مورد توجه قرار دهد.

توجه

دام  مشخصی  تعداد  برای  می تواند  مرتعی  هر  مثال  به عنوان 
علوفه تولید كند. بهتر است، ظرفیت مراتع را بدانیم و باتوجه به 
ظرفیت آنها زمان و مدت چرا، دام ها را تغذیه كنیم تا از تخریب 

مراتع جلوگیری شود.
اثر روی بدن انسان: از آنجا كه در دامپروری غیرارگانیک، در 
هنگام بیماری به حیوانات آنتی بیوتیک داده می شود، بدن انسان 
به هنگام بیماری به این آنتی بیوتیک ها پاسخ نداده در نتیجه، 
در طوالنی مدت، میزان ایمنی بدن كاهش می یابد. قرارگرفتن در 
معرض آفت كش ها برای انسان مضر است. در دامپروری ارگانیک 

اجازة استفاده از چنین مواد شیمیایی وجود ندارد.

چراي دام در مرتع

استفاده از آنتی بیوتیک در دامپروری ارگانیک ممنوع
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در سال های اخیر عالقه  مصرف كنندگان به غذاهای ارگانیک نظیر فراورده های پرورشی ارگانیک افزایش قابل 
توجهی داشته است. این عالقه مندی به دلیل افزایش آگاهی مردم از نكات بهداشتی و زیست محیطی و درك 
ایمنی و  از مصرف كنندگان تضمین  امروزه خواسته بسیاری  ایمنی موادغذایی حاصل شده است.  از  بیشتر 
سالمت محصول از سوی تولید كنندگان و اطمینان از نداشتن اثر سوء تولید و عرضه محصول بر محیط زیست 

است.

آسیب های ناشی از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک ها و سایر افزودنی های شیمیایی را در صنعت دامپروری 
تحقیق كنید.

تحقیق 
کنید

هدف عمدة كشاورزی و دامپروری ارگانیک چیست؟ بحث 
کالسی

هدف عمدة كشاورزی و دامپروری ارگانیک، رسیدن به ثبات در تولید و همچنین تولید غذای پاك و سالم، 
بدون پایمال كردن اهداف اصولی می باشد.

به طور خالصه اهداف كشاورزی و دامپروری ارگانیک را می توان به شرح زیر بیان كرد:
١ حفظ و تقویت تنوع زیستی در كل اكوسیستم

٢ افزایش فعالیت بیولوژیكی خاك

٣ حفظ حاصلخیزی پایدار خاك

٤ بازیافت پسماندهای با منشأ گیاهی و حیوانی به منظور بازگشت موادمغذی به زمین

٥ حفظ سالمت كامل انسان و دام

دامپروری ارگانیک:
بز  و  گوسفند  پرورش  سیستم  ایران  در 
با  زیادی  هم خوانی  عشایری  به صورت 
لذا  دارد.  ارگانیک  دامپروری  سیستم 
نژاد،  اصالح  دام،  تغذیه  بخش  به  می توان 
بهداشت دام، رفاه حیوان و بخش كارگران 

اشاره كرد.

پرورش گوسفند و بز به صورت عشایری
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باید دام ها از منابع غذایی ارگانیک تغذیه كنند و دام های عشایر نیز قسمت عمده ای از سال را از منابع ارگانیک 
)مراتع طبیعی و عاری از كود شیمیایی( تغذیه می كنند. سیستم عشایری ایران با اغلب توصیه های بهداشتی 
از  دامداران  موارد  اغلب  در  كه  به گونه ای  دارد  همخوانی  ارگانیک  كشاورزی  جنبش  بین المللی  فدراسیون 
دامپروری  استفاده می شود. در  و روش های سنتی  مواد طبیعی  از  و  نمی كنند  استفاده  تركیبات شیمیایی 
ارگانیک حیوانات باید توانایی بروز رفتارهای غریزی خود را داشته باشند و در سیستم های عشایری حیوانات 
به صورت گله ای نگهداری می شوند و اغلب فصول سال در مراتع طبیعی چرا می كنند. نیروی كار در دامپروری 
ارگانیک باید مهارت كافی داشته و دوره های آموزشی خاص دیده باشد و به دام و حیوانات عالقه داشته باشد. 
عشایر واقعاً به دام های خود عالقه داشته و در كار خود نیز مهارت و تجربه چند هزار ساله دارند. می توان 

نتیجه گرفت بخش عشایری ایران قابلیت تبدیل به سیستم دامپروری ارگانیک را دارد.

مرغداری ارگانیک
در روش های پرورش امروزی حیوانات در معرض استرس های مختلف قرار دارند. استرس باعث كاهش مصرف 
خوراك، كاهش نرخ رشد، كاهش بازده خوراك و كیفیت محصول شده همچنین حساسیت پرنده به بیماری ها 
و سایر  رشد  آنتی بیوتیک های محرك  از  پرورش دهندگان  از  برخی  در چنین شرایطی  افزایش می دهد.  را 

افزودنی های شیمیایی در صنعت پرورش طیور برای كاهش اثرات مضر بیماری و استرس استفاده می كنند.
كه  می كنند  زندگی  آشیانه هایی  درون  و  قفس  از  خارج  پرندگان  ارگانیک،  طیور  پرورش  سامانه های  در 
دسترسی آزاد به فضای باز دارند و به گونه ای مدیریت می شوند كه امكان انجام حركات طبیعی و رفتارهای 

غریزی برای آنها میسر است.
سویه های بومی در شرایط روستایی به خوبی سازش یافته و از منابع غنی تولید پروتئین سالم با منشأ حیواني 
هستند، اما یكی از مهم ترین دالیلی كه نژادهای بومی به صورت گسترده پرورش داده نمی شوند، سطح تولید 
پایین آنها در مقایسه با نژادهای صنعتی است، ناگزیر در بسیاری از كشورها با اتخاذ تدابیری مانند كاهش 

سرعت رشد و افزایش طول دوره 
پرورش  قوانین  با  مطابق  پرورش 
سویه های  از  می توان  ارگانیک 
تخم گذار  و  گوشتی  تجاری 
پرورش  سیستم های  در  امروزی 

ارگانیک استفاده نمود.

پرورش مرغ ارگانیک
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مرغ بدون آنتی بیوتیک یا همان مرغ سبز به مرغی اطالق می شود كه در طول دوره پرورش آن در مزارع تولیدی 
از هیچ گونه مواد شیمیایی و دارویی نظیر آنتی بیوتیک ها، ضدانگل ها و … استفاده نمی شود. دستورالعمل 
تولید این نوع مرغ توسط سازمان دامپزشكی كل كشور تهیه و در اختیار تولیدكنندگان قرار گرفته است، 
در حالی كه مرغ ارگانیک در تعریف بین المللی آن به مرغی اطالق می شود كه عالوه بر عدم استفاده از مواد 
دارویی و شیمیایی در تولید آن از نهاده های ارگانیک استفاده شود. همانند ذرت ارگانیک، گندم ارگانیک و 
غیره كه در حال حاضر تنها در چند كشور انگشت شمار دنیا، تولید این نهاده ها و در نتیجه تولید مرغ ارگانیک 

امكان پذیر است.
امروزه با افزایش آگاهی مردم از پرورش طیور ارگانیک و مرغ بومی، پرورش طیور به صورت ارگانیک و سنتی 
توسعه یافته است؛ زیرا مرغ بومی یا همان مرغ های محلی ایران، در برابر بیماری ها، گرما و سرما مقاومت 
باالیی دارند و این مزیت باعث می شود كه با ایجاد یک واحد پرورش مرغ بومی نه تنها هزینه ها كاهش یافته 
بلكه به دلیل پایین تر بودن تلفات، ضرر و زیان كمتری برای پرورش دهندة آن داشته باشد. با گسترش پرورش 

مرغ بومی و طیور سالم، سالمت جامعه هم تضمین می شود.

آبزی پروری ارگانیک:
شامل اجزایی است كه اطمینان می دهد فرایند پرورش آبزیان سازگار با طبیعت است و آبزیان تحت پرورش 

سویه های پرتولید قادر به بروز حداكثر توان ژنتیكی خود در روش پرورش باز نیستند. توجه

مرغ ارگانیک با مرغ سبز چه تفاوت هایی دارند؟ بحث 
کالسی

                                           مرغ سبز                                           مرغ ارگانیک
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در شرایط بهداشتی و طبیعی تولید می شوند. بخش 
قابل توجهی از تولید آبزیان در بسیاری از كشورهای 
در حال توسعه در سطحی وسیع و بدون به كارگیری 
از موادی چون كودهای غیرآلی، غذاهای فرموله شده 
تولید  غیره  و  داروها  سنتتیک،  و  شیمیایی  مواد  با 
می شود كه در نهایت بدون ایجاد هرگونه آسیب های 
زیست محیطی، محصول سالم به بازار عرضه می شود.

آبزی پروری ارگانیک

زنبورداری ارگانیک
پرورش زنبورعسل به روش ارگانیک صرفاً در محیط هایی امكان پذیر است كه شیوة كشاورزي در آنجا ارگانیک 
و مراتع اطراف آن از نوع طبیعي باشد. در محدودة مراكز صنعتي، اتوبان هـا و زمین های زراعی كه از سموم 
و كودهای شیمیایي در آنها استفاده شده و در كل مناطقی كـه بـه روش معمول كشت مي شوند، نمی توان 

اقدام به زنبورداري ارگانیک نمود.

یكی از اهداف اصلی زنبورداری ارگانیک، تولید محصوالت مختلف )عسل، موم، گرده، بره موم و ژله رویال( 
به صورت ارگانیک است. منظور از محصوالت ارگانیک، محصولی است كه باتوجه به قوانین، دستورالعمل ها 
و استانداردهای موجود، تولید، عمل آوری، بسته بندی و عرضه گردیده است. لذا روش های مدیریتی، منابع 
انتخاب و به كار گرفته  با دّقت كامل  باید  بیماری ها،  غذایی، موادمصرفی، روش های پیشگیری و درمان 

شوند.
عسل ارگانیک، به عسلی گفته می شود كه زنبورعسل از گل گیاهانی كه بدون مصرف آفت كش ها، كودهای 

پرورش زنبورعسل به روش ارگانیک
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شیمیایی و ارقام گیاهی اصالح شده ژنتیكی كشت شده اند، شهد گل آنها را 
جمع آوری كرده و پس از فراوری آن را به عسل تبدیل می كند. اهمیت عسل 

ارگانیک در سالم بودن محصول و كیفیت مطلوب و طبیعی آن است.

عسل ارگانیک

تولیدكنندگان و عمل آورندگان عسل ارگانیک موظف هستند كه تولید خود را به ثبت رسانده و كلیه اسناد و 
مدارك مربوط به تولید عسل ارگانیک را برای پیگیری و بررسی های بعدی نزد خود داشته باشند.

در پرورش زنبورعسل ارگانیک اقدامات اصلی، مدیریت و كارهایی كه روی كلنی ها انجام می شود به طور جهانی 
مشابه اند، تنها تنوع فعالیت آن مربوط به مناطق و زمان شكوفایی گیاهان مهم شهدزا و گرده زا می باشد.

برخی از داروهای ضدکنه زنبور عسل



141

پودمان پنجم: دامپروری ارگانیک

در برنامه های دراز مدت تولید عسل ارگانیک، داروهای شیمیایی كه امروزه به سادگی در درمان بیماری ها، 
آفات و انگل های زنبورعسل به كار می روند، كاربرد ندارند.

تغذیة حیوانات  در دامپروري ارگانیک
ارگانیک است. اغلب تغذیة حیوانات در  اولین عامل محدودكننده در دامپروري  به علوفه  قابلیت دسترسي 

دامپروري ارگانیک بر پایه چرا در مرتع استوار است.

نیازهاي غذایي حیوانات
حیوانات و طیوري كه براي تولید شیر، تخم مرغ، گوشت و سایر موارد پرورش مي یابند، باید نیازهاي غذایي 

آنها به طور كامل و با كیفیت مناسب تأمین گردد.
انرژي  با پروتئین و  انواع خوراك ها  تازه و سایر  باید به علوفه  به طور مثال گاوهاي شیری براي تولید شیر 
كافي دسترسی داشته باشند. براي نشخواركنندگان اصلي ترین علوفه ها شامل علوفه هاي خشبي )گراس ها و 
لگومینه  ها( است. اگر از كنسانتره یا مكمل غذایي استفاده مي كنید )براي مثال ضایعات كشاورزي و كنجاله ها(  
نباید حاوي تركیبات شیمیایی یا مواد سنتتیک باشند. به جاي استفاده از كنسانتره هاي گران قیمت مي توانید 
از انواع گیاهان لگومینه كه غني از پروتئین هستند، استفاده كنید. كه این گیاهان در مزارع به عنوان گیاهان 
پوششي به صورت بوته یا درخت استفاده مي شوند. اگر محتویات موادمعدني علوفه براي رفع نیازهاي حیوان 
كافي نبود استفاده از سنگ هاي نمكي معدني یا مكمل هاي غذایي مشابه مي توانند جایگزین شوند اما آنها 

نباید حاوي مواد سنتتیک باشند.

                                  تغذیة دام از مرتع                                                                          تغذیة دام در جایگاه

تغذیة دام در چراگاه و جایگاه، هر كدام داراي چه مزایا و معایبي هستند؟ بحث 
کالسی
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مدیریت مرتع در دامپروری ارگانیک

مدیریت مرتع برای اعمال مدیریت خوب گلّه بسیار حیاتی است. همچنین انجام عملیات مدیریتی مناسب در 
طی سال بسیار مهم خواهد بود. هر منطقه آب و هوایی دارای انواع مختلفی از علوفه ها است كه با شرایط آن 
منطقه تطابق یافته است. در بعضی از موارد ممكن است قبل از آماده سازی مكان های چرا، مراتع را با انواع 

بذوری كه بیشتر مورد نیاز حیوانات است بذرپاشی نمایند.
تهدید در مراتع می باشد. هنگامی كه سطح محافظ پوشش گیاهی مرتع  چرای بی رویه مهم ترین  احتماالً 
تخریب گردد، سطح خاك تمایل به فرسایش می یابد. در مراتع ضعیف یا زمین هایی با پوشش گیاهی كم، 
احیاي مجدد مرتع بسیار مشكل خواهد بود. بنابراین باید شدت چرا در هر قسمت از مرتع متناسب با ظرفیت 

تولیدی آن باشد.
بعد از چرای بیش از حد باید فرصت كافی برای بازیابی پوشش مجدد مرتع به آن داده شود. حصاركشی نواحی 
و چرای گردشی در چندین قطعه از مرتع می تواند در این زمینه مفید باشد. همچنین این عمل می تواند 

بیماری های عفونی را كه توسط انگل ها شیوع می یابد را كاهش دهد.

دربارة آسیب های ناشی از چرای بی رویه مراتع با یكدیگر بحث و گفت وگو كنید. بحث 
کالسی

شدت و مدت زمان چرا بستگی به نوع گیاهی كه در مرتع می روید و همچنین مدت زمان الزم برای رشد 
باید عملیات  ارگانیک  اگر علف های هرز در مزارع، یک مشكل هستند كشاورزان  مجدد آن خواهد داشت. 

مدیریتی خود را تغییر دهند و نباید از علف كش ها استفاده كنند.

حصارکشی نواحی و چرای گردشی مراتع

دامپروری ارگانیک و توسعة پایدار با تأکید بر تولید محصوالت سالم

در واقع محصوالت كشاورزی و دامپروری اعم از میوه ها، سبزی ها، گوشت، شیر، عسل، تخم مرغ، ماهی و دیگر 
تولیدات كه به صورت طبیعی و بدون استفاده از سموم، كودهای شیمیایی، آنتی بیوتیک ها، تركیبات محرك 
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رشد، تغییرات ژنتیكی و موارد مشابه، تولید شده باشند، با نام خوراك زیستی )ارگانیک( شناخته می شوند.
در بسیاری از كشورهای دنیا، محصوالت ارگانیک، محصوالت لوكس و خاص به شمار نمی روند و در فروشگاه ها، 
انواع محصوالت ارگانیک، از میوه و سبزی گرفته تا مرغ، تخم مرغ، شیر، عسل و ماهی را می توان یافت. در 
روش پرورش ارگانیک با احترام گذاشتن به ظرفیت طبیعی خاك، گیاه، حیوانات و اكوسیستم، كمک مؤثری 

به حفظ تنوع زیستی می شود.

ارگانیک  با غذاهای  از حیوانات و طیوري تهیه می شود كه  ارگانیک،  گوشت، تخم مرغ و فراورده های لبنی 
تغذیه می شوند و این حیوانات، امكان دسترسی به فضای آزاد را دارند. این حیوانات باید در محیطی نگه داری 
نباید  ارگانیک  به شیوه   به دام و طیور پرورشی  باشد.  رفتار طبیعی حیوانات، سازگاری داشته  با  شوند كه 
اما می توان آنها را در برابر بیماری واكسینه كرد. استفاده از داروهای  آنتی بیوتیک، داروهای شیمیایی داد 
ضدانگل به شدت كنترل می شود. انگل ها و بیماری های دامی عمدتاً به وسیلة اقدامات پیشگیرانه از قبیل چرای 
تناوبی، جیرة غذایی متعادل، اصطبل های بهداشتی و كاهش استرس، كنترل می شود. در پرورش دام ارگانیک، 
استفاده از هرگونه آنتی بیوتیک و داروهای سنتتیک شیمیایی، ممنوع می باشد. كاربرد كوكسیدیواستات ها و 
هرگونه محرك های رشد، محدود شده است؛ به جز یک سری داروهایی كه به طور ساالنه طبق قانون، به دام ها 

تجویز می شود: از جمله واكسیناسیون و داروهای ضد انگل.
ارگانیک،  روش  در  دارند.  تفاوت هایی  دام،  پرورش  صنعتي  روش های  به  نسبت  ارگانیک  دامی  محصوالت 

برخی از فراورده هاي تولیدي به روش ارگانیک

تحقیقات نشان می دهد حیواناتی كه تحت شرایط ارگانیک، پرورش داده شده اند، از رشد بدن و سیستم 
تولید مثلی بهتری نسبت به روش پرورش صنعتي برخوردار هستند. همچنین سیستم ایمنی بدن آنها، 

عملكرد بهتری نسبت به عوامل بیماری زا نشان می دهد.

توجه

حیوانات در یک محیط باز و بزرگ تری پرورش داده می شوند. فراهم آوردن بستری از كاه و كلش برای آنها 
از داروهای دامی استفاده شود، دورة  اگر  ارگانیک تغذیه می كنند.  از علوفه ها و مواد غذایی  بوده و  الزامی 
طوالنی تری باید طی شود تا محصوالت دامی به بازار عرضه شود. همچنین دورة از شیرگرفتن دام ها بیشتر از 
دورة مشابه در روش پرورش صنعتی می باشد. سرعت رشد دام ها با روند كندتری صورت می گیرد. با توجه به 
این مسائل، محصوالت ارگانیک تولیدشده )شیر، گوشت، تخم مرغ، عسل و ماهی( عمدتاً از حیوانات، حشرات 
و آبزیان سالم بوده و در این محصوالت، باقی مانده های داروهای شیمیایی، آفت كش ها و... به حداقل می رسد.
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باتوجه به ویژگی های كشاورزی و دامپروری ارگانیک ممكن است به نظر برسد كه نتوان این فرایند را مانند 
آنچه كه در كشورهای توسعه یافته و صنعتی در حال رخ دادن می باشد، در كشورهای در حال توسعه نیز اجرا 
نمود ولی باید با اتكا به منابع بومی، آگاهی كشاورزان و دامداران، تربیت نیروی انسانی متخصص و پیگیری 

همة زیرساخت های الزم، به تدریج آن را گسترش داده و به حد مطلوب رساند.
برای  مصرف كننده  تقاضای  نمی آید.  به  دست  غذایی  محصوالت  خودكفایی  طریق  از  لزوماً  غذایی  امنیت 
موادغذایی تولیدشده به شیوة ارگانیک، فرصت های جدید صادراتی برای كشاورزان كشورهای در حال توسعه 

ایجاد می كند و از این طریق، خودكفایی افزایش می یابد.

کشاورزی ارگانیک عامل افزایش تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم ها
هم اكنون طرح تولید و مصرف محصوالت ارگانیک كشاورزی و دامپروری، در بیش از 170 كشور دنیا به اجرا 
درآمده و تولیدكنندگان این كشورها از فروش غذاها و نوشیدنی های ارگانیک ساالنه حدود 60 میلیارد دالر 

درآمد كسب می كنند.
در این روش، مصرف انواع كودها و آفت كش های شیمیایی، مواد نگهدارنده و مواد افزودنی غیرمجاز، گیاهان 

اصالح شده ژنتیكی و همچنین تابش اشعه ها كاربرد ندارد.
تولید محصوالت  پایدار در كشور است. در حال حاضر هزینة  ارگانیک ضامن تحقق كشاورزی  تولید  روش 
ارگانیک با توان اقتصادی كشاورز ایرانی مغایرت دارد، از آنجایی كه هنوز مصرف این گونه محصوالت در داخل 
از فروش آن كفاف  از رواج كافی برخوردار نیست، درآمد حاصل  كشور جایگاه اصلی خود را پیدا نكرده و 
هزینه های تولید را نمی دهد. لذا الزم است این كمبود از طریق تقویت صادرات برطرف شود. توسعه تولید 

محصوالت ارگانیک فرصتی ویژه برای افزایش صادرات غیرنفتی است.

حدود 35 درصد از محصوالت كشاورزی به انواع موادشیمیایی آلوده هستند كه این امر منجر به افزایش 
احتمال بروز انواع سرطان ها در كشور شده است. 

توجه

ایجاد انواع سرطان ها با استفاده از محصوالت کشاورزی آلوده به مواد شیمیایی 
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واحد یادگیری ٢ 

تحلیل شرایط در دامپروری ارگانیک

آیا می دانید که:

١ عوامل تشكیل دهندة دامپروری ارگانیک كدام اند؟

٢ مدیریت تغذیه در دامپروري ارگانیک چگونه انجام می شود؟

٣ مراقبت های بهداشتی و پیشگیری از بیماری ها در دامپروري ارگانیک چگونه صورت می گیرد؟

٤ از فناوري هاي جدید )بیوتكنولوژي و نانوتكنولوژي( در دامپروري ارگانیک چگونه می توان بهره گرفت؟

مقدمه

باتوجه به افزایش روزافزون جمعیت، یكی از بزرگ ترین چالش های روبه روی جوامع بشری، امنیت و سالمت 
با تولید غذای سالم و خودكفایی در  برقراری امنیت غذایی  بنابراین توانمندی در  انسان ها می باشد.  غذای 
محصوالت اساسی، احیا و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، محیط زیست و استفاده از ذخایر ژنتیكی بومی 

باید از اهداف مهم بخش كشاورزی و دامپروری قرار گیرد.
یكی از اهداف مهم در دامپروری ارگانیک، تولید محصوالت دامی سالم و عاری از داروها و مواد شیمیایی 
می باشد كه در تغذیة انسان، نقش بسزایی دارند. همچنین سالمتی و رفاه حیوان، كمک به حفظ محیط زیست 

و به حداقل رساندن هزینه های تولید، از دیگر اهداف مهم آن می باشد.
دامپروری ارگانیک و تولید محصوالت دامی ارگانیک برای اولین بار در سال 2000 میالدی تحت حمایت 
انجمن بین المللی كشاورزی ارگانیک قرار گرفت تا بدین ترتیب اهداف مهمی كه این سیستم پرورش دنبال 
می كند، بیش از پیش تحقق پیدا كند، اگرچه هنوز توسعه و تكامل آن به حمایت های بیشتر و تحقیقات 
و پژوهش های فراوانی نیاز دارد. پایین بودن سطح تولیدات دامی و كشاورزی در كشورهای در حال توسعه 
و مشكالت متعدد زیست محیطی ناشی از آن از دغدغه های مهم این كشورها می باشد. بنابراین استفاده از 
افزایش تولید به محیط زیست و حفظ آن و همچنین توسعة پایدار كمک شایانی  راهكارهایی كه عالوه بر 
قرار گرفته  بررسی  مورد  ارگانیک  دامپروری  یادگیری،  واحد  این  در  قرار گیرد.  اولویت  در  باید  باشد  كرده 
و  اجزای مختلف آن از جمله رفاه و سالمتی دام و طیور، تولید غذای سالم، تغذیه و اصالح نژاد، روش پرورش 

و خصوصیات تولیدات ارگانیک و ارتباط آن با توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست بررسی می گردد.
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هنگامی كه دام، طیور، زنبورعسل و آبزیان برای تولید محصوالت ارگانیک پرورش و نگهداری می شود باید 
جزئی یكپارچه از یک واحد كشاورزی ارگانیک باشند. انتخاب نژاد، سویه و روش های تولید مثل مطابق با 

اصول كشاورزی ارگانیک باشد و به ویژه موارد زیر باید درنظر گرفته شود.
الف( سازگاری دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان پرورشی با شرایط منطقه

ب( بقا و مقاومت آنها در برابر بیماری
پ( عدم ابتال به بیماری های خاص و مشكالت مربوط به سالمتی برخی نژادها و سویه ها

دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان باید از بدو تولد از نسل والدینی باشند كه در شرایط ارگانیک پرورش 
بین  نباید  و  یابند  پرورش  ارگانیک  شرایط  تحت  زندگی  طول  در  حیوانات  این  همچنین  یافته اند. 

واحدهای ارگانیک و غیرارگانیک جابه جا شوند.

توجه

برای تولید پروتئین حیوانی ارگانیک در نظر گرفتن موارد زیر ضرورت دارد.
 طراحی یک سیستم پرورش در تولید

 مدیریت تغذیه 
 مدیریت بهداشت و سالمت دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان

 استانداردها
 مدیریت تولید شیر ارگانیک

 مدیریت اصالح نژاد در تولید پروتئین حیوانی ارگانیک
 مدیریت پرسنل 

 دامپروری ارگانیک و مهندسی ژنتیک
 مدیریت رفاه حیوانات

 مدیریت خرید حیوانات
 مدیریت استفاده از فناوري هاي جدید )بیوتكنولوژي و نانو تكنولوژي( در دامپروري ارگانیک

١ـ طراحی یک سیستم تولید و پرورش ارگانیک
نخستین گام در جهت رسیدن به هدف نهایی تولید ارگانیک، داشتن یک طرح مناسب و جامع است. متقاضی 
باید نقشة دقیقی از مزرعه ترسیم كند كه نشان دهنده میزان تولید و وسعت آن  باشد. یک سیستم تولید  و 

پرورش ارگانیک باید شامل موارد زیر باشد:
 تعداد و نام چراگاه

 ساختمان محل پرورش حیوانات
 مرزهای مزرعه

 راه های رفت وآمد
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 زمین های مجاور مزرعه
 مناطق پیشگیری ایجاد شده برای جلوگیری از اثرات بیرونی بر تولید ارگانیک

 منابع آب سطحی و زیرزمینی

٢. مدیریت تغذیه 
خوراك هایي  از  باید  ارگانیک  دامپروري  در  است.  حیوانات  تغذیه  ارگانیک،  دامپروري  در  بخش  مهم ترین 
استفاده شود كه در مزارع ارگانیک تولید شده باشند. البته در شرایطي مي توان در تغذیة حیوانات از 5 تا 20 

درصد منابع خوراكي كه در مزارع عادي تولید شده اند، استفاده كرد.
امر  این  و  است  زیاد  غذایی  جیره  در  كنسانتره  به  نیاز  باال  تولید  علت  به  دامپروري  رایج  سیستم هاي  در 
مي تواند باعث بروز مشكالتي نظیر اسیدوز، لنگش، جابه جایي شیردان، پروالپس رحم و كاهش عمر اقتصادي 
حیوان  شود. ولي در دامپروري ارگانیک همواره نسبت علوفه به كنسانتره باید 60 به 40 باشد البته در سال 
2005 در اصالحیه جدید قوانین جنبش بین الملي كشاورزي ارگانیک بیان شد كه مي توان در سه ماه اول 

زایش نسبت علوفه به كنسانتره 50 به 50 باشد.
باید توجه داشت مزارعي كه برای تأمین خوراك دام ارگانیک مورد استفاده قرار مي گیرند باید حداقل سه 
سال قبل مصرف آفت كش و كودهاي شیمیایي در آن متوقف شده باشد و توسط سازمان هاي مرتبط گواهي 
موادمعدني،  ویتامین ها،  مثل  غذایي  افزودني هاي  مقداري  مي توان  ارگانیک  حیوانات  تغذیة  در  باشد.  شده 
قوانین  كرد.  استفاده  باشد،  مجاز  نظر سازمان گواهي دهنده  از  كه  دوره اي  در  پروبیوتیک ها  و  پري بیوتیک 

مربوط به افزودني هاي خوراك در استانداردهاي دامپروري ارگانیک هر ساله منتشر مي شود. 
نكته قابل توجه اینكه در دامپروري ارگانیک به هیچ وجه نباید از آنتي بیوتیک ها استفاده كرد و براي تولید 

شیر ارگانیک 12 ماه قبل از تولید شیر باید حیوانات از خوراك هاي 100 درصد ارگانیک استفاده كنند.
می توان از پري بیوتیک و پروبیوتیک در جیره جوجه هاي گوشتي استفاده نمود زیرا باعث كاهش كلسترول 

خون و گوشت شده كه در نهایت منجر به كاهش بیماري هاي قلبي ـ عروقي در انسان مي گردد.

تغذیه ارگانیک دام ها در چراگاه
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استانداردهای مربوط به تغذیة حیوانات در دامپروری ارگانیک
١ دام ها باید با جیره های متعادل حاوی خوراك با منشأ ارگانیک تغذیه شوند.

٢ خوراك باید به گونه ای باشد كه احتیاجات فیزیولوژیک و رفتاری حیوان را تأمین كند.

٣ موادی كه در تركیب خوراك استفاده می شوند باید سالمت و آسایش حیوان را فراهم كند )به عنوان مثال 

رعایت كردن نسبت علوفه به كنسانتره(.
٤ خوراك دام با منشأ معدنی، مواد ریزمغذی، ویتامین ها و یا پیش ساز ویتامین ها فقط باید از منشأ طبیعی 

باشد.
٥ دام ها باید دسترسی آزاد به آب شرب سالم داشته باشند.

٦ تغذیة گوساله های تازه متولد شده با آغوز و شیر طبیعی ضروری است.

٧ شیر جایگزین یا شیرخشک نباید از شیر غیرارگانیک تهیه شده باشد.

٨ حداقل 50 درصد از كل خوراك موردنیاز دام ها باید از مزرعة پرورش تأمین شود.

٩ استفاده از اوره و نیتروژن غیرپروتئینی در جیرة دام ها مجاز نیست.

١0 تغذیة اجباری به ویژه در دام های پرواری مجاز نمی باشد.

مواد  قوام دهنده،  مواد  پایداركننده،  مواد  امولسیون كننده ها،  شدن،  ضدكلوخه  مواد  دهنده،  پیوند  مواد   ١١

منعقدكننده فقط با منشأ طبیعی مجاز است.
١٢ مواد آنتی اكسیدان، مواد نگهدارنده، رنگ ها )شامل رنگدانه ها(، طعم دهنده ها و مواد اشتهاآور فقط با منشأ 

طبیعی مجاز می باشد.
١٣ پروبیوتیک ها، آنزیم ها و میكروارگانیسم ها مجاز هستند.

١٤ آنتی بیوتیک ها، عوامل ممانعت كننده از رشد انگل ها، مواد دارویی، محرك های رشد و یا هر ماده دیگری 

كه به منظور تحریک رشد باشد نباید در خوراك دام به كار رود.
١٥ مواد افزودنی به سیلو نباید از دستكاری ژنتیكی یا ارگانیسم های تراریخته و محصوالت آنها باشد و فقط 

كاربرد مواد زیر مجاز است:
استفاده از باكتری های تولیدكننده اسید الكتیک، فرمیک و پروبیوتیک یا اسیدهای طبیعی آنها در مواردی 
باشد، مجاز است و  تأیید مراجع ذی صالح  كه شرایط آب و هوایی اجازة تخمیر كافی را نمی دهد و مورد 
همچنین استفاده از نمک دریا، سنگ نمک، مخمر، آنزیم، آب پنیر، قندها یا فراورده های قندی مانند مالس، 

عسل، مجاز است.

مواد خوراکی و ترکیبات ممنوع در تغذیة حیوانات
١ افزودنی های خوراكی حاوی تركیبات غیرارگانیک.

٢ داروهای محرك رشد )افزودني هاي شیمیایي و آنتی بیوتیک ها(.

٣ خوراك هایی كه به روش شیمیایی تهیه شده است.

٤ خوراك های حاوی پسماندهای كشتارگاهی.

٥ خوراك های حاوی نگه دارنده مصنوعی.

٦ استفاده از كود و فضوالت در جیره غذایی.

٧ استفاده از رنگ دهنده های مصنوعی.
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٨ خوراك های تولید شده به روش دست كاری ژنتیكی.

٩ استفاده از اسیدهای آمینه مصنوعی.

١0 استفاده از خوراك هایی كه در معرض اشعه قرار گرفته اند.

٣. مدیریت بهداشت و سالمت دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان در دامپروری ارگانیک
یكي از تصورات اشتباه درمورد كشاورزي ارگانیک این است كه شیوة كشاورزي بي نیاز از كاربرد مواد شیمیایي 
مي باشد. ولي باید توجه داشت كه ساختمان تمام موجودات زنده و غیرزنده از تركیبات شیمیایي تشكیل شده 
است، آن دسته از تركیبات شیمیایي كه به صورت طبیعي به دست آمده اند و اثرات مخرب و ضدحیات ندارند، 
مي توانند در كشاورزي ارگانیک مورد استفاده قرار گیرند. در كشاورزي ارگانیک از كاربرد مستقیم و همیشگي 
آن دسته از مواد شیمیایي كه به راحتي به شكل قابل حل درمي آیند و همچنین هرگونه مواد ضدحیات حتي 
اگر منشأ طبیعي داشته باشد، باید اجتناب كرد. در جایي كه استفاده از این تركیبات الزامي باشد، باید از 

موادی استفاده شوند كه داراي كمترین تأثیر سوء هستند.
در دامپروري ارگانیک باید تا حد امكان از مصرف مواد ضدعفوني كننده مصنوعي ـ شیمیایي و مخرب بنا به 

دالیل زیر اجتناب كرد.
١ آسیب رساندن به محیط زیست

٢ ایجاد مقاومت هاي باكتریایی و میكروبی

٣ كاهش تنوع ارگانیک

٤ قیمت باالي مواد ضدعفونی كننده 

باشد.  گواهي كننده  سازمان  استانداردهاي  رعایت  با  باید  اضطراري  شرایط  در  آنتي بیوتیک ها  از  استفاده 
به گونه اي كه بعد از استفاده از آنتي بیوتیک تا 30 روز حق استفاده از تولیدات حیوانات وجود ندارد. به عنوان 
آنتي بیوتیک  كه  حیواناتي  محصوالت  مصرف  اجتناب  براي  شده  توصیه  زمان  برابر  دو  كلي  استاندارد  یک 
روي  محصوالت  اجتناب  شده  توصیه  )زمان  كرد  اجتناب  آنها  محصوالت  فروش  از  باید  كرده اند،  دریافت 

برچسب هاي انواع آنتي بیوتیک ها نوشته شده است(.
در دامپروري ارگانیک باید همواره پیشگیري به عنوان یک اصل اساسي درنظر گرفته شود. برای پیشگیري از 
بروز بیماري ها باید برنامه بسیار منظمي تهیه شود. در دامپروري ارگانیک باید همواره بیماري هاي منطقه اي 
را مد نظر قرار داد البته اگر از نژادهاي بومي هر منطقه استفاده شود حساسیت نسبت به این بیماري ها كمتر 

است ولي در هر صورت باید برای پیشگیري به موقع این بیماري ها اقدام كرد.
در دامپروري ارگانیک نمي توان حیوانات را هنگامي كه بیمار یا تحت درمان هستند به فروش رساند و همواره 
باید حیوانات و محصوالت سالم را به فروش رساند. در دامپروري ارگانیک استفاده از هورمون ها به صورت 

كاشتني و تزریقي اكیداً ممنوع مي باشد.
گاوهاي گله هاي ارگانیک داراي طول عمر بیشتري نسبت به گله هاي عادي هستند و در گله هاي ارگانیک 
بیماري هاي عفوني و  ارگانیک  بهار صورت می گیرد. در كل در دامپروري هاي  گوساله زایي بیشتر در فصل 

ناهنجاري هاي تغذیه اي كمتر است.
حفظ سالمتی دامپروری ارگانیک بر اساس سه اصل بنا نهاده شده است:

١ تأكید بر روش پیشگیرانه.
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٢ فراهم نمودن یک رژیم متعادل و مناسب برای حیوانات.

٣ كاهش شرایط تنش زا كه بر سالمت دام تأثیر گذار است.

در بحث سالمت و بهداشت كنترل انگل های بیرونی و درونی بسیار مهم می باشد.
 كنترل انگل های درونی با روش های مدیریتی همچون تناوب گیاهی در مزرعة كشت محصول و استفاده از 

داروهای گیاهی را می توان نام برد.
 در بحث انگل های خارجی می توان از تله های مگس گیر، حشره كش های الكتریكی، آفت كش های گیاهی 

و بیولوژیک استفاده كرد.
در بحث حفاظت فیزیكی دام هایی مانند گوساله وگوسفند، حصار كشی مناسب از شكار آنها جلوگیری می كند. 
استفاده از سگ راه حل مناسبی می باشد و یا می توان از تله استفاده نمود. استفاده از طعمه های سمی در 

مزارع ارگانیک مجاز نیست. 

 حیوانات مرده برای جلوگیری از حمله جانوران الشخور به مزرعه باید هر چه زودتر از محل دور 
گردیده و به شیوة بهداشتی دفن شوند.

 حیوانات بیمار و دارای جراحات و لنگش باید خیلی سریع درمان شوند.
 تغییرات فیزیكی باید تحت شرایط كنترل شده انجام شود كه حداقل ناراحتی و استرس را به همراه 

داشته باشد.
 كوتاه نمودن دم در گاو ممنوع است )به جز هنگامی كه برای درمان حیوان آسیب دیده ضروری باشد(.

توجه

مراقبت های بهداشتی و پیشگیری از بیماری در حیوانات ارگانیک مطابق با اصول زیر می باشد:
١ انتخاب نژاد یا سویه مناسب

٢ به كارگیری اصول دامداری متناسب با كیفیت مناسب همراه با دسترسی حیوان به جایگاه یا گردش در 

هوای آزاد كه موجب تقویت سیستم ایمنی طبیعی در بدن حیوان می شود.
٣ اطمینان از تراكم جمعیت حیوان در واحد سطح و در نتیجه پیشگیری از تراكم یا ازدیاد جمعیت آنها و 

بروز مشكالت ناشی از آن.
فوق،  پیشگیرانه  معیارهای  وجود  با  چنانچه 
تحت  فوراً  باید  شد  مصدوم  یا  بیمار  حیوانی 
درمان قرار گیرد و در صورت لزوم در جایگاه 
مناسب، به طور جداگانه نگهداری شود. روش 
در  وقفه  ایجاد  كه  باشد  به گونه ای  باید  كار 
اگر  حتی  نشود،  حیوان  آزار  باعث  درمان 
دست دادن  از  سبب  درمانی  روش  كاربرد 

وضعیت ارگانیک حیوان شود.
برای اینكه حیوانات بتوانند از مرتع و چراگاه 
كنند  استفاده  ارگانیک  خوراك  چراي دام در مرتع ارگانیکبه عنوان 
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حداقل باید به مدت 3 سال شرایط ارگانیک در مرتع حاكم باشد.
استفاده از داروها در دامپروری ارگانیک باید مطابق اصول زیر باشد:

الف( درصورت بروز بیماری خاص و عدم وجود راهكارهای مدیریتی و یا روش های درمانی مجاز یا در مواردی 
كه طبق مقررات دامپزشكي، استفاده از مواد ضدانگل یا كاربرد درمانی داروها مجاز باشد.

ب( كاربرد گیاهان دارویی )به جز آنتی بیوتیک ها(، درمان با روش هومیوپاتی یا كاربرد مواد ریزمغذی در صورت 
مؤثر بودن آن در گونه های دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان، بر درمان با داروهای شیمیایی ارجحیت دارد.

ج( چنانچه كاربرد روش های فوق در مبارزه با بیماری یا جراحات مؤثر نباشد، درمان شیمیایی با داروها و 
برای  انتظار  زمان  داروها، مدت  این  از  استفاده  انجام شود. درصورت  دامپزشک  نظر  با  باید  آنتی بیوتیک ها 

استفاده از تولیدات حیوانات باید به میزان دو برابر زمان تعیین شده در مقررات افزایش یابد.

٤ـ استانداردها
ضرورت تولید محصوالت ارگانیک و نیاز به استانداردهای مربوطه بنا به دالیل زیر می باشد.

 تمركز بیشتر بر روی كمیت و كیفیت ظاهری در مقایسه با كیفیت ارزش غذایی
 افزایش بقایای سموم و آفت كش ها و آنتی بیوتیک ها در موادغذایی

 پیدایش بیماری های مختلف مرتبط با موادغذایی )سرطان و كاهش توان ایمنی بدن(
 تخریب گسترده محیط زیست )فاضالب، موادشیمیایی، كودها و گازهای گلخانه ای(

 از بین رفتن تنوع زیستی
 عدم رعایت حقوق حیوانات در دامپروری

٥. اصالح نژاد در دامپروری ارگانیک
در دامپروري ارگانیک باید همواره سعي بر افزایش تنوع زیستي باشد. گونه های متفاوت حیوانات )شیری، 
گوشتی، تخم گذار و چند منظوره( نیازهای متفاوت دارند. انتخاب باید به گونه ای باشد كه با شرایط محیطی 
منطبق بوده تا بتوان خطرات را به طور عمده كاهش داد. از جمله این عوامل، توانایی انطباق با شرایط آب 
به  نسبت  اكتسابی  ایمنی  و  كنه ها(  )به خصوص  منطقه ای  انگل های  غذا،  كیفیت  نامساعد،  بسیار  هوایی  و 

بیماری های همگانی است.
 انتخاب نژادهای مقاوم به بیماری های رایج در منطقه پرورش.

 انتخاب نژاد مناسب از لحاظ تیپ، سیستم پستانی و خلق وخوی مناسب.
 عدم سخت زایی.

 مقاومت به لنگش و ورم پستان.
 طبق قوانین كشاورزي ارگانیک اروپا براي جایگزین كردن گله و افزایش توسعه آن مي توان از سایر گله هاي 
جایگزین  به صورت  غیرارگانیک  گله هاي  از  درصد   10 تا  مي توان  نیاز  صورت  در  و  كرد  استفاده  ارگانیک 
استفاده كرد و همچنین مي توان از گاو نر گله هاي ارگانیک دیگر وارد گله ها كرد. استفاده از تلقیح مصنوعي 

مجاز مي باشد ولي استفاده از تكنیک انتقال جنین ممنوع است.
از روش هاي نوین اصالح نژاد مي توان در جهت كاهش فاصله نسل و افزایش پیشرفت ژنتیكي و انتخاب صفات 

مطلوب استفاده كرد. دامپروري ارگانیک براي این جنبه های از علم نوین اهمیت زیادي قائل است.
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٦. مدیریت تولید شیر ارگانیک
به منظور تولید شیر ارگانیک، درمان حیوانات شیرده با آنتی بیوتیک در موارد اضطراری تحت شرایط زیر انجام 

شود:
درمانی  چنین  باشد.  شده  تأیید  كتبی  به صورت  دامپزشک  توسط  آنتی بیوتیک  از  استفاده  لزوم،  درصورت 
باید منجر به دورة زمانی 30 روزه عدم استفاده از شیر به عنوان محصول ارگانیک شود یا مدت زمان فوق 
می تواند 2 برابر دوره زمانی قطع داروی توصیه شده باشد )هر كدام طوالنی تر بود(. استفاده از آنتی بیوتیک ها 
باید در ركوردهای بهداشتی مزرعه ثبت شود. حیوانات شیرده فقط می توانند 2 بار در سال تحت درمان با 
آنتی بیوتیک قرار گیرند. حیواناتی كه بیش از 2 بار درمان در سال نیازمند باشند باید یک دوره گذار 12 ماهه 
را برای قرارگرفتن در تولید ارگانیک طی نمایند. حیوانات شیرده كه دچار بیماری های مزمن )ورم پستان( 

شده اند و نیازمند تكرار درمان می باشند باید از گله حذف شوند.

٧ـ کارگران در دامپروري ارگانیک
در دامپروري ارگانیک عالوه بر رعایت تمام مسائل مربوط به رفاه دام و همچنین حفظ طبیعت و محیط زیست، 
كارگران و افراد مرتبط با حیوان نیز باید داراي رفاه نسبي باشند؛ لذا در دامپروري ارگانیک، كارگران باید 

توسط سازمان هاي مربوط تأیید شده و داراي حقوق و مزایاي مناسبي باشند.

تولید شیر ارگانیک

فعالیت کارگران در سالن شیردوشي
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٨ ـ دامپروری ارگانیک و مهندسی ژنتیک
موادغذایي ارگانیک براساس تعریف نباید حاوي فراورده هاي مهندسي ژنتیک باشند.

٩ـ رفاه حیوانات در دامپروری ارگانیک
در دامپروري ارگانیک رفاه حیوانات باید به عنوان یک اصل اساسي درنظر گرفته شود حیوانات باید توانایي بروز 
رفتارهاي غریزي و اجتماعي خود را داشته باشند. در بین موجودات داراي احساس، حیوانات داراي سیستم 
عصبي مركزي پیشرفته تري هستند و نیازهاي رفتاري بیشتری دارند. اگر حیوانات عالئمی از درد، استرس و 
بیماري كه نتیجه عدم هماهنگي بین حیوانات و روش تولید و نگهداري است را داشته باشند، سیستم تولید 

تداوم نخواهد داشت.
در دامپروري ارگانیک باید تا حد امكان سطح آسایش و سالمت را براي حیوان افزایش داد و این امر باعث 

طعم،  )كیفیت،  آنها  تولیدات  كیفیت  افزایش 
سیستم  در  مي شود.  نیز  بهتر(  ماندگاري  و  بو 
دامپروري ارگانیک باید به همة حیوانات اجازه 
باشند.  داشته  اجتماعي  زندگي  شود،  داده 
انتقال  افزایش خطر  باعث  این سیستم  اگرچه 
بیماري مي شود ولي در دراز مدت باعث افزایش 
مقاومت به بیماري و كاهش هزینه هاي درمان 
و واكسیناسیون مي شود و در كل تولید نهایي 

افزایش خواهد یافت.

١0ـ مدیریت خرید دام در دامپروری ارگانیک
گوساله هایی كه از مزارع ارگانیک خریداری می شوند باید بالفاصله پس از شیرگیری به مزرعه انتقال داده 
ارگانیک  از مزارع  بزغاله هایی كه  و  بره  باشند.  ماه سن داشته  از شش  نباید بیش  ماده   شوند. گوساله هاي 
خریداری می شوند باید بالفاصله پس از شیر گیری به مزرعه منتقل شوند و نباید بیش از 2 ماه سن داشته 

باشند.
هنگامی كه دام های غیرارگانیک برای تولید شیر یا گوشت ارگانیک خریداری می شوند. برای گاوهای پرواری 
باید حداقل 12 ماه و گوسفند پرواری باید حداقل 6 ماه در سیستم ارگانیک پرورش یابند )حداقل سه چهارم 
از طول عمرآنها در این سیستم باشد(. درمورد گاوهای شیرده، گوسفند و بز باید حداقل 9 ماه از ورود آنها 

در مزرعه سپری شود.

تغذیة گوساله از مادر

در دامپروري ارگانیک گله هاي شیري حداقل 120 روز در سال باید در مرتع چرا كنند و این مرتع باید 
توسط سازمان هاي مربوط گواهي شده باشند و همچنین در طول سال نیز حیوانات باید در روز حداقل 
30 دقیقه در معرض نور خورشید باشند. هر دام در سال یک گوساله به دنیا  آورد و گوساله باید 420 

لیتر شیر طبیعي مصرف كند. هر ساله 30 درصد گاوهاي حذفي با تلیسه ها جایگزین شوند.

توجه
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١١ـ مدیریت استفاده از فناوري هاي جدید )بیوتکنولوژي و نانوتکنولوژي( در دامپروري ارگانیک
 امروزه مدیریت عوامل خسارت زاي گیاهي و دامي بر پایة راهكارهایي است كه سازگار با محیط زیست و 
كاهش ورود عوامل خسارت زا به منابع غذایي بشر و اصالح كیفیت محصوالت تولیدی همراه با حفظ پایداري 

محیط زیست باشد.
نانوتكنولوژي و بیو تكنولوژي فناوري هاي نویني هستند كه تضمین كنندة افزایش میزان تولیدات و كیفیت 
تولیدات دامپروری، در كنار حفظ محیط زیست و منابع كره زمین مي باشد. از این فناوري هاي جدید مي توان 
همچنین  كرد.  استفاده  تولید  استانداردهاي  و  غذایي  امنیت  افزایش  با  همراه  محیط زیست  حفظ  برای 
بیوتكنولوژي برای افزایش تولید غذا داراي توانایي بالقوه است و باعث كاهش استفاده از مواد شیمیایي در 

كشاورزي، كاهش هزینة نهاده ها و كاهش اثر منفي بر محیط زیست مي شود.
دانشمندان عقیده دارند راه نجات محیط زیست از خطر تخریب و نابودي استفاده از روش هاي بیوتكنولوژي و 

نانو بیو تكنولوژي در تمام زمینه ها است.

کاربرد نانو تکنولوژی در صنعت دامپروری برای تولید محصوالت ارگانیک
فناوري نانو كاربرد هاي وسیعي در همة مراحل تولید، فراوري، نگهداري، بسته بندي و انتقال تولیدات كشاورزان 
دارد. كاربرد این فناوري در زمینة علوم دامي نیز وسیع است و مي تواند رویكرد جدیدي را در این صنعت 

داشته باشد و می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 نانو ذرات نقره به عنوان ضدعفوني كنندة قوي در ضدعفوني كردن جایگاه دام و طیور

 نانو كپسول ها براي پوشش داركردن برخي آنزیم هاي خوراكي و داروهاي دامي و محافظت از آنها
 نانو حس گرها برای شناسایي دام

پرورش دام سبک به روش ارگانیک
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آبزی پروری ارگانیک

كودهای  از  آن  در  كه  است  پرورش  و  تولید  و  بوده  ارگانیک  كشاورزی  از  شاخه ای  ارگانیک  آبزی پروری 
شیمیایی، آفت كش ها، موادشیمیایی غیرمجاز استفاده نشده و با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی و اقتصادی 
یک  بازدهی  می تواند  كه  است  طبیعت  این  تعریف  طبق  می شود.  تولید  محیط زیست  با  سازگار  محصولی 
محصول را افزایش داده و یا مقاومت محصول به بیماری را افزایش دهد. محصوالت آبزی پروری ارگانیک در 

بسیاری از كشورها تولید می شود.

معیارهای های آبزی پروری ارگانیک
 پیشگیری از وقوع و شیوع بیماری به جای استفاده از دارو در درمان بیماری های آبزیان

 استفاده از گونه های بومی در حد امكان )هنگام استفاده از گونه های غیربومی دّقت بسیار زیادی باید صورت 
گیرد(.

 استفاده از روش های طبیعی پرورش بدون استفاده از آنتی بیوتیک ها.
 استفاده از روش های پرورش چندگونه ای در حد امكان در سامانه های پرورشی مناسب.

 مراقبت شدید از بروز هر عامل مخاطره آمیز زیست محیطی در جهت جلوگیری از اثرات سوء آنها.
 یكپارچه سازی مسائل مربوط به پرورش طبیعی در مدیریت مزرعه.

 تأمین كود و غذاهای مصرفی از مراكزی كه دارای گواهینامه ارگانیک می باشند.
 استفادة محدود از افزودنی ها در تغذیة آبزیان.

 پرهیز از مصرف آفت كش ها، محرك های رشد، رنگ دهنده ها و غیره.
 اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری از فرار گونه های مورد پرورش به خارج از مزرعه.

 كاهش استرس حاصل از صید و برداشت گونه های مورد پرورش.
 عدم استفاده از كودهای غیرارگانیک.
 محدودسازی تراكم های ذخیره سازی.

مزارع پرورش سنتی یا ارتقا داده شده صالحیت دریافت گواهی ارگانیک را دارند.

نتیجه
عرضه و تقاضاي محصوالت ارگانیک در بازارهاي جهاني در حال پیشرفت است و به عنوان یک روش نوین 
امروز  دنیاي  نیاز غذایي  نمي تواند جواب گوي  این سیستم  اینكه  به  پاسخ  است. در  پذیرش  تولید در حال 
باشند، باید گفت كه مي توان با استفاده از روش هاي جدید مدیریتي و علمي به گونه اي عمل كرد كه هم نیاز 
جوامع امروزي برآورده شود و هم منابع طبیعي و زیست محیطي براي آیندگان حفظ شود. كشاورزي ارگانیک 
كشاورزي سنتي نیست. بلكه جنبة جدیدي از كشاورزي است كه براي اصالح سیستم كشاورزي امروز به 
آن نیاز است و تنها راه تأمین كنندة نیازهاي غذایي آیندگان استفاده از این سیستم تولید خواهد بود. در 
دامپروري امروز، جاي خالي رفاه حیوان، اصالح الگوهاي تغذیه اي، اصالح نژادي و بهداشتي و همچنین توجه 
به سالمت مصرف كنندگان به وضوح دیده مي شود؛ تولیدكنندگان و اصالح گران و همچنین متخصصین تغذیة 
دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان به بهانة اینكه در جوامع امروز جمعیت به صورت تصاعدي در حال رشد  است 
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مصرف كننده  سالمت  و  زیست محیطي  جنبه هاي  به  توجهي  هیچ  و  مي اندیشند  تولید  افزایش  به  فقط  و 
ندارند و همچنین روزبه روز با كاهش و تخریب منابع طبیعي، فرسایش خاك، گرم شدن زمین و كاهش تنوع 
ارگانیک و غیره مواجه هستیم، از طرفي مصرف كنندگان نیز امروز بیشتر به كیفیت اهمیت داده و ترجیح 
مي دهند كه یک محصول با كیفیت بهتر و حتي گران تر ولي سالم تر استفاده كنند، در نتیجه باید از سیستم 
تولید ارگانیک استفاده كرد. در ایران سطح اطالعات تولیدكنندگان و مصرف كنندگان در رابطه با محصوالت 
ارگانیک و توسعة پایدار نسبت به سایر كشورها بسیار پایین تر بوده و همچنین به دالیل جغرافیایي و اقلیمي 
در ایران روند تخریب منابع طیبعي نسبت به استانداردهاي جهاني بسیار باالتر می باشد، لذا مسئله ارگانیک 

نیازمند توجه بیشتري است.

داده  پرورش  ارگانیک  به صورت  آبزیان  و  زنبورعسل  طیور،  دام،  شما  هنرستان  منطقه  اطراف  در  آیا 
می شوند؟ روش پرورش، ظرفیت و تغذیه آنها را بررسی كنید؟ آیا در پرورش آنها شرایط ارگانیک رعایت 

شده است؟

فعالیت 
عملی

جدول ارزشیابی پودمان 

عنوان پودمان
تکالیف عملکردی

)شایستگی ها(
استاندارد عملکرد

)کیفیت(
نتایج

استاندارد
)شاخص ها، داوری، نمره دهی(

نمره

دامپروري 
ارگانیک

تحلیل تمایزی 
دامپروري ارگانیک و 

تحلیل ویژگی های تولید غیرارگانیک
در دامپروري ارگانیک 
و غیرارگانیک براساس 

استاندارد

باالتر از حد 
انتظار

تحلیل ویژگی های تولید در 
دامپروري ارگانیک و غیرارگانیک 

براساس استاندارد
3

در حد انتظار
تحلیل ویژگی های تولید در 

دامپروري غیرارگانیک با رویكرد 
اقتصادی

2

تحلیل شرایط در 
پایین تر از دامپروری ارگانیک

انتظار
تحلیل شرایط تولید در دامپروري 

1ارگانیک و غیرارگانیک

نمرة مستمر از 5

نمرة شایستگی پودمان از 3

نمرة پودمان از 20
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اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی 
کتاب دانش فنی تخصصی رشته امور دامی ـ کد ٢١٢٣٤٧

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف

مازندران مفید وسگری کیاسری7شهرستان های تهران مهدی مهرآبادی1

خراسان رضوی احمد نازک8اصفهانعلی غالمی2

بوشهرحمید دشمن زیاری9کرمان جالل بیاتی زاده3

کرمان سعید خسروی10آذربایجان غربي عباسعلی احمدی4

آذربایجان شرقي رحمان غفاریان11شهرستان های تهراناکبر علی وردیلو5

گلستان مجید نظام دوست12خراسان شمالیافشین یارمحمدی6

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی
 ملی جمهوری اسالمی ایران، مشاركت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می كند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه
نونگاشت، درسی  كتاب های  دربارة  معلمان  نظرات  دریافت  با  تا  راه اندازی شد  درسی  كتاب های  اعتبارسنجی  بر خط  تعاملی   سامانه 
 كتاب های درسی را در اولین سال چاپ، با كمترین اشكال به دانش آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند،
 همكاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها، گروه های آموزشی و دبیرخانة راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای
 محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تالش تمامی این همكاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی كه تالش
مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائة نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این كتاب یاری كرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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