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 مترجمان قدمهم

 

 
ای از زندگی با طبیعتت در حتال فاصتله    حدود دو قرن است که انسان صنعتی با سرعت فزاینده

محصتولی  های کشاورزی و دامی بصورت فشرده و معمتوال  تتک  گرفتن است. نظام تولید فرآورده
ها، کشرچبه همین جهت استفاده از سموم دفع آفات، قا .در هر منطقه از جهان گسترش یافته است

ها ها، واکسنکودهای شیمیایی نیتروژنه، فسفر و غیره و همچنین کاربرد داروهای صنعتی، هورمون
باشد. از طرف دیگر اصالح نباتات و ها، پیوسته در حال افزایش میو غیره برای پرورش صنعتی دام

هتای  وردهنحتوی انجتام شتده استت کته تولیتد فترآ       های صنعتی در یتک قترن اخیتر بته    اصالح دام
شدت افزایش داده است. ایتن نتوع   ازای هر واحد، بهکشاورزی و دامی را بصورت عمودی یعنی به

اصالحات در نبات و دام، قدرت تحمل گیاه و دام را در مقابل نامالیمات طبیعت به شدت کتاهش  
عتی هتای صتن  توان گفتت کته بتدون متواد شتیمیایی ستنتتیک، گیاهتان و دام       داده است و تقریبا  می

ها تن مواد شیمیایی، ستموم، کودهتا،   توان به تولید نهایی رساند. ورود روزانه میلیونامروزی را نمی
هتا در چرخته طبیعتت ستبب بته هتم ریختتن        هتا و واکستن  داروها، مواد افزودنی سنتتیک، هورمون

ترتیتب  نایشود. بهسازگار عناصر موجود در آب، خاك و گیاه و حیوانات میترکیب طبیعی یا بوم
هم ریخته و به عبارت سازگار تکامل یافته است، بهصورت بومها سال بهنظام طبعیت که طی میلیون

یافته کته زنتگ خطتر آن    ای گسترشاندازهمحیطی در چند دهه گذشته بههای زیستدیگر آالینده
طالعتات از  دسترستی ستاده بته ا   ه صدا درآمده است. از طرف دیگر، برای نابودی انسان و طبیعت ب

هتا و  همتراه روش رسانی شامل: کتاب، مطبوعات، اینترنت، موبایل و غیره بته های اطالعطریق بنگاه
شتده کته تنهتا از    آوریگیتری از اطالعتات وستیع جمتع    بندی و نتیجهافزارهای آماده برای دستهنرم

ان را بته مشتکالت   باشتد، انست  گیتری متی  های زیاد قابل بررسی و نتیجته طریق کامپیوترها با ظرفیت
کته امتروزه   طتوری مصرف هزاران نوع تولیتدات صتنعتی گیتاهی و دامتی آگتاه ستاخته استت، بته        

های مردمی در کشورهای مختلف جهتان عمتدتا  بته یتک کشتاورزی پایتدار و       ها یا سازماننهضت
نگر توجه دارند. در کشاورزی پایتدار، عوامتل تولیتد یعنتی آب، ختاك، گیتاه و حیتوان بایتد         کل
برداری قرار گیرند که تا حد ممکن تغییرات اندکی در ترکیب ژنی، شتیمیایی  صورتی مورد بهرههب

ها ایجاد شتود. عتدم مصترف ستموم، کودهتای شتیمیایی، داروهتا و متواد افزودنتی          و مولکولی آن
یافتته در طبیعتت( توصتیه    ستازگار )تکامتل  ها با ترکیب ژنی بتوم سنتتیک و استفاده از گیاهان و دام
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هتای  تترین انجمتن  های ارگانیک گیتاهی و دامتی شتاید عمتده    های تولید فرآوردهشود. سازمانیم
باشند. بسیاری از کشتورهای جهتان قتوانین و ضتوابطی بترای      وابسته به توسعه کشاورزی پایدار می

اند، که در بستیاری جهتات بتا یکتدیگر متفتاوت هستتند.       های ارگانیک وضع نمودهتولید فرآورده
کننتدگان در کشتورهای   هتا و مصترف  المللی یکنواخت که مورد قبتول ستازمان  قوانین بینتأسیس 

باشد. برای تولید هر محصول دامی نیاز به بررسی و وضتع قتوانین   مختلف باشد، بسیار مورد نیاز می
بندی ویژه برای نوع حیوان، نوع تغذیه، نوع مواد خوراکی و شرایط پرورش، کشتار، فرآوری، بسته

باشد. مجموعه اطالعات این کتاب بررسی قتوانین و  بار محصول و نهایتا  بازاریابی و مصرف میو ان
باشد. بررسی میطیور ارگانیک دادن ضوابط موجود در کشورهای مختلف جهت تغذیه و خوراك

هتای ارگانیتک طیتور کته اعتمتاد      دهنده و نظارت بر تولید و برچسب فرآوردههای گواهیشرکت
هتای  هتای استتاندارد تولیتد فترآورده    ان را تتأمین نمایتد، از اهتداف اصتلی ستازمان     کننتدگ مصرف

آمینته ستنتتیک و یتا تخمیتری     دهنده خوراك مانند اسیدهایارگانیک است. بعضی از مواد تشکیل
باشد، زیرا افزودن این نوع ترکیبات به خوراك طیور، سبب کاهش نیتروژن بسیار مورد مشاجره می

هتای تخمیتری   برای ثبات محیط زیست بسیار ضتروری استت. استتفاده از آنتزیم     شود کهدفعی می
باشد. استفاده از انواع طیور بومی که در مقایسه بتا  وری خوراك مورد بحث میجهت افزایش بهره

بتاز دارنتد، متورد توجته      "باز و یا کامالشده، مقاومت و سازش بیشتری با پرورش نیمهطیور اصالح
باشتد،  پرورش که ترکیبی از پرورش در محیط بسته و باز و سن کشتتار پرنتده متی   باشد. شرایط می

بندی و انتقتال بته   سازی خوراك، تولید، کشتار، بستهبررسی شده است. نهایتا  نظارت بر نحوه آماده
کننتدگان در ایتن   های ارگانیک طیور جهت رضایت و جلب اعتمتاد مصترف  بازار فروش فرآورده
ی قترار گرفتته استت. امیتد استت کته کارشناستان علتوم دامتی، دامپزشتکان و           مجموعه مورد بررس

پرورش دهندگان محترم طیور با مطالعه این مجموعه بترای کتاهش مصترف متواد شتیمیایی کمتال       
 دقت را نموده و از ارسال پشنهادات خود به مترجمین برای ارتقای کیفیت این نوشتار دریغ ننمایند. 

 
 
 

 ابوالقاسم گلیاندکتر
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد
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