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  چکیده

ج مورد توجه متخصصین علوم مختلـف،  یرا يهاي کشاورز ن نظامیگزیجا يدیهاي تول ن نظامیتر از مناسب یکیعنوان  بهامروزه کشاورزي زیستی 
در حال  داریپا يتولید  ي ابعاد مختلف این نوع نظام ز در سطح جهان قرار گرفته و تحقیقات وسیع در زمینهیدولتمردان و سیاستگذاران ن یعموم مردم حت

باید  یزیست يکشاورز يشده است و معتقدند که در یک واحد تولید يبر تلفیق زراعت و دامدار يادید زیستی تاکید زیهاي تول نظام در. گسترش هستند
مانند  یجانب يها حاصل ازفرآورده یمحصوالت زیست یمانند گوشت، لبنیات و حت يمتعدد یزیست یدام يها فرآورده. نیز وجود داشته باشد یتولیدات دام

کـه بـه دسـت     یتـا زمـان   يبنـد  و بسـته  يآور درکلیه مراحل تولیـد، عمـل  . اند کنندگان قرار گرفته نیز مورد توجه و عالقه مصرف یزیست يها امپشم د
از  در کشـور مـا، بسـیاري   . رعایت شـوند  یگیاه يها نیز همانند فرآورده یدام يها فرآورده يبرا یمعین يها کننده برسد باید استانداردها و معیار مصرف
ي این   هاي کشاورزي و تولیدات دامی و غذایی از اولویت و امتیاز براي تبدیل به کشاورزي و محصوالت زیستی گواهی شده برخوردارند، از جمله سامانه

ي بسیاري براي گواهی  ههاي بالقو نشین اشاره نمود که توانمندي هاي صنعتی پرورش و نگهداري دام و نیز تولیدات عشایر کوچ توان به مجتمع ها می نظام
گونه  و غذایی در این یدهی، گواهی و یا فروش محصوالت تولید شده دام زیستی تولیدات آنها وجود دارد، ولی متأسفانه هیچگونه تشکیالتی براي سامان

دام   معرفی نظام تولید زیستی به بخش پرورش. شود، وجود ندارد طور طبیعی و ناخودآگاه اجرا می ها که عموماً در آنها اصول و قواعد تولید زیستی به نظام
نگر است ضمن اینکه وجود استانداردهاي ملی و نیز تأسیس مؤسسات دولتی و غیر دولتی گـواهی   جانبه  اي جامع و همه در کشور، مستلزم تدوین برنامه

  .باشند میترین اقدامات در این زمینه  ي محصوالت دامی و غذایی زیستی، جزو اولین و ضروري کننده
  
  تولیدات دامی زیستی، محصوالت غذایی زیستی، استاندارهاي کشاورزي زیستی :کلیدي هاي ژه  وا
  

     1   مقدمه
عنـوان یـک    بـه  1970و 1960هاي  کشاورزي زیستی که از سال

 يا ژهیــو يهــا داراي روشمطـرح بــوده و   خــاصکشـاورزي کــامالً  
طـور   کشورهاي جهـان بـه  هاي اخیر تقریباً در تمام  در سال .باشد یم

ـ در سـطح دن . گسترده و روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است ا هـر  ی
 ،آورنـد  یم يزیستی رو يدیتول هاي نظامبه  يشتریروزه کشاورزان ب

که در سال  يطور دتر بوده، بهیر شدیاخ يها در سال یشین روند افزایا
کتار ون هیلیم 4/30ش از ین محصوالت به بیر کشت ایسطح ز 2008

اسـتانداردها در کشـاورزي   . (Willer et al., 2008)ده اسـت  یرسـ 
هستند که باید  ییها شنهادات و ضرورتیشامل اصول، قواعد، پ یستیز

                                                        
اعضاي هیأت علمی گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشـگاه فردوسـی    -5و  4، 3، 2، 1

  مشهد
  ) :ghorbani43@gmail.comEmail:                   ه مسئولنویسند -(* 

 ,Gehlot)در کلیۀ مراحل تولید و فرآوري تا مصـرف رعایـت شـوند    
تنها  نیاز به داشتن قواعد و استانداردهاي روشن و هماهنگ نه. (2005

هـاي  وسـیلۀ سـازمان   اي، بلکه به هاي منطقه م و سازمانوسیلۀ آیفو به
، سازمان )FAO( یجهان يبین المللی مانند سازمان خوار و بار کشاورز

مـورد  ) WTO( یو سازمان تجـارت جهـان  ) WHO( یبهداشت جهان
المللـی مربـوط بـه     اند که قواعد بـین  دهین عقیتأکید قرار گرفته و بر ا

کننـدگان و هـم    نان مصـرف یت و اطم، هم براي امنیزیستیتولیدات 
براي رقابت عادالنۀ تولید کننـدگان و تسـهیل در تجـارت ضـروري     

  . باشند می
در ابعاد جهـانی، سـه سـازمان محوریـت تـدوین اسـتانداردهاي       

المللـی   کشاورزي زیستی را بر عهده دارند که شامل فدراسـیون بـین  
المللـی   نجنبش کشاورزي زیستی، کدکس آلیمنتاریوس و سازمان بی

  کشاورزي بوم شناسی نشریه
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فوم یاستانداردهاي پایه، اولین بار توسط آ. باشند می (ISO) ١استاندارد
انتشار یافت و بعد از آن هر دو سال یکبار، مورد بررسی  1980در سال 

ـ ن ٢وسیکمیسیون کدکس آلیمنتار. گیرد می و تجدید نظر قرار ز کـه  ی
مربـوط بـه    استانداردهاي يبرا  FAOو WHOن یب یبرنامۀ مشترک

منظور توسـعۀ   هب WHO و FAO بوسیلۀ 1963در سال باشد  می ٣اغذ
بـا شـرکت    1991و در سـال   شـد  سیتأس استانداردهاي مواد غذایی

فوم و اتحادیۀ اروپا براي بیان دقیق یاي مانند آ کننده مؤسسات نظارت
گذاري و بازاریابی محصوالت  اصول تولید، فرآوري، برچسب و عالمت

اصـول   1999وس در سـال  یکدکس آلیمنتار. شروع بکار کرد زیستی
ـ گ زیسـتی تولید محصـوالت   اسـتانداردهاي    2001در سـال   و یاهی

کــدکس . ب نمــودیرا تصــو دامــی زیســتیمربــوط بــه محصــوالت 
 و یاهیگ زیستیاصول تولید محصوالت  1999آلیمنتاریوس در سال 

را  دامـی  زیسـتی استانداردهاي مربوط به محصـوالت   2001در سال 
اصـول و قواعـد   . (Ghorbani & Koocheki, 2006)مود ب نیتصو

کدکس با استانداردهاي پایه آیفوم و اتحادیه اروپا نیز مطابقت داشته و 
منـاطقی   یهایی که وجود دارد مربوط به خصوصیات بـوم  تنها تفاوت

هـر دو سـال   . است که این استانداردها براي آنها تدوین شـده اسـت  
 ،شـوند  مـی  استانداردهاي کدکس اضافهبه  یو اصالحات بار موارد یک

سـال یکبـار انجـام     چهـار  هر کدکس استانداردهاي ولی بررسی کلی
محصـوالت   يمرتبط با استانداردها یالملل نیگر مراکز بیاز د .شود می

ـ ، یستیز ـ یسازمان ب ـ  ٤اسـتاندارد  ین الملل تـرین   مهـم باشـد کـه    یم
 -زویه است اارائه کرد زیستی واهی محصوالتگ يکه برا ياستاندارد

 اتاصول صدور گـواهی بـراي مؤسسـ    1996در سال . شدبا می ٥ 65
و برنامـه   اسـت ده یب رسیبه تصو یستیزمحصوالت  ي هگواهی کنند

ـ ا بر اساسآیفوم براي این مؤسسات،   اعتبارتأیید   باشـد  مـی  65 -زوی
(Ghorbani & Koocheki, 2006).  

نیز در  ٦اي هاي منطقهالمللی، استاندارد عالوه بر استانداردهاي بین
وجود آمده است، مانند اتحادیه اروپا که در سال  نواحی مختلف دنیا به

و در  (EU-2092/91)گیاهی  زیستیقواعد مربوط به تولیدات  1993
را  (EU-1804/99)دامی  زیستیقواعد مربوط به تولیدات  2000سال 

ــه ــانونی اعــالم کــرد ب ــ. طــور ق ــا یهمچن ــر کشــورهاي دنی ن در اکث
تدوین شده که پس از کسـب اعتبـار    یز بومیو ن ٧استانداردهاي ملی

در کشورهاي مختلف جهـان، مؤسسـات   . گیرند مورد استفاده قرار می

                                                        
1- The International Organization for Standardization 
2- The Codex Alimentarius Commission 
3- A joint FAO/WHO food standard program 
4- International Organization for Standardization (ISO) 
5- ISO/IEG Guide 65 
6- Regional/Supranational 
7- National standards 

 ٨کننـده  نام مؤسسـات گـواهی   متعدد وابسته به دولت یا غیر دولتی به
د شده خاص خـود،  ییا استانداردهاي تأیکمک استانداردهاي ملی و  به

ـ   زیسـتی محصـوالت   در رابطه با گواهی  ,Gehlot) کننـد  یاقـدام م
2005).  
 يکشـاورز  يگر موارد مهم مـرتبط بـا رعایـت اسـتانداردها    یاز د

عمل تأیید اعتبـار  . باشد یکننده م ید اعتبار مؤسسه گواهیی، تأیستیز
منظور ایجاد یکسانی و همـاهنگی بـین مؤسسـات گـواهی کننـده       به

کننده ي گواهی بودن مؤسسهز براي اطمینان از آگاه یسراسر جهان و ن
ي آیفـوم   هیاستانداردهاي پا. باشد می ٩هاي آیفوم و رعایت اصول نورم

تأییـد   يارهـا یهمـراه بـا مع   زیستیمحصوالت  يد و فرآوریتول يبرا
ي گـواهی کننـده نوشـته     د اعتبـار مؤسسـه  ییتأ ياعتبار آیفوم که برا

  .هاي آیفوم معروف است اند، مجموعاً بنام نورم شده
آیفوم برنامۀ تأیید اعتبار را ضروري اعالم نمـود و   1992ر سال د

المللی سـرویس تأییـد    بنام مرکز بین یاجراي آن را به سازمان مستقل
بوده  ١١یک سازمان غیر انتفاعی IOAS. واگذار کرد (IOAS) ١٠اعتبار

در آمریکـا، اروپـا و    ییهـا  که در آمریکا به ثبت رسیده و داراي شعبه
 IOAS 2004ز در اگوست یوزارت بازرگانی آمریکا ن. باشد استرالیا می

که هـدف آن در نظـر گـرفتن     ١٢ 61-زویعنوان مسئول اجراي ا را به
ي  کلیـه . ت شـناخت یاسـت، بـه رسـم    ISO 65هـاي آیفـوم و    نـورم 

مؤسسات گواهی کننده آیفوم اعم از دولتی و غیر دولتی، باید توسـط  
IOAS ي گواهی کننـده   اعتبار، مؤسسهبراي تأیید . تأیید اعتبار شوند

ها، امکانات الزم  هاي مربوطه و پرداخت هزینه باید پس از تکمیل فرم
فـراهم   IOASهـاي   ي خـود را توسـط ارزیـاب    براي ارزیابی مؤسسه

ها فعال شده و  سرویس اطالع رسانی براي دولت 2004از سال  .نماید
IOAS حصـوالت  هـا بـراي اجـراي گـواهی م     از هر گونه اقدام دولت

  .  کند استقبال می یستیز
ـ هر کشـور   يبرا ییتنها توانند به یاستانداردهاي پایه آیفوم نم  ا ی

ن استانداردها حداقل استانداردهایی یاستفاده شوند، بلکه ا یمکان خاص
در سـطوح   زیسـتی هستند که باید در تدوین استانداردهاي کشاورزي 

ن، اسـتانداردهاي  یبنـابرا  .در نظر گرفته شوند یاي، ملی یا بوم منطقه
باید  ١٣یصدور گواه یعنی زیستی،د محصوالت ییتأ يمورد استفاده برا

اي،  ط خاص منطقـه یبا در نظر گرفتن استانداردهاي پایه آیفوم و شرا
صـدور  . (IFOAM, 2008)ن شوند یبا دقت تدو یا محلیو  يکشور

ــواهی  ــتیزگ ــدیفرآ ،یس ــ   ين ــک مؤسس ــی آن ی ــه ط ــت ک  ي هاس

                                                        
8- Certifying body (independent body or third-party 
certification or certifying agent) 
9- IFOAM Norms 
10- International Organic Accreditation Service Inc. (IOAS) 
11- Non-profit 
12- ISO/IEG Guide 61 
13- Organic certification 
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 مراحل تولید و فرآوري ي هلیک نماید که معتبر، تأیید می ي هکنند گواهی
 .انجام شده اسـت  یستیزتحت شرایط و استانداردهاي  ک محصولی
توانـد بـا برچسـب     ، محصـوالت مـی  مذکور ر صورت صدور گواهید

  .به فروش برسند زیستیعنوان محصوالت  به ،گواهی کننده ي همؤسس
ـ پا يکشـاورز  هاي امنظبه  یرغم توجه روزافزون جهان علی دار و ی

ـ ، جغرافيخاص کشاورز يها یژگیو با وجود و زیستی ، یمـ ی، اقلییای
کـه در   یو متنـوع  ین منابع غنیو همچن ی، اجتماعیخی، تاریفرهنگ

ـ ، متأسفانه هنوز این نوع نظام تولران وجود دارندیکشور بزرگ ا د در ی
ي  نامـه هاي کشاورزي ایران عمـالً جایگـاهی نداشـته و بر    بین نظام

در  .(Koocheki, 2004)ي آن وجود ندارد  مشخصی نیز براي توسعه
بسیار متنوع و با ارزش بوده  یستیکشور ایران محصوالت کشاورزي ز

ـ    یو م و  یتواند جایگاه صادراتی بسیار مطلوبی بـراي بازارهـاي داخل
و معرفی نظام تولید زیستی به زارعـین کشـور   . المللی داشته باشد بین
ــاورز  آور يرو ــه کش ــاورزان ب ــت يدن کش ــدوین   یزیس ــتلزم ت مس

استانداردهاي ملـی و نیـز تأسـیس مؤسسـات دولتـی و غیـر دولتـی        
در این مقاله اصول، . باشد می در ایران زیستیکنندة محصوالت  گواهی

 يهـا  در رابطه بـا فـرآورده   یزیست يکشاورز يها معیارها و استاندارد
  .اند ر گرفتهو تدوین قرا یو غذایی مورد بررس یدام

  
  هاي غذایی زیستی در ایران تولیدات دامی و فرآورده

هـاي فراوانـی بـراي اسـتقرار و گسـترش       ها و توانمنـدي  ظرفیت
ي ایـن دالیـل    کشاورزي زیستی در ایـران وجـود دارد کـه از جملـه    

و جایگـاه   یسـت یمحصوالت زراعی و دامـی ز توان به تنوع باالي  می
المللی اشـاره   و بین یاي بازارهاي داخلصادراتی بسیار مطلوب آنها بر

تعداد دام موجود در کشور، . (Koocheki & Ghorbani, 2005) کرد
میلیون رأس گوسفند و بز برآورد شده است  81میلیون رأس گاو و  8

(Brown, 2001) .هاي کشاورزي و تولیدات دامـی   بسیاري از سامانه
رزي و محصـوالت  کشور از اولویت و امتیاز بـراي تبـدیل بـه کشـاو    

ي ایـن   از جمله .(Mahdavi, 2007)زیستی گواهی شده برخوردارند 
نشـین اشـاره نمـود کـه      تـوان بـه تولیـدات عشـایر کـوچ      ها می نظام

ي بسیاري براي گواهی زیستی تولیدات آنها وجود  هاي بالقوه توانمندي
و مـدیریت دام بـر کـاربرد مـواد       کشاورزي زیستی براي تغذیـه . دارد
ي  در زمینـه . هایی فراهم اسـت  ی تأکید دارد که در چنین سامانهطبیع

مدیریت دام نیز بر پرورش دام در فضاي آزاد و فراهم کـردن شـرایط   
شود که هر دوي این اصول  براي بروز رفتارهاي طبیعی دام تأکید می

از . (Mahmoodi et al., 2008)د نشـو  در دامپروري عشایر دیده می
ی از محصوالت دامـی کشـور در واحـدهاي    سوي دیگر، حجم عظیم

شود که از کشورهاي پیشرفته الگوبرداري  دامپروري صنعتی تولید می
اند و رعایت موارد مربوط به بهداشت و سالمت در آنها به خـوبی   شده

هاي نظري و اجرایی  گیرد، لذا به تغییر و تحوالتی در شیوه صورت نمی
هـاي   ها در دامـداري  ش هزینهشود که کاه تخمین زده می. نیاز دارند

 ,Koocheki)درصـد اسـت    20-25زیستی نسبت به رایـج، حـدود   
دلیل  هاي کشاورزي زیستی به طور کلی، حضور دام در نظام به. (2004

ي تولیـدي، از اهمیـت    وارد کردن کود به خاك و نیز مصـرف علوفـه  
هاي شـیري از طریـق تولیـد     که دام بنیادي برخوردار است، ضمن این

حساب آمده و باعث افـزایش   بنیات، یک منبع درآمد ثابت و منظم بهل
. (Hass et al., 2001)شـوند   رع مـی اوري از منابع موجود در مز بهره

در و صـنایع غـذایی   دام   معرفی نظام تولید زیستی به بخش پـرورش 
نگـر اسـت و تـداوم     جانبه  اي جامع و همه کشور، مستلزم تدوین برنامه

استانداردهاي ملی و نیز تأسـیس مؤسسـات   ن به وجود آمیز آ موفقیت
بستگی دارد و  زیستیي محصوالت  کنندهدولتی و غیر دولتی گواهی
و صـنایع   يبخـش دامپـرور   يبرا یمل يبنابر این تدوین استانداردها

از ضـروري تـرین اقـدامات در     یغدایی همانند بخش تولیدات گیـاه 
  .شدبا در ایران می زیستیي کشاورزي  زمینه
  

 شنهادات و استانداردهای، پیاصول کل

  يدامپرور -1
  ت دامیریمد

  یاصول کل
ن یرابطه هماهنگ ب يهاي مدیریتی پرورش دام باید بر مبنا روش

هـا   دام يسو با نیازهاي فیزیولـوژیکی و رفتـار   اه و دام و همین، گیزم
  .ت زیستی باشدیفیبا ک يه آنها با علوفهیبوده و تغذ

  
  شنهاداتیپ

  :ردیر را در نظر بگیباید موارد ز يدمتص
 تیفیبا ک یزیست يعلوفه یزان کافیفراهم کردن م. 
 ـ زان مناسب و رعایعلوفه به م يت اندازه گله و نگهداریرعا ت ی

خـود را نشـان    یعیطب يمتناوب تا دام بتواند رفتارها يها دوره
 .ط حفظ شودیو مح یعیت منابع طبیفیز کیداده و ن

 ت دام کـه توسـط آنهـا تـنش دام     یریمد يهاروش يریکارگ به
ها  يماریافته، سبب بهبود سالمت و رفاه آن شده و از بیکاهش 
ـ  .هـا ممانعـت کنـد    و انگل ـ ن بایهمچن  يد از کـاربرد داروهـا  ی

  .اجتناب شود یاییمیش
 ـ که سبب بهبود اسـتفاده پا  یتیریمد يها استفاده از روش دار از ی

 .ن و آب گرددیزم
  

  استانداردها
ـ ید اطمیامدار باد: 1-1 سـات،  یط، تأسینان حاصل کند که مح

ـ دام را کـه شـامل مـوارد ز    يازهایانبار و اندازه گله ن ر ی
  :کند یهستند برآورده م

 يرفتار یعیطب يحرکات آزادانه و فرصت بروز الگوها.  
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 دام يازهایبرطرف کردن ن يبرا یهوا، آب، غذا و طول روز کاف.  
 ه بـان و حفاظـت از نـور    یبه محل استراحت، سا یکاف یدسترس

  .کاهش تنش يو باد برا يال و ، گلید، گرما، بارندگیخورش
 ـ  يهـا  نکه دامینان از ایو اطم یحفظ ساختار اجتماع ک گلـه از  ی

  .اند گونه مشابه خود جدا نشده
 ـ تول يو ابزارها یاستفاده از مواد ساختمان کـه بـه سـالمت     يدی

 .زنند یا دام صدمه نمیانسان و 
  .ستیصادق ن یکوچک خانگ يها گله ين بند برایا

  .ن جدا کندیریمار و آبستن را از سایب يها تواند دام یدامدار م
 

  :ر باشدیط زیشرا يد دارایدام با یمحل زندگ: 2-1
 دام يازهایتازه با توجه به ن يبه آب و غذا یکاف یدسترس.  
 ـ   یا يبرا یکاف يار داشتن فضایدر اخت  ینکه دام بتوانـد بـه راحت

ـ ز نموده و نیده، خود را تمی، دراز کشستادهیا ز تمـام حرکـات و   ی
  .دن و بال زدن را بتواند انجام دهدیر کشینظ یعیحاالت طب

 بستر دام فراهم باشد يبرا یکاف یعیمواد طب.  
 ـ دام با یمحل زندگ ش، یسـتم گرمـا  ی، سيق بنـد یعـا  يد دارای

ـ دا کرده و میان پیه مناسب باشد تا هوا جریش و تهویسرما زان ی
 یباق يهوا و غلظت گازها در حد ید و غبار، دما، رطوبت نسبگر

  .جاد مشکل نکندیسالمت دام ا يبماند که برا
 شوند يد در قفس نگهداریها و خوك نبا ور، خرگوشیط. 
 در امان باشند یو وحش يوانات شکارید از حمله حیها با دام . 

هاي پرورش دامی که فاقد زمـین اختصاصـی    فعالیت نظام: 3-1
  . اي چراگاه و مرتع باشند، اکیداً ممنوع استبر

ها باید تا جایی که شرایط دام، آب و هوا و وضعیت  تمام دام: 4-1
این . دهد به مراتع و یا هواي آزاد دسترسی داشته باشند خاك اجازه می

 .تواند تا حدي سرپوشیده باشد مکان می
یـا عـدم   دلیل شرایط آب و هوایی نامناسـب   توانند به حیوانات می

در این حالـت  . وجود مرتع به دلیل شرایط فصلی موقتاً محبوس شوند
  . ها باید هنوز به محیط بیرون دسترسی داشته باشند م این دا

که برداشت علوفه نسبت به چراي مستقیم دام روش بهتري  زمانی
توان علوفه تازه را به محـل   براي حفظ پایداري منابع زمین است، می

  . دام انتقال داد
ش طـول روز  یبه منظور افـزا  ینور مصنوع حداکثر ساعات: 5-1

و  یعیطب ير افتادن رفتارهایباشد که سبب به تأخ يش از حدید بینبا
  .دام شود یسالمت عموم

  
  طول دوره گذر -2

  اصول کلی 
 يبهبود و گسترش رفتارها ياستقرار نظام پرورش دام زیستی برا

ي گذر  ک دورهیازمند یدام ن یکیو متابول یمنیا يو کارکردها یعیطب

  .است
  شنهاداتیپ

ها باید بر اساس استانداردهاي این مـتن   کل مزرعه و از جمله دام
ي  اصالح ممکن اسـت در طـول یـک دوره   . اصالح شده و تغیر یابند

  . زمانی انجام شود
  .ي تولید انجام شود جایگزینی و اصالح طیور باید در ابتداي چرخه

  
  استانداردها

ها و نیز زمین دوره گذر  تولیدات دامی تنها پس از اینکه دام :1-2
قابل فـروش  » محصول کشاورزي زیستی«را سپري کردند به عنوان 

  .هستند
توانند همزمان با هـم دوره گـذر را طـی     ها می زمین و دام: 2-2
  .نمایند
 حداقل طول دوره گذر براي تولید محصوالت مختلـف بـه  : 3-2
  : ر استیشرح ز
  

  طول دوره گذر        لمحصو
  ماه 12        گوشت

  روز 90        اتیلبن
  روز 42        مرغتخم

  
  ها منشاء دام -3

ي زیسـتی بـه دنیـا آمـده و      تمام حیوانات زیستی باید در مزرعه
 .پرورش بیابند

  
  شنهاداتیپ

هـاي رایـج پـرورش دام     پرورش دام زیستی نباید وابسته به نظام
  . باشد

د از مـزارع زیسـتی   یشوند با یوارد مرون مزرعه یکه از ب یهای دام
ـ  يو همکار یاز برنامه تعاون یا بخشیبوده و  ن کشـاورزان  یموجود ب

  .بهبود سالمت و تناسب گله باشند يبرا
  

  استانداردها 
  .ها باید از ابتداي تولد به صورت زیستی پرورش یابند دام: 1-3

و  هنگامی که دام زیستی در دسترس نباشد، سازمان گواهی کننده
تواننــد بــا رعایــت نکــات و  ي اســتانداردها مــی نهــاد اعمــال کننــده

هـاي پـرورش یافتـه در     ي اسـتفاده از دام  هاي زیـر اجـازه   محدودیت
 : هاي رایج را صادر کنند نظام
 روزه 2هاي گوشتی  جوجه. 
 اي هفته 18هاي تخمگذار  مرغ. 
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  هفته سن داشته باشند 2دیگر طیور باید. 
 اي که شیر آغوز دریافت کرده باشند  هفته 4هاي حداکثر  گوساله

 .ي غذایی آنها عمدتاًً از شیر تشکیل شده باشد و جیره
استفاده  هاي رایج هاي نظام توان براي اصالح نژاد از دام می: 2-3

درصـد کـل تعـداد     10ها باید سـاالنه حـداکثر    کرد که تعداد این دام
  . ي زیستی باشد هاي مزرعه دام

ي محـدود و بـا در نظـر گـرفتن      یک دورهتحت شرایط خاص و 
ي زیستی نیز  هاي مزرعه م درصد دا 10ش از ینکات زیر ممکن است ب

 :هاي تولید دام رایج وارد شوند از نظام
 حوادث طبیعی یا انسانی شدید و پیش بینی نشده  
 ي مزرعه بزرگ بودن بیش از اندازه  
 استقرار نوع جدیدي از تولید دامی در مزرعه  
 تاست 10ه تعداد دام آنها کمتر از ک یاماکن.  

  
 نژادهاي اصالح شده و اصالح نژاد -4

 اصول کلی
اي را انتخاب کرد که با شرایط محلی و  باید نژادهاي اصالح شده

  .بومی سازگار باشند
  

  شنهاداتیپ
ها بوده و باید در  اهداف اصالح نژاد نباید مغایر با رفتار طبیعی دام

  .ها باشد وب دامراستاي سالمت کامل و مطل
هایی باشد که نظام کشاورزي را به  اصالح نژاد نباید شامل روش

  .هاي زیاد وابسته سازد هاي سنگین و سرمایه گذاريفناوري
  .اصالح شوند یعیطب ید مثلیتول يها ها باید با روش دام
  

 استانداردها
هاي اصالح نژاد باید بـر اسـاس نژادهـاي اصـالح      سیستم: 1-4

طور طبیعی و بدون دخالت انسان تولید مثل  د که قادرند بهاي باش شده
  .کنند

  .تلقیح مصنوعی مجاز است: 2-4
  .هاي انتقال جنین و شبیه سازي اکیداً ممنوع است تکنیک: 3-4
 گـذاري و زایمـان   استفاده از هورمون براي تحریک تخمک: 4-4

یـل  خاص و بنـا بـه دال   يها که براي دام داً ممنوع است، مگر اینیاک
  .پزشکی و تحت نظر دامپزشک صورت بگیرد

  
  اخته کردن و قطع اندام حیوانات -5

  اصول کلی
  .خصوصیات و صفات اصلی حیوانات باید محترم شمرده شوند

  
  شنهاداتیپ

هایی انتخاب شوند که نیاز بـه قطـع انـدام آنهـا      الزم است گونه
  . نباشد

که خطرات این  شود می استثناء در این مورد تنها هنگامی پذیرفته
  .امر و درد و رنج دام در حداقل ممکن باشد

ت، کاهش درد و رنج و حفظ یباید تنها به خاطر امن یعمل جراح
  .ردیسالمت و رفاه دام صورت گ

  
  استانداردها

 .قطع اندام حیوانات مجاز نیست: 1-5
ز در مواقع لـزوم  یکه درد و رنج دام به حداقل برسد و ن یدر صورت

  :استفاده شود، استثنائات زیر قابل قبول است یهوشیب ياز داروها
 اخته کردن  
 بریدن دم گوسفندها  
 بریدن شاخ  
 ١دام يها ر اندامیا سای، گوش و ینیوارد کردن حلقه به ب  
 از رشـد   يریدن پوست اطراف دم گوسفند بـه منظـور جلـوگ   یبر

 ).ج استیا رایدر استرال( ٢وع مگسیپشم و ممانعت از ش
  

  تغذیه دام -6
  صول کلی ا

ي زیستی کـه کیفیـت خـوبی دارد     زیستی باید از علوفه يها دام
  .تغذیه کنند

  
  شنهاداتیپ

ن شـده و  یي غذایی باید به نحوي باشد که نیازهاي دام تأم جیره
  .اي طبیعی خود را انجام دهد و تغذیه یدام بتواند رفتار گوارش

ن مصـرف انسـا   يزیستی که برا یع غذاییصنا یدات جانبیاز تول
  .توان استفاده کرد یها م ه دامیتغذ يست برایمناسب ن

ـ تغذ يازهـا یمتناسب با ن یم غذایید رژینشخوار کنندگان با  يا هی
کنسانتره و  يد تنها دارایها نبا ن دامیا یم غذاییافت کنند و رژیخود در
  .لو شده باشدیس يعلوفه

  .د شودیا همان منطقه تولید از درون مزرعه یعلوفه با
  .دام استفاده کرد يدر غذا ید از مواد رنگید دام زیستی نبایلدر تو

ي تمام نشخوارکنندگان خوراك الیافی  الزم است هر روز در جیره
  .وجود داشته باشد

                                                        
1- ringing  
2- mulesing    
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  استانداردها

  .ها باید با علوفه زیستی تغذیه شوند دام: 1-6
ـ علوفه غ یتوان درصد کم می ط خاصیدر شرا  ير زیسـتی بـرا  ی

  :ط عبارتند ازین شرایا. استفاده کرد يمدت زمان محدود
 یت یفیکه ک یزماننباشد یت علوفه زیستی کافیا کم.  
 شرفت استیپ یزیستی در مراحل ابتدای يکه کشاورز یمناطق. 

ش ید بینشخوارکنندگان نبا ير زیستی در علوفه برایدرصد مواد غ
ـ غ يدرصد ماده خشـک و بـرا   10از  ـ  ری  15ش از ینشـخوارکنندگان ب

 .اده خشک باشددرصد م
ـ علوفه غ یتوان درصد کم می ط خاصیدر شرا  ير زیسـتی بـرا  ی

  :ط عبارتند ازین شرایا. استفاده کرد يمدت زمان محدود
 ر مترقبهیحوادث غ  
 نامطلوب یط آب و هواییشرا 

 
 درصد 50حداقل بیش از ( ي غذایی اي از جیره بخش عمده: 2-6

ر مزارع زیسـتی منطقـه   باید از خود واحد دامی یا با همکاري دیگ) آن
  . تأمین شود

تواننـد   ي استانداردها می کنندهکننده و نهاد اعمالسازمان گواهی
با توجه به شرایط محلی و با اعمال محدودیت زمانی، استثنائاتی را در 

  .این زمینه قایل شوند
شده  ي تولید ي تغذیه، علوفه فقط براي محاسبات اجازه نامه: 3-6

توان به عنـوان   سال نخست مدیریت زیستی را میدر واحد دامی طی 
ي حیواناتی استفاده  این علوفه فقط براي تغذیه. زیستی در نظر گرفت

تـوان   اي را نمی چنین علوفه. شود که در واحد دامی موجود هستند می
  .در بازارهاي دیگر تحت عنوان زیستی به فروش رساند

 :یداً ممنوع استکاربرد مواد زیر در جیره غذایی دام اک: 4-6
 بـراي  ) مثـل ضـایعات کشـتارگاه   (هـا   هـاي جـانبی دام   فرآورده

  نشخوارکنندگان
  هر نوع مدفوع حیوانات  
 قرار ) مثل هگزان(هاي شیمیایی مواد غذایی که در معرض حالل

  .گرفته یا به آنها مواد شیمیایی دیگر اضافه شده است
 ي خالص  اسیدهاي آمینه  
 یوژنتریبات نیر ترکیاوره و سا  
 هاي رشد مصنوعی محرك  
 آورهاي مصنوعی اشتها  
 مواد نگهدارنده، به استثناء زمانی که براي فرآوري جیره مصرف 

  .شوند می
 مواد رنگی مصنوعی 

 
 ها از ویتامین هـا، عناصـر نـادر و    ممکن است در تغذیه دام: 5-6

  . هاي غذایی طبیعی استفاده شود مکمل
ی و بـا کیفیـت خـوب در    ن مواد بـه مقـدار کـاف   یکه ا در صورتی

  . توان از انواع مصنوعی آنها استفاده کرد یدسترس نباشند، م
 ي تمام نشخوارکنندگان باید هر روز خوراك الیافی در جیره: 6-6

  .وجود داشته باشد
 هـاي  ي غـذایی دام  توان از مواد حفاظتی زیـر در جیـره   می: 7-6

  :زیستی استفاده کرد
 ها ها، آنزیم ها، قارچ باکتري   
 ر مالس یهاي جانبی صنایع غذایی نظ فرآورده  
 هاي گیاهی فرآورده 

توان از مواد حفاظتی شـیمیایی و   هوایی خاص می و در شرایط آب
ر اسـید اسـتیک، اسـید فورمیـک و اسـید پروپیونیـک،       یمصنوعی نظ

  . ها و مواد معدنی استفاده کرد ویتامین
 ي زیستی گونـه  نوزاد پستانداران باید با شیر مادري یا شیر: 8-6

ـ که ا یه شده و تنها پس از گذشت زمانیخود تغذ طـور   هـا بـه   ن دامی
  .ر گرفتیتوان آنها را از ش یشوند، م یر گرفته میاز ش یعیطب

ر یتواند از شـ  یر زیستی، دامدار میدر صورت در دسترس نبودن ش
  .دیر زیستی استفاده نمایغ

ر کـه فاقـد   یش يها نیگزیاز جا يتواند در مواقع ضرور یدامدار م
هـا باشـند،    دات کشتارگاهیا تولی یمصنوع يها یک، افزودنیوتیب یآنت

  .استفاده کند
  

  یدامپزشک -7
  یاصول کل

ه یـ ق تغذیـ ت زیستی سبب بهبود و حفظ سالمت دام از طریریمد
 يبدون تنش و انتخاب نژاد مناسب برا یط زندگیمتعادل زیستی، شرا

  .شود یها م ها و انگل يماریمقاومت به ب
  

  شنهاداتیپ
ر سالمت دام را حفظ کـرده و از  یز يها ق روشیالزم است از طر

  :کرد يریمار شدن آن جلوگیب
 انتخاب نژاد مناسب.  
 يازهـا یکه متناسب با ن يات دامپروریاز عمل یهای انتخاب روش 

بـه مراتـع و    یمنظم و دسترس یهر گونه باشد مثل حرکات بدن
ـ منظـور تحر  سرباز به يها مکان ـ یطب یسـتم دفـاع  یس کی و  یع

  .ها يماریمقاومت به ب
 ت و خوبیفیه علوفه زیستی با کیته. 
 زان مناسبیانبار کردن علوفه به م. 
 ت و تناوب چرایریمد.  
 هاي درمانی طبیعی از جمله هومئوپاتی، داروهاي  داروها و روش
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 . گیرد آیورودیک و طب سوزنی مورد تأکید قرار می
  اصلی باید یافتن علت بیماري و در صورت وقوع بیماري، هدف

مناسـب   يهـا  پیشگیري از شیوع بعدي آن از طریق اتّخاذ روش
  .باشد یتیریمد
  

  استانداردها
 هاي عملی بـراي  باید از تمامی ابزارهاي پیشگیري و روش: 1-7
  .ن سالمت دام استفاده شودیتضم

 هـاي  کـارگیري روش  کـه یـک دام علیـرغم بـه     در صورتی: 2-7
عاً معالجـه شـده و در صـورت لـزوم در     ید سریر شد، بامایب يریشگیپ

که معالجه دام  یدر صورت. ردیها قرار گ ر دامیمناسب، جدا از سا یمکان
د در صدد معالجه دام یهوده درد نکشد دامدار بایشود که دام ب یباعث م

ت یسبب شـود تـا دام وضـع    يماریدرمان ب يها اگر روش ید، حتیبرآ
  .دهدزیستی خود را از دست ب

ا یو  یدامپزشک یاییمیش يمجاز است از داروها یدامدار تنها زمان
  :ها استفاده کند که کیوتیب یآنت
 ر یو درمان امکان پذ يریشگیپ يها معالجه دام با استفاده از روش

  .نباشد
 ن داروها تنها با نظارت دامپزشک استفاده شودیا. 

 رشـد کـه  استفاده از مواد تحریک کننده یا کاهش دهنـده  : 3-7
  . داً ممنوع استیدارند اک یمنشاء مصنوع

  :واکسیناسیون در موارد زیر مجاز است: 4-7
 وجـود دارد و احتمـال   يا شـناخته شـده   یبوم يماریکه ب یجای 

ر یبـا سـا   يمارید و بیصورت مشکل درآ رود که در منطقه به می
  .قابل کنترل نباشد یتیریمد يها روش

 است یون الزامیناسیسکه طبق قانون، انجام واک یزمان.  
 ک تولید نشده باشندیژنت یق مهندسیها از طر که واکسن یزمان.  

  
  ها و ذبح انتقال دام -8

  اصول کلی
  .ها باید با حداقل تنش براي آنان همراه باشد انتقال و ذبح دام

  
  شنهاداتیپ

  .ها باید به حداقل برسد مسافت انتقال و دفعات انتقال دام
  .ها مناسب باشد باید براي تک تک دامها  محیط انتقال دام

  .طور مرتب بازدید شوند ها طی انتقال، به الزم است دام
هوایی و طول مدت   و الزم است در طی انتقال، بسته به شرایط آب

  .ها تغذیه شده و به آنها آب داده شود انتقال، دام
هـا و ذبـح آنهـا هسـتند بایـد از       که مسـئول انتقـال دام   یکسان

دام استفاده کنند که شـامل مـوارد زیـر     يکاهش تنش برا يها روش

 :است
  .ن بردن تنشیاز ب ياستراحت برا یزمان کاف) الف
  .ها دام یحفظ ساختار اجتماع) ب
ـ  ی، صـوت يبصر( اجتناب از هرگونه تماس دام) ج ـ ا بوی بـا  ) یایی

 . که در حال ذبح هستند یواناتیا حیها  الشه دام
وسایل مورد اسـتفاده در  . حس شود یهر حیوان قبل از ذبح باید ب

ل یدل استثنائات ممکن است به یبرخ. حسی باید به خوبی کار کنند بی
 ذبـح  یاگر حیوانات بدون بی حس. وجود داشته باشد یمسائل فرهنگ

  .د در محیطی آرام صورت گیردین کار بایشوند، ا می
تر وجود داشته باشد، به یار و محلیس يها که کشتارگاه یدر صورت

 .است از آنها استفاده شود
 

  استانداردها 
در تمام مراحل مختلف انتقال و ذبح، باید یک نفر مسـئول  : 1-8

  .رفاه و آرامش حیوانات باشد
. رفتار با حیوانات طی انتقال و ذبح، باید آرام و مالیم باشد: 2-8

  .استفاده از شوك الکتریکی یا مواردي از این قبیل اکیداً ممنوع است
 ها در طی انتقال و ذبح بایـد طـوري باشـد کـه     شرایط دام: 3-8

  :ابدیر به حداقل ممکن کاهش یاثرات نامطلوب ز
 تنش.  
 ي نقلیه ها و خروج آنها از وسیله سوار شدن دام .  
 هایی با جنسیت متفاوت هاي مختلف دامی یا داماختالط گروه .  
 ها با کیفیت و مناسب بودن تجهیزات مربوط به انتقال دام.  
 دما و رطوبت نسبی محل انتقال و ذبح.  
 ها گرسنگی و تشنگی دام.  
 نیازهاي خاص هر حیوان. 

قبل یا طی انتقال هیچ نوع محرك یا آرام بخش شیمیایی : 4-8
 .ها داده شود مصنوعی نباید به دام

ي حیوانات باید طی تمـام مراحـل    ها یا دسته هر یک از دام: 5-8
  .شدانتقال و ذبح قابل شناسایی با

 ي زمانی تا کشتارگاه نباید بـیش از هشـت سـاعت    فاصله: 6-8
  .باشد

شده که حدود هشـت سـاعت    یگواه يها که کشتارگاهیدر صورت
ش از یتواند ب یفاصله نداشته باشند موجود نباشد، مدت زمان انتقال م

  .نجامدیز به طول بین نیا
  

  زنبور داري -9
  اصول کلی

م است که از طریق عمل گرده هاي مه زنبورداري یکی از فعالیت
  . اي در تولید محصوالت زراعی دارد افشانی زنبورها نقش عمده



  1388، سال 2، شماره 1بوم شناسی کشاورزي، جلد نشریه      124

  
  شنهاداتیپ

کندوها باید از مواد طبیعی ساخته شـده و خطـري از نظـر آلـوده     
  . سازي طبیعت و عسل تولیدي نداشته باشند

هنگام کمبود مواد غذایی ناشی از شـرایط اقلیمـی یـا اسـتثنایی،     
 .نی زنبورها را با مواد غذایی زیستی، تغذیه نمودتوان کل می

یابند، باید  می هاي طبیعی پرورش هنگامی که زنبورها در بوم نظام
هاي بومی حشـرات و نیازهـاي گـرده     ایمنی و حفظ تمامیت جمعیت

 . افشانی گیاهان بومی به دقت رعایت شود
 زیستی و يي اصول دامپرور مدیریت کندوها باید بر اساس کلیه

  .آنها صورت پذیرد ياستانداردها
قابلیت سازگاري زنبورها با شرایط محیطی، بقاء و مقاومت آنها به 

 .ها باید به دقت لحاظ شود بیماري
الزم است در طی استخراج و فرآوري عسـل، دمـاي آن تـا حـد     

  .امکان پایین نگه داشته شود
تا آب  ع و متنوع باشدیوس یي کاف باید به اندازه يآور مناطق جمع

  .فراهم باشد یبه مقدار کاف یو مواد غذای
هاست و با استفاده  سالمت زنبورها بر اساس پیشگیري از بیماري

هایی نظیر گزینش مناسب زنبورها، شرایط محیطی مناسـب،   از روش
  .گیرد ي غذایی موازنه شده و عملیات پرورشی مناسب صورت می جیره

ید حتماً از گیاهانی که به منابع شهد طبیعی، عسل خام و گرده، با
  . اند تأمین شود صورت زیستی و یا طبیعی پرورش یافته

  
  استانداردها

 هاي طبیعی قرار کندوها باید در مزارع زیستی و یا بوم نظام: 1-9
  . داده شوند

کندوها نباید نزدیک مزارع متداول و یا سایر منـاطقی کـه   : 2-9
  .شوند خطر آلودگی در آنها باالست، قرار داشته

 ید با گـرده و عسـل کـاف   ید، کندوها بایفصل تول در پایان: 3-9
  . گذاشته شوند یدوره رکود باق یزنبورها در ط یبقاء کلون يبرا

ـ  ید تنها در فاصـله زمـان  یبا یلیه تکمیهرگونه تغذ ن برداشـت  یب
ـ ید تولیعسل و شروع دوره جد تنهـا   ين مـوارد ید انجام شود و در چن

  . زیستی استفاده کردا شکر ید از عسل یبا
ـ      یدرصورت تـوان بـا اجـراء     یکه شـکر زیسـتی موجـود نباشـد م

  .قائل شد یاستثنائات یت زمانیمحدود
. نمود هاي زیستی تبدیل توان به کلنی می هاي زنبور را کلنی :4-9

چنانچه در دسترس ( زنبورهاي جدید باید از واحدهاي تولیدي زیستی
  .تأمین شوند) باشند

ه عنوان عسل زیستی قابل ارائه در بازار است که عسل هنگامی ب
  .نیازهاي گفته شده حداقل به مدت یکسال رعایت شده باشد

. هاي زیستی تعویض شود ها باید با موم ي گذر، موم در طی دوره
اي در کندو استفاده نشده باشـد و خطـر    ي ممنوعه اگر قبالً هیچ ماده

  .ضرورتی ندارد آلودگی موم وجود نداشته باشد، تعویض موم
اگر تعویض موم در طی یک سال عملی نبود، ممکن است طـول  

  .ي گذر با نظر نهادهاي تأیید کننده افزایش یابد مدت دوره
. کندوهاي زنبور عسل باید از مواد طبیعی ساخته شده باشد: 5-9

استفاده از مواد ساختمانی که اثرات بالقوه سمیتی دارند اکیـداً ممنـوع   
  .است

 هـا و بـراي   ستفاده از مواد زیر براي کنترل آفات و بیماريا: 6-9
  :ضدعفونی کردن کندوها مجاز است

 اسید فرمیک و اسید الکتیک.  
 اسید استیک و اسید اکسالیک.  
 گوگرد.  
 مثل منتول، اوکالیپتول، کافور یعیطب يها اسانس.  
 انسیس نجییباکتري باسیلوس تور.  
   وزآور بـراي گنـدزدایی   استفاده از بخار، شعله مستقیم و سـود سـ

 .کندوها
  
 توان بـا در نظـر گـرفتن    اگر پیشگیري مؤثر واقع نشد، می: 7-9

 :ر از داروهاي دامپزشکی استفاده کردیط زیشرا
  ک باشندیتوتراپئوتیا فیترجیحاً هومئوپاتیک.  
 هاي دارویی مصـنوعی شـیمیایی اسـتفاده شـود،      اگر از فرآورده

  .عسل تولید شده زیستی نیست
 ي کنـدوها و در یـک    اي تحت درمان را باید جدا از بقیهکندوه

 .ساله نگهداري کرد ي تبدیل یک دوره
 یجـاد آلـودگ  ین بردن نوزادان زنبور نر تنها بـا اسـتفاده از ا  یاز ب

  .مجاز است Varroa jacobsoniتوسط کرم 
سالمت کندوها باید در ابتدا از طریـق رعایـت بهداشـت و    : 8-9

  .دمدیریت کندو صورت گیر
از بین بردن زنبورهاي درون شانه براي برداشـت تولیـدات   : 9-9

  .آنها اکیداً ممنوع است
 هـاي زنبـور ملکـه    عملیات نقص عضوي نظیر بستن بال: 10-9

  .اکیداً ممنوع است
  .تلقیح مصنوعی ملکه مجاز است: 11-9
در طی عملیات استخراج عسل، استفاده از مواد شـیمیایی  : 12-9

  .راندن زنبورها شود، اکیداً ممنوع استمصنوعی که باعث 
مواد مورد . ابدید تا حداقل ممکن کاهش یاز دود با استفاده: 13-9

باشند که در اسـتانداردها مجـاز    يا از موادیبوده  یعید طبیاستفاده با
  .اند شمرده شده
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  و کنترل محصوالت غذایی يفرآور -10
  یاصول کل
ار یدر اخت یت و باارزشیفیدات باکیمحصوالت زیستی، تول يفرآور

  .دهد می ن محصوالت قراریمصرف کنندگان ا
  

  شنهاداتیپ
و کنترل، محصوالت زیستی بایـد هـم از    يمرحله فرآور یدر ط
. ر زیستی جـدا شـوند  یاز محصوالت غ یو هم از نظر مکان ینظر زمان

شـده و از آنهـا    یبـالقوه شناسـای   ین الزم است منـابع آلـودگ  یهمچن
  . اجتناب گردد

  
 استانداردها

در طی مراحل فرآوري و کنترل نباید محصوالت زیستی و : 1-10
  .غیر زیستی با هم مخلوط شوند

تمام محصوالت زیستی باید به روشی نگهـداري شـده و   : 2-10
انتقال یابند که در طی زمان فرآوري با محصوالت رایج تمـاس پیـدا   

  .نکنند
کردن  م از قبیل تمیزها و ابزارهاي الز باید از تمامی روش: 3-10

محصـوالت   یاز آلودگ يریجلوگ يسات و ابزارها برایتأس یو گندزدای
  .ها استفاده کرد ندهیزیستی با آال

  
  اجزاء تشکیل دهنده: 11

  یاصول کل
ـ زیسـتی تنهـا از مـواد اول    يهـا  فرآورده یتمام ـ ه زیسـتی ته ی ه ی

  .شوند یم
  

  شنهاداتیپ
ـ بایـد از مـواد اول   کنندگان در هر زمان که ممکن است يفرآور ه ی

  .زیستی استفاده کنند
ر یشوند و سا یر استفاده میند تخمیفرا يکه برا یها، موجودات میآنز

ـ بایـد بـه روش زیسـتی تول    یکیولـوژ یکروبیبات میترک د شـده و در  ی
  . ر شوندیمواد و اجزاي زیستی است تکث يکه دارا یطیمح

  
 استانداردها

هاي زیستی به  تولید فرآوردهتمامی مواد مورد استفاده در : 1-11
ها و موادي که استفاده از آنها مجاز شمرده شده است و  غیر از افزودنی

انـد ولـی مطـابق بـا      موادي که بـه روش غیـر زیسـتی تولیـد شـده     
  .استانداردهایالصاق برچسب هستند، باید زیستی باشند

در مواردي که مواد اولیه زیستی به میزان کـافی موجـود نباشـد،    

تواند اجازه استفاده از مواد خام غیر  ي استانداردها می اعمال کننده نهاد
اي  زیستی را صادر کند که در این رابطه بایـد ارزیـابی مجـدد و دوره   

  .این مواد نباید منشاء مهندسی ژنتیک داشته باشند. صورت گیرد
توانند در تولید محصوالت زیستی استفاده  آب و نمک می: 2-11

ین مواد در محاسبه درصد اجزاء تشکیل دهنده زیستی شوند و میزان ا
  .شود محسوب نمی

ها و سایر مواد  مواد معدنی از قبیل عناصر کمیاب، ویتامین: 3-11
جداسازي شده مشابه نباید مورد استفاده قرار گیرند، مگر اینکه اجبـار  
قانونی در استفاده از آنها و یا احتمال کمبود غذایی حاد وجود داشـته  

 .دباش
 هایی کـه اسـتفاده از   ها و آنزیم مایه تلقیح میکروارگانیسم: 4-11

ـ را یع غذاییآنها در صنا بـه اسـتثناء موجـودات حاصـل از     (ج اسـت  ی
تواند مورد اسـتفاده   یم) ک و محصوالت آنهایژنت یهاي مهندس روش

ــرار گ ــقـ ــرآور. ردیـ ــان از   يفـ ــورت امکـ ــد در صـ ــدگان بایـ کننـ
کـه مـواد    یکشت يهاطینند که در محاستفاده ک یهای سمیکروارگانیم

  . افته باشندیر یي آنها مجاز است، تکث ل دهندهیتشک
  

 يفرآور يها روش: 12

  یاصول کل
کـه   یکـ یزیو ف یکی، مکـان یکیولوژیب يها زیستی با روش يغذا

د یـ شـود تول  یل دهنده و محصـول مـ  یت اجزاء تشکیفیباعث حفظ ک
  .گردد یم

  
  شنهاداتیپ

ـ انجام گ یی باید به شکلمحصوالت زیست يفرآور رد کـه ارزش  ی
  .آنها حفظ شود یغذای

اسـتفاده کننـد کـه تعـداد و      یهای کنندگان باید از روش يفرآور
  .ابدیر مواد کاهش یها و سا یزان استفاده از افزودنیم

  
 استانداردها

 هاي مورد استفاده براي فرآوري محصوالت غـذایی  روش: 1-12
. داشـته باشـد   یکیو مکـان  یکـ یزی، فیکیولـوژ یت بید ماهیزیستی با

کـه بـا محصـول واکـنش      ير موادیو سا یاستفاده از هرگونه افزودن
که استفاده از آنهـا   يد به موادیشوند با یر آن مییا باعث تغیدهند  یم

  .مجاز شمرده شده است، محدود شود
گیري باید تنها با استفاده از آب، اتانول،  استخراج یا عصاره: 2-12
کـربن و نیتـروژن    اکسـید  دي یوانی و یا گیاهی، سـرکه، هاي ح روغن

صورت گیرد و کیفیت این مواد نیز باید متناسب با هـدف اسـتفاده از   
  .آنها باشد

 .استفاده از اشعه مجاز نیست: 3-12
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اي که ماهیت شیمیایی داشته  هاي تصفیه استفاده از روش: 4-12
. د باید محدود شوددهن می را تغییر  و با محصول واکنش داده و یا آن

  .رود نباید داراي آزبست باشد کار می ابزاري که براي تصفیه به
  :شرایط زیر براي انبارداري محصوالت مجاز است: 5-12

 کنترل شده يهوا  
 کنترل دما  
 خشک کردن  
 م رطوبتیتنظ  

  
  .است استفاده از گاز اتیلن براي رسیدگی محصوالت مجاز: 6-12
  

  اه يماریکنترل آفات و ب -13
  یاصول کل
ـ مناسـب تول  يها زیستی با استفاده از روش يغذا د کـه شـامل   ی

ا اشـعه  ی یاییمیز کردن بدون استفاده از مواد شیت بهداشت و تمیرعا
  .شود می ها محافظت يماریباشد از آفات و ب یم

  
  شنهاداتیپ

، یکـ یزیموانـع ف : ن موارد هسـتند یه شده شامل ایتوص يمارهایت
شـامل  (وت، نور و اشعه ماوراء بـنفش، تلـه   ا مافوق صی یامواج صوت

کنتـرل   ي، کنترل دما و هـوا )طعمه يدارا يها و تله یفرمون يها تله
  .شده

  
 استانداردها

 هـاي زیـر بـراي مـدیریت آفـات      استفاده از مواد و روش: 1-13
  :ت داردیارجح

 و  ین بردن محل زندگیب و از بیر تخرینظ يریشگیپ يها روش
  .ساتیه تأسن موجودات بیا یدسترس

 یکیزیو ف یکیولوژی، بیکیمکان يها روش.  
 ز شمرده شدهیکه استفاده از آنها در استانداردها جا يمواد.  
 ها کش ر از حشرهیها به غ مواد مورد استفاده در تله.  

 هاي ممنوع کنترل آفات شامل مـوارد زیـر هسـتند،    روش: 2-13
  :شوند ین موارد محدود نمیتنها به ا یول
 که استفاده از آنها مجاز است یکشهای آفت.  
 ـ نید آلومید، فسفیل برومایلن، متید اتیاستفاده از بخور اکس وم و ی

  .که استفاده از آنها مجاز است ير موادیسا
 زه کنندهیونیي  اشعه 

سبب  ها یا مواد ممنوعه استفاده مستقیم و یا کاربرد روش: 3-13
ـ  یم ـ ننـده با تولیـد ک . ن بـرود یشود که زیستی بودن محصول از ب د ی
ل یـ محصـول از قب  یاز آلـودگ  يریجلـوگ  يالزم را برا يها ینیب شیپ

سات و پاك کـردن آنهـا   یا تأسیخارج کردن محصول زیستی از انبار 
د سبب یسات، نبایا تأسیلوازم و  يکاربرد مواد ممنوعه برا. عمل آورد به

  .گردد ید میشود که در آنجا تول یمحصول یآلودگ
  

 يبند بسته -14

  یکل اصول
ن اثر را بر یباشد که کمتر يد طوریمحصول زیستی با يبند بسته
  .ط داشته باشدیا محیمحصول 

  
  شنهاداتیپ

ر یغ يبند د از کاربرد مواد بستهیزیستی با يکنندگان غذا يفرآور
  .ندیز نمایپره يضرور

 يبنـد  بسـته  یهـای  د در صورت امکان با پوششیزیستی با يغذا
  .ه باشندیافت داشته و قابل تجزیا بازیدد و ت استفاده مجیشود که قابل

  
 استانداردها

رونـد نبایـد سـبب     کار مـی  بندي به موادي که براي بسته: 1-14
  .آلودگی غذا شود

دارنده غذا کـه   هاي نگه بندي یا بسته استفاده از مواد بسته: 2-14
کننده یا گازهـاي فـراري    هاي مصنوعی، مواد حفاظت کش داراي قارچ
رونـد،   کار می کننده براي دفع آفات بهعفونی به عنوان ضدهستند که 

  .اکیداً ممنوع است
دوم  هاي بازیافت شده یا دست تولید زیستی نباید در بسته: 3-14

بـوده باشـند کـه زیسـتی بـودن       يکه احتمال دارد در تماس با مواد
  .شود يبند اندازد، بسته یمحصول را به مخاطره م

  
 الصاق برچسب  -15

  یکلاصول 
افت یق، برچسب زیستی دریطور مشخص و دق دات زیستی بهیتول

  .کنند یم
  

  شنهاداتیپ
ت یک محصول زیستی رعاید یاستانداردها در تول یکه تمام یزمان

» زیستی يمحصول کشاورز«صورت  شد، محصول برچسب زیستی به
  . کند یافت میا عبارات مشابه دری

محصول بایـد بـر   د کننده یي تول ا مؤسسهیاسم و آدرس شخص 
  .برچسب ذکر شود يرو

باید  یو مواد افزودن يفرآور يها ل دهنده، روشیمواد تشک یتمام
  .د شودیبرچسب ق يبر رو
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ـ در خصوص محصـول با  یکسب اطالعات اضاف چگونگی د بـر  ی
  .د گرددیبرچسب ق يرو

ها و مواد مورد استفاده باید ذکر  یل دهنده، افزودنیتمام اجزاء تشک
  .شود

 اردهااستاند

محصول  اي که مسئول تولید یا فرآوري شخص یا مؤسسه: 1-15
  .است و همچنین مؤسسه گواهی کننده باید قابل شناسایی باشد

براي اینکه یک محصـول بـه عنـوان محصـول زیسـتی      : 2-15
  .شناخته شود حداقل باید مطابق این استانداردها باشد

صورت  به الصاق برچسب يمحصوالت برا یابیارز ي نحوه: 3-15
 ):درصد مربوط به وزن مواد خام است(باشد  یر میز
 ل دهنـده محصـول زیسـتی    یدرصد مواد تشک 95که  یدر صورت

کنـد و بایـد    یافت میزیستی در یباشد، محصول برچسب گواه
  .کننده را داشته باشد یمؤسسه گواه ینشان گواه

 ل دهنده زیستی باشد، یدرصد مواد تشک 95تا  70ن یکه ب یزمان
 يتواند بـرا  یي زیستی م واژه. شود یده نمیحصول زیستی نامم

ل دهنده زیستی یاز مواد تشک يا که بخش عمده نینشان دادن ا
اسـتفاده  » ساخته شده بـا مـواد زیسـتی   «ر ینظ یاست در عبارات

  . شود
 ل دهنده محصول زیستی یدرصد مواد تشک 70که کمتر از  یزمان

توان ذکـر کـرد    یم یول ،شود یده نمیاست، محصول زیستی نام

ي آن زیسـتی   ل دهنـده یاز اجزاء تشـک  یکیکه به عنوان مثال 
 .است

 
 که یک محصول از چنـدین مـاده تشـکیل دهنـده     زمانی: 4-15

ـ هر  یساخته شده باشد، درصد وزن ـ ن اجـزاء با یـ ک از ای  يد بـر رو ی
ن اجـزاء  یـ ک از ایا نبودن هر یز زیستی بودن یبرچسب ذکر شود و ن

  .د شودیطور کامل ق د بهیها با یافزودن ینام تمام. مشخص گردد
ـ اهـان  یدرصد کل وزن محصـول مربـوط بـه گ    2اگر کمتر از  ا ی

توان درصد آنها را ذکر نکرده و تنها به ذکر  یگر باشد، مید يها گونه
  .اکتفا نمود» گرید يها ا گونهیاهان یگ«عبارت 
آب و نمـک در محاسـبه درصــد اجـزاي زیسـتی منظــور     : 5-15

  .شود مین
 گـذر بایـد   ي هبرچسب محصوالت تولید شده در طی دور: 6-15

  .طور کامل از برچسب محصوالت زیستی مشخص باشد به
  

  یتشکر و قدردان
معاونـت محتـرم    یشک انجام این تحقیق بدون حمایت مال بدون

میسـر  ) 27/10/84/ 42952طرح شـماره  ( یدانشگاه فردوس یپژوهش
 یآن معاونت محترم تشکر و قدردان يمکاروسیله از ه گردید، بدین نمی
  . گردد می
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National organic standards for Iran: 

II. Concepts and principles of standards for organic animal products and food 
processing 

 

R. Ghorbani*, A. Koocheki, M. Jahan, M. Nassiri and P. Rezvani-Moghadam 1 
 
 

Abstract 
Recently organic agriculture as a most popular alternative production system has increasingly been 

considered by scientists, people and policymakers and governments in the world, and many research 
programs are directed to this sustainable production system. In organic agriculture it is hardly 
recommended to integrate plant with animal husbandry in agroecosystem. Various animal products 
such as meat, milk and even wool are interested by the consumers worldwide. Standards in organic 
agriculture are principles, regulations and criteria that must be considered from animal production up 
to packaging, processing and consumption. Many of animal husbandry systems in Iran have excellent 
potential to be easily converted to organic system, such as pastoral nomadism and even some 
industrial animal production units, but the main reason for the refusal of our products could be the 
absence of organic standards which are to be considered during the production of those products. 
Writing the basics and principles of animal organic standards and also organic food processing 
standards and regulations for Iran is the first significant and necessary step in order to develop organic 
food and animal production system. This paper recommends the principles and standards, considering 
IFOAM basic standards for organic animal products and food processing in Iran. 

  
Keywords: Alternative agriculture, Organic animal products, Healthy foods 
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