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چکیده
این تحقیق با هدف بررسی دیدگاه پرورشدهندگان مرغ گوشتی استان تهران نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک شکل گرفت .جامعه
آماری این پژوهش شامل کلیه پرورشدهندگان مرغ گوشتی استان تهران (مشتمل بر  540مرغدار) بود که از بین آنها  131نفر بهعنوان
نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند .ابزار اصلی تحقیق پرسشنامهای حاوی  55سؤاا و گویؤه بؤود.
نتایج تحقیق نشان داد که  42/9درصد از پاسخدهندگان دیدگاه «مثبت» و «نسبتاً مثبتی» نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک داشؤتند.
همچنین نتایج بیانگر آن بود که بین متغیرهای «سطح تحصیالت»« ،رضایت شغلی»« ،شغل جانبی»« ،داشتن مسئو فنی» با «نوع دیدگاه
مرغداران» مورد مطالعه ،نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک رابطه مثبت و معنیداری ( )p>0/04وجود دارد .ضمن اینکه بین متغیر
«شرکت در دورههای آموزشی مرتبط با تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک» با «نوع دیدگاه مرغداران» مورد مطالعه نسبت به این تولید رابطه
مثبت و معنیداری ( )p>0/01مشاهده شد .این در حالی بود که بین متغیرهای «سن تولیدکنندگان» مرغ گوشتی مورد مطالعؤه« ،سؤابقه
شغلی« ،تعداد دفعات جوجهریزی»« ،تولید یا عدم تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک»« ،مصرف یا عدم مصرف مؤرغ بؤدون آنتؤیبیوتیؤک»،
«میزان آگاهی از نحوة پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیک» با «نوع دیدگاه پاسخدهندگان» نسبت به «تولید مرغ بدون آنتؤیبیوتیؤک» رابطؤه
مثبت و معنیداری وجود نداشت.
واژههای کلیدی :دیدگاه ،تولیدکنندگان مرغ گوشتی ،مرغ بدون آنتیبیوتیک ،استان تهران
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بهروزی و همکاران

انساانهاا و

کهاا و اثارات آن بار ساالمت
یبیوتی 
به آنت 

مقدمه
گوشت مرغ یکی از مناابع مهاپ پروتئینای ،در تهذیاه

حیوانااات ماایباشااد) در آمریکااا گاازارش کاارد کااه

انسان است و در ایران و اکثر نقاط دنیا بخاش مهمای از

باقیماندههای پنیسیلین در شیر میتواند باع

ظهاور و

رژیپ پروتئینی انسانها را تشکیل میدهد .انسانها نهتنها

بروز واکنشهاای آلرژیاک شاود و ایان اثارات توساط

از مواد غذایی برای رفع گرسنگی ،بلکه برای بهارهوری

محققان دیگر نیز تأیید شده است و نشان داده است کاه

بیشتری از استفاده مایکننناد .بار ایان اسااا ،اهمیات

بقایای آنتیبیوتیک در گوشت و غاذاهای دیگار نیاز در

سالمتی مواد غذای نباید از دید انساانهاا پنهاان بماناد.

بسیاری از افراد واکنش های آلرژیک را ممکن سااخته و

انسااان بااا اسااتفاده از روشهااای نااوین پزشااکی و

ایمنی بدن را ضعیف میکند (.)Dewdney et al., 1991

دامپزشکی ،بیماریهای دام و طیور را شناسایی و کنتارل

نگرش یا دیدگاه عبارت است از ترکیبی از بااورهاا و

نموده و در این راستا استفاده از آنتیبیوتیکها را همانند

هیجانهایی که شخص را پیشاپیش آماده میکناد تاا باه

داروهای دیگر به خدمت گرفته است .اماا باا تو اه باه

دیگران ،اشیاء و گروههای مختلف بهشیوه مثبت یا منفی

مسایل ذکر شده ،طبیعی است که نگرانیهاایی در ماورد

نگاه کند .با مطالعه نگرشها و ارزیابی فرد از اشیاء و یاا

فرآوردههای حاصله از این دامها کاه عمادتاب باه طریا

موضوعی خاص میتوان پیشبینی یا هادایت اعماال یاا

صنعتی پرورش داده میشوند در میان مصار کننادگان،

رفتارهای آینده را در دست گرفت (گنجای .)1333 ،در

مسئولین بهداشتی و سازمانهای ذیربط بهو اود آیاد.

مورد نگرش کشاورزان و دامداران مطالعاات محادودی

این امر امعه پزشکی و دامپزشکی در هان و ایاران را

در داخل و خار از کشور انجام شاده اسات .از ملاه

بر آن داشته است تاا تحقیقاات متعاددی حاول محاور

قدیمی و همکاران ( )1331در تحقیقی به بررسی عوامل

باقیمانده داروها خصوصاب آنتیبیوتیکها در مواد غذایی

مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کشاورزی ارگانیاک،

انجام گیرد .در این میان مطالعات در مورد گوشت مارغ

پرداختند .نتایج نشاان داد کاه  23درصاد از کشااورزان

و تخپمرغ -بهدلیل خصوصیات با ارزش تهذیهای نظیار

مورد مطالعه نگرش مثبتی نسبت به کشاورزی ارگانیاک

درصد پروتئین باال ،میزان چربی کپ ،طبخ آسان و سریع

داشتند .شعبانعلی فمی و همکاران ( )1333در مطالعهای

و نظایر آن -نسبت به سایر فارآوردههاای دامای بیشاتر

به بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کار نسابت

باااوده اسااات (فااار زاده .)1335 ،از طرفااای ،و اااود

به مشارکت در کشاورزی ا تماع -پشاتیبان ،پرداختناد.

باقیماندههاای آنتایبیوتیاک در فارآوردههاای دامای و

نتایج این تحقیا نشاان داد کاه باین متهیرهاای ساط

مصر

آن توسط انسان از طری زنجیره غاذایی باعا

تحصیالت و رضایت شهلی کشاورزان مورد بررسای باا

بااروز واکاانشهااای آلرژیااک ،ت ا  ،اسااهال ،گرفتگاای

نوع دیدگاه آنها ،رابطه مثبت و معنایداری ()p> 1/15

ماهیجههای شکمی ،اثرات مخرب بر متابولیسپ ماواد در

و ود دارد .پاداریاامیی و صادیقی ( )1332در تحقیا

دستگاه گوارش و نظایر آنها میشود .کمیتاه SWANN

دیگری نگرش دامداران نسابت باه تلقای مصانوعی در

یهاا نسابت
(که وظیفه مطالعه مقاومت قابل انتقال باکتر 

گاوهای شیری شهرستان مرند را بررسای کردناد .نتاایج
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تحقی ا نشااان داد کااه  53/2درصااد دامااداران نگاارش

بهعناوان نموناه باا اساتفاده از نموناهگیاری تصاادفی-

«مثبت» و «نسبتاب مثبت» نسبت به تلقی مصنوعی دارناد.

طبقهبندی و بهرهگیری از فرماول کاوکران بارای تعیاین

ونلااو و همکاااران در پیوهشاای بااه بررساای نگاارش و

حجپ نمونه معلاوم انتخااب شادند ).(Cochran, 1977

دیدگاه مصر کنندگان در خصوص ماسات ارگانیاک و

دادههای مورد نیاز این تحقی بهروش مصاحبه حضوری

آن پرداختند ( .)Van Loo et al., 2013در

در سال  1333و از طری تکمیل پرسشنامه ماعآوری

)(EU

شد .روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات و پیشنهادات

به محصوالت ارگانیک اختصااص داده بودناد ،داناش و

 21نفر از متخصصین و صاح نظران علمای و ا رایای

آگاهی مصر کنندگان بر اساا معیارهای اتحادیه اروپا

از اساتید دانشگاه ،محققان و کارشناساان معاونات اماور

مورد بررسی و سنجش قرار گرفت .یافتاههاای تحقیا

دام وزارت هاااد کشاااورزی و نیااز اتحادیاه ماارغداران

نشان داد که مصر کنندگان ،ماست ارگانیاک را از نظار

گوشتی کشور مورد تأیید قرار گرفته بود .از سوی دیگار

میزان مصر

این مطالعه براساا آرم دیدی که اتحادیه اروپاا

آلفاای کرونباا

اثرات سالمت بخش ،سازگاری با محیط زیست ،کیفیات

برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضری

و سالمت بر انواع دیگر ماست تر ی میدهناد .ضامن

استفاده گردید که معادل  1/33درصد محاسابه شاد کاه

این که ،افرادی که به میزان بیشتری از ماسات ارگانیاک

بیانگر پایایی پرسشنامه بود.

استفاده میکردند اعتقاد بیشتری به برتر بودن آن داشتند.

دیدگاه پرورشدهندگان مرغ گوشتی نسبت باه تولیاد

عالوه بر آن ،مدل معادالت ساختاری نشان داد کاه باین

مرغ بدون آنتیبیوتیک از طری تلفی نتایج  12گویاه بار

ماست ارگانیاک

مبنای طیف  5گزینهای لیکرت شامل «کامالب مخالفپ= ،»1

آگاهی ،نگرش ،دفعات خرید و مصر
رابطه مثبت و معنیداری و ود داشت.
در این مطالعه هد

«مخالفپ= « ،»2نظری ندارم=  « ،»3موافقپ=  »2و «کاامالب

اصلی معرفی خصوصیات فاردی

موافقپ=  »5بود که برای این موارد،بهترتی

نمرات  1تاا

پرورشدهندگان مرغ گوشتی و نوع دیدگاه آنان نسابت

 5در نظر گرفته شده است .هپچنین بر اساا پاسخهای

به استفاده یا عدم استفاده از آنتیبیوتیکها در طول دوره

ارایه شده ،دیادگاه پارورشدهنادگان مارغ گوشاتی باا

پرورش و تولید گوشت مرغ بدون مصر

آنتیبیوتیاک

و هپچنین عوامل مؤثر در دیدگاه آنها بود.

اسااتفاده از روش

ISDM (Interval of Standard

) Deviation from Meanبه چهاار طبقاه تقسایپبنادی
شدند که طب فرمولهای زیار در چهاار ساط «منفای»

مواد و روشها
این تحقی از نظر محتوی و ماهیت ،از نوع تحقیقاات
کاااربردی ،باهصااورت پیمایشاای و بااا روش توصاایفی-
همبستگی بود .امعه آماری در این پیوهش شامل کلیه

( ،)Aنسبتاب «منفای» (« ،)Bنسابتاب مثبات» ( )Cو «مثبات»
( )Dبه صاورت زیار گاروه بنادی گردیدناد (کریمای و
همکاااران )1331 ،کااه در آن  Meanو  STDبااهترتی ا
نشانگر میانگین و انحرا

معیار بودند.

پرورشدهندگان مرغ گوشتی استان تهاران باا معیات
 251نفر در  15شهرستان بود که از بین آنهاا  135نفار
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صورت آماار توصایفی و آماار اساتنباطی بیاان گردیاد.

: A ≤ Mean – STDمنفی

وییگیهای فردی و شهلی مرغاداران ماورد مطالعاه در
دول ( )1نشان داده شده است .طبا یافتاههاای ایان

: Mean – STD ≤ B ≤ Meanنسبتاب منفی

تحقی  ،بیشترین فراوانی ساط تحصایالت مرباوط باه

: Mean ≤ C ≤ Mean + STDنسبتاب مثبت

لیسانس و باالتر بود .ضمن اینکه بیش از  22درصاد از
مرغ اداران مااورد مطالعااه دارای تحصاایالت دانشااگاهی

: Mean + STD ≤ Dمثبت

بودناد و  21/3درصاد از تولیدکننادگان ماورد بررساای،
در این مطالعه ،دادهها باا اساتفاده از نارمافازار SPSS

دارای تحصیالت دیپلپ و زیاردیپلپ بودناد .بایش از 22

(ویرایش  )22تجزیه و تحلیل شدند .بهمنظاور تجزیاه و

درصد بهرهبرداران نمونه دارای سن  51سال و یاا کمتار

تحلیل توصایفی دادههاا از شااخصهاای آمااری مانناد

از آن بودند .هپ چنین بیش از  51درصاد تولیدکننادگان

تهییرات ،میاناه،

نمونه دارای سابقه شهلی  21سال یا باالتر بودند .ضامن

کمینه و بیشینه استفاده گردید .هاپچناین بارای بررسای

اینکه میانگین سابقه شاهلی مارغداران نموناه برابار 22

رابطه باین متهیرهاای مساتقل ماورد بررسای و متهییار

سال بود .بیش از  33درصد از مرغداران مذکور از شهل

وابسته دیدگاه پرورشدهندگان مرغ گوشاتی نسابت باه

خود اصالب راضی نبودند .در مقابال ،تنهاا  12درصاد از

تولید مرغ بدون آنتایبیوتیاک ،باا تو اه باه ماهیات و

بهرهبرداران ماورد بررسای از شاهل مارغداری رضاایت

انحرا

معیار ،میانگین ،فراوانی ،ضری

مقیاا دادهها از آمار استنباطی مانند ضاری

همبساتگی

اسپیرمن ،آزمون مربع کاای و آزماون فریادمن اساتفاده
شد.

کامل داشتند.
یافتههای ایان تحقیا نشاان داد کاه  31/2درصاد از
مرغداریها مورد بررسی دارای مسئول فنی بودناد و 31
درصد از واحدها باهصاورت فاردی و  11درصاد بقیاه

یافتهها
در این پیوهش به ارایاه نتاایج حاصال از بررسای و
تجزیه و تحلیل دیدگاه پرورشدهنادگان مارغ گوشاتی
استان تهران نسبت باه تولیاد مارغ بادون آنتایبیوتیاک
پرداخته شد و یافتههاای حاصال از ایان تحقیا باه دو
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بهصورت شراکتی اداره میشادند .ضامن ایانکاه 31/2
درصد از مرغداریهای نمونه بهصورت ملکای و ماابقی
بهصورت ا ارهای اداره میشدند .هپچنین ،بایش از 23
درصد از مرغداران در کنار شهل اصلی مرغداری ،شاهل
دوم داشتند.
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دول ( -)1وییگیهای فردی و شهلی مرغداران مورد بررسی
متغیر

سطوح تغییر

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

سط تحصیالت

ابتدایی و کمتر

12

11/3

11/3

زیر دیپلپ

21

15/2

25/2

دیپلپ

35

25/5

52/2

فوق دیپلپ

22

13/3

22/1

لیسانس و باالتر

33

22/3

111

31-21

15

11/5

11/5

21-51

23

31/2

23/3

51-51

22

32/2

23

51-21

15

11/3

33/3

< 21

12

11/2

111

2-11

15

11

11

11-21

51

32/2

23/2

21-31

31

22/2

21/2

31-21

33

22/2

35/5

< 21

5

2/2

111

عدم رضایت

52

33/2

33/2

کپ

21

12/2

52/2

متوسط

23

31/5

35/1

زیاد

13

12/1

111

سن (سال)

سابقه شهلی (سال)

رضایت شهلی

توزیع فراوانی سطوح دیدگاه مرغداران مورد بررسای

شده است .نتایج این دول نشان میدهد که در مجموع

در استان تهران نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک باا

 52/3درصد پاسخگویان ،دیدگاه «مثبت» و «نسبتاب مثبتی»

استفاده از روش  ISDMتعیاین و در ادول ( )2ارایاه

نساابت بااه تولیااد ماارغ باادون آنتاایبیوتیااک داشااتند.

53

بهروزی و همکاران

دیدگاه پرورشدهندگان مرغ گوشتی نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک (مطالعه موردی استان تهران)

دول ( -)2توزیع فراوانی سطوح دیدگاه مرغداران مورد بررسی نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک
دیدگاه

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

منفی

22

15/2

15/2

نسبتا منفی

22

31/3

22/1

نسبتا مثبت

51

32/5

32/5

مثبت

21

15/2

111

مع

135

111

-

اولویتبندی مشکالت تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک با

اطمینان از سودآوری آن» و «دشوار بودن رعایت ضوابط

استفاده از آزمون رتباهای فریادمن در ادول شاماره 3

و مقررات سازمان دامپزشاکی» ،ساه اولویات اصالی از

نشان داده شده است .نتایج بیانگر آن است که به ترتی

مشکالت موانع تولید مرغ بدون آنتیبیوتیاک از دیادگاه

«عدم کشش بازار برای فروش محصول تولیدی»« ،عادم

مرغداران مورد مطالعه میباشد.

دول ( -)3اولویتبندی مشکالت مربوط به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک
عناوین مشکالت

میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبه

اولویت

مشکالت اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی

3/321

1/323

3/32

2

عدم اطمینان از سودآوری آن

1/353

1/225

1/35

2

دشوار بودن رعایت ضوابط و مقررات سازمان دامپرشکی

3/532

1/311

3/53

3

عدم کشش بازار برای فروش محصول تولیدی

1/325

1/535

1/32

1

محدودیت مدت زمان پرورش

2/221

1/323

2/22

5

اولویتبندی گویاههاای مرباوط باه بررسای دیادگاه
تولیدکنندگان مورد مطالعه در اساتان تهاران ( 12گویاه)
نسبت به تولید مارغ بادون آنتایبیوتیاک باا اساتفاده از

51
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دول ( -)2اولویتبندی گویههای مربوط به بررسی دیدگاه مرغداران نمونه نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک
میانگین

انحراف معیار

میانگین رتبهای

اولویت

گویه
دولت باید در آینده لوی استفاده از آنتیبیوتیک را بگیرد.

2/33

1/221

12/13

1

و ود آنتیبیوتیک سالمت مردم را به خطر میاندازد.

2/31

1/255

13/55

2

نقش رسانهها در تشوی مرغداران کپ است.

2/13

1/315

12/33

3

بدون آنتیبیوتیک نمیتوان مرغ گوشتی تولید کرد.

3/31

1/112

11/25

2

سود تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک بیشتر است.

3/22

1/131

3/33

5

3/23

1/321

3/22

5

مرغهای مو ود در بازار واقعاب بدون آنتیبیوتیک نیستند.

3/32

1/352

3/53

2

شرایط و ضوابط سازمان دامپزشکی برای تولید بسیار ساده است.

3/12

1/333

3/51

3

3/12

1/122

3/55

3

تولیدکنندگان عالقهای به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک ندارند.

3/15

1/155

3/35

11

تولیدکنندگان از مزایای مرغ بدون آنتیبیوتیک بیاطالع هستند.

2/33

1/151

3/11

11

مردم حاضرند برای مرغ بدون آنتیبیوتیک پول بیشتری پرداخت کنند.

2/35

1/313

2/53

12

آنتی بیوتیک در حد استاندارد ضرری ندارد.

2/22

1/221

5/32

13

هزینه تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک بیشتر از مرغ عادی است.

2/53

1/125

5/31

12

دولت از تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک حمایت نمیکند.

2/55

1/112

5/22

15

تولیدکنندگان با دریافت یارانه مرغ بدون آنتیبیوتیک تولید میکنند.

2/22

1/232

5/53

15

دولت در زمینه تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک دی نیست.

2/22

1/215

2/22

12

مردم از مصر

بدون مصر

مصر

آنتیبیوتیک ها در مرغ نگران نیستند.

آنتیبیوتیک میزان تولید مرغ کاهش مییابد.

نتااایج اادول ( )2نشااان ماایدهااد کااه از دیاادگاه

بدون آنتیبیوتیک از دیدگاه تولیدکننادگان نموناه باوده

تولیدکنندگان مورد بررسی سه گویه شامل «دولات بایاد

است .در این تحقی بهمنظور بررسی روابط مو ود بین

در چند سال آیناده لاوی اساتفاده از آنتایبیوتیاک در

متهیرهای مستقل تحقی و متهیار وابساته (ناوع دیادگاه

تولیااد گوشاات ماارغ را بگیاارد« ،».و ااود آنتاایبیوتیااک

پرورشدهندگان مرغ گوشتی نسبت به تولید مرغ بادون

سالمت مردم را به خطر میاندازد ».و «نقش رسانهها در

آنتیبیوتیک با استفاده از ضری

همبساتگی اساپیرمن و

تشوی مرغداران برای تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک کاپ

آزمون مربع کاای انجاام و نتاایج در ادول ( )5ارایاه

است ،».بهترتی

دارای بیشترین اولویت برای تولید مرغ

گردیده است.
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دیدگاه پرورشدهندگان مرغ گوشتی نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک (مطالعه موردی استان تهران)

دول ( -)5رابطه دیدگاه مرغداران نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک با سایر متهیرهای تحقی
متغیر وابسته

دیدگاه

متغیر مستقل

ضریب همبستگی/آزمون

سطح معنیداری

سط تحصیالت مرغدار

اسپیرمن

*1/113

سن مرغدار

اسپیرمن

1/125

سابقه شهلی مرغدار

اسپیرمن

1/313

رضایت شهلی مرغدار

اسپیرمن

*1/123

دارا بودن شهل انبی

مربع کای

*1/113

داشتن مدیر فنی

مربع کای

*1/112

تعداد دفعات و هریزی

اسپیرمن

1/235

تولید یا عدم تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک
مصر

* 1/15

≤p

یا عدم مصر

مرغ بدون آنتیبیوتیک

مربع کای

1/155

مربع کای

1/152

آگاهی از ارزش غذایی مرغ بدون آنتیبیوتیک

اسپیرمن

*1/112

آگاهی از نحوه پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیک

اسپیرمن

1/232

شرکت در کالاها و دورههای آموزشی

مربع کای

**1/111

و ** 1/11

≤p

با تو ه به نتایج ادول ( )5باین متهیارهاای ساط

بدون آنتیبیوتیک ،میزان آگاهی از نحاوه پارورش مارغ

تحصیالت ،رضایت شهلی ،شهل انبی ،داشتن مسائول

بدون آنتیبیوتیک با نوع دیدگاه مرغداران مورد مطالعاه،

فناای ،آگاااهی از ارزش غااذایی گوشاات ماارغ باادون

نسبت به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک رابطاه معنایداری

آنتیبیوتیک با نوع دیدگاه مرغداران مورد مطالعه ،نسبت

و ود ندشت.

به تولید مرغ بدون آنتیبیوتیک رابطه مثبت و معنیداری
( )p>1/15و ود داشت .هپچنین بین متهیر شارکت در

بحث و نتیجهگیری

کالاها و دورههای آموزشی مرتبط با تولید مرغ بادون

بااا تو اه بااه نتااایج تحقی ا  ،باایش از  21درصااد از

آنتیبیوتیک با نوع دیدگاه مرغداران مورد مطالعه نسابت

پاارورشدهناادگان ماارغ گوشااتی مااورد مطالعااه ،دارای

بااه ایاان تولیااد رابطااه مثباات و معناایداری ()p>1/11

تحصاایالت دیااپلپ و یااا باااالتر بودنااد و بااین سااط

مشاهده شد .ضمن این که باین متهیرهاای سان ،ساابقه

تحصیالت پرورشدهندگان مرغ گوشتی مورد مطالعاه و

شهلی ،تعداد دفعات و هریزی ،تولید یاا عادم تولیاد

نوع دیدگاه آنهاا رابطاه معنایداری ( )p>1/15و اود

مارغ

داشت .این درحالی اسات کاه نتاایج تحقیا نفیسای و

مرغ بدون آنتیبیوتیک ،مصار

52

یاا عادم مصار

دوره  ،5شماره  ،4پیاپی  ،02زمستان 4934
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همکاااران ( )1333در زمینااه بررساای ارتباااط میاازان

ضایعات در واحدهای پارورش و اه گوشاتی اساتان

تحصاایالت مالااک بااا عواماال ماادیریتی و فناای در

فارا ،به این نتیجاه رسایدند کاه کاارکرد آماوزش در

مرغداریهای تخپگذار استان تهران نشاان داد کاه باین

کاسااتن تلفااات و ضااایعات در واحاادهای پاارورش

تحصیالت و عوامل مدیریتی و فنی (تجربه کاری ،سابقه

و ههای گوشتی مورد بررسی مؤثر مایباشاد .هماین

شهلی ،تجهیزات ،فاصله مرغداری با شهر) رابطاه مثبات

امر در پیوهش خسرویپور و کماالی ( )1331در زمیناه

و معنیداری ( )p>1/15و ود داشت که مشاابه تحقیا

نقش ترویج و آموزش کشاورزی در گسترش کشاورزی

حاضر است .نتایج این تحقی نشان داد که باین تعاداد

ارگانیک و دستیابی به توسعه پایادار کشااورزی نیاز

دفعات و هریزی در سال و میازان آگااهی مارغداران

بهدست آمد .بهنحوی که خدمات مشااورهای -ترویجای

مورد بررسی از نحوهی پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیاک

و آموزشاای نقااش مثباات و مهم ای در توسااعه و رون ا

با نوع دیدگاه آنها نسبت به تولید این محصاول رابطاه

کشاورزی مدرن و ارگانیک ایفا میکند.

معنیداری ( )p>1/15و ود ندارد .این در حاالی اسات

یافتههای تحقی حاضر نشاان داد کاه بایش از نیمای

که تحقی شاهولی و معینیزاده ( )1332که عوامل ماؤثر

( 51/3درصد) از مرغدارن ماورد مطالعاه ساابقه شاهلی

بر ضایعات خوراک در صنعت طیاور گوشاتی کشاور و

باالی  21سال در این صنعت داشتند .لذا میتوان گفات

راهکارهای کااهش آن را بررسای کارده بودناد ،نتاایجی

که از نظر داشتن تجربه و سابقه شهلی در حاد متعاادلی

مخالف یافتههای تحقی حاضر را به دست آورده بودناد.

قاارار دارنااد .از سااوی دیگاار ،باایش از  23درصااد از

هپچنین یافتههای این پیوهش نشان داد کاه  51درصاد

مرغداران در کنار شهل اصلی ،دارای شهل دوم نیز بودند

مرغ داران مورد مطالعاه ،آگااهی و اطالعاات محادودی

و  33درصد از آنها از شهل اصلی خاود اصاالب راضای

نسبت به نحوه پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیاک دارناد و

نیستند .بر این اساا ،میتوان نتیجاه گرفات کاه میازان

 33درصد آنها در هیچ کالا یاا دورهای در رابطاه باا

درآمد حاصل از تولید مرغاداران ماورد بررسای ،کاافی

تولید و پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیک شرکت نکردهاند.

نبوده و آنها مجبورند بارای تاأمین هزیناههاای تولیاد،

بنابراین باا برگازاری کاالاهاا ،دورههاای آموزشای و

سرمایهگذاری بیشتر و از همه مهپتر ،برگشات سارمایه

برنامهریزیهای مدون ترویجی مرتبط با تولید مرغ بدون

اولیه ،شهل دومای نیاز در کناار کاار مارغداری (شاهل

آنتاایبیوتیااک ،باارای ارتقااای سااط آگاااهی ،دانااش و

اصلی) ،داشته باشند .نتاایج ایان تحقیا نشاان داد کاه

مهااارتهااای الزم در راسااتای تولیااد و پاارورش ایاان

بهترتیا

«عادم کشاش باازار بارای فاروش محصاول

محصول میتوان اقدام نمود .ضمن اینکاه ،باا شاناخت

تولیدی»« ،عدم اطمینان از سودآوری آن» و «دشواربودن

شاخصهای پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیاک در کشاور

رعایت ضوابط و مقررات سازمان دامپزشکی» ،مهپترین

با تو ه به استانداردهای باینالمللای مایتاوان گوشات

مشااکالت تولیدکنناادگان در زمینااه تولیااد ماارغ باادون

سالپ ،بهداشتی و مقوی تولید کرد .شااهولای و رحیمای

آنتاایبیوتیااک مایباشااد .ایاان اماار نشااان ماایدهااد کااه

( )1335در بررسی کارکرد آموزش بر کااهش تلفاات و

تولیدکنندگان ،نگران فروش و یافتن باازار فاروش مارغ
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استحصالی (مرغ بدون آنتیبیوتیک) ،حفظ سرمایه اصلی

داده و آن را از طری تعاونیهای مرغاداران گوشاتی در

و بازگشت آن از طری درآمد فاروش ایان محصاول و

اختیار تولیدکنندگان گوشت مرغ بدون آنتیبیوتیک قرار

نهایتاب حمایت دولت و سازمان دامپزشکی کشور هستند.

دهد .با تو ه به موضوع این پیوهش ،تحقیقات دیگاری

در مجموع ،با در نظر گرفتن یافتههاای ایان پایوهش

برای مقایسه نتایج پیدا نشد.

پیشنهاد میشود که دولت از طری رساانه ملیای و ساایر
کانالهای ارتباطی در معرفی و آموزش مزایاای اساتفاده

سپاسگزاری

از این محصول تالش نماید .ضمن این که ،دستگاههاای

نگارنده در خاتمه از ریاست محترم گروه دامپزشاکی

ذیربط میتوانند با ایجااد مراکاز خااص و معتبار بارای

فرهنگستان علوم مهوری اسالمی ایران ( نااب آقاای

عرضه و فروش این محصول اقدام نمایند ،تا بتوانناد باه

دکتر محمدقلی نادعلیان) ،اساتید محتارم گاروه (آقایاان

تبلیغ و بازاریابی این محصول بپردازند .ضامن ایانکاه،

دکتر حسن تا بخش ،سرکار خانپ دکترگیتیکریپ ،دکتار

افازایش

محمدحسن بزرگمهریفرد ،دکتر علی رضااخانی ،دکتار

تولید این مرغ بدون آنتی بیوتیاک ،نسابت باه برگازاری

سیدشهرام شکرفروش و دکتر سایدمحمدمهدی کیاایی)،

کالاهاای آموزشای و دورههاای ترویجای -تاو یهی

دوستان گرامای سارکار خاانپ مهنادا مهاری غالمای،

مرتبط با پرورش مرغ بدون آنتیبیوتیک بکوشند .عاالوه

ناب آقای دکتار حساامالادین اکبارین (ساازمان نظاام

بر آن ،وزارت هاد کشااورزی مایتواناد باا همکااری

دامپزشکی کشور) ،ناب آقای مهنادا سارمدی (اداره

باناااک کشااااورزی باااهمنظاااور تشاااوی و ترغیااا

کل هاد کشااورزی اساتان تهاران) تشاکر و قادردانی

پرورشدهندگان مرغ بادون آنتایبیوتیاک بارای تولیاد،

مینماید.
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Abstract
This research aimed to investigate the attitude of broiler breeders toward the production of antibioticsfree chickens in Tehran province. The statistical population in this study included all broiler breeders
(N=450) in Tehran province. Using stratified-random-sampling method 136 breeders were selected. The
main tool for data gathering was a questionnaire contained 44 questions and items. Results showed that
52.9% of the respondents had “positive” or “relatively positive” viewpoints about the production of
antibiotic-free chicken. The results also indicated that there were a significant (p < 0.05) positive
relationship between the attitude of production of antibiotic-free chicken with the education level, job
satisfaction, second job as well as having technical supervisor. Moreover, a significant (p < 0.01) positive
relationship was observed between the participation in training courses related to the production of
antibiotic-free chicken and the viewpoint of studied broiler producers. On the other hand, no significant
correlation was observed between the “viewpoint of chicken producers” and the variables such as: “age”,
“job background”, “frequency of progeny”, “production/non-production of antibiotic-free chicken”,
“consumption/non-consumption of antibiotic-free chicken” and “knowledge on breeding the antibioticfree chicken”.
Key words: Attitude, Broiler breeders, Antibiotic-free chicken, Tehran province
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