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 معاونت امور دهیاریها

 

دفتر عمران و توسعه روستايی 

3131اسفند ماه 

دستورالعمل کنترل بهداشت کشتار دام و 

ها در مناطق روستايی قصابی
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 ها دستورالعمل کنترل بهداشت کشتار دام و قصابی

  در مناطق روستايی 
 

 نقش دهياريها در تأمين و بهبود بهداشت روستا

هاي مختلف در محيط زندگي و مبتال شدن  وستايي وجود آلودگييكي از مشكالت بزرگ مناطق ر

شوند. به دليل عدم رعايت بهداشت؛  ها ايجاد مي هايي است كه از اين آلودگي ساكنين روستا به بيماري

 شود. بيماريهاي مختلف انساني, دامي و تخريب محيط زيست در اين مناطق مشاهده مي

كتاه    ستبب  رعايتت بهداشتت عمتومي    از طريتق  اهالي روستتا  توانند با آگاه ساختن ها مي دهياري

هتاي مستلو ,    تواننتد بتا همكتاري ستازمان     . همچنين متي بيماريهاي مختلف در محيط هاي روستايي شوند

 هاي مناسبي را به منظور رعايت مسائل بهداشتي به مردم ارائه دهند. آموزش

نجام دهند, ارائه گزارشهاي مربوط به بيماريهاي توانند ا ها مي هاي ديگري كه دهياري از جمله فعاليتها

هتاي مستلو  زاز جملته     ها و سازمان مختلف انسان و دام و نيز تخريب محيط زيست به معاونت امور دهياري

سازمان دامپزشكي, وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي, سازمان حفاظت محتيط زيستت, وزارت جهتاد    

 باشد. ( مي …كشاورزي و 

هاي مربوطته  ست ها و كارشنا ا با كمك شوراهاي اسالمي روستا و بخشداري بايد از دامپزشكه دهياري

كنتد, بتراي از بتين     هاي آنها را تهديد متي  بخواهند كه از روستاي آنان بازديد نموده تا اگر خطري مردم و دام

 بردن آن تالش نمايند.

 

 هدف

سالم و  بهداشتي كشتار دام و عرضه گوشتهدف از تدوين اين دستورالعمل ارائه مفاد نظام مديريت 

هاي مهم آن  ها و يافته باشد كه از جمله مهمترين خروجي مند آن مي و اجراي هدفمند و نظام بهداشتي

 توان به موارد زير اشاره نمود: مي

 اجتناب از مصرف غير بهداشتي گوشت دام و طيور در مناطق روستايي. -1

 ها. هاي ذبح دام و قصابي نده در محيطكن مبارزه با حشرات و عوامل آلوده  -2

 ها و افراد مسلو  و مرتبط با توزيع و عرضه گوشت در روستاها زنظير دهياران(. آموزش قصاب -3

 هاي زيست محيطي. آموزش ساكنين روستا به منظور رفع يا كاه  آلودگي -4
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 تعاريف -3ماده 

 اماکن عمومی روستايی -3

گيرند و يتا اينكته ختدماتي كته ارائته       موم ساكنين  روستا قرار مياماكني را گويند كه مورد استفاده ع

گردنتد. ايتن    مند مي اي است كه عموم ساكنين به عنوان مشتري يا مراجعه كننده از آن بهره دهند به گونه مي

هتا,   اههتا, مستاجد و زيارتگت    هتا, نتانوايي   خانه ها, قهوه ها, قصابي اماكن در روستاها عمدتاً عبارتند از: كشتارگاه

ها. ها, مراكز توزيع و فروش مواد غذايي و آرايشگاه غسالخانه و گورستان, گرمابه

 بهداشت اماکن عمومی -2

هايي كه براي جلوگيري از ايجاد و پخ  بيماريها و بيمار شدن مردم و نيز  به مجموعه فعاليت

شود.  اشت اماكن عمومي گفته ميشود, بهد باالبردن سطح سالمتي و تندرستي آنهادر اماكن عمومي انجام مي

مواردي نظير تهيه و تأمين آب آشاميدني سالم, دفع صحيح فاضالب و زباله, حرارت, رطوبت, روشنايي و 

هاي اوليه به عنوان اصو  تهويه كافي و مناسب, مبارزه با جوندگان و حشرات و همچنين وجود جعبه كمك

 شوند. كلي بهداشت اماكن عمومي مطرح مي

 کنترل بهداشت در کشتار دام -2 ماده

باشد. در  ها توجه وافر به شرايط بهداشتي كشتار دام در منطقه مي هاي مهم دهياري از جمله فعاليت

ها عالوه بر رعايت مسائل شرعي, به مسائل بهداشتي نيز بايد توجه و عنايت بسيار زيادي شود. اگر  كشتار دام

ت توليداوجب انتقا  ميكروب و بيماريهاي مختلف به گوشت و يا ساير ها در محيط آلوده, كشتار شوند, م دام

شوند. نكات مهمي كه در جهت رعايت بهداشت  منتقل مي  و دام  ها به انسان شود و از اين راه بيماري دامي مي

دقيق اساسنامه دهياريها بايستي حتماً مورد مالحظه و توجه   44و  31بندهاي  عما كشتار دام و در راستاي ا

قرار بگيرند عبارتند از:

 هاي بيمار و مصرف گوشت آنها جلوگيري شود. از كشتار دام -1

سازي محل خاصي براي كشتار بهداشتتي دام در روستتا زدر صتورت     تالش در جهت تهيه و آماده -2

عدم وجود( بعمل آيد.

 د.( جداً جلوگيري شو…هاي عمومي روستا زكوچه, خيابان و  ها در محل از كشتار دام  -3

هاي كشتار دام درست و به موقع انجام شود. كليه وسايل ذبح دام  شستن و ضدعفوني كردن محل -4

ترين مواد ضدعفوني كننده وايتتكس استت كته     بايد پس از كشتار شسته و ضدعفوني گردد. رايج

حجم آب به صورت روزانته تهيته و بتراي     9كننده و  توان به نسبت يك حجم ماده ضدعفوني مي

سايل استفاده نمود.ضدعفوني و
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هاي كشتار دام به منظور رعايت هرچته بيشتتر بهداشتت,     بر نحوه عملكرد افراد مسلو  در محل  -5

 نظارت و كنتر  دقيق گردد.

هاي منطقه, بايد حتماً آنترا بته مراكتز دامپزشتكي      درصورت رويت موارد مشكوك بيماري در دام -6

گزارش نمود.

 م بايستي سريعاً انجام شود.جداسازي دامهاي بيمار از دامهاي سال -7

هاي سكونت اهالي بته منظتور    ها در نزديكي منابع آب روستا و محل داري جلوگيري از ايجاد دام  -8

 جلوگيري از انتشار و انتقا  آلودگي به انسان.

هاي كشتار دام مشغو  به فعاليت هستند بايستي حتماً ملتبس   تمام افراد و كارگراني كه در محل  -9

 به لباس كار و چكمه باشند.

كليه كارگراني كه با كشتار دام و مواد گوشتي سر و كار دارند, بايستي حتمتاً پتس از آزمايشتات      -11

كامل و صدور كارت معاينه پزشكي به كار گمارده شوند.

 صرفي در اين اماكن بايد كامالً بهداشتي و فاقد هرگونه آلودگي باشد.آب م  -11

كف سالن محل كشتار دام بايد از جنس قابل شستشو بوده و داراي شيب مناسب به منظور تخليه    -12

هاي حاصله باشد. از طرف ديگر ديوارهاي اين اماكن نيتز بايستتي تتا زيتر      سريع فاضالب و خونابه

 االمكان تحت فشار( شستشو گردد. مه روزه پس از پايان كار با آب زحتيسقف كاشيكاري بوده و ه

هاي بازشوي اماكن كشتار دام بايستي مجهز به توري فلزي باشد تا از ورود مگس  دربها و پنجره  -13

 و حشرات به داخل اين اماكن جلوگيري شود.

از كشتتار جهتت   محل كشتار دام بايد مجهز به كمپرسورهاي مخصوص براي بادكردن دام پس   -14

 پوست كندن دام باشد و هرگز نبايد براي باد كردن دام از دهان استفاده نمود.

گونته مزاحمتتي بتراي     دفع پسماندها در اماكن كشتار دام بايد به نحوي صورت گيترد كته هتي      -15

هاي زباله قابتل شستشتو و    ساكنين روستا ايجاد نكند و در كليه قسمتهاي اين اماكن بايستي سطل

 دار با ظرفيت مناسب وجود داشته باشد. درب

بايد توجه داشت كه ارائه آموزشهاي بهداشتي عمومي مبني بر بيمار نبودن دام و چگونگي ذبح 

بهداشتي دام به ساكنين روستاها از طريق دهياريها و ساير افراد مسلو  اهميت بسيار زيادي دارد.
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 ها صابیموارد الزم برای کنترل بهداشت در ق -1ماده

هاي گوشتي در روستاها بسيار حائز  ها به عنوان مراكز عرضه فرآورده رعايت اصو  بهداشتي در قصابي

ها عالوه بر رعايت اصو  بهداشت فردي توسط قصاب, موارد زير نيز بايستي مورد  اهميت است. در قصابي

: تأكيد فراوان قرار بگيرند

 . دكف قصابي بايد از جنس قابل شستشو باش -1

هاي  كف اين اماكن بايستي داراي شيب مناسب به منظور تخليه سريع فاضالب و خونابه -2

 . حاصله باشند

ها بايستي تا زير سقف كاشيكاري شده و بدون فرورفتگي, شكاف, درز و طاقچه  ديوارهاي قصابي -3

. دنباش

. خوردگي باشد سقف اين اماكن نيز بايد صاف و بدون ترك  -4

 . دار زشترگلو( باشد شوي سيفون م تخليه پساب بايد مجهز به كفسيست -5

هاي بازشو  ها بايستي بدون شكستگي و قابل شستشو باشند. همچنين دربها و پنجره دربها و پنجره -6

توان  . در ضمن مي به منظور جلوگيري از ورود حشرات و مگس بايد مجهز به توري سيمي باشند

 . هاي مختلف برقي نيز استفاده كرد شه ك براي كنتر  اين موجودات از پ

هاي گوشتي بايستي حتماً مجهز به يخچتا  و فريتزر مناستب     هاي قصابي و فروش فرآورده محل -7

 . جهت نگهداري بهداشتي اين مواد باشند

. اين اماكن حتماً بايستي داراي آب بهداشتي و سيستم تخليه پساب مناسب باشند -8

 رك بين انسان و دامکنترل بيماريهای مشت -4ماده

 »بيماريهتاي مشتترك بتين انستان و دام      «شتوند   ها به انستان منتقتل متي    به بيماريهايي كه از دام

شتوند. بايتد توجته نمتود كته       هاي آلوده, به انسان منتقتل متي   ها به دليل تماس با دام گويند. اين بيماري مي

نتو  411است مشابه نباشند. تا كنتون بتي  از    هاي بيماري بين انسان و دام در بعضي از موارد ممكن نشانه

نتو  از آنهتا در ايتران وجتود دارد و هرستا        151بيماري مشترك بين انسان و دام شناخته شده است. حدود 

كنند. كنند. به عالوه ميلياردها ريا  به اقتصاد مناطق روستايي و كشور خسارت وارد مي هزارن نفر را مبتال مي

يماريهاي مشترك بين انسان و دام زياد و راههتاي جلتوگيري و درمتان آنهتا بستيار      از آنجا كه تعداد ب

تترين آنهتا در ايتران     باشند, لذا در اين دستورالعمل فقط به بررسي و توصيف پتنج متورد از شتايع    مختلف مي

شود. پرداخته مي
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ا عامل ايجاد كن كردن كامل بيماريهاي مشترك بين انسان و دام ممكن نيست, زير بطور كلي ريشه

هاي آلوده, امكان بيمار  ها قرار دارد.اگر بيماري در انسان مداوا شود, بعلت وجود دام ها در بدن دام اين بيماري

توان آنها را  كن كرد, ولي خوشبختانه مي توان ريشه شدن مجدد انسان وجود دارد. اگر چه اين بيماريها را نمي

ها, رعايت بهداشت است كه بايد توسط تمام ساكنين  زه با اين بيماريترين راه براي مبار كنتر  نمود. مناسب

 روستا انجام شود. مهمترين اين موارد عبارتند از:

ها قبل از شيردوشي و نيز غذا خوردن. شستن مرتب دست-

هاي روستا. دفن مناسب زباله -

دفن حيوانات مرده و ريختن آهك بر روي آنها. -

 ا توسط دامپزشك.ه معاينه و درمان دقيق دام -

 هاي بيمار و غيرقابل مصرف. عدم كشتار دام -

هاي  هاي الزم به ساكنين روستا, به ميزان قابل توجهي بيماري الزم به ذكر است كه ارائه آموزش

هاي مشترك بين انسان و  ترين بيماري دهد. در جدو  صفحه بعد شايع مشترك بين انسان و دام را كاه  مي

اند. هاي پيشگيري آنها قيد شده دام به همراه روش



هاي پيشگيري روش روشهاي انتقال بيماري به انسان هاي بيماري در حيوان  نشانه هاي بيماري در انسان نشانه نام بيماري

درد و ناارحتي  و   ،كاهش وزن ،ضعف مفرط ،عرق شديد ،تب تب مالت
خوحب  و كمردرد. حشيهاي  و ب  ب  ،يبوست ،كسالت عموم 

 گوسفند ،سقط جنين )عموماً در گاو
 شود(. و بز ديده م 

هاا  ييار    خوردن شاير و راررورده  -
پاسيوريزه

ها  پوساي    تماس مسيقيم با زخم -
يا نسوج رلوده تيوحن  كه تازه كشايه  

شده باشد.

عدم تماس با حندحم تيوحنات بيمار ذبح شده-
مصرف نكردن شير يير پاسيوريزه -
حسيفاده حز دسيكش و لباسها  بهدحشي  به هنگاام  -

 يوحنات زنده يا مردهكار با ت

هار  )بيمار 
ترس حز رب(

خااوحب  و   باا  ،گلااودرد ،تهااو  ،حشاايهاي  باا  ،سااردرد ،تااب
در بعض  حز موحرد تشنج شديد و ياا بيهوشا  و    ،زياد تساسيت

خااارو و حتساااس سااوزو و درد   ،در حوحيااد دوره بيمااار 
 درحطرحف محد گازگرريگ .
 ،زياااد شاادن تالاات هي ااان   ،گشادشاادن مردماام  شاام 

تاب مادحوم و زيااد همارحه باا گرريگا         ،نااررحم   ،قارحر   ب 
عضالت تنفس  و گوحرش  و خارج شدن بزحق به مقدحر زياد حز 

وحر بيمار حز عوحقب و حثرحت بعاد    دهان بيمار و تركات ديوحنه
 حين بيمار  حست.

 ،ها  حيان بيماار  در سا     نشانه
حالغ و  ،حسااب ،بااز ،گوساافند ،گربااه

هااا  رن در  قاااطر هماننااد نشااانه 
 حنسان حست.

 گازگررين تيوحنات هار-
هااار  حز رحه بيناا  و   بيمااار  -

 شاام نيااز بااه حنسااان ساارحيت 
كند. م 

ها و سگها وحكسن زدن گربه-
 حز بين بردن سگها  ولگرد -
وحكسن زدن به حررحد  كه با تيوحناات سار و كاار    -

دحرند.
 حز بين بردن تيوحنات وتش  هار -
 ،توساط تياوحن هاار   درصورت گازگرريگ  حنسان  -

حول بايسي  محد گازگرريگ  رح با ماده ضدعفون  
كننده يا صابون و رب ررحوحن شسيه و سپس هر ه 
سريعير بيمار رح به مركز درمان  و بهدحشي  منيقد 

 نمود.

ها ها  ت مع پشه سمپاش  منازل و محد - ت رلودهنيش زدن حز طريق تشرح باشد تا تدود  مشابه حنسان م  ها  عميق و رلوده در پوست بدن. زخم ،خارو شديد سالم
 عدم نگهدحر  تيوحن در منزل-
معرر  سريع بيمار به مرحكز درمان -
حز بين بردن موشها -



ادامه جدول

هاي بيماري در  نشانه هاي بيماري در انسان نشانه نام بيماري

حيوان 

هاي پيشگيري روش روشهاي انتقال بيماري به انسان

يست ك
هيدحتيم

ها  حين بيمار  بسيگ  به محد و شادت رشاد كيسات     نشانه
 دحرد:
هاا   معموالً باعث پاره شدن رياه  ،ها باشد حگر كيست در ريه-

درد قفسه سينه و خونريز  ،ها  سرره شود كه با نشانه م 
 ريه همرحه حست.

وجود كيست در كباد موجاب دردهاا  شاديد شاكم  و       -
 شود. م حي اد زرد  و يرقان 

وجااود كيساات در حساايووحن موجااب حزبااين ررااين م ااز   -
 شود. خون  م  حسيووحن و حي اد دردها  حسيووحن و كم

وجود كيست در م ز موجب پيادح شادن بيماار  ياش و      -
گردد. كور  در شوص بيمار م 

تااا تاادود  مشااابه حنسااان    
 باشد. م 

حين بيمار  معموالً حز كرم كاو ك   -
 ،كناد  كه در روده س  زنادگ  ما   

شود و حز طريق سا  باه    حي اد م 
 شود. حنسان منيقد م 

 عدم تماس با سگها  رلوده -
هاا  رلاوده باه كيسات      حز يبن بردن الشه -

هيدحتيم و يا سوزحندن رنها
 درمان سگها  مبيال -
ها و شسيشو  كامد رنهاا   ضدعفون  سبز -

با مقدحر بساير كم  مايع ظررشوي .

د ورود ميكااروب و سااپس زخاام گااود و حي اااد تاااول در محاا سياه زخم
 رن  و به دنبال رن عفونت خون  و مرگ بيمار. سياه

شكد تنفس  حين بيمار  به صورت يم سرماخوردگ  سااده و  
روز با تب ناگهاان  و شاديد    5تا  3كند و تدود  خفيف بروز م 

 شود. همرحه م 
هاا  رلاوده حي ااد     سياه زخم گوحرش  در حثار مصارف گوشات   

حسيفرحغ و مادرو  خاون  ظااهر     ،با شكم درد شديدشود كه  م 
موجاب مارگ بيماار     ،شود و در صورت عدم درمان به موقع م 
شود. م 

هاااا   عفونااات خاااون  در دحم
گوسفند و بز  ،علفووحر مانند گاو

 و مرگ ناگهان  رنها.

تماااس بااا تيوحنااات رلااوده و يااا در -
نيي ه كار با پشم و مو و پوست رنها.

تياوحن رلاوده   گوشت خوب نپوياه   -
موجب سارحيت بيماار  باه حنساان     

شود. م 

كنيرل بيمار  در تيوحنات و وحكسن زدن به -
موقع .

هااا  عاادم تماااس بااا تيوحنااات و رااررورده -
تيوحن  رلوده.

ها  پوسي  ها  الزم در مورد زخم مرحقبت -
 و رعايت بهدحشت شوص .

ضدعفون  كاردن ماو و پشام تيوحناات باا       -
ها  موصوص. محلول


