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  :صل اول ف
  دستورالعمل اجرایی

  
  طیورگوشت و عرضه  بسته بندی ،کشتار، استحصال بهداشتی فنیضوابط 

  
  اقدامات قبل از کشتار

   :طیور به کشتارگاهبارگیری و حمل )  الف 
  

 سـاعت قبـل از بـارگیری توسـط دکتـر دامپزشـک مـسئول فنـی         48های طیور پرورشی باید ظـرف مـدت    کلیه گله  .1
، مورد معاینه درمانگاهی قرار گرفتـه  شهرستان مربوط/استان دامپزشکی  کلبهداشتی مرغداری و یا کارشناسان اداره 

  .  اقدام شود ) روز5با اعتبار حداکثر  ( حمل به کشتارگاه جهتقرنطینه ای  - بهداشتیگواهیو نسبت به صدور 
 

هـای صـادره از   گـواهی  ای، کلیه   و اعالم ضوابط قرنطینه اخطار کردنی بیماری هر گونه در صورت گزارش   :یادآوری
 .گردد درجه اعتبار ساقط می

ان در نزدیـک تـرین کـشتارگاه    االمکـ  کشتارطیور باید ترجیحا در یکی از کشتارگاه های طیور داخل اسـتان و حتـی    .2
ه سـرد و پـس از اخــذ   صـرفا الشـه طیـور کــشتار شـده بـا رعایـت ضـوابط زنجیـر         انجـام پـذیرد و در صـورت نیـاز،     

 . به استان های دیگر حمل شود قرنطینه ای مربوط-مجوزبهداشتی

کمتـر از   د اسـتان،  که استان فاقد کشتارگاه طیورفعال واجد شرایط باشد یا ظرفیـت کـشتارگاهی موجـو      در صورتی  .3
 بـه ویـژه فاقـد    (هایی که از نظر درمانگاهی سـالم   میزان طیور عرضه شده برای کشتار باشد، صدور مجوز حمل گله  

با رعایت سـایر   ،  باشند   می )نیوکاسل و آنفلوانزا های ویروسی واگیر از جمله گامبورو،  های درمانگاهی بیماری  نشانه
حمل طیور زنده و هماهنگی با اداره کـل دامپزشـکی اسـتان مقـصد جهـت کـشتار در         و قرنطینه ایضوابط بهداشتی 
 . های همجوار بالمانع خواهد بود ویت یکی از استانلهای مجاز با او ترین کشتارگاه یکی از نزدیک

، در صورتی کـه بـه تـشخیص اداره کـل دامپزشـکی      ) در پایان دوره(های مادر و تخمگذار  کشتار گلهدر خصوص   .4
صـدور  فـراهم نباشـد ،   ) بـه هـر دلیـل    ( در داخل استان و نیز استان های هم جوار  ان ، امکانات الزم برای کشتار    است

های ویروسـی واگیـر از    های درمانگاهی بیماری  به ویژه فاقد نشانه(هایی که از نظر درمانگاهی سالم  مجوز حمل گله  
تایج بررسـی سـرمی گلـه از نظـر ویـروس آنفلـوانزای فـوق حـاد          و نباشند   می )نیوکاسل و آنفلوانزا جمله گامبورو،  

 حمـل طیـور زنـده و همـاهنگی بـا اداره کـل        و قرنطینـه ای با رعایـت سـایر ضـوابط بهداشـتی     ، پرندگان منفی باشد  
 . بالمانع خواهد بود سایر استان ها  مجاز  ترین کشتارگاه دامپزشکی استان مقصد جهت کشتار در نزدیک
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گوشـتی،  (ای، کـشتار طیـور    و اعالم ضوابط قرنطینـه  اخطار کردنی بیماریهر گونه صورت گزارش   در :یادآوری  
هـای طیـور داخـل     باشند باید الزامـا در نزدیکتـرین کـشتارگاه     نمیهکه در محدوده کانون آلود...)  مادر و تخمگذار 

 .شهرستان انجام پذیرد

 زنـده        نماینـد، بایـد دارای پروانـه اشـتغال بـه حمـل طیور      ها مراجعـه مـی   خودروهایی که برای بارگیری به مرغداری     .5
 . های حمل طیور  باشد و نیز گواهی نظارت بر شستشو و ضدعفونی کامیون)  دامپزشکیکد بهداشتی(

مرغداران موظفند از ورود خودروهای فاقد ایـن گـواهی بـه مرغـداری جلـوگیری و از بـارگیری و حمـل طیـور بـه               .6
 .درو هایی خودداری نمایندکشتارگاه با چنین خو

 پیش از بارگیری طیور ضروری بـوده و صـادر کننـده گـواهی حمـل بایـد پـیش از         و داروییرعایت پرهیز غذایی      .7
 .صدور گواهی از این موضوع اطمینان حاصل نماید

نـا بـه   ب(از هر محموله طیور کشتاری متعلق به مرغداری هایی که کل تلفات طیور در آن ها  درطول دوره پـرورش       .8
، )میـانگین سـالیانه  (، بیش از میانگین تلفات در مرغداری های منطقه بـوده اسـت   )بهداشتی ول فنیئنظر دامپزشک مس  

و برابـر دسـتورالعمل     نمونـه خـون تهیـه    25های سـرولوژیک بـه تعـداد     باید پیش از بارگیری، جهت انجام آزمایش 
  . مورد آزمایش قرار گیرد ،های گوشتی و تخمگذار ه مراقبت گلبرنامهمربوط به انجام آزمایشات ذکر شده در

  
  : حمل و نقل طیور زنده -ب 
  

   :حمل و نقل بین استانی .1
    .  مـی باشـد   از دامپزشـکی مبـدا   حمـل  قرنطینـه ای - بهداشتیمجوزمستلزم اخذ طیور زنده ،   بین استانی حمل و نقل 

 و ارائه گواهی مبنی بر سـالمت گلـه از    مربوطغداریمر توسط مسئول فنی بهداشتی   پس از بازدید  باید  مجوزاین  
  . نظر درمانگاهی ، انجام پذیرد 

   :حمل و نقل داخل استانی. 2
 در محدوده داخـل اسـتان بـا گـواهی بهداشـتی حمـل صـادره توسـط مـسئول فنـی بهداشـتی            طیور زنده حمل و نقل  
  .  مربوط مجاز می باشدمرغداری
و اعـالم ضـوابط قرنطینـه ای ، حمـل و نقـل داخـل         اخطار کردنـی  بیماریههر گوندر صورت گزارش    -1یادآوری

شهرسـتان مربـوط انجـام    /  از دامپزشـکی اسـتان    حمـل  قرنطینـه ای - بهداشـتی مجـوز اخذ استانی طیور زنده صرفا با   
   . خواهد شد
 مراقبـت از   امـه  برنبرابر تعریـف انجـام شـده در    ( هصدورگواهی جهت واحدهای مستقر در کانون آلود     -2یادآوری
  .ممنوع می باشد   )بیماری
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 :حمل و نقل طیور کشتاری  .3

  :حمل و نقل طیور کشتاری بایستی  توسط خودروهای ویژه  حمل طیور  زنده  با مشخصات  زیر انجام  پذیرد

 .دارای پروانه اشتغال به حمل  طیور زنده از اداره کل  دامپزشکی استان باشد •

 .  قابل شستشو و ضدعفونی باشدکلیه سطوح اتاق حمل  کامالً •

مانند توری های فلزی مشبک یـا پـرده هـای مـشبک      ( درهنگام  حمل طیور زنده ، مجهز به پوشش مناسب    •
 .بوده و تهویه  مناسب فراهم باشد) قابل شستشو و ضدعفونی 

  
 :قفس های ویژه حمل طیور زنده بایستی دارای مشخصات زیر باشد  .4

  
 .تا مرغ در داخل آن بدون زخمی شدن  جای گیردباید طوری طراحی گردد  •

قفس هـای شکـسته مـی توانـد  بـرای مـرغ       ( قفس ها سالم ، تمیز و قابل شستشو  و ضدعفونی کردن  باشد      •
  .)خطرناک باشد و نباید  از آن استفاده شود

 . جـای دهنـد  های باوزن های متفـاوت را درخـود   قفس ها  معموالً  طوری طراحی می شوند  تا بتوانند  مرغ  •
چنانچه  بیش از ظرفیت  بارگیری شوند  موجبات  بهم فـشردگی ، انقبـاض  و اذیـت و آزار  غیـر ضـروری       
پرنده را فراهم می سازند و از طرفی اگر قفس ها سرخالی بارگیری شوند در حین حمل و نقل  باعث  پرت   

  .شدن پرنده به هرطرف شده  و بدینسان  پرنده  صدمه  خواهد دید 
  

  پیش از کشتار  و داروییپرهیز غدایی ) ج
  

طـور کامـل از جیـره     گندم و جو باید دو روز قبل از کـشتار بـه  . ( ساعت پیش از کشتار قطع شود6 تا 4دان باید    •
  ). حذف شود

آوری و بـارگیری گلـه در مرغـداری و حمـل بـه         این مدت شامل مدت زمان صـرف شـده بـرای جمـع      -یادآوری
  . باشد کشتارگاه نمی

زنـی درکـشتارگاه    تا تخلیه آخرین پرنده  و  قالب) قطع دان(درهر صورت فاصله زمانی بین آغاز پرهیز غذایی   •
  . ساعت باشد12بهتر است حداکثر 

  .آب آشامیدنی باید تا یک ساعت پیش از بارگیری و یا تا هنگام بارگیری در دسترس گله طیور باشد •
بر حسب ...) ها و  ها، کوکسیدیواستات بیوتیک اعم از آنتی(اروها رعایت دوره پرهیز از مصرف در مورد کلیه د   •

 .نوع دارو الزامی است
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  طیور در کشتارگاهدریافت ) د 

قرنطینه ای محموله های طیور کشتاری باید هنگام ورود به کشتارگاه توسط مسئول -مجوز  بهداشتی  / گواهی حمل 
  .  تخلیه طیور در کشتارگاه صادر نمایدفنی بهداشتی دقیقا کنترل و در صورت تایید ، اجازه

  
  تخلیه طیور در کشتارگاه ) ه 
 طیورمنظور رفع خستگی و کاهش استرس ناشی از حمل و نقل، برای  های حمل از خودرو باید به پس از تخلیه قفس   •

ران و کـوران  دور از تابش مستقیم نـور آفتـاب، بـا    به( ساعت استراحت پیش از کشتار در سالن انتظار 2 تا   1کشتاری  
  .  ساعت است4حداکثر مدت انتظار . در نظر گرفته شود...) هوا و 

قفس های حمل طیور و وسایط نقلیه می توانند به عنوان  منابع بالقوه انتقـال آلـودگی ازیـک گلـه بـه گلـه ای دیگـر          •
ور در محل کـشتارگاه  بنابراین الزم است خودرو ها و قفس های ویژه حمل طیور کشتاری  پس از تخلیه  طی . باشند  

های مناسب از جمله مـواد دارای   کننده ترجیحا با استفاده از ضدعفونی (به خوبی تمیز وبا مواد ضدعفونی کننده موثر  
 .کامال ضدعفونی شوند )  با رقت توصیه شده-...  ترکیبات چهارتایی آمونیوم، ید و  پایه پراکسید،

ی  ویژه حمل  طیور زنده بایستی پس از انجام  شستشوی کامـل    عملیات ضدعفونی خودروهاو قفس ها    -1یادآوری
در صورت  لزوم استفاده ( خودرو و قفس توسط آبگرم  با درجه حرارت  الزم  و زدودن کلیه  فضوالت  از سطوح     

 . انجام پذیرد ) از برس های مخصوص

 همراه با اسـتفاده از سـبدهای   )1تبرابر فرم پیوس(گواهی نظارت بر شستشو و ضد عفونی کامیون های  حمل طیور      •
ها از کشتارگاه و مراجعـه بـه واحـد مرغـداری بـرای بـارگیری        شستشو و ضدعفونی شده، جهت خروج این کامیون  

  .مجدد با مهر و امضاء مسئول فنی  بهداشتی کشتارگاه ضروری است
در صـورت حمـل بـین    . شـود  بایگـانی  ) نزد مـسئول فنـی بهداشـتی   (یک نسخه از گواهی صادره باید در کشتارگاه  

 . حمل الزامی می باشد قرنطینه ای- بهداشتیمجوزاستانی طیور، ارائه این گواهی به دامپزشکی  مبدا  ، برای دریافت 
 امکانـات  منظور فراهم نمـودن   به و نظارت  مستمر توسط  مسئول فنی بهداشتی  کشتارگاه  کنترل منظم  -2یادآوری

و و ضدعفونی خودروها  و قفس هـای ویـژه حمـل طیـور زنـده  و صـدور گـواهی          نحوه شستش مد بودن آکارالزم و 
  .نظارت بر  شستشو و ضدعفونی طبق فرم های مربوط  ضروری می باشد
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ر طیور    (Exsanguination)کشتا
  

  :طیور باید با رعایت  مراحل و موارد مشروحه  زیر انجام گیردکشتار 
  

  بازرسی بهداشتی پیش از کشتار ) 1
 :سالمت ظاهری پرندگان آماده کشتارل کنتر •

طیـور  . اولین مرحله بازرسی پیش از کشتار ، درحین تخلیه  قفس و آویخـتن پرنـده بـه قـالب بایـد صـورت گیـرد            
کشتاری بایستی از جهات مختلف از جمله حالت  نوک،تاج ،چشم ها،وضعیت بالها و پنجه ها ، مقعد ،حرارت بدن 

الی کــه  در میـان  دودســت گرفتـار  شــده اســت وهمچنـین خفگــی در حــین                ،سـرحال بــودن و واکـنش آن در حــ  
  .  حمل و نقل ، مورد بازرسی قرار گیرد 

  : عالئم ظاهری در طیور سالم شامل موارد ذیل می باشد 
  .  شفاف و بزرگ بوده و تمام  حفره چشمی را پر می کند ها چشم  
  .شد  بطور یکنواخت قرمز کم رنگ  می با تاج  

  . تمیز و بدون آلودگی مدفوع می باشد   مقعد
  . تمیز و عاری از کف  وترشحات می باشد نوک 
  .در پرندگان  سالم به هنگام  پرکنی  پرها محکم می باشد  پرها 

        در مرحله بازرسی پیش از کشتار،  طیور از حیث ابتالء به بیماریهای عفونی،ضایعات موضعی ،الغری، عوارض 
 .خوانی ،ناسورها ،کیست های خونی مورد معاینه دقیق قرار می گیرند است

بیماریهایی که در این مرحله  مورد توجه قرار می گیرند شامل کلیه  بیماریهای میکروبی،ویروسی ،قارچی و انگلی     
عـات کـافی داشـته     است که طیور احتمال آلودگی  به آنها را دارند ، بوده  و بازرس بایستی از بیماریهای  طیور اطال    

  .باشد 
 ایـن دسـتورالعمل   فـصل دوم  نکات اختصاصی در تشخیص بیماری های طیور و نحوه قضاوت آن هـا در : یادآوری  

 .آمده است 

  )پابندزنی(زنی  قالب) 2
طیور کشتاری را باید  به آرامی  وبا احتییاط  به نحوی که دچار استرس و تشویش نشوند  و آسیب به آن ها  •

چنگـک ریـل   / یند را از قفس ها بیرون  آورده  واز قسمت  هردو پا  بـه حالـت  سـرازیر بـه قـالب      وارد  نیا  
 .متحرک آویخته  شوند 
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 دقیقـه  6 دقیقـه بـرای ماکیـان و     3 ثانیه و حداکثر 25 فاصله زمانی بین پابندزنی و شوک دادن باید حداقل   •
  . برای بوقلمون باشد

کشتار موجب تحریک آنهـا بـه بـال  زدن مـی گـردد کـه ایـن امـر خـود            آویختن پرندگان برروی خط  -یادآوری
بـا توجـه  بـه ایـن کـه محـل آویخـتن         . موجب پراکنده شدن  گرد و غبار  و میکروارگانیسم ها  در محیط می شـود  

پرندگان روی خط ، محیطی بسیار آلوده  به شمار می رود لذا بایستی ضمن نصب هود در قسمت فوقانی ، کامالً از   
  .نظر فیزیکی از سایر  قسمت های کشتارگاه جدا گردد

  
  (Stunning)بی حس کردن ) 3

 بـه گونـه ای    (Water-bath stunner)طشت بی هوشـی  / بی حس کردن  طیور در داخل حمام بی حسی •
  .صورت می پذیرد که سر پرندگان کامالً درون آب فرو نرود 

 ولـت بـرای   100 تـا  70ترتیب   کردن بههوش بیور  منظ ولتاژ و شدت جریان مناسب برای شوک  دادن به     •
 . ثانیه است5 تا 3مدت  آمپر به  میلی180 تا  150و)   ولت  برای بوقلمون 110 تا 80( ماکیان 

 . ثانیه بطول می انجامد 30بی حسی قبل از کشتار مدت زمان  •

  
 :باشد   عالئم  بیهوشی کامل پرنده شامل موارد ذیل  می

کلتی و خم شدن  سر پرنده و نیز پرهای دم به عقب ،کشیده شدن  پاهـا  و بالهـا  پـس از    اسپاسم عضالت  اس   .1
 ). ثانیه  یا بیشتر به درازا  می انجامد 5این حالت (یک لزرش اولیه و متعاقباً لرزش سریع  پرنده 

 ).کشیده شدن پلک سوم بر روی قرنیه (ناپدید شدن  رفلکس قرنیه  .2

ماید و همچنین ممکن است  پرنده  رفلکس  قرنیه داشته باشـد ، در حـالی کـه     این حالت  ممکن است رجعت ن    
  .هنوز هوشیار نباشد 

 ناپدید شدن  رفلکس تاجی .3

این روش  که متداول ترین آزمایش ها است در زمانی که پرنده هوشیار است ، اگـر بـه تـاج  پرنـده فـشار داده       
درحالت  عدم هوشیاری ،پرنـده  واکنـشی بـه ایـن عمـل       در حالی که . شود ، سر به طرف باالکشیده  می شود  

 . نشان  نمی دهد 

با فشار آوردن  پا ، اگر پرنده هوشیار  باشد پا به عقب کشیده  می شود ولی زمـانی کـه پرنـده     : رفلکس پائی  .4
 به هنگام  بیهوشی ،قلب آهسته مـی زنـد  ولـی    . آویخته  به قالب است  رفلکس پائی به سختی پدید می آید    

 30بنابراین بریدن  عروق خونی پس از بیهوشی باید  تا حـدود  .  ثانیه  رجعت می کند 30ضعیف  و پس از   
 .ثانیه  به تعویق  افتد  تا اینکه  خونگیری کافی انجام  و مرگ پرنده  به نحو مطلوب  حاصل گردد
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  سر بری ) 4
، تا از انجام پذیردنتهای مرحله  بی حسی  و دراضوابط بهداشتی شرعی وکلیه موازین باید با رعایت  سربری  •

 .خروج  کافی خون از بدن  پرنده  اطمینان  حاصل شود 

 احکام و استفتائات مربوط به ذبـح و ذباحـه طیـور در فـصل پـنجم ایـن       دستورالعمل ذبح شرعی و  -یادآوری
 .دستورالعمل آمده است 

  گیری  خون) 5
/  گـردد کـه قبـل از ورود طیـور بـه مخـزن آب داغ       سرعت حرکت ریل متحرک باید به گونـه ای تنظـیم      •

  .اسکالدر، الشه های طیور کامالً خون گیری شوند
 ثانیـه و  90برای ماکیـان   )  درصد خون  پرنده 50خروج حداقل (گیری  حداقل مدت زمان الزم برای خون  •

 . دقیقه  در نظر گرفته می شود 2برای بوقلمون 

 .در نظر گرفته می شود   متر17ه در ساعت ،  قطع2000طول خط خونگیری جهت کشتار  •

 خون های بیرون آمده از طیور کشتار شده  باید بوسیله جریان  آب و از طریق مجاری مخصوص به  –یادآوری  
  .واحد تبدیل ضایعات جهت تولید پودر خون هدایت شوند

 (Scalding)غوطه وری در آب داغ) 6

تازه یـا منجمـد   (آوری می شود و همچنین  شرایط فرآورده نهاییدمای آب مخزن براساس نوع پرنده ای که فر   •
 .انجام پذیرد ) 1( بایستی طبق جدول اسکالدینگه دما در مرحل و زمان.متغیر  است )  بودن محصول 

  
   دما  در مرحله اسکالدینگ–رابطه زمان  : 1جدول 

  زمان توقف مرغ  دمای آب  وع محصولن
   دقیقه2 ی گراد درجه سانت52-54  مرغ گوشتی تازه

   دقیقه5/1حداکثر   درجه سانتی گراد56-58  مادر منجمد/ مرغ گوشتی

 
توجه به درجه حرارت  آب اسکالدر  و مدت زمان  توقف  مرغ از اهمیت  ویژه ای  برخوردار  است  هرچقـدر      •

وسـت  در زمـان     لیکن  الیه سـطحی پ ،گیرد درجه حرارت آب  اسکالدر بیشتر  باشد ،پرکنی سهل تر انجام می  
 (Chilling  Room)پرکنـی کنـده شـده  و در طـی  مـدت خنـک سـازی  الشـه  بـا اسـتفاده از هـوای سـرد             

همچنین درحرارت  فوق العاده  .،ضایعات پوستی حاصله  تظاهرکرده و الشه  طیور  را غیر قابل  فروش می سازد 
  .نماید  ه و پخته  جلوه  میآب  اسکالدر ،الشه  طیور  در زمان خروج  از اسکالدر  پف کرد
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و همچنین نصب هـود  استفاده از دوش آب گرم قبل از ورود مرغ به اسکالدر به منظورکاهش آلودگی آب اسکالدر   •

  . ضروری استدر قسمت فوقانی دستگاه اسکالدر به منظور خارج نمودن بخار حاصل از دستگاه
 .  متردر نظرگرفته می شود15 قطعه در ساعت ، 2000جهت کشتار  طول خط کامل اسکالدر •

ــادآوری ــردن آب داغ   -یـ ــد افـــشانه کـ ــری ماننـ ــای دیگـ ــتفاده از بخـــار                  (Spray scalding) روش هـ ــا اسـ  یـ
را مـی تـوان بـه      (Combined scalding)  و یا استفاده ازترکیب  این روش هـا Steam  scalding)( آب جوش

 .ن روش غوطه وری استفاده نمود عنوان  جایگزی

رکنی مکانیکی)7    پ
 .زدودن پرها ازالشه ها به وسیله  تعداد زیادی انگشتی الستیکی انجام می گیرد   •

تنظیم کردن صحیح و دقیق ماشین های پرکن فوق العاده  مهم است تا بتوان اکثر پرها را از الشه کند ،به نحوی که  •
 ماشین های پرکن درست تنظیم  نشده باشد ،می تواند سبب پاره شدن  پوست  یا در صورتی  که. الشه آسیب نبیند 

 .حتی شکستن بال شود 

آب افـشان   / متعاقب پرکنی  جهت حصول اطمینان از پاک بودن هرچه بیشتر الشه ها معمـوالً دوش هـای شـوینده       •
 . پس از ماشین های پرکن  نصب می شوند

ز پرکنی الشه ها باید  بوسیله  جریان آب و از طریق مجاری مخصوص به واحد  پرهای کنده شده حاصله ا  -1یادآوری  
  .پرشویی و پرخشک کنی و یا واحد تولید پودر  پر منتقل شوند 

 به منظور جلوگیری از گسترش عوامل  بیماریزا از طریق سطح پرنده ها ،باید  سایر قسمت های فرآوری را -2یادآوری 
  .سکالدر و دستگاه های های پر کن به طور  کامل  مجزا نمود ا/ از محوطه  مخزن آب داغ

  )کله(سر جدا سازی ) 8
، باید بوسیله  دستگاه مخصوص جدا و به شیوه  )  که بواسطه  پوست  به الشه متصل  است (  های طیور الشهکله / سر

  .مناسب جمع آوری  و از سالن کشتار  خارج شوند 
ایعات  کشتارگاهی  محسوب شده و بسته بندی  وعرضه  آن جهت  مصارف  انسانی و  کله مرغ  در زمره  ض:1یادآوری

  .یا مصرف  مستقیم  حیوانات  کوچک ، اکیداً  ممنوع  می باشد 
و یا  کارخانجات  » کارگاههای تبدیل  ضایعات مستقل « خروج کله مرغ  از کشتارگاههای طیور به مقصد   :2یادآوری  

 بهره برداری از اداره  کل دامپزشکی  بهداشتیدارای  پروانه»  وراک آماده  حیوانات  کوچک خ/ تولید کننده  کنسرو   
  . استان ، بایستی با رعایت  کلیه شرایط و ضوابط بهداشتی  مربوط انجام پذیرد 

  هجدا سازی اندرونو تخلیه ) 9
حـال  . به صورت دسـتی انجـام مـی شـود    ) شاامعاو اح( درکشتارگاه هایی که کامال صنعتی نمی باشند ، تخلیه اندرونه ها  

ــامل         ــه شــ ــک کــ ــه اتوماتیــ ــه اندرونــ ــتگاههای تخلیــ ــنعتی از دســ ــای صــ ــشتارگاه هــ ــه درکــ  دســــتگاه                  5آنکــ
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 ،    (Auto Eulscerator) ، تخلیـه  اندرونـه   (Auto  opener)، شـکم بـاز کـن    (Auto vent cutter)مقعـد بـر   
  . می باشد ، استفاده  می نمایند  (Lung  gun) و ریه کش (NIC)کننده  گردن پاک 

 قطعه 2000استفاده  از دستگاه  تخلیه اندرونه  اتوماتیک  در کشتارگاه های صنعتی  طیور با ظرفیت  بیش از  :1یادآوری  
  . در ساعت الزامی است 

  خـط فـرآوری جداگانـه ای هـدایت مـی شـوند کـه بـه        پس از کنترل دقیق شکاف شکمی ، اندرونه ها خارج شده و بـه   
موازات خط حامل الشه ها و با سرعت  مشابه حرکت می نماید ، در نتیجه الشه هـا و اعـضای داخلـی مربوطـه همزمـان          

در این روش ، امکان تماس  بین الشه ها و اندرونه ها وجود نداشته ، خروج  قلب  ، کبد  . مورد بازرسی قرار می گیرند     
  .یه ها خودکار  انجام گرفته و نیازی به استفاده از دست نیست و ر

در این روش شکاف ایجـاد شـده در فاصـله بـین     .  روش صحیح و بهداشتی برش شکمی ، برش طولی است  :2یادآوری
  . مقعد و انتهای غضروف سینه یعنی در امتداد خط میانی ناحیه شکمی الشه می باشد

شه ها  جهت جلوگیری از رشد میکروب ها ، بایـد اندرونـه هـای خـوراکی را شستـشو و      به محض تخلیه امعاو احشا از ال 
  .خنک نمود 

ر)10 کشتا ز  زرسی بهداشتی پس ا    با
پـس از پرکنـی  و روی خـط     (  بایـد بالفاصـله پـس ازکـشتار    . است، ها  بازرسی الشه و اندرونهشامل این بازرسی که 

  :لی به دو طریق صورت می گیرد انجام شود ، بطور ک)  تخلیه  امعا و احشا 
   :یم  بازرسی عمو- 1

  :   شامل موارد ذیل می باشد 
 )Visual  examination( ارگانولپتیک / معاینه ظاهری  •

 مالمسه و در صورت لزوم  برش •

 بررسی حاالت  غیر طبیعی رنگ ، بو  یا وضعیت  الشه  •

  
  بازرسی اختصاصی  -2

تیک  الشه برای تـشخیص بیمـاری و تعیـین تکلیـف الشـه کـافی نباشـد ، بازرسـی         ارگانولپ/ زمانی که بازرسی ظاهری    
  .اختصاصی که شامل آزمایشات میکروبی و شیمیایی می باشد،  انجام می گیرد 

برای انجام آزمایشات میکروبی الشه با انجام خونگیری  بالفاصله  پس از کشتار از سیاهرگ انتهایی بـال  یـا  از قلـب در      
  .شت متدوال اقدام  می نمایند محیط های ک

 آنتی بیوتیک  یا هورمون و غیره  انجام  ،انجام آزمایشات شیمیایی الشه، جهت جستجوی مواد گندزدا یا سموم مختلف   
  .می شود 
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  :مهم در بازرسی پس از کشتارنکات 
 پرنـدگان مـرده ،گندیـدگی ،       مواردی که نسبتاً  عمومی  بوده  و باید  در بازرسی تشخیص  داده شوند ، شامل     -الف

 (Toxaemia)  ، توکـسمی Septicemia)(خون گیری ناقص ،الغری مفرط ، کـوفتگی و شکـستکی ،سـپتی سـمی     
 ، (Synovitis) ، تورم کیسه  مفصلی (Peritonitis)،آماس و التهاب  کیسه های هوایی،  التهاب صفاق ، پریتونیت   

 (Loucosis  complex) و کمپلکس لوکوز(Mareks disease) بیماری مارک (Artheritis )التهاب  مفاصل 
  . می باشد (Neoplasms) در بوقلمون ، سل  و نئوپالسم  ها (Erysipelas)،اریز یپالس 

    
 چنانچـه در بازرسـی بهداشـتی          (EEC/92/116) بر اساس دستورالعمل بهداشـت گوشـت طیـوردر اتحادیـه اروپـا        -ب

 :ماریها  یا موارد زیر مشخص شود  ، باید الشه ضبط کامل گردد پس ازکشتار ، هر یک  از بی

بیماری عفونی عمومی و عفونت مزمن موضعی در اندام ها  به ویژه  در مواردی که میکرو ارگانیسم های  بیماری زا   •
 .قابل انتقال به انسان باشند 

ه مشکوک به  عوامل  بیمـاریزای قابـل   بیماری قارچی عمومی و ضایعات موضعی در اندامها به ویژه  در صورتی ک     •
 .انتقال به انسان  بوده و یا سم آنها به انسان منتقل شود 

  انواع انگلهای زیر جلدی یا عضالنی وانگلهای عمومی •

 مسمومیت  •

 الغری مفرط  •

 بو، رنگ و یا طعم غیرطبیعی •

 تومورهای بدخیم یا متعدد •

 آغشته شدن کامل الشه / آلودگی •

 ن ریزی کشمشیضایعات وسیع  و خو •

 اسکالدر / ضایعات وسیع مکانیکی از قبیل ضایعات ناشی بیش از حد ماندن  پرنده درآب داغ •

 خون گیری ناقص •

 ( Ascites )آب آوردگی شکم  •

 باقی مانده های دارویی بیش از حد مجاز  و یا باقی مانده  سایرترکیبات غیر مجازدر الشه •

  .اندرونه آن نیز بهمراه الشه ضبط می شوند . بط کلی می شود  به طور کلی در تمام مواردی که الشه ض-ج
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الشه ) 11   شستشوی 

به وسیله  دوشهای آب افشان  جهت حصول  اطمینان از پاک بودن هرچه بیشتر   شستشو در انتهای خط تخلیه اندرونه ها،  
  .الشه ها پیش از ورود به مرحله خنک سازی انجام می شود 

  .، معموالً دوشهای شوینده داخل  و خارج  الشه درآخرین مرحله  شستشو  نصب می شوند در کشتارگاه های صنعتی 
  

  قطع پاها)  12
  .دراین مرحله با بکارگیری دستگاه مخصوص قطع کننده پا،کلیه پاها از قسمت مفصل زانو قطع و جدا می شوند 

  . می گیرند بنابراین الشه ها  از ریل  متحرک خارج  و بر روی  نوار نقاله  قرار
  .پاهای بریده  شده بایستی  به شیوه مناسب جمع آوری و به قسمت  آماده  سازی و بسته بندی  پا منتقل شوند 

  
الشه ) 13 کردن   (Carcase  chilling)خنک 

  : خنک سازی الشه  به روش های زیر انجام می شود 
 :  روش غوطه وری در آب -الف

 انجـام               (Counter  flow  water  system)ان مخـالف آب در ایـن روش خنـک سـازی  از طریـق جریـ      •
  .می شودکه در آن الشه ها برخالف جهت  جریان به سمتی که تمیزترین آب را داراست ، حرکت می نمایند 

  .شودهر دو چیلر بایددر امتداد یکدیگر و به گونه ای استقرار یابند که از انتقال آب از قسمت اول به دوم جلوگیری  •
             قبـل از ورود مـرغ بـه چیلـر آبـی، بـه منظـور کـاهش دمـای الشـه ضـروری           آب فـشان  / استفاده از دوش آب سـرد   •

 ) . لیتر به ازاء هر الشه ، باجثه متوسط می باشد5/1میزان آب الزم در آب فشان قبل از چیلر ، (می باشد

 . به ازاء هر الشه  با چثه  متوسط  می باشد لیتر 5/2چیلر ، / میزان آب مصرفی در سیستم خنک کننده  •

   درجه سانتی گراد به حدود صفردرجه سانتی گـراد، بـه ازاء  38میزان یخ مورد نیاز برای کاهش دمای الشه طیور از    •
  . کیلوگرم است4/0 تا 38/0 حدود ، هر یک کیلوگرم وزن الشه 

 .ه آب چیلر تحت هر عنوانی مجاز نمی باشد اضافه کردن کلر ب •

  .می باشد  ) 2( ، طبق جدول وسیله چیلر آبی سرد کردن الشه به همرحل دما در –رابطه زمان  •
 وسیله چیلر آبی سرد کردن الشه به همرحل دما در –رابطه زمان :2جدول 

  زمان توقف مرغ  دمای آب  
   دقیقه5   درجه سانتی گراد15حداکثر   چیلر اول

   دقیقه15 تا 10   درجه سانتی گراد2 تا 0  چیلر دوم
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  :خنک سازی از طریق پاشیدن آب سرد روی الشه-ب

.  در روش استفاده از دوش آب سرد در خنک سازی  الشه،  احتمال  بروزآلودگی های متقاطع در الشه را کم می نمایـد   
 اما  باید توجه داشت  که در این شیوه آب سرد زیادی مصرف شده و این روش تنها  بـرای پرنـدگان  بـا چثـه کوچـک       

  .مناسب است 
  :)Chilling room (خنک سازی با استفاده  از هوای سرد-ج

های آن برابـر ظرفیـت کـشتار     ای باشد که تعداد قالب اندازه طول خط نقاله هوایی موجود در داخل اتاق سرد باید به   •
 سرد بایـد از  همچنین قالب های خط نقاله هوایی موجود در داخل اتاق. در کشتارگاه برحسب قطعه در ساعت باشد    

 . آویزان شودطیوریعنی به هر قالب فقط یک الشه . طرفه باشند نوع یک

 درصورت  استفاده از قالب های دو طرفه ،خطوط نقاله هوایی و قـالب هابایـستی بگونـه ای طراحـی شـوند کـه         :تبصره  
نهـا ،از کـارآیی الزم    ضمن جلوگیری از تماس الشه های طیور با یکـدیگر و سـهولت عبـور جریـان هـوای سـرد بـین  آ        

 .برخوردار باشند 

که خط نقاله هوایی موجود در داخل اتاق سرد در بیش از یک ردیف طراحی و نصب شده باشد، مـسیر       درصورتی •
  .ترین خط وارد و از باالترین خط خارج شود  به پایینطیور طراحی شود که الشه ای گونه باید بحرکت الشه ها

گراد باشد تا دمای عمقی الشه در هنگـام خـروج از اتـاق     اید درحدود صفردرجه سانتیدمای هوای داخل اتاق سرد ب   •
  .تر نباشد گراد بیش  درجه سانتی4سرد از 

منظور جلوگیری از خـشک شـدن سـطح     پاش جهت تنظیم رطوبت هوای داخل اتاق سرد به بهره گیری از سیستم مه     •
  . بالمانع استطیورهای  پوست الشه

خنک سازی با کمک  هوای سرد ، جهت جلوگیری از بروز تغییرات ظـاهری و حفـظ کیفیـت ،    در روش    -1یادآوری
  .اسکالدینگ می باشد / نیاز به دمای کمتری در مرحله  غوطه وری در آب داغ 

  تـا  آویخته به قالب   از ناحیه  بالها راالشه  ) Chilling room( اتاق سرد ه ب قبل از ورود الشه طیور– 2یادآوری
 جهـت کـشتار   طول خط آبچکـان ( کامالً  از الشه خارج گردد ) صدری ، بطنی ، لگنی( رات  بدن حف داخل   آب  

   .)درنظر گرفته می شود متر 20 ،  قطعه درساعت2000
سازی و بسته بندی     آماده 

کشتارگاه رسیده الشه های طیور آماده شده برای بسته بندی  که از نظر بهداشتی  به تایید  مسئول فنی بهداشتی ) الف
،برحسب اینکه به منظور نگهداری کوتاه مدت و عرضه  سریع باشد و یـا بلنـد مـدت و عرضـه آتـی ،مـی تـوان بـه                

  .شیوه های زیر بسته بندی نمود 
  بسته بندی الشه کامل بصورت تازه  و یا منجمد-1
  قطعه بندی و بسته بندی بصورت تازه  و یا منجمد -2 
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 بهره برداری که دارای سالن  قطعه بندی و بسته بندی  مجـزا   بهداشتیی طیور  واجد  پروانه کشتارگاههای  صنعت   •

           تواننـد بـه    در صـورت فـراهم نمـودن  شـرایط و امکانـات مـورد نیـاز و اخـذ مجوزهـای  مربـوط مـی            ،باشـند  می
یکبار مصرف از جنس ) ای ه بشقاب(   منجمد  در ظروف /بسته بندی گوشت طیور  بصورت  تازه قطعه بندی و 

  .مناسب و یا بصورت کارتنی مبادرت ورزند 
کـه  ( شده باید پس از طـی مـدت زمـان دوره جمـود نعـشی الشـه کامـل        الشه کامل  طیور تازه خنک بندی    قطعه  •

 . انجام پذیرد)  ساعت پس از زمان کشتار می باشد 8 ساعت  و حداکثر  4حداقل 

ک  شده ، بایـد  بـه روش صـحیح و بهداشـتی  و برابـر اسـتاندارد ملـی ایـران          برش دهی الشه کامل مرغ  تازه خن  •
 :انجام  پذیرد که  بر دو نوع می باشد »  آئین  کار برش های کامل الشه–مرغ تازه «  تحت عنوان 5524بشماره  

ولی  سینه ، شامل برش گردن ،برش دنبالچه ، برش های مچ دست ، برش عرضی ، برش ط:  برش های اصلی الشه -الف
  برش طولی لگن 

   رانی-جناغی ، برشهای لگنی-شامل برش های ساق ، ساعد، بازو، برش های پشتی :  برش های فرعی الشه -ب
  .وجود داشته باشد ....) سینه یا ران و(  در داخل  هربسته  بایستی  قطعات  معینی از الشه -1یاد آوری 
  .  درجه سانتی گراد باشد 12ته بندی  مرغ بایستی  حداکثر  درجه حرارت  سالن فرآوری و بس-2یادآوری 

استحـصالی  کـه در بازرسـی فنـی بهداشـتی سـالم  و قابـل        ) دل ،جگرو سـنگدان  (کلیه اندرونه خوراکی طیور      )ب
مصرف تشخیص داده شده اند را بایستی به شیوه  مناسب جمع آوری و به قسمت  آماده سازی و بسته بندی مربـوط    

  .گاه  منتقل و به شیوه مناسب  بسته بندی نمود در کشتار
قلب باید بالفاصله دل های سالم را به روی میزهای مناسب منتقل و کلیه چربیهـای اضـافی ،   / جهت آماده سازی دل   •

 و عروق آنرا حذف و نسبت به فـشردن  دل بـه منظورتخلیـه    (Pericardial. Sac)دهلیزها ، غشای خارجی قلب 
  .در آن  اقدام  نمود خون  لخته  شده 

کبد باید بالفاصله  جگرهای سـالم را بـه روی میزهـای مناسـب منتقـل و هرگونـه چربـی و        /جهت آماده سازی جگر   •
 .اضافات ، خصوصاً کیسه صفرا را از آنها جدا نمود 

ا بـه  جهت آماده سازی سنگدان ، باید سنگدان های سالم  را بالفاصله  توسط دسـتگاه هـای سـنگدان پـاک کنـی  یـ         •
و نسبت به ) ازمحل اتصال سنگدان به پیش معده تا محل اتصالی به روده ( صورت دستی چربی گیری و برش داده     

 .تخلیه کامل محتویات و پوست گیری داخلی آن اقدام شود 

اسـب   چربیهای اضافی ، دهلیزها و عروق ، کیسه صفرا و محتویات سنگدان وکلیه اضافات را باید به نحو من  – 1یادآوری
  .و بهداشتی جمع آوری  و به واحد تبدیل ضایعات منتقل نمود 

  .بدون بسته بندی  از کشتارگاه ممنوع می باشد ) دل ،جگرو سنگدان( خروج اندرونه خوراکی طیور -2یادآوری 
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  انجماد 
  :فرایند انجماد شامل دو مرحله زیر است

  
 خنک کردن .1

گرادکـاهش داده    درجـه سـانتی  3 وآالیش خوراکی به حداکثر7دراین مرحله دمای عمقی گوشت طیور به حداکثر    
  .شود می
  
  منجمد کردن .2

  :انجام گیرد کهای  گونهباید به قطعات گوشت و آالیش خوراکی طیور انجماد 
  درجـه  -5 تـا  -1هـا    فـراورده تـر   بـیش کـه بـرای   ) کریـستالیزاسیون (از محدوده تشکیل حداکثر بلورهـای یـخ     •

  . بگذردسرعت گراد است، به سانتی
  .های سوختگی  ناشی از انجماد باشد  فراورده، بدون هرگونه آثار و نشانه •
 بـرودت     بـدین منظـور   (زیـر صـفر باشـد    گـراد   سـانتی  درجه 18در هنگام خروج از تونل، برودت عمق فراورده      •

 ). کمتر باشد ویاگراد سانتیدرجه  ـ 35  بایستیتونل انجماد
 

ری نشانه   گذا
  

  دارای نشانه گذاری مربوطـه   و سالم، بدون عیب و پارگی در بسته های باید یش خوراکی مربوط را طیور و آال  گوشت
                  . بـسته بنـدی نمـود    صـورت خوانـا و بـه زبـان فارسـی      بـه .........) از جمله تاریخ تولید،تاریخ انقضا، شرایط نگهـداری و   (
  )جام شودان 6و5و4و3و2 برابر پیوست نشانه گذاری بایستی(

باشـد  و کلیـه     به هیچ عنوان  مجـاز نمـی  ....... انقضاء و/  جهت  درج تاریخ تولید  مجزااستفاده از برچسب -1یادآوری  
 و یـا   قابـل تغییـر  وجـه  مرغ درج گردد که بـه  هـیچ   کیسه های بسته بندی/ برچسب وی رمشخصات باید به گونه ای بر  

  . نباشد مخدوش شدن ،
برچـسب مجـاز               / وع تاریخ انقضاء تحت عنـاوین تـازه ومنجمـد بـر روی یـک کیـسه بـسته بنـدی          درج دو ن -2یادآوری

  .نمی باشد 
ری    نگهدا

هـای نگهـداری کـه      باید در سـردخانه فراورده منجمدگراد و   درجه سانتی4فراورده تازه باید در برودت صفر تا   •
  . نگهداری شود ،است یا کمتر گراد سانتیـ درجه 18  حداقل  آنبرودت
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ضـدعفونی و بـا اسـتحکام    قابـل شستـشو و   (مناسـب  هـای   پالـت باکس رعایت نکات بهداشتی از قبیل، استفاده از   •

 ،کندعبور  ها  آنطور کامل از بین  هکه جریان هوای سرد بتواند ب طوری ه بمناسبن ماهمچنین نحوۀ چید، )الزم
  . ای برخوردار است از اهمیت ویژه

 .باشند) ترموگراف(الزم است مجهز به دستگاه ثبت دما  ها این سردخانه •

جهــت             ) پــیش سـردکن ، تونــل انجمـاد و ســردخانه نگهـداری    (  اســتفاده از سـردخانه هــای کـشتارگاه   –یـادآوری  
  .خنک سازی ،  انجماد  و نیز نگهداری محموله های استحصالی  سایر واحدها  ممنوع می باشد 

  
  حمل و نقل 

  
خودروهایی که مباردت به حمل گوشت و آالیش خوراکی طیور می نمایند، باید پروانه اشتغال بـه حمـل   کلیه   •

  .از اداره کل دامپزشکی استان داشته باشند
 بهداشـتی محمولـه از سـوی    گـواهی ، اخـذ  گوشـت و آالیـش خـوراکی طیـور     در صورت حمل داخل استانی    •

 .ی است های طیور، الزام مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاه

 قرنطینه ای حمل از - بهداشتی مجوز، دریافت گوشت و آالیش خوراکی طیور در صورت حمل خارج استانی  •
 .شهرستان الزامی است/ دامپزشکی استان 

 بایـد مجهـز بـه    ،مـی نماینـد  گوشت و آالیش خوراکی تازه خنک شده طیور خودروهایی که مبادرت به حمل   •
 .باشند) درجه سانتیگراد 4صفر تا (  برودت مورد نیاز  جهت تامین مناسبسیستم خنک کننده

 باید مجهز بـه سیـستم خنـک    ،نمایندگوشت و آالیش خوراکی منجمد طیور خودروهایی که مبادرت به حمل   •
  .باشند)  زیر صفردرجه سانتیگراد 18(  جهت تامین برودت مورد نیاز  مناسبکننده

 می نمایند باید  طیورمنجمد/ تازه گوشت و آالیش خوراکی  کلیه خودروهایی که مبادرت به حمل بین استانی •
  .دن زنگ هشداردهنده برای اعالم دمای بیش از حد باش مناسب  و)ترموگراف ( به دستگاه ثبت دما هزمج

بایـد مجهـز بـه پالـت کـف کـانکس از جـنس        گوشت و آالیش خوراکی منجمد طیور خودروهای ویژه حمل   •
 .باشد)  و دارای استحکام کافی قابل شستشو و ضدعفونی(مناسب 

در مواردی کـه سیـستم خنـک    ( مقدار بارگیری فرآورده باید بر حسب ظرفیت و مطابق استاندارد کانکس باشد     •
 ) .اواپراتور نزدیک سقف تعبیه شده باشد ، ارتفاع محموله نبایستی ازسطح زیرین اواپراتور تجاوز نماید/ کننده

     سـبدهای مـشبک   (  ، بایـد درون گنجایـه هـای مناسـب     طیورنک شده تازه خو آالیش خوراکی    گوشتحمل   •
چیدن سبد ها داخل خودرو باید طوری انجـام گیـرد   . انجام گیرد) پایه دار با گنجایش حداکثر دو ردیف مرغ     

  .که  هوای سرد بتواند به خوبی بین سبد ها جریان داشته باشد 
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دگاری    عمر مان
  

گـذاری    که باید در نـشانه باشد  می3به شرح جدول طیورگوشت و آالیش خوراکی )  Shelf – Life(عمر ماندگاری 
  . رعایت شود  طیورگوشت و آالیش خوارکی

  طیورو آالیش خوراکی  عمر ماندگاری گوشت -3جدول 
شرایط نگهداری

 شکل عرضهنام فرآورده
  دما

درجه (
 )گراد سانتی

 عمر ماندگاری

 )ساعت72( روز3 +4 تا0 )معمولیبندی  بسته( تازه°

 روز5  +4 تا0 )بندی در خالً بسته( 

 
بسته بندی با اتمسفر (

 )اصالح شده
  الشه کامل  روز7  +4 تا0

 طیور

 -18 )کارتنیبندی  بسته(منجمد°
   ماه 12: مرغ و بوقلمون 

    اردک، غاز ،کبک، بلدرچین
 اه م6

 )ساعت72( روز3 +4 تا0 )معمولیبندی  بسته( تازه°

 روز5  +4 تا0 )بندی در خالً بسته( 

 
بسته بندی با اتمسفر (

 )اصالح شده
  روز7  +4 تا0

  قطعات
  گوشت

بدون  /با (
 )استخوان

  ماه9 -18 )کارتنیبندی  بسته(منجمد°

گوشت  )ساعت48( روز2 +4 تا0 )بندی بسته(  تازه°
  کرده چرخ

  ماه3 -18 )بندی بسته( منجمد°  

خمیر گوشت  )ساعت48( روز2 +4 تا0 )بندی بسته(  تازه°
  ماه3 -18 )بندی بسته( منجمد°

،  دل،جگر )ساعت48(روز 2 +4تا0 )بندی بسته( تازه°
   ماه 3: جگر  -18  )بندی بسته( منجمد°سنگدان و پا 

   ماه4: دل، سنگدان و پا
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گوشت         های    طیورویژگی 
  

  ارگانولپتیک /های ظاهری   ویژگی-الف
  

  طیور گوشت تازه
  :زیر باشدهای  ویژگیباید دارای  تازه خنک شده طیورالشه 

   پوست بدن -1
  .به رنگ سفید مایل به زرد کمرنگ یا کهربائی باشد •
  . طور یکنواخت برروی بدن کشیده باشد  به •
  .  باشدبدون هرگونه پارگی، تورم، خون مردگی، تغییر رنگ و یا خراش •
 . ذرات خارجی و هرگونه آلودگی باشد کامالً تمیز و عاری از پر ، •

  
   ماهیچه های اسکلتی -2
  .به رنگ سفید مایل به صورتی و دارای رشد الزم و کافی باشد •
 .باشدفاقد هر گونه تغییر رنگ، خونمردگی و آثار تورمی  •

 .دارای سفتی و قوام  طبیعی باشد •

  
   چربی ها -3
 .صورت یکنواخت بدن را پوشانده و بدون هرگونه بوی غیرطبیعی است وشن بوده و بهبه رنگ زرد ر •

  
  ی اسکلتی بدن ها ان استخو-4
هـای اسـکلتی بـدن، نبایـد      گونه آثار شکستگی و یا انحنای غیر طبیعـی و غیـر عـادی، در اسـتخوان       هیچ •

 .مشاهده شود
   بو-5
 .  و یا گندیدگی، نباید از آن به مشام برسدهیچگونه بوی غیر طبیعی، مانند بوی ترشیدگی یا تعفن •

  
  )ای شکمی و سینه(های   اندرونه-6
  تمیز باشد"که حفره سینه ای و شکمی آن کامال طوری  بهطور کامل تخلیه شده باشد، باید به •
 .کامالً تمیز و عاری از هرگونه  پارگی ، تورم ، له شدگی یا تغییر رنگ باشد  •



  سازمان دامپزشکی کشور   
  134از 20 صفحه                                                         دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

  
 

بیعی بوده و هیچگونه بوی غیر طبیعی نظیر  بوی ترشیدگی یا تعفن از آن دارای رنگ ، سفتی و قوام ط     •
  .به مشام نرسد 

کبد دولوب دارد که بوسیله  یـک  .کبد سالم  دارای شکل ، اندازه ، قوام و رنگ طبیعی می باشد  -یادآوری
 کبـد   رابط باریک  به یکدیگر  متصل  هستند و لوب راست کمی بزرگ تر از لوب چـپ اسـت  و معمـوالً    

سالم و طبیعی  به رنگ  قهوه ای شکالتی روشن ،گاه بسیار تیره تر  و در مرغهای چاق ،بسیار چـرب و زرد    
  ).از قرمز خرمائی تا زرد مایل به قرمز(رنگ است 

  
  گوشت منجمد طیور

  
  :شدهای زیر، نیز با های ظاهری گوشت طیور تازه باید دارای ویژگی  طیور ، عالوه بر ویژگیمنجمدگوشت 
  . در داخل بسته، نباید خونابه یا آب منجمد شده، وجود داشته باشد •
  . کننده برسد دست مصرف صورت کامالً منجمد به به •
  . عضالت سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده وسطح آن لیز و لزج نباشد پس از انجمادزدائی، •
هـای رنگـی ناشـی از     لکه(زدگی   های سوختگی ناشی از انجماد و نیز عالئم کپک بدون آثار و نشانه  •

  . باشد)  رشد قارچ
در اثـر  (شود که  هایی با رنگ سفید گچی تا خاکستری گفته می  سوختگی ناشی از انجماد به لکه   :یادآوری

در سطح پوست و یا گوشت طیـور نمایـان   ) تبخیر شدید آب فراورده ناشی از سرمازایی بیش از اندازه معین    
  .شود می
  
   میکروبی های  ویژگی-ب  

   .باشد  می4شرح جدول   طیور بهبی گوشت و آالیش خوراکیوهای میکر ویژگی
های میکروبی  ، ویژگی)نمونه منفرد(شود  در مواردی که فقط یک نمونه به آزمایشگاه ارسال می: یادآوری 

  .شود  سنجیده میmنمونه با حد 
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    طیورهای میکربی گوشت و آالیش خوراکی ویژگی. 2جدول 

 آزمون فراورده یفرد
تعداد 

 )n(نمونه 
c m M 

ارگانیسم   ها شمارش کلی میکرو
  106  105  2  5  )در یک گرم(

1  
  الشه کامل طیور

  )منجمد/ تازه(
  سالمونال 
  منفی  0  5  ) گرم25در (

  -  

ارگانیسم   اه شمارش کلی میکرو
  106  105  3  5  )در یک گرم(

   کواگوالز مثبتاستافیلوکوکوس ارئوس
  103  102  2  5  )در یک گرم(

  سالمونال 
  ) گرم25در (

  
  -  منفی  0  5

2  

  گوشت طیور
  بندی  بسته/ بندی  قطعه

  )با یا بدون استخوان( 
  

  )منجمد/تازه(

  اشریشیا کلی
  500  50  2  5  )در یک گرم(

ارگانیسم   ها شمارش کلی میکرو
  5× 106  5× 105  2  5  )در یک گرم(

   کواگوالز مثبتاستافیلوکوکوس ارئوس
  5× 103  5× 102  2  5  )در یک گرم(

  سالمونال 
  ) گرم25در (

  
  -  منفی  0  5

3  

  /کرده مرغ گوشت چرخ
   خمیر مرغ

  
  )منجمد/تازه(

  اشریشیا کلی
  500  50  2  5  )در یک گرم(

ارگانیسم   ها شمارش کلی میکرو
  106  105  3  5  )در یک گرم(

   کواگوالز مثبتاستافیلوکوکوس ارئوس
  103  102  2  5  )در یک گرم(

  سالمونال  
  -  منفی  0  5  ) گرم25در (

4  

  آالیش خوراکی طیور 
  ) پا، دل، جگر و سنگدان(

  
  )منجمد/تازه(

  اشریشیا کلی
  500  50  2  5  )در یک گرم(
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عرضه    رگوشت ضوابط استحصال ،بسته بندی و  ر و تخمگذا   مرغ ماد
  

رآورده های گوشتی کشتار می گردد، باید به مرغ مادر یا تخمگذاری که جهت مصرف درکارخانجات ف -الف 
  :یکی از اشکال زیر باشد

  
، پس از کنترل مجدد برای اطمنیان از تخلیه کامل اندرونه، استخوانگیری شده )درکشتارگاه(در سالن مربوط  .1

 .و پس از بسته بندی درکارتن به شکل منجمد به مقصد کارخانجات فرآورده های گوشتی بارگیری شود

  
بسته بندی شده و ) درکشتارگاه( در سالن مربوط )  کیلوگرمی15حداکثر ( نشانه گذاری شده ه های در کیس .2

)  دامپزشکی کـشور  بهره برداری از سازمان بهداشتیدارای پروانه( بسته بندی های به صورت تازه به کارگاه 
ارخانجـات فـرآورده   جهت استخوانگیری، ارسال و پس از بسته بندی در کارتن به شکل منجمد به مقصد ک 

 .های گوشتی بارگیری شود

  
 کیلوگرمی و 15به صورت مرغ کامل و به شکل تازه در کیسه های حداکثر  ،)درکشتارگاه( در سالن مربوط  .3

واجد نشانه گذاری مربوط، بسته بندی گردد یا به شکل منجمد و پس از بسته بنـدی انفـرادی مـرغ کامـل،          
رای چنـین       بدیهی است. ن اقدام شودنسبت به بسته بندی نهایی در کارت    صدور گـواهی بهداشـتی حمـل ـب

 قطعه بندی و استخوانگیری مجاز ات فرآورده های گوشتی دارای واحدمحموله هایی فقط به مقصد کارخانج
 .بالمانع می باشد  ) دامپزشکی کشور بهره برداری از سازمانبهداشتی دارای پروانه( 

  
هت مصرف خانوار کشتار می گردد باید پس از کنترل مجدد برای اطمینان مرغ مادر یا تخمگذاری که ج -ب 

، با درج عبارت )کارتنی(از تخلیه کامل اندرونه، به صورت مرغ کامل بسته بندی شده و به شکل تازه یا منجمد 
  .بر روی هر بسته، جهت مصرف خانوار عرضه گردد) یا پرچربی(دیرپز ) یا تخمگذار(مرغ مادر 
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  :عمومی بهداشتی اقدامات 
  
1 ( رکنان  کا   شرایط بهداشتی 
  .باشند  تمامی پرسنل و کارگران بایستی دارای کارت بهداشتی معتبر از مراجع ذیربط  •
  .تمامی پرسنل و کارگران ملزم به رعایت کلیه موازین بهداشتی می باشند •
  . ی دارند،جلوگیری بعمل آیدهای مسری بوده ویازخم وعفونت جلد بایدازبکارگیری افرادی که دارای بیماری •
باشند، در صورت اجـازه کـار بایـستی روی زخـم    را بـا       های جلدی غیر مسری می  کارگرانی که دارای زخم  -تبصره  

  .یک پوشش ضدآب کامالً بپوشانند
، کارمناسب اختصاصی شامل کاله ، دستکش  کلیه کارگران و پرسنل شاغل در کشتارگاه  بایدهنگام فعالیت ازلباس   •

 .استفاده نمایند  ماسک و روپوش مناسب و بهداشتی 

جهز به لباسشویی صنعتی به تعداد الزم بوده و کلیه لباس کار پرسنل  باید مهای صنعتی طیور بایستی  کلیه کشتارگاه •
در پایان هر نوبت  کاری جمع آوری  و پس از  شستشو و ضدعفونی به روش مناسب ، برای استفاده مجـدد در روز      

 . آماده گردند بعد

پرسنل شاغل در قسمت چنگ زنی مرغ عالوه بر مواردفـوق االشـاره  ملـزم بـه اسـتفاده از عینـک مناسـب در هنگـام            •
 .باشند فعالیت می

بـه سـالن  کـشتار مـستلزم  اسـتفاده از      ... ورود  کلیه افراداعم از مدیریت ، مسئولین فنی بهداشتی ،عاملین  کـشتار و     •
  .باشد می) رد فوق االشاره موا( لباس کار مناسب 

  .نمایند در هنگام کار پرهیز ... کارگران و پرسنل از خوردن، آشامیدن، سیگار کشیدن، انداختن آب دهان و  •
  .کارگران و پرسنل نبایستی از زیورآالت مانند انگشتر و یا ساعت مچی و موارد مشابه در هنگام کار استفاده  نمایند  •
  .موزش های الزم را به منظور رعایت موازین بهداشتی گذرانده باشندکارگران و پرسنل بایستی آ •

                  برخـــــی از ذابحــــــین جهــــــت محافظــــــت دســـــتان خــــــود ، دســــــتکش هــــــای زرهــــــی     -1یــــــادآوری
 نیز باید در زمان اسـتراحت  الزم به ذکر است که این وسایل. به  دست می کنند (Chain – mail gloves) زنجیری 

معمـوالً سـترون کـردن    (     سـترون  نمـود   ، درجه که در محـل کـشتارگاه تعبیـه شـده اسـت     82با استفاده ازآب جوش     
(Batch  sterilization) داخل آب جوش غوطه ور انجام می شود   .(  

به تعداد ) ش یکبار مصرف و چکمه لباس کار سرتا سری ، کاله ، ماسک و دستک(  مناسب رتهیه لباس کا -2یادآوری  
در نظر گرفتن  اتاقی با موقعیت مناسب به منظور رخـتکن بازدیـد   .  نظر قرار گیرد  مدالزم  جهت  بازدید کنندگان  باید  

  .کنندگان  ضروری است 
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یخ  ) 2 آب و  ترل بهداشتی    کن
  
از وزارت  بهداشـت  ، درمـان  و آمـوزش    دارای  مجـوز   ( از های یخ سازی  مج یخ مورد استفاده بایستی از کارگاه  •

 .کشتارگاه بایگانی شود محل  و مستندات مربوط در هدیتهیه و تامین گرد) پزشکی 

 .حمل یخ  به کشتارگاه باید بوسیله  خودروهای سرپوشیده  و قابل شستشوی ویژه حمل یخ انجام گیرد  •

 و )قابـل شستـشو و مقـاوم    ( ی پالـت هـای مناسـب     صرفاً  بررو در اتاق مخصوص نگهداری یخ وقالبهای یخ بایستی  •
 . نگهداری شود ، بگونه ای که با کف و دیوار تماس نداشته باشد

باید دارای ویژگیهای میکروبی و فیزیکو شیمیایی آب ) مانند سایر صنایع غذایی( آب مورد استفاده درکشتارگاه ها    •
بوده  و چنانچه  سالم سازی  آب مصرفی  کشتارگاه ) 1011و 1053برابر استاندارد  ملی ایران  بشماره    ( آشامیدنی  

ه میزان کلر آزاد باقیمانده پس از طی ک کلر  باید به میزانی اضافه گردد ،آب در مخزن  اصلی باشد  مستلزم کلر زنی
 . میلی گرم  در لیتر باشد 5/0-8/0 دقیقه  زمان تماس در شرایط عادی 30حداقل  

  .باشد کردن  کلر به آب چیلر  تحت هر عنوانی مجاز نمیاضافه : یادآوری      
 . در نظر گرفته می شود لیتر بازار هر قطعه طیورکشتاری مطابق ظرفیت کشتارگاه  30- 60  میزان آب مورد نیاز ، •

  
ترل حشرات و جانوران موذی ) 3   کن
  :باشد   درکشتارگاه طیور بشرح  ذیل می و جانوران موذیبرنامه مبارزه  با حشرات   
 .شوند  که به فضای  بیرون باز می نصب توری  جهت پنجره هایی •

 نصب و بکارگیری پرده  هوا جهت درهای ورودی به سالن های کار •

 نصب و بکارگیری  دستگاه های حشره کش برقی در نزدیکی درهای  ورودی و خروجی  •

  .ها  و ماشین آالت  فرآوری خودداری  شود  اه از نصب این دستگاه ها در باالی میز کار و یا سایر دستگ:یادآوری 
 های مناسب به منظور اطمینان ازعدم ورود جانوران  موذی به محیط کارگاه  گذاری یا طعمه گذاری در محل تله •
 
شستشو و ضدعفونی )4    

را تحـت  آلودگی های میکروبی می تواند بطور جدی سالمت و بهداشت عمومی وکیفیت مواد غـذایی  با توجه به اینکه     
تاثیر قرار دهد و یکی از راههای آلودگی مواد غذایی انتقال آلودگی میکروبی از طریق سطوح کف ، دیوار ، تجهیزات   
و وسائلی است که گوشت و آالیش طیور در هنگام فرآوری ،نگهداری و حمل و نقل در تماس با آن  می باشد که ایـن    

روش و نحوه انتخاب نوع ماده  ضـدعفونی  . ه نحو موثری کنترل  نمودآلودگی ها را می توان با شستشو و ضدعفونی  ب  
  :کننده به شرح ذیل می باشد 
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   روش شستشو و ضدعفونی –الف 
 نظافت  خشک و پاک سازی  از اجسام  خارجی و ضایعات •

 شستشو با آب تمیز و پرفشار •

 )با غلظت مناسب( شستشو با ماده پاک کننده  •

 )دودن  کامل ماده پاک کننده تا ز( شستشو با آب پرفشار  •

 آغشته کردن کف و دیوارها با  مواد ضدعفونی  کننده  •

 .شستشو با آب ولرم ، قابل شرب و  پرفشار تا پاک شدن کامل بقایای مواد ضدعفونی کننده  •

   )درمورد  سردخانه های نگهداری پس از  هربار تخلیه ( حداقل یکبار در پایان  هر نوبت  کاری : تناوب 
  

  انتخاب  ماده ضدعفونی کننده-ب 
هر ماده ضدعفونی کننده مزایا و معایبی دارد و در نتیجه  ، انتخاب  ماده ضدعفونی کننده برای یک مورد خاص  بسیار     

در نتیجه  .  همچنین ماده ضدعفونی کننده ای  باید انتخاب گردد که بتوان آن را برای همه محل ها بکار برد .  مهم است 
فهرسـت مـواد ضـدعفونی توصـیه شـده بـسته بـه  نـوع سـطوح در                     . نی کم  مقاومـت سـطوح مناسـب باشـد     برای ضدعفو 

  . آورده شده است 5جدول 
  فهرست  مواد ضدعفونی  توصیه  شده بسته به نوع سطوح-5جدول 

  ضدعفونی توصیه شده  نوع سطوح  ردیف 
  ترکیبات  چهار تائی آمونیوم   ) کاشی ( دیوارها   1
   ترکیبات چهارتائی آمونیوم –کلر   )سایر  موارد( دیوارها   2
   ترکیبات چهارتائی آمونیوم-کلر  ) سیمانی( کف   3
  کلر  سطوح دارای  خلل و فرج   4
  کلر  )فلز  زنگ نزن( تجهیزات  فرآوری   5
  ترکیبات چهارتائی آمونیوم  ) آلومینیوم( تجهیزات فرآوری   6
   چهارتائی آمونیومترکیبات  قفس های  پالستیکی  7
 
 
کلیه سالن های  عملیات و نیز تجهیزات مربوط باید در پایان کشتار روزانه  به دقت و بطور کامل شستـشو و پـاکیزه       •

 .شده  و با ماده ضدعفونی کننده مناسب گندزدائی گردند

ر ورودی کشتارگاه و استفاده از ماده ضدعفونی کننده موثر با غلظت  مناسب در حوضچه  های ضدعفونی موجود د  •
  .مبادی ورودی به سایر قسمت ها و همچنین تعویض به موقع آن بایدمدنظر قرارگیرد
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  تبدیل ضایعات
  
  .   قطعه در ساعت  احداث واحدتبدیل ضایعات الزامی  است2000درکشتارگاه های صنعتی طیور با ظرفیت  بیشتر از •
عت وکمتردرصورت عدم احداث واحد تبدیل ضـایعات،   قطعه درسا2000طیور با ظرفیت درکشتارگاههای صنعتی  •

بـدون هرگونـه   ) بونکرهـای ویـژه ایـن امـر    /توسط خودرو(حمل ضایعات بایستی با فراهم آوردن کلیه امکانات الزم 
نشددرطول مدت حمل، ترجیحاًبه نزدیـک تـرین واحدتبـدیل ضـایعات مـستقل مجازوبـا رعایـت مواردذیـل انجـام               

  :پذیرد
در سـطح  ) دارای پروانه معتبر از اداره کل  دامپزشکی استان (ک کارخانه تبدیل ضایعات مجاز عقد قرارداد با ی   .1

 استان و ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده به دامپزشکی 

حمل ضایعات توسط خودروهای واجد شرایط پس ازکنترل و صـدور گـواهی حمـل بهداشـتی داخـل اسـتانی            .2
 توسط مسئول فنی  بهداشتی کشتارگاه 

راننده وسیله نقلیه موظف است با توجه به مسیر و بعد مسافت در اولین فرصت ممکن نسبت به تحویـل محمولـه      .3
صدور گواهی حمل بعدی منوط با ارائه اعالم وصول محموله  و . به کارگاه تبدیل ضایعات مستقل اقدام نماید   

 .ست تائید شستشو و ضدعفونی خودرو از سوی مسئول فنی بهداشتی کارگاه ا

در  مسئولین فنی بهداشتی واحدهای یادشده موظفندکلیه مدارک وگـواهی مربـوط راحـداقل بـه مـدت یکـسال        .4
که بتواننددرهنگام بازرسـی بـه مراجـع ذیـربط دامپزشـکی ارائـه        به نحوی پرونده جداگانه ای نگهداری نمایند،    

 .نمایند

عرضـه آن جهـت  مـصارف انـسانی و یـا      کله مرغ در زمره ضایعات کشتارگاهی محسوب شـده و بـسته بنـدی و      •
 . مصرف مستقیم حیوانات کوچک ، اکیداً ممنوع  می باشد

و یـا             »کارگـاه هـای تبـدیل ضـایعات  مـستقل      « خروج کله مرغ از کشتارگاههای طیور صرفاً بـه مقـصد    :1یادآوری
      بهـره بـرداری از  بهداشـتی  انـه دارای پرو» خوراک آمـاده حیوانـات کوچـک    / کارخانجات تولید کننده کنسرو     « 

  .اداره کل دامپزشکی استان و با رعایت کلیه  مفاد فوق االشاره بالمانع است 
 خروج و حمل موارد ضبط شده بدلیل مشکوک بودن به ابـتال بـه بیماریهـای  اخطـار کردنـی ، ممنـوع          :2یادآوری

  .در محل کشتارگاه  دفن یا سوزانیده  شودبوده  و بایستی  به شیوه مناسب  و با رعایت اصول  بهداشتی 
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دوم    :فصل 
  بازرسی بهداشتی گوشت طیور

  
 

ر  کشتا ز  دگان مرده پیش ا رن   :پ
فرآوری  ویا عرضه  شوند ، این گونه  پرنده ها در بازرسی قبل از کشتار  ضبط / پرندگان مرده نبایستی وارد خط کشتار  

شتار ضبط نشده و وارد خط کشتار شوند،  می توان از می شوند ،  اگر تصادفاً پرندگان  مرده  در محل  بازرسی قبل از ک
  .روی نشانه های  زیر از سایر پرندگان  متمایزنمود 

ماهیچه ها در مقایسه  با رنگ طبیعی عضالت از قرمزی بیشتری برخوردار بوده  ،  رگهای تغذیه کننده  احشا  قطورتر  و 
  .ناقص می باشد الشه از نظر ظاهری به مشابه الشه های دارای خونگیری 

  قضاوت 
  .الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند 

  
گیری ناقص های با خون    :الشه 

رنگ الشه ممکن است به جای حالت رنگ پریده  طبیعـی ،   در الشه هایی که خون گیری آنها ناقص و نامناسب است ،  
 این حالت  ممکن است در قسمتهای دیگر یا کل الشه گسترش داشته باشد و .برنگ قرمز روشن  ویا قرمز آلبالوئی شود    

  .در ناحیه گردنی از سایر نقاط آشکارتر است 
  قضاوت 

  .الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند 
  

رد  دا ستان ر وزن ا زی های    :الشه 
)  گـرم 1600 تا 1350وزن الشه کامل آن (  گرم 1800-2000وشتی،  بهترین وزن زنده برای کشتار مرغ نیمچه گ -الف

گرم داشته باشند، احتمال آلودگی با عوامل بیماریزا کـه  800در صورتی که الشه های نیمچه گوشتی وزنی کمتر  . است  
  . مانع از رشد طبیعی شده است ، می باشد

  قضاوت  
  . بایستی ضبط شوند الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و

 .است )  گرم 1200 تا900وزن  الشه کامل آن (  گرم 1200-1500 بهترین وزن  زنده برای کشتار جوجه کبابی -ب
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 گرم داشته باشند، احتمال آلودگی  با عوامل بیماریزا که مانع  650در صورتی که الشه های جوجه کبابی وزنی کمتر از  
  . از رشد طبیعی شده است ، می باشد

  
  قضاوت 

  .الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند 
  

ضـوابط پـرورش ،کـشتار، استحـصال ،       «  تحت عنوان  16/6/87-30215/44رعایت کلیه  مفاد دستورالعمل     -یادآوری
 .در اینخصوص الزامی است » بسته بندی و عرضه گوشت جوجه کبابی 

  
الشه دیدگی    گن

 که گندیدگی در الشه پیشرفت نماید ، چشمها تیره  و گودرفته  ، پاها سخت و سفت ، ماهیچه  آن شل ، وارفته و زمانی
رنگ تیره تر از حالت طبیعی است ، بوی نامطبوع  بیشتر شده و به ویژه  در ناحیه  مقعـد و چینـه دان  رنـگ سـبز ظـاهر              

  . می شود 
  

  قضاوت 
  .قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند الشه و اندرونه های آن غیر 

  
شکم آوردگی    (Oedema) و ادم (Dropsy)آب 

 
چنانچه الشه  از سر آویزان  شـود ، آب آوردگـی شـکم  در ناحیـه     . آسیت تجمع  اضافی مایعات درحفره شکمی است   

ه ایـن حالـت  اغلـب  بـه     ممکن است  مقـدار زیـادی  مـایع درحفـره شـکمی جمـع  شـده باشـد کـ         . مقعد نمایان تر است  
آب آوردگـی شـکم  ممکـن     .  وابسته است (Tumours) و تومورهاEggperitonitisبیماریهای حفره شکمی  مانند     

گندیدگی با ظهور رنگ سبز  در اطراف مقعد سریعاً به دنبال آب آوردگی  . است  با سایر بیماریهای مزمن همراه  باشد  
کن است بافتهای عضالنی  تحت تاثیر  قرار بگیرند که ایـن حالـت بیـانگر بـروز ادم      ضمنا مم. شکم به وقوع  می پیوندد   

  .عمومی است 
  قضاوت 

الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده . پرندگان مبتال باید مشخص شده و قبل از تخلیه اندرونه جدا شوند 
  .و بایستی ضبط شوند 
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الغری(Cachexia)الغری مفرط  ، (Ernaciation) 

زمانی که پرنده  غـذای کمتـری    . اما  الغری معموال ناشی از بیماری است . تمایز بین فقر غذایی و الغری مشکل است     
ایـن  الغـری  ممکـن    . می خورد و وزن بدن پرنده بر اثر ابتال به  بیماری حاد کاهش می یابد ، الغری  ایجاد  می شـود   

  .است چندان آشکار نباشد 
د حاد ، تشخیص راحت  است اما مشخص شده که در پایان  دوره  تخم گذاری ، بسیاری از پرندگان  بالغ  الغر  در موار

  . می شوند 
  :قضاوت 

باید بـه احـشا و حالـت چربـی     (Degenerative) برای یافتن شواهد بیماری و به منظور مشاهده تغییرات تحلیل رونده 
الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  . ت تحلیل رونده وجود داشته باشداگر تغییرا. اطراف  اندامها توجه کرد   
  .بوده و بایستی ضبط شوند 

  
  ضایعات پوستی 

ضایعات پوست به دنبال بروز بیماری ها و یا آسیب های فیزیکی مشاهده می شوند این حـاالت ممکـن اسـت  در واحـد         
  .اشی از صدمات  مکانیکی در طی مراحل کشتار و فرآوری باشدمرغداری یا در زمان  بارگیری ، تخلیه و یا ن

صدمات پوستی در مرغداری می تواند به علت چنگ زدن پرنده ها  به پشت پرنده های دیگر در زمان ترسیدن آنها و یا 
  .خراشها ممکن است عفونی شده و احتماالً موجب الغری شوند . در زمان ازدحام پرنده ها ایجاد شود

  
  قضاوت 

اگرآسیب دیدگی موضعی باشد و الشه در وضعیت خوبی قرار داشته باشد در این صورت بایستی بافت آسـیب دیـده را     
  .اگر  وضعیت الشه نامطلوب باشد، کل  الشه باید حذف شود . از الشه جدا نمود و مابقی الشه قابل مصرف است  

  
یماری مارک    ب

ــف     ــسبتاً سـ ــورم ، نـ ــارک متـ ــاری مـ ــت در بیمـ ــکل پوسـ ــره ای    شـ ــصورت گـ ــر بـ ــای پـ ــول هـ ــدوالر                  /ید ، فولیکـ نـ
(Nodular  feather  follicols) این حالت بـه ویـژه در نزدیکـی پرهـای     .  و  ممکن است به یکدیگر متصل شوند

  .بلند گردن و نواحی سینه  قابل تشخیص است 
  

  قضاوت 
  )اوت  به قسمت  تومور مراجعه شودبرای قض( 
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ها  (Abscesses)آبسه 

 (Bumble  foot)آبسه ها در تورم و التهاب  بالشتک کف پـایی  .آبسه در طیور کمتر از سایر حیوانات  معمول است 
 . ایجاد می شـود (Cannibalism) یا در پی نوک زدن به پر یا کانی بالیسم (Breast  blister)و تاول های سینه ای 

  .اغلب چرکی ، خشکیده و بی بو است و آبسه به صورت ناقص ، کپسوله  یا محدود می گردد
  قضاوت 

اگر استخوان و یا عضله  به طور وسیع متأثر  شده .  قسمتهای درگیر در صورتی که موضعی باشند، بایستی حذف شوند    
  .باشند، باید الشه را بطور کامل حذف نمود 

  
سینه    تاول 

ایـن  . به استخوان سینه ایجاد می شود) احتماالً در پی ضربات مکرر( عارضه رایجی است که در اثر صدمه تاول سینه ای  
.              ضایعه از نظر انـدازه متفـاوت بـوده گـاهی ممکـن اسـت بـزرگ و عفـونی گـردد و ظـاهر آبـسه ماننـد بـه خـود بگیـرد                   

  .ایج است این ضایعه در پرندگان مبتال به تورم عفونی غشای مفصلی ر
  قضاوت 

ممکن است بافت های متأثر به استخوان جناغ سینه . تورم سینه عفونی توام با خونریزی یا بزرگ شدگی باید حذف شود 
جدا کردن تـورم سـینه ای   .  متصل گردندکه در این حالت  قسمت  استخوان  و بافتهای درگیر  باید جدا و حذف شوند  

  را می توان  تا پس ازمرحله سرد شدن  الشه به تاخیر انداخت، زیـرا قـسمتی از   کوچک ، غیر عفونی  و فاقد خونریزی  
  .آن  ممکن است ناپدید گردد

  
شدگی    کبود 

کبود شدگی الشه ممکن است در خالل  قرار دادن پرنده در قفس ، حمل و نقل، تخلیه پرنـده از قفـس و یـا  هنگـام  از       
کل  غیر مستقیم به ماهیچه زیرین متصل اما به آسانی بـین ایـن دو قـسمت     پوست طیور به ش. پاآویختن پرنده  ایجاد شود    

گستردگی آن بستگی  به عمـر   . محل کبود شدگی ممکن است قرمز ، آبی ویا سبز رنگ  باشد. فاصله ایجاد  می شود   
  .در صورتی که پوست دچار دریدگی شده باشد  ممکن است عفونی گردد. زخم دارد

  
  قضاوت 

  : براساس گستردگی ، ماهیت کبودی و امکان جدا کردن محل ضایعه از سایر بافت ها صورت پذیرد قضاوت باید 
 .چنانچه کبودی بسیار گسترده  بوده و یا خونریزی کشمشی در الشه فراوان باشد ، الشه  غیر قابل مصرف می باشد  •

 .مود و مابقی الشه قابل مصرف است  چنانچه کبودی موضعی باشد، باید تمام نواحی تحت تاثیر را از الشه جدا ن •
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چنانچه الشه از وضعیت مناسبی برخوردار می باشد ،  می توان کبودی های سطحی و خفیف و یا با قطری کمتـر از    •

 . سانتی متر را  نادیده گرفته و از الشه جدا نکرد 2

 .رد  اگر عفونت ثانویه زیر جلدی  وجود داشته  باشد باید الشه را بطور کامل حذف ک •

 
  ها  قرمزی نوک بال

قرمزی نوک بال ها ممکن است  در نیمچه های گوشتی  دیده شود که این امر بیشتر به بال زدن بـیش از حـد پرنـده در      
  .زمان آویختن آن  از قالب  مربوط می شود 

  قضاوت 
  . فقط در بدترین حالت ، بایستی قسمتهای مبتال  حذف شوند 

  
  (Melanosis)مالنوز

عادی رنگدانه های سیاه مالنین  ممکن است در قسمتهایی  از الشـه در همـه گونـه هـای  پرنـدگان کـشتاری           رسوب غیر 
  .دیده شود 

  قضاوت 
با این وجود رسوبات مالنین در سایر قسمتهای الشه .  نفوذ  مالنین و موضعی شدن  آن در پوست  به ندرت رخ می دهد 

در صورت رسوب کم مالنین در پوست  ، .ها برای مصرف انسان  می شود و اندرونه ها  موجب نامناسب شدن این قسمت 
  . می توان آن را نادیده گرفت 

  
تهاب پوست ل  (Dermatitis)ا

موارد التهاب پوست  در گله های  مبتال .  کاهش سطح ایمنی در پرنده با التهاب پوست در گله های درگیر مرتبط است    
  . به گامبورو بیشتر است

باکتری هـای گـروه   . اریایی پوست  به طور  اولیه در پاها روی می دهد اما در ناحیه پهلوها نیز یافت می شود التهاب  قانق 
  .استافیلوکوک وکلستریدیوم در بروز این ضایعه  نقش دارند 

  قضاوت 
  . پرنده های مبتال  باید حذف شوند 
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قرمز های با پوست    الشه 
عقیـده بـراین    . حالت رنگ پریده طبیعی ، درکل قرمز روشن دیده شـود  رنگ الشه نیمچه گوشتی ممکن است به جای   

است  درصورتی که خروج خون از الشه پیش از ورود الشه به مخزن آب داغ  کافی نباشـد ، ایـن حالـت براثـر  پاسـخ          
  .فیزیکی به حرارت ایجاد می شود 

  .وشی اطمینان حاصل کنید اقدام از کافی بودن زمان خروج خون از الشه  وهمچنین مؤثر بودن بیه
  قضاوت 

  .الشه و اندرونه های آن باید حذف شوند
  

آب داغ ر مخزن  ده د رن ز حد ماندن پ در / بیش ا ل   (Overscald)اسکا
 ضایعات ناشی از بیش از حد ماندن پرنده در مخـزن آب داغ  در پـی خیـساندن طـوالنی مـدت آن در آب داغ  اتفـاق             

  .تر از معمول  و در مالمسه لزج  بوده و به راحتی از عضالت  زیر ین جدا  می شود پوست متاثر سفید . می افتد
.            بدهیـد  (Pectoral)هرگاه به بیش از  حد ماندن پرنـده در مخـزن آب داغ مـشکوک شـدید برشـی بـه عـضله سـینه           

شه ، بیش از حد در آب داغ باقی  میلیمتر  پخته  به نظر  رسید در این صورت  ال2در صورتی که ظاهر گوشت به عمق   
  .مانده است 

  قضاوت 
  .الشه و اندرونه هایی را که بیش از حد در آب داغ مانده اند برای مصرف انسان  نامناسب در نظر گرفته می شود 

  
ز سب عضله  یماری   ( (Green  muscle  disease)ب یماری اورگون     ) ب

 می باشد (Oregon  disease)فوق  غرابی  /  عضله  عمقی سینه بیماری عضله سبز یک نکروز ناشی از کم خونی در
که به طورکالسیک درگله های پرورشی بوقلمون دیده می شود و ممکن است  با فراوانی کمتری در بوقلمون های چاق 

در .  می باشداین عارضه در بوقلمون های ماده  معمول تر از نرها .  ، در نیمچه های گوشتی و طیور جوان  نیز دیده  شود
. سینه پرنده بیمار ممکن است  فرو رفتگی خفیفی ظاهر شود ، همچنین ضایعه می تواند یک طرفه  یا در دوطرف باشـد   

  .در عمق عضله درگیر، جراحاتی سبز ، نکروزه یا به صورت  ضایعات فیبروزه یافت خواهد شد 
 ) ( A light – probeز نوعی وسیله وضعیت سنج نوریشرایط  و وضعیت کل الشه را می توان به راحتی با استفاده  ا

با فرو بردن این وسیله  به درون حفره شکمی پرنده در یک اتاق تاریک قسمت درگیر ماهیچه ، سایه ای . به دست آورد  
  .ازخود به جا می گذارد 

  قضاوت 
    .باید عضله درگیر را برید  و  از الشه جدا نمود و مابقی الشه قابل مصرف است 
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ها    شکستگی استخوان 
شکستگی ها ممکن  است پیش از مرگ ایجاد شده باشند ،  در این صورت  به طور معمول  با بروز  خونریزی  مشخص  

  .درصورتی که شکستگی پس از مرگ و ناشی از ضربات مکانیکی باشد خونریزی مشاهده نمی شود .  می شود
  قضاوت 

  
   :شکستگی استخوان همراه با خونریزی •

در صورت آسیب دیدگی  پا ، بـرش بـه طـور عـادی از مفـصل انجـام                 . بافتهای مبتال را باید از الشه جدا  و حذف نمود     
  . می گیرد ، به گونه ای  که  مطمئن شویم کل بافتها ی مبتال  از الشه جدا  شده اند 

سمت جلو باید جدا  شود ، به طوری که بافتهـای   زمانی که فقط یک لگن آسیب دیده  باشد ، استخوان  پشت از دم  به  
  .درگیر  با دومین برش از سمت جانبی استخوان پشت جدا گردند

آن  قسمت  را به کمک  یک بـرش از ناحیـه سـتون مهـره  و قبـل  از قـسمت            اگر تمام  لگن آسیب  دیده  باشد ، باید 
  .لگن ، جدا نمود 

   :شکستگی استخوان بدون  خونریزی •
 این  ضایعه  معموالً در ماشین پرکنی اتفاق می افتد و درصورت پـاره  شـدن    :گی استخوان بهمراه پارگی پوست     شکست

نحـوه  بـرش معمـوالً  مـشابه     . پوست ، استخوان مبتال بهمراه  عضالت  مرتبط  باآن را باید از  الشه جدا  و حذف نمود   
  .شرح  باال می باشد 

اگر چندین تکه .   ارزیابی این ضایعه معموالً  به وخامت شکستگی  بستگی دارد:ستشکستگی استخوان بدون پارگی پو
اگر  یک استخوان به صورت  مـستقیم   .  استخوان شکسته  وجود داشته  باشد،  برش باید  براساس شرح  باال  انجام  شود 

  .شکسته باشد،  معموالً به چنین الشه هایی اجازه مصرف داده می شود 
  

  فصلیضایعات م
سینوویه   عفونت مایکوپالسما  

هــا   هـا و بـورس    غـالف تانـدون   ،عفونـت مـایکو پالسـما سـینوویه  ممکـن اسـت  غـشاهای  مفـصلی مـرتبط بـا مفاصـل           
(Bursae)  ــر نمایــد ــی شــود  امــا در ادامــه  ممکــن اســت مــایع            .  را درگی در ابتــدا ضــخیم شــدن و ادم  دیــده م
 و (Caseous)در پرندگان  مسن تر مایع اکـسودا شـکل پنیـری    . ه گردد خامه ای مانند مشاهد    (Exudate)اکسودای

همچنین در جوجه ها و خروس  به طور معمول  ضایعات در مجاری تنفسی رخ می دهد  اما  . پرتقالی به خود  می گیرد 
  .این حالت  در بوقلمون نادر است 
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  قضاوت
در غیر اینصورت . ل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند اگر عفونت عمومی باشد،  الشه و اندرونه های آن غیر قاب

  .ضایعات موضعی  را باید جدا  و حذف نمود 
  

ز سب یماری پای    (Green  leg urease)ب
  (Vrial arthritis)بیماری پای سبز، ممکن است تورم  مفـصل  ویروسـی  / (Gastrocnemius)پارگی  عضله دوقلو

  . یا  عفونت استافیلوکوکی باشد
  ضاوتق

  .بافت درگیر بایستی جدا و حذف گردد
  

لوکوکی  عفونت استافی
به صورت یک برآمدگی درکف پا بروز می کنـد کـه   )  تورم بالشتک کف پایی( عفونت موضعی  استافیلوکوکی  پا   

ایـن ضـایعه ممکـن اسـت عمـومی شـود و مفاصـل و             . ظاهراً ناشی از نفوذ  جسم خارجی یا کـوفتگی در کـف پـا اسـت        
  .  را درگیر نماید (Sternal  bursa) و از جمله بورس جناغی(Synovial bursa)رس های سینوویال بو
  

  قضاوت
اگر وضعیت  عمومی شده باشد،  الشه و اندرونه های . درحالت موضعی ، بایستی بافت های درگیر راجدا و حذف نمود 

  .آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند 
   

رمی اس درو پالزی درشت نی  (Rickets)تخوان ن ،              (Tibial dyschondroplasinsia) ، دیسکو ن
ساق پا  روزیس (Twisted legs)پیچش   (Perosis)، و پ

 
  قضاوت

شـه    در مواردی که تغییر  شکل شدید باشد قسمتهای مبتال  باید از الشه جدا  و حذف شوند و قضاوت بـرروی مـابقی ال    
  .بستگی به وضعیت الشه  دارد 

  
کبدی  عوارض 

زیـرا  ایـن عـضو بـیش از سـایر انـدام هـا        .  در  بازرسی اندام های داخلی از اهمیت ویـژه ای برخورداراسـت  کبد   بازرسی
 و در موقع  بیمـاری ماننـد  ابـتالء    .  کبد در حالت سالم قرمز خرمایی رنگ  می باشد. ضایعات بیماری را نشان می دهد     
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در حالـت ابـتال ی بـه     . به  لوکوز لمفوئید بزرگ و متورم شده وگاهی دانه های ریز خاکستری  در آن  دیـده مـی شـود     
درآمـده و همـراه بـاتورم بـوده     ) کـه اصـطالحاً برنـزه نامیـده  مـی شـود      (لنفوئید این عضو برنگ قرمز تیره مایل بـه سـبز    

  .دوپرخونی آن  از مهمترین عالئم این بیماری می باش
  

  :قضاوت
درصورتی که  فقط درکبـد  .   چنانچه کبد  بهمراه  سایر  اندام ها  عالئم مرضی را نشان دهد الشه ضبط کلی می شود   

  .عالئم  بیماری مشاهده گردد تنها این عضوضبط  گردیده و به الشه اجازه مصرف داده می شود 
  

ریزی سندرم  خون  کبد چرب ، 

قوام  بسیار تردتر ( دراینگونه موارد کبد بزرگ ، پرچرب ، دارای بافتی شکننده  .  دارد کبد چرب ظاهراً منشاء تغذیه ای
ــد    ) از حالـــت طبیعـــی  ــا خـــونریزی زیـــر کپـــسولی مـــی باشـ ــدت                  . و اغلـــب همـــراه بـ ممکـــن اســـت طـــوالنی مـ

Long –standing )  (  یا با پارگی کبد همراه  باشد.  
  

  قضاوت
  .شه و سایر اندرونه های خوراکی از وضعیت مناسبی برخوردار باشند معموالً فقط کبد حذف می شود اگر ال

  
کبد  بوقلمون   (Liver  granolomas  of turkey)گرانولومای 

 
معموالً ضایعات گرانولومایی به طور محکم در نسج کبد قرار می گیرند  . گرانولومای کبد در بوقلمون نسبتاً رایج است 

تعـداد ایـن ضـایعات ممکـن     .   شامل توده هایی شبیه کره با رنگ روشن  بوده که در مرکزکازئوزه و سخت  شده انـد   و
  .، فاقد کپسول بوده  یا این که به وسیله  کپسول فیبروزه  متراکم احاطه  می شوند )  یا بیشتر 20حدود ( است زیاد  باشد 

  
  قضاوت

  .از وضعیت مناسبی برخوردار باشند معموالً فقط کبد حذف می شود اگر الشه و سایر اندرونه های خوراکی 
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  اختالالت دستگاه تولید مثلی در طیور تخمگذار
  

   (Impaction  of the  oviduct)انباشتگی مجرای تخم بر
تی انباشتگی مجرای تخم بر ممکن است بدون  ارتباط با  عوارض عمـومی  ایجـاد شـود امـا احتمـال دارد کـه بـا پریتـونی          

(Peritonitis) که در مالمسه  لزج  و نرم است مرتبط  باشد  .  
  

  قضاوت
در صـورت مـشاهده پریتونیـت ، الشـه و     . باید مجرای تخم بر حذف شود، اما الشه و اندرونه های آن مورد قبول است     

  .اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند
  

 (Salpingitis)التهاب لوله رحمی 
همچنین  ممکـن اسـت    .  التهاب لوله رحمی ممکن است همراه  با تجمع  مقادیر زیادی زرده غلیظ در لوله  تخم بر باشد    

احتمـال  دارد کـه   . در این حالت  عفونت  اشریشیا کلی نیز در جوجه ها و جوجه اردک هـای نابـالغ وجـود داشـته باشـد         
  .بالغ باشد قالبی سفید ، سخت  و پنیری در لوله تخم بر 

 
  قضاوت

زمانی که این وضعیت ، . اگر الشه از وضعیت مناسبی برخوردار باشد، امکان جدا سازی و حذف اندام  مبتال وجود دارد  
  .همراه با بوی غیر طبیعی  یا عوارض  عمومی است ، الشه و اندرونه های آن برای مصرف انسان نامناسب می باشند 

  
 (Egg peritonitis)پریتونیت  ناشی از تخم

پریتونیت ناشی از تخم  در مرغ  های  تخمگذار ، اردک  و بوقلمـون  در پـی  افتـادن  زرده  آزاد در حفـره  شـکمی  و       
ایـن  وضـعیت  نبایـد  بـا حـضور  زرده آزاد در حفـره        .  آلوده شدن  آن با اشریشیا  کلی  یا سایر اجرام  ایجاد مـی شـود   

ضور  زرده  آزاد در حفره شکمی  ممکن  است  در پرنده سالم و طبیعی نیز رخ دهـد   شکمی اشتباه گرفته  شود،  زیرا ح 
  .و این دلیلی برای حذف الشه  نمی باشد 

  قضاوت
. این وضعیت  باید  در مرحله  بازرسی  پرنده کامل ، به منظور  اجتناب از بازکردن حفره  شکمی  تشخیص داده  شـود    

موجب حذف  تمام الشه  می شود اما در موارد  مزمن ، زمانی کـه عـوارض عمـومی و    پریتونیت ناشی از تخم  معموالً   
بایستی دقت نمود تا در .بوی غیر طبیعی وجود نداشته  باشد ، عضله  سینه ، پاها  و بالها  را می توان جداو مصرف  نمود   

  . زمان  بریدن  قطعات  مناسب  مصرف،چاقو  وارد حفره شکمی نشود
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 یایی و سپتی سمیعفونت باکتر

اجـرام  متـداول  دیگـر  شـامل گونـه هـا ی       .  اشریشیاکلی معمول ترین جرم در عفونت های باکتریایی به شمار می رود    
عفونـت هـای باکتریـایی ممکـن اسـت همـراه  بـا        .  استافیلوکوکوس ، گونه های پاستور الوگونه های  سـالمونال هـستند    

در عفونت  حاد  ممکن  اسـت  پرنـده هـا دچـار عفونـت  خـونی و       .  نمایند عفونت های مایکوپالسمایی و ویروسی بروز  
 و انـدامهای  متـورم  و پرخـون     (Petechial haemorrhage)درنتیجه خون گیری  ناقص ، خونریزی  سـر سـوزنی   

 معاینات  در بازرسی پس از کشتار ، تعیین  عامل عفونت  با. در مراحل بعدی ضایعات مزمن حضور  پیدا می کنند. شوند
  . ظاهری بسیار مشکل است،  زیرا یافته ها  بسیار شبیه  به هم  بوده و  ممکن  است بیش از یک عامل حضور داشته  باشد 

  قضاوت
بهتر است  ضـایعات  چندگانـه  مـزمن  را از     .   الشه و اندرونه پرنده  مبتال به عفونت حاد و سپتی سمی حذف می شوند    

  .  توان  صرفا عضو مبتال  به  ضایعه  مزمن  را نیز از الشه جدا و حذف کرد مصرف خارج  نمود  اما می
  

   (Air saculitis)التهاب  کیسه  های هوایی
التهاب کیسه های هوایی واژه ای است که سابقاً  بیماریهای متعددی را که به طور  دقیق  در بازرسـی  پـس از کـشتار در     

ــر    ــد  در بــــ ــشخیص  نبودنــــ ــل تــــ ــشتارگاه  قابــــ ــت کــــ ــی گرفــــ ــا شــــــامل                  .   مــــ ــاری هــــ ــن  بیمــــ ایــــ
 در جوجه ها  و بوقلمون ، سپتی سمی  ناشی از  سالمونال  (Chronic respiratory disease)بیماری  تنفسی مزمن 

ممکن است ضـایعات در کیـسه هـای     .  ی در اردک  می باشندو اشریشیا کلی در تمام گونه ها و سپتی سمی  پاستور الی 
  . ، صفاق،کبد ، لوله  تخم بر  و سینوس های زیرچشمی مشاهده شوند(Pericardium)هوایی آبشامه قلب 

در .   شـوند (Catarrhal  exudate)کیسه های هوایی ممکن است به ندرت  کـدر  یـا دچـار اکـسودای نزلـه ای      •
ن امکان  وجود دارد که کیسه های هوایی خیلی ضخیم تر شده حـاوی اکـسودای  پنیـری    مراحل  بعدی بیماری  ای  

 .شوند 

کبد و قلب ، ممکن  است یک یا هردو این اندام پرخون  شده ، با شکل  التهاب  فیبرینی چرکی یا فیبروزی آبشامه    •
آبـشامه  قلـب کـه حـاوی     حجـیم شـدن  مـشخص کیـسه     .  تـوام باشـند   (Perihepatitis)قلب و یا پری  هپاتیت      

 . چرکی  است ،  نشانه مشخص سپتی سمی ناشی از سالمونال  انتر یتیدیس می باشد -اکسودای  موکوسی

  
  لوله تخم بر 

التهاب لوله رحمی که با تجمع غیر فعال اکسودای پنیری در لوله های تخم بر مشخص می شود،  ممکن است  مـشاهده    
این حالت  . دک  متداول بوده  اما ممکن است در نیمچه های گوشتی  نیز دیده  شود این وضعیت  به ویژه  در ار    . گردد

  ).به مطالب  باال  توجه شود( نباید  با التهاب  لوله رحمی پرندگان تخمگذار اشتباه شود 



  سازمان دامپزشکی کشور   
  134از 40 صفحه                                                         دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

  
 

  قضاوت
  : درج شده است ارزیابی الشه های دارای ضایعات عفونیدرجدول  زیر راهنمای 

  
  قضاوت  ضایعه 
   دارای سپتی سمیالشه

  التهاب آبشامه  قلب
  الشه دارای سپتی سمی

  پری هپاتیت 
  التهاب  لوله رحمی

دون  ( التهاب خفیف کیسه  هـای هـوایی       ـب
  )تجمع  اکسودا

التهاب کیسه های هوایی با اکسودای نزله ای 
  )مقدار کم( 
  

ا اکـسودای          التهاب کیـسه هـای  هـوایی  ـب
  پنیری 

  
  

ای هوایی با اکسودای نزله ای التهاب کیسه ه  
  )مقدار زیاد( 

  .الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند
  .الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند
  .الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند
  .الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند

  .لوله تخم بر بایستی جدا و حذف شود ، اما الشه مورد قبول  است 
  .کیسه های هوایی بایستی جدا و حذف شوند ،  اما الشه  مورد قبول است 

  
قـوه جدا کردن  کیسه های هوایی مبتال ، اگر کیـسه هـای هـوایی تر      : الف  

مبتال شده باشند، عضله  بازو ، عمقی سینه و گردن بایستی جـدا و حـذف    
  .شوند

اگر کیسه هوایی  شکمی درگیر شده باشند  باید کلیـه هـا نیـز جـدا و      : ب
  .حذف شوند 

الشه .اگر التهاب آبشامه قلب یا پری هپاتیت  نیز وجود داشته باشد    : توجه  
  .و اندرونه های آن باید حذف شوند 

 کیسه هوایی ترقوه درگیر شده باشند ، پاها  قابل جداسازی  و مـصرف        اگر
  .هستند 

اگر کیسه هوایی ترقوه درگیر نشده باشند، پاها ، عضله سینه و بال ها  قابل  
  .جداسازی و مصرف هستند 

اگر   همچنین  التهاب   آبشامه  قلب  ویا پری هپاتیت وجود  داشته   : توجه  
  .مصرف نامناسب  است کل الشه  برای . باشد 

  
کالمیدیایی  (Chlamydial  infection)عفونت 

 در (Chlamydia  psittaci) واژه ای است که به  بیماری  حاصل  از کالمیدیا  پـس تاسـی  (Ornithosis)اورنیتوز 
طیـور  و  همـه انـواع   .  گفتـه مـی شـود    (Psittacosis)پرنده ها  اطالق می شود،  که در انسان و پرنـدگان  پـسیتاکوز      

پرندگان وحشی  به این بیماری  مبتال می شوند،  از این رو  برای سالمت انسان  از راه تنفس ذرات آلوده ، تهدید آمیـز      
  .می باشند 

بیماری از نظر عالئـم بـالینی بـه    . خطر ویژه برای انسان در کشتارگاه و هنگام کشتار و فرآوری اردک مطرح  شده  است  
بیماری  ممکـن اسـت   . می شود ، اما ممکن است آماس ملتحمه  چشم  در اردک  دیده شودطورمعمول تشخیص داده ن  
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ضایعات  شامل تورم  و ضخیم شدن کیسه های  . حادیا مزمن باشد و نشانه های اختصاصی پس از مرگ را نداشته  باشد   
  .ل  و کبد می باشد هوایی با اکسودای سفید متمایل به زرد، ذات الریه ، پری هپاتیت  و بزرگ شدگی طحا

  قضاوت 
ادربازرسی  پیش از کشتار ،نباید اجازه  کشتار به  پرنده هـای حـساس  و بیمـار  داده     .الشه های آلوده حذف می شوند     

  .شود
  

یایی  رید  کلست   عفونت  
  :بوتولیسیم  •

 نیـز     B   وAتیـپ هـای   امـا  .  است C بیشتر واگیری های بوتولیسم در طیور، ناشی از کلستریدیوم  بوتولینیوم تیپ 
عالئم  بالینی شامل ضعف ، عدم  هماهنگی  ابتدا  در پاها و سپس در بال ها  و گردن  .  می توانند سبب بیماری باشند
در پرندگان  جوان عالئـم  مـشابهی  بـا شـکل حـاد      .   می باشد (Flacid  paralysis)و به دنبال  آن ، فلجی شل

 .بیماری مارک دیده می شود 

  :تهاب  قانقاریایی پوست لا •
التهاب  قانقاریایی پوست بیماری  نیمچه های گوشتی اسـت کـه ناشـی از کلـستریدیوم  سـپتیکوم  یـا کلـستریدیوم             

 . می باشد ودر  این بیماری پوست و عضالت  قانقاریایی هستند (C. oedematiens)ادماتینز 
  قضاوت 

بایـد  کلیـه پرنـدگان بـا عفونـت      .  ارسال به کـشتارگاه  خـودداری شـوند   پرندگان مبتال باید در مرغداری جداسازی  واز  
  .کلستریدیایی حذف شوند 

  
کلی    عفونت اشریشیا 

همچنـین  ایـن عفونـت  ذاتـاً      .  هفته در معرض عفونت با اشریشیا کلی قرار دارنـد  12 تا 4به طور معمول پرندگان  باسن  
د شـدن  بـه  وسـیله عفونـت هـای ویروسـی از قبیـل بیمـاری نیوکاسـل           تمایل  بـه تـوام  شـدن  بـا مـایکو پاسـما  و تـشدی        

(Newcastle Disease)یا برونشیت عفونی(Infectious Bronchitis)یاکوکسیدیوز (Coccidiosis)را دارد  .  
ته  در شکل حاد بیماری ، الشه  دچار سپتی سمی شده  و همراه  آن تورم  و احتقان کبد ، طحال  و کلیه ها  وجـود  داشـ    

خونریزی های سر سوزنی  به شکل  وسیعی  پخش شـده   . و عضالت به رنگ  قهوه ای متمایل  به قرمز  دیده می شوند   
  .اما بیشترین وضوح در قلب و چربی های  مزانتر است 

،  (Extensive  serofibrinous pericarditis)ضایعات مزمن شامل التهـاب وسـیع سـرو فیبـروزی آبـشامه  قلـب       
.    مـاده فیبـروزه  چـسبنده  ممکـن اسـت  بـه سـهولت  در سـطح کبـد دیـده  شـود            . اتیت و التهاب  صفاق  اسـت   پری هپ 

همچنین  این میکروب . اشریشیا کلی می تواند در التهاب کیسه های هوایی و پریتونیت  ناشی از تخم  نقش داشته باشد   
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 مفصل خرگوشی اسـت و چـرک نیـز شـکل گرفتـه نقـش       می تواند در تورم مفصل خصوصاً زمانی که بیشترین ابتال در    
  .داشته باشد 

  قضاوت 
چنانچه  ضایعه موضـعی باشـد، موضـع  مبـتال را بایـد      .  درصورت امکان در هرمرحله  پرنده های مبتال را باید جدا نمود  

هـوایی مقایـسه   باقضاوت التهاب  کیسه هـای  ( الزم است ) الشه و اندرونه ها (حذف کرد ، از سویی  دیگر حذف کلی  
  ).شود 

گرانولوما  (Coli granuloma)کلی 
ضایعات کوچک گـل کلـم  ماننـد  و گرانولوماهـای      . احتماالً کلی گرانولوما نتیجه  عفونت  قبلی با اشریشیا کلی است  

  .این بیماری خیلی معمول نیست .  کوچک سفید یا زرد  در روی روده ها و روده کور  یافت  می شوند
  قضاوت 

  .حالت مزمن  بیماری، در صورتی که الشه وضعیت مناسبی داشته باشد، فقط روده ها حذف می شوند در 
  

زیپالس ری  (Erysipelas)ا

بینی دیـده   -پرندگان  مبتال سست و بی حال بوده و به ندرت تورم تاج . اریزیپالس در اصل یک بیماری بوقلمون است  
در  صورت امکـان بایـد پرنـده هـای مبـتال را در بازرسـی پـیش از        .   شوندمرغهای  بالغ نیز ممکن است  مبتال  .  می شود 

کشتار حذف نمود، اما اگر تصادفاً پرنده های مبتال  کشتارشوند در بازرسی  پس از  کشتار  عالئم  مشخص سپتی سمی   
ده هـا معمـوالً   رو. کبد  اغلب  بزرگ ،پرخون ،ترد  و گاهی دارای رنـگ  قهـوه ای روشـن اسـت     . مشاهده خواهد شد  

  نیزحـضور داشـته باشـد ،آنـدوکاردیت     (Catarrhal entritis)پرخون  بـوده  و ممکـن اسـت  التهـاب نزلـه ای روده      
(Endocarditis) مزمن دریچه  های قلب نیز ممکن است وجود داشته باشد .  

  قضاوت 
  . الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند

  
لوز پا  (Fowl cholera) ، وبای مرغان (Pasteurellosis)ستور 

.  الشه پرندگانی که مبتال  به پاستورلوز حاد می باشند،  پس از کشتار نشانه های آشکار  سپتی سمی را نـشان  مـی دهنـد     
تورم  و کبد ممکن است م. خونریزی سر سوزنی وکشمشی  به فراوانی  یافت شده و به  طور گسترده  ای پخش هستند   

ریه  بوقلمون  شدیدتر از ریه مـرغ و خـروس مبـتال  شـده  ، ریـه  هـا       . حاوی کانونهای کوچک و متعدد  نکروز  باشد   
عفونـت  مـزمن  بـا مـشاهده      . ترشحات  بینی و چشم  نیز ممکن  است دیده  شـود . معموالً مبتال  به ذات الریه  می شوند  

مشخص شده ممکن است  مجاری تنفسی ، ریه ها ،  مفـصل خرگوشـی ،   اکسودا ، چرک  یا ضایعات  نکروز موضعی  
کبد ممکن است به رنگ زرد  یا سـیاه  همـراه  بـا    . بورس جناغی ، پاها ، حفره  صفاقی و لوله  تخم بر را نیز مبتال نماید  
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عه  قابل مشاهده آبـسه   سر ، تاج و ریش  نیز ممکن است  متورم  شوند  ، گاهی  تنها  ضای.  نواحی نکروزه  مشاهده شود 
 .در ریش است 

  قضاوت 
می توان ضایعات موضعی مزمن را از الشـه  جـدا و حـذف  نمـود ، امـا در مـوارد  حـاد یـا عفونـت  عمـومی ، الشـه و                     

  . اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند
 

لوز لمون   سا
بزرگتـرین  .  ه در پی عفونت  باکتری های گروه  سالمونال ایجـاد مـی شـود   سالمونلوز یکی از بیماری های طیور است ک 

.        عوامل ایجاد کننده مسمومیت غذایی هستندکه فاقـد نـشانه هـای  بـالینی مـی باشـند        (Carrier)نگرانی ، طیور حامل
ــدیس    ــی تــوان  ســالمونال  انتریتی ــوم   و ســالمونال(Salmonella enteritidis)از جملــه ایــن عوامــل  م  تــایفی موری

(S.typhimurium)  بیمـاری اختـصاصی طیـور ناشـی از  عفونـت سـالمونالپولوروم       .  را نام بـرد(S. pullorum) و 
  . است(S. gallinarum)سالمونال گالیناروم 

   :(S. pullorum)سالمونال پولوروم •

 طیور بالغ در شکل حاد، کبد بـزرگ شـده    در.  عامل بیماری  پولوروم  یا اسهال سفید  باکتریایی است  سالمونال پولوروم 
. قلب بزرگ شـده ، شـکل اصـلی خـودرا از دسـت مـی دهـد        .  دارای کانونهای متعدد نکروزه واکسودای فیبرینی است 

  .طحال ترد ، واجد کانونهای نکروزه  بوده  و کلیه  ها  نیز بزرگ شده  اند
حاد یا مزمن آبشامه  قلب خودنمایی مـی کنـد و تخمـک هـا          در شکل مزمن بیماری که بیشتر دیده  می شود،  التهاب   

  .بی رنگ ، کوچک و گاهی کیستی می شوند 
 
 : S. gallinarum) (سالمونال گالینا روم •

. در مرغهـای  بـالغ  مـی شـود    ) (Fowl typhoidموجب بیماری سپتی سمی شدید ، حصبه مرغان  سالمونال گالینا روم
 .ت کبد دارای ظاهر مشخص برنزه اس

 (S.typhimurium) و سالمونال تایفی موریوم  (S. enteritidis)سالمونال  انتریتیدیس •

در . عموماً ضایعات مشخصی را نشان نمی دهند و سالمونال تایفی موریوم   سالمونال  انتریتیدیس در عفونت های ناشی از
 آبـشامه قلـب ، تـورم  پـرده کبـد و التهـاب              برخی موارد ناشی از  عفونت با  سالمونال انتریتـدیس، ممکـن اسـت التهـاب        

  .کیسه های هوایی وجود داشته باشد 
  قضاوت 

اگر بیماری  در .  پرنده های مبتال  باید در محل بازرسی ،پیش از تخلیه  اندرونه ها  از بقیه  پرندگان  جدا و حذف شوند 
  .ز خط کشتار حذف می شوند محل  بازرسی اندرونه ها تشخیص داده شد، الشه و اندرونه ها ا
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قلب  آبشامه  آوردگی    ) (Hydro pricarditisآب 
 حالت  مایعات ین در ا.بشامه  قلب با عفونت  اشریشیا کلی یا سالمونال انتریتیدیس اشتباه گرفته شودآنباید آب آوردگی  

  . است فید و ضخیم  در ضمن  پرده آبشامه قلب س ،اضافی  وجود دارد اما این مایعات حال چسبندگی ندارند
  قضاوت 

  . الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند
لوکوکوس اورئوس   عفونت استافی

عفونت با استافیلوکوکوس اورئوس نسبتاً معمول  بوده،  به ویژه پس از سپتی سمی به اشکال مزمن ماننـد تـورم مفاصـل،     
سـپتی سـمی    .   تظـاهراتی نظیـر  مفاصـل متـورم  و پـشت خمیـده  بـروز  مـی نمایـد          و غیره  با (Synovitis)سینوویت  

استافیلوکوکی که در پرندگان مسن تر رخ داده با بروز ذات الریه ، ضـایعات کـانونی در کبـد  و گـاهی تـورم  مفـصل        
الت اختصاصی عفونت  حا. احتمال  همراه بودن این میکروب  با سایرعوامل بیماری زا نیز وجود دارد.  مشخص می شود 

 و التهاب  قانقاریایی (Infectious  breast blisters)آبسه کف پایی و تاول سینه ای عفونی : استافیلوکوکی شامل 
  .پوست می باشد 

  قضاوت 
  . به مطالب قبل رجوع شود 

  سل 
کلیه ها،مجاری روده  و مغز سل معموالً پرندگان مسن تر را درگیر  می کند ، در این بیماری ضایعات معموالً در کبد،    

ضایعات  به صورت  اشکال  نامنظم ، نـدول هـای سـفید متمایـل بـه خاکـستری بـا انـدازه هـای          . استخوان دیده می شود    
  .متفاوت  از حدود  سر سوزن  تا توده های بزرگ یافت می شوند 

ر صـورتی کـه از وسـط بـرش داده     جراحات سلی ممکن است از بافت هایی که آنها  را احاطه نمـوده سـر بـاز کننـد و د     
اگر اسـتخوان هـای طویـل از طـول شـکافته شـوند،       . شوند، ندول های سخت با ظاهری خشک وپنیری نمایان می شوند  
  .ممکن است ندولهای کروی کوچک در مغز استخوان یافت  شوند 

  قضاوت 
  . الشه و اندرونه های آن غیر قابل مصرف انسان  بوده و بایستی ضبط شوند

یا عف رسین ی کاذب  سل   (yersinia  pseudotuberclosis  infection)ونت 
شـکل مـزمن  بیمـاری ممکـن  اسـت  در      . عفونت سل کاذب یرسینیا موجب بروز نشانه های مشابه وبای مرغان  می شود  

        این یافته ها شامل ضـایعات پنیـری شـکل شـبیه جراحـات سـلی درکبـدو طحـال و گـاهی در ریـه          . کشتارگاه  دیده شود 
  . می باشد ، همچنین  التهاب شدید روده نیز ممکن  است حضور داشته باشد

  قضاوت 
  .باید کلیه پرندگان مبتال حذف شوند 
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 عفونت های ویروسی

ایـن عفونـت هـا اغلـب در     . عفونت های  ویروسی احتماالً به تنهایی در بازرسی پس از کشتار جلـب توجـه  نمـی کننـد         
  همراه با  عفونتهای باکتریـایی یـا مـایکو پالسـمایی      (Multifactorial diseases) چند عاملی تعدادی از بیماریهای

  .در طیور دیده می شوند 
  

 قضاوت 

از طرفی . ، باید حذف شوند (Viraemia)حضور ویروس در خون / تمام پرندگان مبتال به عفونت های حاد و ویرمی     
درصـورتی کـه عفونـت     .  ید قبل از برش ضایعات موضعی ضـبط  شـوند  الشه هایی که  برای مصرف مناسب هستند، با 

ثانویه باکتریایی حضور داشته باشد ، جهت قضاوت به فهرست اقدامات ارائه شده  در خصوص عفونـت هـای باکتریـایی      
  .مراجعه شود 

  
روسی آدنووی های   (Adenovirus infections)عفونت 

 گونه های پرندگان  اهلی در همه  سنین  نـسبت بـه ایـن عفونـت هـا      عفونت های آدنوویروسی گسترش وسیعی داشته و    
این عفونتها به طور اختصاصی  با عوارضی از قبیل سندرم کـاهش تخـم مـرغ  ، تـورم  روده تـوام بـا        .  حساس می باشند  

ل   خونریزی در بوقلمون و بیماری طحال مرمری مرتبط هستند ، همچنـین آدنـوویروس هـا ممکـن اسـت بـه عنـوان عامـ         
  .بیماریزای ثانویه با سایر بیماری های ویروسی از قبیل گامبورو و بیماری تنفسی توام باشند 

 (Tenosynovitis)نشانه های بالینی در پرندگان زنده شامل  اسهال ، عـوارض تنفـسی، التهـاب تانـدون و غـالف آن        
  .شد ،کندی رشد و الغری مفرط و در طیور تخمگذار کاهش تولید تخم مرغ می با

  
له ماکیان   آب

جراحـات  . پوست در قسمت های فاقد پرسر، درگیر می شـود  . آبله ماکیان درتمام سنین مرغ و بوقلمون دیده می شود   
دیفتری مانند ممکن است  در دهان وجود داشته باشد و از نای به ریه ها گسترش  یافته ، حتی سایر قسمت های پرنده را     

  .نیز درگیرکند 
  قضاوت
ولـی در مـوارد ضـعیف بیمـاری بـا برداشـت       . ت شدید بعلت الغری مفرط ، الشه و اندرونه ضبط کلی می شود   در حال 

  .قسمتهای آلوده به بقیه الشه اجازه مصرف داده شده ولی اندرونه ضبط می گردد
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عفونی  رونشیت    (Infectious  bronchitis)ب
برخـی از  .  ضایعات در نای وکیسه های هـوایی مـی شـود   برونشیت عفونی ، نوعی بیماری تنفسی است که منجر به بروز 

این  بیماری می تواند بـه شـکل خفیـف بـروز نمایـد بـه       .  ایجاد می کنند(Nephritis)سویه های این ویروس ، نفریت  
همچنـین در ایـن حالـت     . طوری که پرنده  فقط برای چند روز بی اشتها  شده  و تولید  تخـم مـرغ نیزکـاهش مـی یابـد       

  .این بیماری ممکن است با عفونت  اشریشیا کلی نیز همراه باشد .  وسته تخم مرغ  نیز دچار مشکل می شودکیفیت پ
  

عفونی راکئیت    )(Infectious  laryngo  tracheitisالرنگو ت

بـسیاری از  . الرنگوتراکئیت عفونی نوعی بیماری تنفسی است که بخش های فوقانی دستگاه تنفسی را درگیر مـی کنـد       
  موجب انـسداد  Plugs) (بافت پوششی نای متورم شده ، ممکن  است پالگ ها.  های بیمار ، دچار سرفه می شوند    گله

  .قسمتهای  باالتر نای و در نهایت خفگی شوند 
  

عفونی  یماری بورس  گامبورو bursal  disease) (Infectiousب یماری  یا ب   (Gumboro  disease)  
 

 یا بیماری گامبورو درگله های گوشتی واگیری سریع و تلفـات  معنـی داری بـه دنبـال     شکل بالینی بیماری بورس عفونی 
ایـن بیمـاری    .  در پرنده مبتال بزرگ و ملتهـب مـی شـود    ( Thebursa  of  fabricious)بورس فابریسیوس.  دارد

 رنـگ پریـده و ممکـن    کلیـه هـا  . احتماالً  با خونریزی در قسمت های پائین مجاری گوارشی  و روده کور همراه اسـت      
به دلیل ضعف ایمنی ، پرندگان  مبتال نسبت به سایر بیماریهـا حـساس شـده ،    . است لبه های کبد نیز رنگ پریده باشند     

  .ممکن است دچار عفونت ثانویه باکتریایی شوند 
  

دگان  رن یماری مارک(Avian  leucosis)لکوز پ    و ب
 
  قضاوت

  .به قسمت تومور مراجعه شود 
   

یماری یوکاسل ب    ن
  قضاوت

  .در مراحل  اولیه به الشه اجازه مصرف داده می شود ولی در مراحل پیشرفته الشه واندرونه ضبط کلی می گردد
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  مایکو پالسموز
این میکروب ، مکرراً با عفونت هـای  باکتریـایی و احتمـاالً    . مایکو پالسما  در بروز برخی از بیماریهای طیور نقش دارد     

  .می شود ویروسی همراه  
 موجـب تـورم  کیـسه هـای هـوایی و سـینوویت              ( Mycoplasma  galicepticum)مایکو پالسـما گـالی سـپتیکم    

در بوقلمون های مبتال ، التهاب  نزله ای سینوس فوق چشمی و در موارد  پیشرفته چرک غلیظ متمایـل بـه زرد   . می شود 
  مزمن تنفسی ماکیان اهلی، مـایکو پالسـماگالی سـپتیکم اغلـب بـا      در بیماری.  در سینوس های متورم  مشاهده  می شود 

  . ویروس و باکتری هایی از قبیل  اشریشیا کلی همراه است
ایـن  مـایکو پالسـما همچنـین  سـبب تـورم        .  سینوویت عفونی طیور در اثر عفونت مایکو پالسما سینوویه  ایجاد می شود  

  .کیسه های هوایی نیز می شود 
  . و خم شدن پاها نیز ممکن است در  بوقلمون های مبتال دیده شود (Oesteo dystrophy)ی استئودیستروف

  قضاوت
قضاوت بستگی  به وضعیت الشه دارد و دامنه  آن از حذف موضعی  تا ضبط کلی الشه و اندرونه ها ، به دلیل  نامناسب   

 وخونی به قسمت  قضاوت در موردکیسه های در مورد ضایعات موضعی ( بودن از نظر مصرف  برای انسان  متغیر است 
  ) .هوایی توجه شود

 عفونت های قارچی

 (Aspergillosis)آسپرژیلوز
واگیری های شـدید بـا ضـعف    . عفونت با گونه های آسپرژیلوس ، ممکن است  در تمام گونه های طیور مشاهده  شود     

  .مدیریتی مرتبط است 
 سفید (Nodular  plaques)در این حالت پالک های ندوالر . ر می شوددر این بیماری معموالً دستگاه  تنفسی درگی

ــوند       ــدیگر  متـــصل  شـ ــا بـــه یکـ ــن  پـــالک هـ ــت ایـ ــده، ممکـــن اسـ ــی در آن تـــشکیل شـ ــسام                  .  یـــا زرد رنگـ اجـ
تر اشکال عمـومی عفونـت  حـضور داشـته      ممکن است  در بیش(Green , fructating  bodies)رنگ  شکننده سبز

  .باشندکه گاهی منجر به سپتی سمی یا الغری  می شوند 
  .عفونتهای  همزمان  متدوال بوده ، ممکن است تورم پرده صفاق با عفونت آسپرژیلوزی همراه شود 

  
 قضاوت 

درونه های آن غیر قابـل مـصرف   در موارد تورم وسیع کیسه های هوایی که همراه با الغری یا سپتی سمی است الشه و ان 
  . انسان  بوده و بایستی ضبط شوند
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 در کیسه هـای هـوایی  مـشاهده     (Caseous  casts)در صورتی که در الشه  مبتال تعداد کمی پالک یا قالب پنیری 
ابـل مـصرف   شود ، احشا که شامل ریه ها نیز می باشد باید نامناسب  در نظرگرفته  شوند ، اما الشـه یـا گوشـت  الشـه  ق        

  .است 
  .این قضاوت  براسا س جدول  مربوط به قضاوت تورم کیسه های  هوایی انجام می گیرد 

  
 (Parasitic  Infestations)آلودگی انگلی

 
ها   تک باخته 

 
   : (Coccidiosis)کوکسیدیوز •

ز میـان  گونـه هـای     ا.    ایجـاد  مـی شـود   (Eimeria)کوکسیدیوز  در طیور عمدتاً در پی عفونت با گونه های آیمریـا      
 و (E.necatrix)   ،  آیمریـا نکـاتریکس  (E.tenella)مختلف آیمریا سه گونه اهمیـت بیـشتری دارنـد، آیمریـا تـنال       

  .(E.acervulina)آیمریا آسرو لینا
کوکسیدویوز روده کور عمدتاً در پرندگان  جوان رخ می دهد که عامل  آن آیمریا تنال است و در مـوارد حـاد ، روده        

. در شکل مزمن  ، روده کور در اثر تجمع  توده های  پنیری قرمز تیره و متورم  مـی شـود    .  ور ، پراز خون می شود    ک
کاهش مشخص در مصرف  غذا همراه  با اسهال خونی ، کزکردگی ، الغـری و تلفـات  بـاال از دیگـر نـشانه هـای ایـن         

  .بیماری است 
رخ می دهد  ناشی از  عفونت با آیمریـا نکـاتریکس و آیمریـا آسـرولینا     کوکسیدیوز روده ای که در پرندگان  مسن تر   

کاهش وزن وهمچنین کاهش مصرف غذادر پرندگان مبتال وجود دارد ، همچنین مبتالیان  دچـار کزکردگـی و    . است  
  .کسالت  می شوند  و تولید تخم مرغ نیزکاهش می یابد 

 قضاوت 

  . ه ، الزم است الشه  و اندرونه ضبط شوند  در تمام موارد  معموالً الغری مشهود بود
  

سرسیاه  یماری  ز (Blak head)ب یا هیستومون  ، (Histomoniasis) عفونی هپاتیت  رو  ت آن  یا 
نـشانه هـای شـدید    . سرسیاه یک بیماری ویژه عمدتاً در بوقلمون است  اما مرغ ها  نیـز ممکـن اسـت بـه آن مبـتال شـوند        

 اسـت فقـط در بوقلمـون دیـده     (Histomonas  meleagridis) مله اگریدیسبیماری ناشی از عفونت  هیستوموناس
این پرنده ها ضعیف شده ، بالها و .  پرندگان مبتال بی اشتها شده  نشانه های عدم تعادل را ازخود نشان می دهند. می شود 

در .   وری کامالً مشهود اسـت در مدفوع  بوقلمون  قطرات زرد سولف). به صورت آویزان و شل ( دم آنها  پایین می افتد  
  .شکل حاد بیماری مرگ سریع روی می دهد اما در پرندگان  مسن تر یک حالت تحلیل رونده مزمن دیده می شود 
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،  امااین حالت در ادامـه بیمـاری تـداوم    )دلیل نام سرسیاه ( سیانوز یا سیاه شدن ریش و پوست سر ممکن است ایجاد شود  
به تدریج از شدت این ضایعات کاسته می شود  و . خص نکروزکانونی در کبد یافت می شود نواحی دایره ای مش. ندارد

نواحی زرد تا سبز مایل به زرد با حاشیه  متمایل به خاکستری که ممکن است به طور عمقی به داخل کبدگسترش یافته و 
 آنهـا ضـخیم شـود ، همچنـین            یک یـا دو روده کـور ممکـن اسـت خیلـی بـزرگ و دیـواره        . نفوذ کنند دیده  می شود     

  .روده های کورگاهی حاوی توده های پنیری تیره هستند 
 قضاوت 

  .به وضعیت ظاهری الشه بستگی دارد 
  

گرد  های   (Round worms)کرم 

 و سـینگاموس تراکـه آ             (Ascaridia  galli – lineate)) لینـه آتـا  ( کرمهـای گـرد طیـور  شـامل  آسـکاریدیاگالی      
  . می باشند ( Hetrakis  gallinarum) هتراکیس گالیناروم و

دیاگالی   ری آسکا   عفونت 
در . کرمی سفید متمایل به زرد است که در روده کوچک ماکیان و بوقلمون  یافت می شـود ) لینه آتا ( اسکاریدیا گالی   

وام بـا خـونریزی  ،            تـورم روده تـ   /  (Haemorrhagic  entritis)عفونـت  شـدید  موجـب  آنتریـت هموراژیـک      
  .کم خونی ، اسهال و الغری شده ، حتی ممکن است  موجب انسداد کامل  روده شود 

 قضاوت 

  .پرندگان الغر باید حذف شوند 
  

آ راکه  سینگاموس ت روم (عفونت    (Gape  worm))گپ 
 مهاجرت کرده ، سپس در نای  به کرمهای جوان به نایژه های بزرگ تر.   در نای ماکیان یا بوقلمون  زندگی می کند     

در آلودگی شدید ممکن اسـت   . غشای مخاطی متصل می شوند  وخون می مکند ، به همین دلیل رنگ آنها  قرمز است  
پرندگان جوان تر بـسیار آسـیب پـذیر بـوده  ، نـشانه هـای کـامالً آشـکار          . موجب ذات الریه و تورم  نزله ای نای شوند     

در این حالت پرنده مبتال با منقارکامالً  باز به صـورت   . با دهان  باز شاخص آن است نشان می دهندبیماری را که بلع هوا   
  .بریده بریده نفس می کشد 

 قضاوت 

از طرف دیگر ضبط موضعی قسمتهای درگیر .  پرندگان الغر و یا الشه های دچار کم خونی شدید  باید حذف شوند     
  . در سایرین  الزم است 
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ر هت رومعفونت  ینا ل گا   اگیس 
 اهمیـت آن  بـه عنـوان حامـل تـک یاختـه انگلـی        .شـود  گالیناروم در روده کور ماکیان  و بوقلمون یافت مـی   هتراکیس 

  .هیستوموناس مله اگریدیس در بوقلمون  وماکیان  است 
  

 قضاوت 

  ).به قضاوت در مورد سرسیاه  در صفحات  پیشین توجه شود (پرندگان الغر  باید حذف شوند 
  

ری   (Tapeworms)کرمهای نوا
  :سه کرم نواری مهم در طیور عبارتند از 

   (Davainea  proglottina)داوااینه آ پروگلوتینا  •
   (Raillietina  tetragona)رایلی تینا تتراگونا  •
   . (Raillietina  echinobothride)رایلی تینا اکینو بوتریدا •

رایلی تینا تتراگونا در روده کوچک ماکیان ، کبـوتر و بوقلمـون و رایلـی تینـا     داوااینه آ پروگلوتینا در دوازدهه ماکیان ،   
داوااینـه آ پروگلوتینـا از بقیـه  بیمـاریزاتر بـوده ،      . اکینو بوتریدا در روده کوچک ماکیان  و بوقلمون زندگی مـی کننـد      

  با دو گونه کـرم  دیگـر نیـز    این حالت ممکن  است  در آلودگی  شدید. موجب تورم  روده توام با خونریزی  می شود  
  .مشاهده می شود

 مـی شـود،    (Nodular  tapeworm  disease)همچنین رایلی تینا اکینوبوتریدا موجب بیماری ندولی کرم نواری 
در این بیماری  خیلی شبیه  بـه گـره   ) ندول ها(گره ها . که به واسطه  نفوذ کرم به درون  مخاط دوازدهه  ایجاد می شود    

ضایعات محدود  به روده ها است که این حالت در سل غیر معمول  است ، همچنین  در صورت  بـاز  . هستند های سلی   
  .کردن  روده ها معموالً کرمهای  نواری کوچک  از درون  ضایعات  آویزان می باشند 

 قضاوت 

  .فقط پرندگان را که الغر شده اند حذف کنید 
  

ها    تومور
 تومورها  در بین  تومورهای شناخته شده متدوال ، بـه شـمارمی رونـد کـه ایـن تومورهـا       تومورهای لنفاوی معمول ترین   

سیستم  تولید مثل به خصوص تخمدان ، معمول تـرین  محـل شـکل گیـری تومـور       . همراه  با بیماری مارک می باشند     
تمـایز تومورهـای    . شـی اسـت   سایر اندام ها  که اغلب  مبتال می شوند ، شامل  کبد ، طحال، کلیه و مجاری گوار    . است
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خوش خیم از بدخیم  در کشتارگاه مشکل است هرچند به طور معمول تومورها در طیور  بدخیم هستند و ممکـن اسـت       
  .اغلب  همراه با تومورهای احشایی است ) تجمع آب در  حفره بطنی ( آسیت .هر قسمت از بدن  را مبتال نمایند 

 قضاوت 

در غیـر اینـصورت  الشـه و اندرونـه      .  برداشته شده  و به الشه  اجـازه مـصرف داده مـی شـود      اگر وسیع نباشند  تومورها  
  .ضبط کلی می شود 

  
یماری مارک    ب

 (Herpes virus)بیماری مارک  در مرغ  و گاهی بوقلمون  دیده  می شود  و عامل  مسبب آن نوعی هرپس ویروس 
ضـایعات   .  شـامل  چـشم ،پوسـت ،احـشا یـا اعـصاب دیـده شـود         بیماری ممکن است  در یک یا چند  عضو  زیر . است  

احشایی ممکن  است  اعضای دیگر  رامبتال نمایند  اما ضایعات  عمدتاً در تخمدان ،بیضه  ها ،قلـب ،کبـد،پیش معـده و     
  .کلیه ها نیز مشاهده می شود

دراین .و پوست  به وقوع  می پیوندد درشکل حاد بیماری ،نفوذ تومور لنفوئیدی در غدد جنسی ، ریه ها ،قلب ،عضالت  
حالت ،مرگ با نشانه های کم یا بدون  بروز  نشانه خاص روی می دهد  و میزان  مرگ ومیر  بیشتر  از تلفاتی است  که 

  .در تومورهای کوچک  لنفاوی  احشا دیده  می شود
همچنین  دورتا دور تومور .   می باشنددرشکل مزمن ،تومورهای لنفاوی بزرگتر ،رنگ پریده و دارای پراکندگی  بیشتر 

در پاره ای از موارد  ،اعصاب  به طور  واضح  بزرگ شده و رنگ  آنهـا از سـفید  بـه خاکـستری  یـا      . محدود شده است 
  .زرد  تغییر می یابد 

  (Sciatic) ،سـیاتیک  (Brachial  nerve)اعصابی  که به طور  مشخص  درگیر  می شوند،  شامل  عصب  بـازویی  
 بوده ، اغلب فلجی  در شـکل  کالسـیک  بیمـاری  بـا درگیـری عـصب  سـیاتیک         (Coeliac  plexus)شبکه شکمی 

  .مشاهده  می شود 
 قضاوت 

  . الشه  و اندرونه ها برای مصرف انسان نامناسب می باشند 
  
  

دگان رن لکوز پ  (Avian  leucosis complex)کمپلکس 
 های پرندگان را در بر می گیرد که به واسطه  تکثیر گویچه های سفید  خون  کمپلکس لکوز پرندگان تعدادی از بیماری

چهار شکل از بیماری تشخیص داده .ضایعات  لکوز و بیماری مارک ممکن است بسیار شبیه باشند .  مشخص می گردند
  .شده است 
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 را در بـر            (Cloacal  bursa) تومورهـا تقریبـاً بـه طـور یکـسان کبـد ، طحـال و بـورس کلـواک           :لکـوز لنفوئیـد   •

این تومورها نرم ، صاف و درخشان  هستند  و در برش دارای سطحی  خاکـستری  تـا سـفید  کـرم ماننـد               .می گیرد 
 یا منتشر بوده ، در مراحل  پایانی ممکن است کبد مبتال شدیداً (Nodular)تکثیر ممکن است گره دار . می باشند  

 .بزرگ شود 

شکل منتشر معموالً کبد ، . ضایعات ممکن است  گره دار و یا منتشر باشند: (Myeloid  leucosis) یدلکوز میلوئ •
طحال و کلیه ها را مبتال کرده که با نفوذ سلولی  و تغییر رنگ  این اندامها  به رنگ  متمایل  بـه خاکـستری  همـراه      

 .اشته باشند اندام های مبتال ممکن است ظاهری دانه دار یا رگه رگه د. است 

اریترولکوز،شـاخص تـرین ضـایعه را در کبـد  وطحـال بـزرگ  شـده ایجـاد                : (Erythro leucosis)اریترو لکوز •
رنـگ انـدام هـای مبـتال معمـوالً قرمـز آلبـالویی تـا               . درحالی که کلیه ها عوارض کمتری نشان می دهنـد  . می کند 

 .ز مشاهده شودقهوه ای تیره  بوده ، ممکن است خونریزی  نی

این بیماری  با ضخیم شدن  استخوان هـای طویـل کـه از دیـافیز شـروع  مـی شـود           (Osteopetrosis)استئوپتروز •
 .در مالمسه و بازرسی ،استخوان  ساق پا ضخیم تر و صاف تر  از حالت طبیعی است .  خودرا نشان می دهد

  
  قضاوت 

  . اشندالشه و اندرونه ها برای مصرف انسان مناسب نمی ب
  

 (Contamination)آلودگی 
آلودگی  الشه ها و تجهیزات  ممکن است در نتیجه  پارگی  چینه دان پر که حاوی مواد  با بوی ترش  هستند، در طول    

با جدا کردن  پرندگان  آلوده  از سایر  اعضاء  گله  در محل بازرسی می توان از این وضعیت  . مراحل کشتار  ایجاد شود
به عنوان مثال می توان  بوقلمون های آلوده را از سایر پرندگان  که سالم  هستند  جدا ساخته ، در محل . ردجلوگیری ک

  .دیگری  اندام آلوده  را قبل از تخلیه  اندرونه ها قطع و جدا نمود 
  قضاوت

ه طور مثال ب.  آلودگی  در محلی که پوست بریده می شود  یا  عضله  در معرض  محیط خارج  قرار می گیرد   .1
 .برش  مقعد  و یا نواحی  گردن ، در این حالت  سطوح  آلوده  باید برش  داده جدا شوند 

معموالً چنانچه  بالفاصله  پس از  وقوع آلودگی ،پوست آلوده  را با پاشیدن  آب بشوییم ، آلـودگی  برطـرف     .2
 .آب پاشی باید با فشار  کم اما حجم  زیاد  همراه  باشد . می شود

دگی  خفیف  حفره  درونی  الشه را می توان  با استفاده  از آب پاشی   ، در حالتی  که الشـه  در وضـعیت        آلو .3
 .عمودی  است برطرف  کرد 



  سازمان دامپزشکی کشور   
  134از 53 صفحه                                                         دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

  
 

آلودگی  ظاهری  حفره  درونی  الشه  موجب  نامناسب شدن تمام الشه  و اندرونه  ها  برای مصرف می شود ،   .4
ردن گردن الشه ، بال، فیله ، در  شرایط  بهداشتی  این  قسمت ها هرچند  که ممکن  است در مواردی با جدا ک

 .قابل  مصرف باشند 

 .کبد و قلب  آلوده همواره برای مصرف انسان نامناسب می باشند  .5

گوشت الشه و اندرونه های آلوده با آلودگی عمومی ناشی از مواد مدفوعی ،صفرا،گریس،ضدعفونی کننده ها  .6
 . نامناسب می باشند و غیره  برای مصرف انسان

  
های صفراوی  لکه 

  .هرقسمت از الشه  و اندرونه ها که با صفرا آلوده  شده  باشند  باید بریده  و جدا شوند 
  
  

یا وسایل حمل ر و  کشتا ز خط  گوشت طیور ا فتادن   ا
 قضاوت 

شه و اندرونه ها بـرای مـصرف   افتادن  الشه یا  هر بخشی از اندرونه ها بر روی  زمین  یا هر سطح  بالقوه  آلوده   ، ال  •
  .انسان نامناسب می باشند 

افتادن  قسمتهایی از الشه طیور یا گوشت طیور بی استخوان  برروی زمین یا هر سطح بالقوه آلوده  موجب  می شود    •
 . تا آن قسمت ها برای مصرف  انسان  نامناسب در نظر گرفته شود 

  
رکنی ز ماشینهای پ  آلودگی ناشی ا

 صحیح  و دقیق ماشینهای پرکنی فوق العاده  مهم است تا بتوان  اکثر پرها را از الشه کنـد،  بـه نحـوی کـه     تنظیم کردن 
  . الشه آسیب نبیند درصورتی که درست تنظیم  نشده  باشد،  می تواند سبب  پاره شدن پوست یا  حتی شکستن  بال شود

  
  قضاوت

  شوند و بافتهای عضالنی زیر آن در معرض  محیط قرار گیرد  درصورتی که ماشین های پرکنی منجر به پارگی  پوست
  .در این حالت  ، باید قسمتهای  آلوده  را از الشه جدا و حذف نمود 
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زای  دگان فوق حادآنفلوان رن    HPAI(Highly Pathogenic Avian Influenza(پ

    حیوانات و جعمیت انسانی به خطرتهدید باتوجه به اهمیت بیماری وسرعت بسیار باالی انتشار آن و همچنین  بدلیل 
  . پرداخته می شود و نحوه اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای مربوط درذیل به تشریح بیماری،همه گیری وسیع بیماری

  
  :تعریف بیماری و اهمیت آن

 بـا توجـه بـه تنـوع     . ویروسی واگیـری بـسیار بـاالیی دارد، شـناخته شـده اسـت      آنفلوانزا از سال های دور به عنوان بیماری  
انتقال ویروس به وسیله پرندگان مهاجر، مشترک بودن بیماری بین انـسان و حیـوان، ماهیـت     حیوانات حساس به بیماری،    

  . ویروسی بیماری و توانایی تغییر و جهش ویروس، پیشگیری و کنترل بیماری کار دشواری است
 A دارد، گونـه  C  و Bو A اسـت و سـه گونـه    ) orthomyxoviridae(ویروس آنفلوانزا از خانواده ارتومیکسوویریده 

  .انسان را هم می تواند مبتال کند اسب و خوک،  عالوه برپرندگان، 
 مشخص N و Hبا توجه به وجود دو نوع آنتی ژن در سطح آن، با ترکیبی از حروف  انواع زیر گونه های این ویروس،     

 شناخته شده است؛ ترکیب متنـوع  N نوع آنتی ژن 9 و  Hنتی ژن  نوع آ16تاکنون  . H5N2 و H7N7می شوند؛ مانند 
   .H5N1 زیر گونه را تا امروز به وجود آورده است که بعضی از آنها بسیار بیماری زا هستند مانند 256این تعداد با هم، 

  
  :مخازن ویروس آنفلوانزا

نه های بیماری، ویروس را با خود پرندگان وحشی و آبزی به ویژه اردک های وحشی می توانند بدون بروز نشا -1
  . در آن تغییرات آنتی ژنی به وجود آورند و سپس به سایر پرندگان انتقال دهند حمل کنند،

مهـاجرت هـای   . ویروس در دستگاه گوارش پرندگان آبزی به طور طبیعی وجود دارد و از راه مدفوع دفع می شـود  
  .ار بیماری ایفا می کندمنطقه ای و جهانی این پرندگان، نقش مهمی در انتش

خوک، مخزن و انتقال دهنده مهم ویروس آنفلوانزا به پرندگان و انسان اسـت؛ در دسـتگاه تـنفس ایـن حیـوان،             -2
این حیوان توانایی ایجاد تغییر آنتی ژنی در . دو نوع گیرنده برای دریافت ویروس پرندگان و انسان وجود دارد    

 تواند یک زیر گونه مالیم ویروس را از نظر بیماری زایی، به نوع حاد بـا  این تغییرات می. (ویروس را هم دارد    
 ).قدرت بیماری زایی باال تبدیل کند

  
  :میزبان های ویروس آنفلوانزا

 شـترمرغ، کبــوتر،   تقریبـاً تمـام پرنـدگان نـسبت بـه ویـروس آنفلـوانزا حـساس هـستند؛ امـا مـرغ و خـروس، بوقلمـون،             
از بقیه حساس ترند؛ در این میان حساسیت ) سهره و مینا مانند طوطی،( و پرندگان زینتی  بلدرچین کبک، اردک، قرقاول،

  .انسان هم از جمله میزبان های ویروس آنفلوانزا به شمار می آید. بوقلمون از همه بیشتر است
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  :راه های انتقال و انتشار ویروس بیماری در جمعیت طیور
 .پرندگان آبزی مهاجرتماس با مدفوع پرندگان وحشی، به ویژه  •

 .تماس با طیور آلوده که ویروس را از راه مدفوع و ترشحات چشم و بینی دفع می کنند •

 ... . قفس حمل طیور زنده و  کفش، لباس، دست آلوده، تجهیزات آلوده، •

  فاضالب و هوای آلوده به ذرات حاوی ویروس آب ، •

 )اند یک میلیون پرنده را آلوده کندیک گرم کود آلوده به ویروس می تو( بستر و کود آلوده  •

 .دان و مواد خوراکی آلوده شده با مدفوع و ترشحات طیور •

 .رفت و آمد افراد بدون رعایت اصول بهداشتی الزم •

 .جوندگان، سگ، گربه و تا حدودی مگس که به عنوان ناقالن مکانیکی ویروس مطرح هستند •

 وسایل نقلیه ضد عفونی نشده •

 خورده در دستگاه های جوجه کـشی کـه آلـودگی را در هچـری بـه جوجـه هـا منتقـل                وجود تخم مرغ های ترک     •
 .می کنند

 جوجه ریزی در سالن های آلوده قبل از پاکسازی و ضدعفونی کامل آن ها •

 وجود خوک در مجاورت پرندگان بیمار •

 .بازار عرضه پرندگان زنده و نمایشگاه پرندگان که محل تجمع گونه های مختلف است •

 پرکنی و کشتار طیوربیمار •

 
   :مقاومت و حساسیت ویروس آنفلوانزا

  . روز مقاومت می کند30 روز و در دمای صفر درجه بیش از 4 درجه سانتی گراد به مدت 22در آب  •
 . روز زنده می ماند7 درجه سانتیگراد، 20 روز و در دمای 35 تا 30 درجه به مدت 4در مدفوع در دمای  •

 . ساعت تحمل می کند3 درجه را 56 دقیقه و دمای 30 را  درجه60ویروس دمای  •

 . ماه باقی می ماند3 در بافتها مدتی طوالنی و در کود، •

 .در شرایط خشکی و حرارت باال، فوری از بین می رود •

 .در گوشت منجمد، مدت طوالنی زنده  می ماند •

 انند فرمالین و ترکیبات یده و به خـصوص م (و ضدعفونی کننده ) دترجنت ها(نسبت به بسیاری از مواد پاک کننده   •
حساس ) گلوتارآلدئید ها و ترکیبات فنلی ضدعفونی کننده های دارای پایه پراکسید، ترکیبات چهارتایی آمونیوم ،  

 .است و غیرفعال می شود
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  :نشانه های بیماری در طیور
  

گونه پرنده، شـرایط پـرورش و زیـر گونـه       سن،نشانه های بیماری آنفلوانزا درطیور متغیر است و به عوامل مختلفی مانند    
  :ویروس بستگی دارد، نشانه ها عبارتند از

 .بدون بروزنشانه های دیگر%) 100تا  (وسیع و روبه افزایش  انتشار سریع بیماری در گله و تلفات ناگهانی، •

  بی حالی، ژولیدگی پرها و دور هم جمع شدن پرنده ها افسردگی، کاهش مصرف دان، •

 ید تولید روزانه تا قطع کامل تخم گذاری و نرم شدن پوسته تخم مرغافت شد •

 نشانه های شدید تنفسی به صورت سرفه، عطسه، ریزش ترشحات از چشم و بینی •

 تورم ناحیه صورت و سینوس ها همراه با تورم و کبودی تاج و ریش •

 )echymosis(تیرگی در ناحیه ساق به علت تجمع لکه های خونریزی در زیر پوست  •

 خارج شدن ترشحات خون آلود از دهان و بینی •

 . روز است5 تا 3 بیماری در طیور،) نهفتگی(دوره کمون  •

  
  

   : قابل مشاهده بیماری در کالبد گشایی طیورعالئم
  

در پرندگانی که به طور ناگهانی تلف می شوند، اغلب اثری از بیماری در کالبد گـشایی دیـده نمـی شـود و آثـار قابـل         
 کالبدگشایی هم مانند نشانه های بیماری، بسته به شرایط طیور متغیر است؛ بنـابراین همـه مـواردی کـه ذکـر           مشاهده در 

  .می شود، در یک پرنده بیمار مشاهده نخواهد شد
  قلب و ریه کلیه، طحال، کبد،  پرخونی و یا خونریزی به میزان مختلف در پوست، •

 )پیش معده و روده (حشا در ا) مرگ سلول ها (تورم و نکروز  پرخونی، •

 در برخی موارد نکروز عضله قلب •

 و باقی ماندن تخم مرغ در آن) اویدوکت ( تورم مجرای عبور تخم •

 خونریزی در زرده ها و له شدن و پخش آن در محوطه شکم •

 آب آوردگی در ناحیه شکم و تورم پرده صفاق •

 پرخونی و در مواردی چرکی شدن نای •
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   : ویروس بیماری در جمعیت انسانیراه های انتقال و انتشار
  
    تماس مستقیم با مدفوع و ترشحات پرندگان و هم چنین تنفس هوای آلوده به ویروس .1

    شکار پرندگان مهاجر و کشتن و پرکنی طیور .2

 رعایـت   استفاده از دستکش،. (تخم مرغ و سایر فرآورده های خوراکی طیور آلوده به صورت خام و نیم پز       گوشت، .3
 )اشت در برخورد با این مواد غذایی و پخت کامل آن ها توصیه شده استبهد

    وجود خوک در کنار پرندگان بیمار .4

  
در کودکان و نوزادان ممکـن اسـت ترشـح ویـروس تـا      ) روز2متوسط ( روز است 5دوره کمون بیماری در انسان تا   •

 .طول بکشد هفته دوم بیماری، 

. روند، انتقال دهندگان قابـل توجـه ویـروس آنفلـوانزا در جامعـه هـستند      کودکانی که به مهد کودک و مدرسه می    •
موارد انتقال ویروس آنفلوانزای فوق حاد از انسان به انسان، در دنیا کـم گـزارش شـده اسـت؛ ولـی نبایـد از ایـن راه            

 .غفلت شود

ر، فروشـندگان  دامپزشکان شـاغل در صـنعت طیـور، کـارگران و سـایر کارکنـان مرغـداریها و کـشتارگاههای طیـو           •
  .پرندگان دست آموز و شکارچیان، بیش از دیگران در معرض ابتال به بیماری قرار دارند

  
   :نشانه های بیماری در انسان

  
 تب، سردرد، خستگی و درد بدن، سرفه خشک، گلودرد، گرفتگی بینی، آبریزش از بینی و چشم •

 استفراغ، نارسایی کبدی و کلیوی اسهال،  •

 )پنومونی( مرگ در اثر تورم و عفونت ریه  ماری و درمان نامناسب،درصورت پیشرفت بی •

کودکان، افراد مسن، افراد مبتال به بیماری های مزمن و زنـان    در صورت سرایت آنفلوانزای طیور به انسان،  -1یادآوری  
 باردار بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند

وارض شدید و مرگ و میر ناشی از بیماری جلوگیری کند و موارد واکسن آنفلوانزا در انسان می تواند از ع-2یادآوری 
الزم اسـت هـر سـال واکـسن تکـرار       بـه علـت قابـل تغییـر بـودن ویـروس آنفلـوانزا،       .(کاهش دهد% 50بستری شدن را تا   

فـرد بـه شـکل خفیـف      پس از تزریق واکسن، دو هفته طول می کشد تا ایمنی در بدن ایجاد شـود و احتمـال دارد،    .)شود
 .بیماری دچار شود
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رگاههای طیور کشتا ر  قرنطنیه ای د    اقدامات بهداشتی و 
  
 قرنطینه ای حمل کلیه محموله های طیور کشتاری باید هنگام ورود بـه کـشتارگاه کنتـرل و بازرسـی       -مجوز بهداشتی  .1

 .بهداشتی پیش از کشتار در مورد کلیه محموله ها انجام پذیرد

رای پروانه اشتغال به حمل طیـور زنـده از اداره کـل دامپزشـکی اسـتان،  مجهـز بـه        دا خودروهای حمل طیور زنده باید   .2
 .پوشش مناسب، قابل شستشو و ضدعفونی باشند

عملیات ضدعفونی خودروها و قفس های ویژه حمل طیور زنده بایستی پس از انجام شستشوی کامل خـودرو و قفـس        .3
 .انجام پذیرد) در صورت لزوم استفاده از برس ( از سطوح توسط آبگرم با درجه حرارت الزم و زدودن کلیه فضوالت

دستگاه قفس شوی بایستی مجهز به سیستم آبگرم با درجه حرارت الزم جهت شستشوی قفـس بـوده و قبـل از اسـتفاده        .4
 .اطمینان کامل از کارکرد صحیح آن حاصل گردد

... ید و  پراکسید، ترکیبات چهارتایی آمونیوم،ضدعفونی کننده های دارای پایه(استفاده از ضدعفونی کننده های موثر  .5
 و کنترل و نظارت مستمر بر رقت توصیه شده طی زمان های مختلف) 

کنترل منظم و مستمر توسط مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه به منظور کارآمد بودن نحوه شستشو، ضدعفونی خودروها  .6
 تی بر شستشو و ضدعفونی طبق فرم های مربوطهو قفس های ویژه حمل طیور زنده و صدور گواهی نظارت بهداش

تعویض به موقع ماده ضدعفونی حوضچه های موجـود در درب ورودی کـشتارگاه و سـالن کـشتار و اسـتفاده از مـاده             .7
 ضد عفونی کننده با رقت مورد لزوم

لیه پرسـنل شـاغل   توسط ک...) دستکش و  کاله، ماسک، لباس کار سرتاسری،(استفاده از لباس کار مناسب و یکنواخت   .8
 در کشتارگاه جهت رعایت ایمنی فردی و جلوگیری از انتقال بیماری

 پرسنل شاغل در قسمت چنگ زنی طیـور عـالوه بـر مـوارد فـوق االشـاره ملـزم بـه اسـتفاده از عینـک مناسـب              :1تبصره
  .درهنگام فعالیت می باشند

به سالن کشتار مـستلزم اسـتفاده از   ...  عاملین کشتار و  مسئولین فنی بهداشتی،  ورود کلیه افراد اعم از مدیریت،  :2تبصره
  .می باشد )موارد فوق االشاره(لباس کار مناسب 

بـه تعـداد الزم جهـت    ) دستکش یکبـار مـصرف و چکمـه    کاله، ماسک و  لباس کار سرتاسری،(تهیه لباس کار مناسب   .9
 .بازدیدکنندگان باید مد نظر قرار گیرد

ز به لباسشویی صنعتی به تعداد الزم بوده و کلیه لباس کار پرسـنل بایـد در پایـان هـر     کلیه کشتارگاهها بایستی مجه   .10
 .نوبت کاری جمع آوری و پس از شستشو و ضدعفونی به روش مناسب برای استفاده مجدد در روز بعد آماده گردند

اد پرنـدگان ،ممنـوع   خروج وحمل موارد ضبط شده بدلیل مشکوک بودن به ابتالء به بیماری حاد آنفلونزای فوق ح  .11
 .بوده و بایستی به شیوه مناسب و با رعایت  اصول  بهداشتی در محل کشتارگاه  دفن  یا سوزانیده شود 
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نـصب دســتورالعملهای ابالغـی، اطالعیــه هـا و عالئــم هــشدار دهنـده در خــصوص کنتـرل و پیــشگیری از بیمــاری         .12
 .معرض دید کلیه پرسنل قرار گیردآنلفوانزای فوق حاد طیور در محل های مناسب بطوری که در 

پیگیری الزم در خصوص واکسیناسیون کلیه پرسنل شاغل در کشتارگاه بر علیه بیماری آنلفوانزای انسانی بر اسـاس       .13
 دستورالعلمها

 .به منظور رختکن بازدید کنندگان) حتی المقدور در مدخل ورودی کشتارگاه(در نظر گرفتن اتاقی مناسب  .14

 .تفرقه به کشتارگاه  باید  اکیداً جلوگیری شوداز ورود خودروهای م .15

 .از نگهداری هرگونه طیورو سایر حیوانات  در کشتارگاه باید خودداری شود .16

کلیه آبروهای فاضالب موجود در محوطه بیرونی کشتارگاه باید مجهز به سرپوش مناسب باشد،  به نحـوی کـه  از        .17
 .تماس  هرگونه پرنده  با آن جلوگیری  شود

 .ات الزم برای مبارزه با جوندگان  وحشرات به دقت به مورد اجرا گذارده شوداقدام .18

کلیه پنجره هایی که به محوطه  بیرونی کشتارگاه باز می شوند، باید مجهز به توری  مناسب باشند  به گونه ای که از  .19
 .ورود پرندگان و حشرات  جلوگیری شود

د در پایان  کشتار روزانه  بـدقت  و بطـور کامـل شستـشو و پـاکیزه       کلیه سالنهای عملیات  ونیز تجهیزات مربوط بای     .20
 .شده و با ماده ضدعفونی مناسب گندزدایی گردند

  
  

  نحوه اقدام 
  

  :مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه موظف است 
 مشکوک و در صورت برخورد با محموله مظنون به آنفلوانزا در بازرسی بهداشتی ، کلیه طیور نشاندهنده عالیم بالینی. 1

همچنین الشه های دارای ضایعات مظنون به بیماری آنفلوانزا باید ضبط و پس از معدوم نمودن به شیوه مناسب سوزانیده     
 .شود

در صورت مشاهده مورد فوق، خط کشتار بایدپس ازپایان کشتار محموله مظنون به بیماری متوقف گـردد و پـس از       . 2
ستورالعمل های بهداشتی نسبت بـه کـشتار طیـور باقیمانـده اقـدام گـردد  یـا        شستشو و ضدعفونی مجدد و رعایت سایر د    

. کشتار موارد مظنون در پایان کشتار روزانه صورت گرفته و متعاقبا نـسبت بـه شستـشو و ضـدعفونی کامـل  اقـدام شـود           
که در صورت انجام ، باشد  میاستان دامپزشکی  کلهمچنین ادامه فعالیت کشتارگاه، منوط به اخذ  مجوز کشتار از اداره 

همزمان از طیور مشکوک نمونه سرمی و بـافتی توسـط   . کامل و دقیق شستشو و ضد عفونی کشتارگاه صادر خواهد شد  
  .شود بهداشتی تهیه می دامپزشک مسؤل فنی
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اس کـار  بدیهی است پرسنل باید مجهز به لب. های مظنون باید با  رعایت کلیه ضوابط بهداشتی انجام گیرد   کشتار گله . 3

  .باشند) ماسک ، روپوش ، دستکش و چکمه کاله ،( مناسب 
 را بالفاصله از  تشخیص یا ظن به استان دامپزشکی  کلمسئول فنی  بهداشتی و نیز  متصدی کشتارگاه موظفند اداره    .  4 

  . آگاه نمایند ،بیماری آنفلوانزا  در بازرسی بهداشتی قبل یا بعد از کشتار
با کلیه واحدهای مرتبط با صنعت طیور اخـذ  ) حداقل تا سه روز( ید تعهد کتبی مبنی بر عدم تماس از کلیه پرسنل با    . 5

  .شود
 حمل به کشتارگاه وارد شده باشـد، درصـورتی کـه دارای عالیـم      قرنطینه ای–مجوز بهداشتی اگر محموله ای بدون  . 6

و تـا زمـان اخـذ    ،بـسته بنـدی    نمونه خون، کشتار 25اخذ بالینی یا ضایعات مظنون به بیماری آنفلوانزا نباشد، باید پس از  
  .   در سردخانه کشتارگاه نگهداری شود،ها نتایج آزمایش نمونه

  .شبکه دامپزشکی شهرستان بایستی همزمان از مرغداری بازدید و نسبت به مراقبت بالینی و سرمی اقدام نماید. 7
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   :ومسفصل 

  شرح وظایف

   شرعی ، ناظر بهداشتیمسئول فنی بهداشتی ، ناظر
  در کشتارگاه طیور

  
  صفحه                        فهرست    
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  وظایف مسئول فنی بهداشتی کشتارگاه طیورشرح 
  

مسئول فنی بهداشتی ملزم به رعایت  و اجرای  مـوارد مـشروحه  زیـر براسـاس ضـوابط  و دسـتورالعمل هـای          
        شهرسـتان / کشور بوده و  نظارت بر عملکرد آن هـا بعهـده  اداره کـل دامپزشـکی اسـتان         سازمان دامپزشکی 

  .می باشد
  :کنترل بهداشتی خودروهای حمل طیور زنده .1

 کنترل پروانه اشتغال به حمل خودروی حمل طیور زنده •

قرنطینه ای حمل طیور زنده برای هر محموله و اجازه کشتار، در صورت تطبیـق بـا    -کنترل مجوز بهداشتی   •
 ضوابط 

ور زنده و پیشنهاد مواد  و  روش  کنترل بهداشتی نحوه شستشو و ضدعفونی خودروها و قفس های حمل طی  •
 مناسب برای انجام  کار 

 : بازرسی بهداشتی قبل و پس از کشتار .2

زمانی بایسته در طـول مراحـل   / بازرسی بهداشتی طیور زنده ، الشه و آالیش طیور در موقعیت های مکانی    •
 کشتار و فرآوری طیور  

  موارد لزومارسال نمونه به آزمایشگاه جهت تایید تشخیص بیماری، در •
 : کنترل بهداشتی محیط کشتارگاه  .3

 کنترل خط کشتار و فرآوری و کلیه  دستگاه های مربوط،حصول اطمینان از تنظیم و عملکرد مناسب آنها •

 ضدعفونی روزانه، تهویه و روشنایی مناسب ) شستشو (کنترل سالن ها، وسایل و تجهیزات از نظر پاکیزگی  •

کننـده و   ازجملـه انتخـاب مـواد پـاک    (یابی به وضعیت بهداشتی مطلوب تعیین روش های مناسب برای دست     •
 ..... ) ضدعفونی کننده مناسب و

تعیین روش های مناسب به منظـور جلـوگیری از ورود جـانوران و حـشرات مـوذی  بـه سـالن هـا و کنتـرل             •
 کارایی روش های مذکور

 مجاز ای محوطه کشتارگاه و پیشنهاد و انتخاب سم  کنترل سم پاشی دوره •
 : کنترل بهداشتی فرایند سالن های قطعه بندی و بسته بندی  .4

 کنترل درجه  حرارت سالن های قطعه بندی و بسته بندی •

کنترل استفاده  از ظروف بسته بندی از نظر بهداشتی و مناسب بودن نوع و جنس مواد بکار رفته  در ساخت    •
 آن و نحوه بسته بندی

بویژه  درج تـاریخ  ( تایید سازمان دامپزشکی کشور برروی  هربسته  کنترل الصاق برچسب مناسب  ومورد    •
 ...)تولید و انقضاء فرآورده ،شرایط نگهداری فرآورده و
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نمونه برداری دوره ای از محصوالت نهـایی ، ارسـال بـه آزمایـشگاه هـای مـورد تاییـد سـازمان دامپزشـکی             •
 در جهت رفع  مشکالت احتمالیکشور، بررسی نتایج آزمایشگاهی و ارائه راهکارهای مناسب 

 :کنترل بهداشتی سردخانه ها  .5

 و اطمینان از کارکرد صحیح آنها )ترموگراف (کنترل سیستم های خنک کننده ودستگاه ثبت دما  •

و ) در تونـل انجمـاد  (، انجماد) چیلر آبی و اتاق سرد( کنترل روزانه برودت و زمان الزم  برای سرد کردن      •
الشه و آالیش طیـور ، همچنـین  رعایـت ظرفیـت و نحـوه قرارگـرفتن       ) گهداریسردخانه های ن(نگهداری  

 آالیش طیور در سردخانه ها/ الشه 

سـردخانه هـای   / تونـل انجمـاد   / اتـاق سـرد   / پیش سـردکن  / کنترل زمان نگهداری فرآورده در چیلر آبی  •
منظـور رعایـت مـدت الزم    نگهـداری فـرآورده، بـه    / انجماد / نگهداری با توجه  به زمان  مجاز سردکردن  

 برای رسیدن  به دمای مناسب

 پیشنهاد وکنترل اجرای یک برنامه مناسب انبارگردانی از نظر رعایت اصول بهداشتی •

  
 :کنترل بهداشتی خودروهای سردخانه دار حمل گوشت و آالیش طیور  .6

 کنترل پروانه اشتغال به حمل خودروهای سردخانه دار ونحوه بغل نویسی آن  •

و اطمینـان  از کـارکرد    ) ترمـوگراف (ودسـتگاه ثبـت دمـا   ) ترموکینـگ (سیستم های خنـک کننـده   کنترل   •
 صحیح آن ها 

کنترل پاکیزگی و بهداشتی  بودن کانتینر ، همچنـین  پیـشنهاد روش هـای  مناسـب شستـشو و ضـدعفونی           •
 خودروهای  سردخانه دار و نظارت بر حسن اجرای آن 

 رگیریکنترل  دمای کانتینر پیش از  با •

  مقدار بارگیری فرآورده بر حسب ظرفیت و مطابق استاندارد کانکس/ کنترل نحوه  •
کـه در   ( طبق فـرم هـای مربوطـه   هر خودرو/   گواهی بهداشتی حمل داخل استانی برای هر محموله  صدور •

 قرنطینـه ای حمـل از اداره کـل    –مورد حمل خارج استانی فراورده های خام دامی ، اخـذ مجـوز بهداشـتی      
 ).شهرستان  مربوط الزامی است /امپزشکی استان د

 :کنترل بهداشتی  سیستم تصفیه فاضالب بیولوژیک  .7

 کنترل عملکرد  صحیح سیستم تصفیه فاضالب بیولوژیک  •

شهرسـتان در  / شهرسـتان و نیـز اداره کـل محـیط زیـست اسـتان      / آگاه ساختن اداره کل دامپزشـکی اسـتان     •
  تصفیه  فاضالبصورت بروز هرگونه اشکال در سیستم

 : کنترل بهداشتی واحد تبدیل ضایعات . 8

 کنترل بهداشتی برمحیط ، لوازم و تجهیزات •
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کنترل بهداشتی انتقال مستقیم ضایعات به دیگ پخت  وانجام  کامل چرخـه تهیـه پـودر گوشـت، پـودرپر           •
 از نظر دما، فشار و زمان  الزم  برای هریک از مراحل کار...... و

محصول و نظارت براستفاده  ازکیسه های بسته بندی از نظر بهداشتی و مناسـب بـودن نـوع    کنترل بهداشتی    •
 وجنس مواد بکار رفته در ساخت آن ، نحوه بسته بندی و بارگیری آن

 کنترل درج تاریخ تولیدوالصاق برچسب مورد تائید سازمان دامپزشکی کشور برروی  هربسته  •

ی و بررسی نتایج آزمایشگاهی وارائـه راهکارهـای مناسـب در جهـت     نمونه برداری دوره ای از فرآورده نهای  •
 رفع مشکالت احتمالی

 :کنترل رعایت بهداشت فردی کارکنان .  9

وضع بهداشتی کارکنان تمام قسمت ها و استفاده از  لباس ( کنترل رعایت  بهداشت فردی توسط کارکنان   •
 در زمان فعالیت....) کار، چکمه،  دستکش ، روپوش و پیش بندمناسب و تمیز و

برنامه ریزی برای اعزام  به موقع کارکنان به مراکز بهداشتی  جهـت  انجـام  معاینـات  الزم و تهیـه کـارت        •
 بهداشتی

 پیش بینی و تهیه لوازم کمک های اولیه  •

 آموزش کارکنان  در زمینه رعایت  بهداشت فردی و فرآورده های تولیدی •
  : ثبت آمار و اطالعات . 10

  و تنظیم  آمار کشتار و بازرسی  بهداشتی  در دفتر روزانه کشتارگاه طبق فرم های مربوطتهیه •

شهرسـتان  / ارسال به موقع  آمار  ماهانه کشتار و بازرسی بهداشتی کشتارگاه به اداره کل دامپزشـکی اسـتان      •
 مربوط

 فتر ویژه ثبت و بایگانی  اطالعات مربوط به ورود طیور زنده و خروج الشه و آالیش در د •

 ثبت و بایگانی اطالعات مربوط به ورود و خروج  الشه وآالیش فرآوری شده  به سردخانه ها در دفتر ویژه  •

 ثبت وبایگانی اطالعات مربوط به شستشو و ضدعفونی خودروها وقفس های  ویژه حمل طیور زنده •

ت مجاز و اعـالم وصـول آنهـا    ثبت و بایگانی اطالعات مربوط  به ارسال ضایعات به واحدهای تبدیل ضایعا   •
 )درخصوص کشتارگاه های فاقد واحد تبدیل ضایعات(از سوی مسئولین فنی بهداشتی واحدهای موصوف 

 ثبت و بایگانی اطالعات مربوط به اجرای برنامه مبارزه  با حشرات  و جانوران  موذی درکشتارگاه •

  
ماینده سازمان دامپزشکی کشور در واحد مربوطه بوده  و با توجه به  اینکه مسئول فنی بهداشتی بعنوان  ن   :یادآوری  

لذا . بعنوان  تضمین کننده وضعیت بهداشتی واحد و حافظ منافع تولید کننده و تامین بهداشت عمومی عمل  می نماید

  .رعایت کلیه دستوراالعمل ها و بخشنامه های ابالغی از سوی سازمان دامپزشکی کشور توسط نامبرده الزامی است 



  سازمان دامپزشکی کشور   
  134از 65 صفحه                                                         دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

  
 

   کشتارگاه طیور در بهداشتیناظروظایف شرح 
  

مسئول  فنی بهداشتی موظف بـه انجـام وظـایف ذیـل در      ناظر بهداشتی به فردی اطالق می شود که به عنوان دستیار    
  :کشتارگاه های طیور زیر نظر مسئول  فنی بهداشتی کشتارگاه می باشد 

  
 :کنترل بهداشتی خودروهای حمل طیور زنده .1

 اشتغال به حمل طیور زنده خودروی حمل کنترل پروانه  •

 قرنطینه ای حمل طیور زنده  برای هر محموله -کنترل مجوز بهداشتی •

 کنترل بهداشتی بر نحوه  شستشو و ضدعفونی  خودروها و قفس های حمل طیورزنده  •

  
 : بهداشتی محیط کشتارگاه کنترل .2

ضـدعفونی روزانه،تهویـه و روشـنایی    ) شستـشو  (ها ،وسایل و تجهیـزات از نظـر پـاکیزگی     کنترل  سالن   •
 مناسب 

 همکاری در اجرای مناسب عملیات شستشو ، ضدعفونی و سم پاشی دوره ای محوطه  کشتارگاه •

  
 : بسته بندی  های قطعه بندی و  بهداشتی سالنکنترل .3

 هاکنترل درجه  حرارت سالن  •

بویژه  درج تاریخ (  هربسته کنترل الصاق برچسب مناسب  ومورد تایید سازمان دامپزشکی کشور برروی  •
 ...)تولید و انقضاء فرآورده ،شرایط نگهداری فرآورده و

  
 : ها  بهداشتی سردخانهکنترل .4

 و اطمینان از کارکرد صحیح آنها )ترموگراف (کنترل سیستم های خنک کننده ودستگاه ثبت دما  •

) در تونل انجماد ( ، انجماد) سرد چیلر آبی و اتاق ( کنترل روزانه برودت و زمان  الزم  برای سرد کردن  •
 طیــور ، همچنــین  رعایــت ظرفیــت و نحــوه  آالیـش الشــه و ) ســردخانه هــای نگهــداری  ( و نگهـداری  

  طیور در سردخانه هاآالیش/ قرارگرفتن  الشه 

سـردخانه هـای   / تونل انجماد / اتاق سرد / پیش سردکن / کنترل زمان ماندگاری فرآورده  در چیلر آبی  •
 نگهداری فرآورده / انجماد / با توجه  به زمان  مجاز سردکردن نگهداری 
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 : طیور آالیشکنترل بهداشتی خودروهای سردخانه دار حمل گوشت و  .5

 کنترل پروانه اشتغال به حمل خودروی سردخانه دار ونحوه بغل نویسی آن  •

ان  از کـارکرد   و اطمینـ ) ترمـوگراف (ودسـتگاه ثبـت دمـا   ) ترموکینگ(کنترل سیستم های خنک کننده   •
 صحیح آن ها 

 کنترل از نظر پاکیزگی و بهداشتی  بودن کانتینر و همچنین کنترل  دمای کانتینر پیش از  بارگیری •

 مقدار بارگیری فرآورده بر حسب ظرفیت و مطابق استاندارد کانکس/ کنترل نحوه  •

 
 : بهداشتی واحد تبدیل ضایعات کنترل .6

 جهیزات کنترل بهداشتی برمحیط ، لوازم و ت •

 کنترل بهداشتی بر انتقال مستقیم ضایعات به دیگ پخت  وانجام  کامل چرخه تهیه پودر گوشـت، پـودر    •
 از نظر دما، فشار و زمان  الزم  برای هریک از مراحل کار...... پر و

 کنترل بر درج تاریخ تولید و الصاق برچسب مورد تائید سازمان دامپزشکی کشور  برروی  هربسته  •

 
  :بهداشت فردی کارکنانکنترل  .7

وضع بهداشتی کارکنـان  تمـام قـسمت هـا و اسـتفاده از       (کنترل رعایت  بهداشت فردی توسط کارکنان    •
 در زمان فعالیت....) مناسب و تمیز و لباس کار، چکمه،  دستکش ، روپوش و پیش بند
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  شرح وظایف ناظر شرعی در کشتارگاه طیور
  

  کشتار بر اساس مقررات شرعی از آغاز تا پایان طیور  بر عمل ذبح کنترل و نظارت مستمر )1

 ) از حیث توانایی جسمی و اخالقی ( ذابحین واجد شرایط عملکرد تایید نظارت و  )2

 آموزش و برگزاری آزمون ذابحین گزینش شده )3

  / دورصـ دفتر نماینـدگی ولـی فقیـه در اداره کـل دامپزشـکی اسـتان جهـت          بهذابحین واجد شرایط معرفی   )4

 تمدید کارت ذابحین 

مـسئول فنـی     توسـط  سیستم شوک و سـرعت خـط کـشتار بمنظـور احـراز حیـات طیـور        در تنظیم همکاری )5

 بهداشتی

  تطهیر طیور ذبح شدهرنظارت کلی ب )6

مـسئول فنـی    همکـاری    طیور میته شده بـا  و معدوم سازیتنظیم صورتجلسه، ضبط کنترل و نظارت بر امر      )7

 رگاهکشتا و مدیریت بهداشتی

 بـا  بر اساس فرمت خاص دبیرخانـه نـشان حـالل   ) نشان حالل(های مربوط به اعطاء گواهی  پاسخ به استعالم   )8

  هماهنگی دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان

  دامپزشکی استان در اداره کل سایر وظایف محوله از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیهیپیگیری و اجرا )9

 و مدیر نمونه کشتارگاه مربوط به نحوه انتخاب و معرفی ذابح  اجرایینامه هایپیگیری آئین  )10

 های مربوطه و کارگاههای آموزشی ـ توجیهی ویژه ذابحین و ناظرین شرعی شرکت در جلسات و کارگروه )11

 محولهدر اجرای امور با مدیریت کشتارگاه   الزمهماهنگی )12

 و سـایر وظـایف محولـه در کـشتارگاه بـا همـاهنگی دفتـر        ترویج و اشاعه شعائر دینی و نشر فرهنگ اسالمی   )13

  دامپزشکی استان در اداره کلنمایندگی ولی فقیه

  دامپزشکی استان در اداره کلها و عملکردها به دفتر نمایندگی ولی فقیه  فعالیت ماهیانهارسال گزارش )14
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  فصل چهارم

  
  بهره برداری کشتارگاه  صنعتی طیور/  تاسیس  بهداشتیضوابط فنی بهداشتی و مقررات صدور پروانه

  
  :موقعیت  محل و

  :کشتارگاه باید در محلی احداث گردد که
 .از نظر ضوابط نظام دامداری مشکلی نداشته باشد •

آسانی بتوان دامهای مناسب باشد تا راههای ارتباطدارای • نزدیک به (  آن محل حمل کردکشتاری را به ی به 
  ).جاده اصلی بوده و یا به وسیله راه فرعی به آن مرتبط باشد

تحت تاثیر بوهای نامطبوع  و نامناسب ،دود و گرد و غبار و سایر آالینده ها قرار نگرفته و حوادث طبیعی  •
 .مثل  سیل آنرا  تهدید ننماید 

 .کافی فراهم باشدامکان تامین  برق و آب سالم و بهداشتی به میزان  •

 .جهت وزش باد از سمت کشتارگاه به مناطق مسکونی نباشد •

  . نداشته باشدهای شناخته شده قرار  ودر مسیل مقاوم باشد ، بنا احداثجهت •
  . باشدروستای مجاور/ از نظر شیب در قسمت پایینی شهر •

  

   :ظرفیت
  .د قطعه درساعت تعیین می شو2000 طیور  صنعتیکشتارگاهحداقل ظرفیت  •

 منطقه ،صرفاً برای نواحی خاصی که میزان  شرایطمی توانند برحسب ،ها  ادارات کل دامپزشکی استان :تبصره 
کـشتارگاه  بهداشـتی  طیور کشتاری  آنها کمتر از ظرفیت تعیین شده  در روز باشـد ،نـسبت  بـه صـدور پروانـه          

   .  اقدام نمایند نیزعتا قطعه در س1000 حداقلصنعتی طیور با ظرفیت  
   :زمین
ایجاد فـضای سـبز ،    اندازه ای باشد که عالوه بر استقرار تاسیسات، فضای کافی جهته مساحت زمین باید ب   •

  .فراهم سازد  را  و پارکینگ  وسایل نقلیهتردد ، احداث خیابان برای محوطه احداث
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که بایستی ، د می شودر نظر گرفته یک  هکتار  طیور  صنعتیحداقل زمین مورد نیاز برای احداث کشتارگاه •
حداقل مساحت محوطه  دو برابر مـساحت زیـر   (زمین  موردنظرحداقل سه برابر مساحت زیر بنای آن باشد   

 .)بنا است 

  

   :فواصل
یر اماکن دامی ، صنایع وابسته به دام ،عـوارض طبیعـی   ارعایت حریم بهداشتی کشتارگاه صنعتی طیور با س   •

  . الزامی است ) منضمدولمطابق ج(،تاسیساتی و مناطق مسکونی 
  
  

  :طرح و نقشه 
بایـد توسـط  متقاضـی  ، متناسـب  بـا      محـل اسـتقرار تجهیـزات    طرح و نقشه تاسیسات اصلی و جنبی و مشخصات و  

   : به نحوی تهیه  وارائه  گردد که) عملیات صحیح تولید(  GMPظرفیت  و با رعایت اصول  
باشد فضای مناسب کاری برای اجرای عملیات در شرایط  •   .بهداشتی وجود داشته 
  .های تمیز و کثیف کامال از یکدیگر مجزا باشند قسمت •
 .جریان تولید یک طرفه و بدون هرگونه تقاطع باشد •

 .ورود پرندگان وحشرات وجوندگان به داخل امکان پذیر نباشد •
 

صرف غـذایی دارنـد   ی که میدام ها نآ محوطه ای ازعرصه  واعیان است که در طیوربه طورکلی کشتارگاه صنعتی 
   : تاسیسات اصلی و جنبی به شرح زیر باشدرکشتارگاه صنعتی شامله. شوند کشتار می

 
   اصلی تاسیسات-الف   

  های عملیات سالن )1

 : این سالن ها از نظر فیزیکی کامالً مجزا و دارای ارتباط مناسب با یکدیگربوده و شامل 

تظارسالن • قالب زنی طیور  ان   )ت فوقانی الزامی استنصب هود در قسم( و 
هایشامل قسمت خون گیری و(سالن مخصوص کشتار و پر کنی  • دستگاه    ) پرکن محل استقرار اسکالدر و 
   سالن مخصوص تخلیه اندرونه •
   مخصوص محل استقرار چیلر آبین سال  •
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 مخصوص محل استقرار نسالدارای ارتباط مستقیم با  این سالن (الشه کامل بسته بندی  مخصوصسالن •
 و اتاق سرد می باشد و باید به گونه ای طراحی شود که فضای کافی جهت انجام عملیات یلر آبیچ

   ) .درشرایط بهدشتی فراهم باشد 
 که پاهای ، الشه  از پادارای ارتباط مستقیم با محل جدا سازی( سالن مخصوص شستشو و آماده سازی پا •

تقال مناسمرغ استحصال شده    . )  به این سالن منتقل می شوندبتوسط نقاله یا ناودان ان
دارای ارتباط مستقیم با محل(سالن مخصوص شستشو اندرونه • که اندرونه های  ، الشه  از اندرونهجدا سازی  

تقال مناسبمرغ استحصال شده    . )  به این سالن منتقل می شوندتوسط نقاله یا ناودان ان
         و شستشو های مخصوص باسالنمستقیم  باطدارای ارت (سالن مخصوص بسته بندی اندرونه و پای مرغ •

  ) می باشدو نیز راهرو ارتباطی سردخانه ها  پا اندرونه و اده سازیآم
 80در صورت تمایل به ایجاد سالن قطعه بندی و بسته بندی در نظر گرفتن سالنی به مـساحت حـدود    :یادآوری  

شه کامل و نیز راهرو ارتباطی سرد خانه ها باشد ، الزامـی  متر مربع که دارای ارتباط مستقیم با سالن بسته بندی ال  
  .است 

  
  تاسیسات سرد خانه ای )2

باید به نحوی طراحی شوند که با سالن  هاسردخانهاین   /قطعه بندی و بسته بندی مرغ / بسته بندی الشه کامل 
  .دنارتباط مناسب داشته باش) اندرونه و پای مرغ (  آالیش خوراکی بسته بندی

  : احد ها شامل این و
  

  سردخانه باالی صفر .2-1
بایستی به نحوی طراحی و تجهیز شوند که از ظرفیت کافی جهت انجام موارد ذیـل   باالی صفر   های   سردخانه 

  :در شرایط بهداشتی برخوردار باشند 
 طی مـدت زمـان    درجه سانتی گراد جهت4در برودت صفر تا تازه خنک شده طیور    الشه کامل  نگهداری •

/  قبل از فراوری)  ساعت پس از زمان کشتار می باشد 8 ساعت  و حداکثر  4که حداقل ( ره جمود نعشیدو
 طیورتازه گوشت   و بسته بندیبندی قطعه

  درجه سانتی گراد قبل از توزیع4در برودت صفر تا طیور   و آالیش تازه خنک شدهگوشتنگهداری  •

  اد خنک نمودن فرآورده قبل از ورود به تونل انجم •
گرادکاهش   درجه سانتی3 وآالیش خوراکی به حداکثر7به حداکثر طیور دراین مرحله دمای عمقی گوشت            

  .شود داده می
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   :Chilling Room)  (اتاق سرد. 2-2

 :باید به نحوی طراحی گردد که

 آن برابـر ظرفیـت کـشتار    های ای باشد که تعداد قالب اندازه طول خط نقاله هوایی موجود در داخل اتاق سرد به   •
همچنین قالب های خط نقاله هـوایی موجـود در داخـل اتـاق سـرد      . در کشتارگاه برحسب قطعه در ساعت باشد 

 .  آویزان شودطیوریعنی به هر قالب فقط یک الشه . طرفه باشند باید از نوع یک

ا بایستی بگو نه ای طراحـی شـوند    در صورت استفاده ازقالب های دو طرفه ، خطوط نقاله هوایی و قالب ه    - تبصره
که ضمن جلوگیری از تماس الشه های طیوربا یکدیگر و سهولت عبور جریان هـوای سـرد بـین آن هـا، از کـارایی       

 .الزم برخوردار باشند 

درصورتی که خط نقاله هوایی موجود در داخل اتاق سرد در بیش از یک ردیف طراحی و نـصب شـده باشـد،       •
ترین خط وارد و از باالترین خط  به پایین طیور  طراحی شود که الشه باید به گونه یورطمسیر حرکت الشه های 

  .خارج شود
گراد باشد تا دمای عمقی الشـه در هنگـام خـروج از     دمای هوای داخل اتاق سرد باید درحدود صفردرجه سانتی     •

  .تر نباشد گراد بیش  درجه سانتی4اتاق سرد از 
منظـور جلـوگیری از خـشک شـدن      هت تنظیم رطوبت هوای داخل اتاق سرد بـه پاش ج بهره گیری از سیستم مه     •

 .مانع استطیورهای  سطح پوست الشه

  
   
  :سردخانه  نگهداری زیر صفر.2-3

 : باید به نحوی طراحی گردد که

  .  داشته باشد ارتباط مناسب ی  و سالن بسته بندی با تاسیسات انجماد •
 .  را جهت نگهداری فرآورده منجمد تامین نمایدتریا کم وگراد  ـ درجه سانتی18 برودت  •

  .باشند) ترموگراف(مجهز به دستگاه ثبت دما  •
  
  :تونل انجماد .3-3

 :باید به نحوی طراحی گردد که

  . باشد و باالی صفر زیر صفرسردخانه  نگهداری سالن بسته بندی،  دارای ارتباط مناسب با •
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در هنگام جهت انجماد فرآورده تامین نماید ، به نحوی که را کمتر  و یاگراد   ـ درجه سانتی  35 برودت •
  .گراد زیر صفر باشد  درجه سانتی18 از تونل، برودت عمق فراورده  فرآوردهخروج

  
جهـت              ) پیش سـردکن ، تونـل انجمـاد و سـردخانه نگهـداری     (  استفاده از سردخانه های کشتارگاه   – 1یادآوری

  .باشد  ز نگهداری محموله های استحصالی  سایر واحدها  ممنوع میخنک سازی ،  انجماد  و نی
ضـدعفونی و بـا   قابل شستشو و (مناسب های  پالتباکس رعایت نکات بهداشتی از قبیل، استفاده از    – 2یادآوری

هـا    آنطور کامـل از بـین    هکه جریان هوای سرد بتواند ب طوری ه بمناسبن ماهمچنین نحوۀ چید ،  )استحکام الزم 
  . ای برخوردار است  از اهمیت ویژهکند،عبور 

  
 

  جنبی  تاسیسات-ب
  :د باشمی شامل قسمت های ذیل   و تا یک هفتم تاسیسات اصلی تاسیسات جنبی یک پنجم مساحت

  
   :)بارانداز( و بارگیری سکوی تخلیه  .1

   ده و  زنطیورکه خودروهای حامل  د بطوریبا ارتفاع مناسب احداث گردبارانداز باید مسقف و 
  . تخلیه و بارگیری شوندبه راحتیخام دامی  فراورده های

   :رختکن .2
د که برای هر کارگر ن به نحوی طراحی شو برای قسمت تمیز و غیر تمیز بایددو مجموعه رختکن •

یک کمد برای لباسهای کار و یک کمد برای لباس ( پیش بینی شود در آن حداقل دو جایگاه کمد 
یک کمد برای لباسهای کار و ( ت هر دو کارگر باید دو کمد مشترک در غیر این صور )شخصی 

  .داشته باشند) شخصی هاییک کمد برای لباس
از  پوشیدن لباس کار  ورود و که کارگران پس ازشودموقعیت رختکن باید به شکلی طراحی  •

  . گردند) غیر تمیز/بخش تمیز ( سالن کار طریق درب دیگر وارد
مجهز به آب گرم وسرد ، صابون ه سالن کار نصب روشویی برای شستن دست ها  قبل از ورود ب:تبصره 

 برای چکمه شوی / تعبیه حوضچه ضد عفونیهمچنین و  مایع ، حوله یکبار مصرف و سطل درب دار
  .شستن و ضد عفونی چکمه ها الزم می باشد

  
   :سرویس بهداشتی. 3

   :ی احداث و دارای شرایط زیر باشندرگران بایست و متناسب با تعداد کادر محل مناسب و به تعدادکافی
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 .تشو و ضدعفونی باشند سقابل ش •

 .مجهز به روشویی هایی با آب گرم وسرد ، صابون مایع ، حوله یکبار مصرف و سطل درب دار باشند •

 . دارای نور کافی و تهویه مناسب باشند  •

  .ه باشند مستقیماً به سالن های کشتار ، فراوری و بسته بندی راه نداشت •
  :انبار. 4
       این انبار محل نگهداری کارتن ، استریج فیلم ، ظروف یکبار مصرف وغیره :انبارمواد بسته بندی •

  . باشدمحلهای مورد استفاده ارتباط مستقیم داشته که بایستی بامی باشد
 و ابل قفل شدن باشد و قانبار می بایستی جدا از انبار مواد بسته بندی بودهاین  : انبار مواد شیمیایی •

مستقیما به سالن راه نداشته باشد این انبار محل نگهداری ضد عفونی کننده ها و مواد شیمیایی قابل 
  .استمصرف در سالن فرآوری 

  .دمی شو در نظر گرفته ، به منظور نگهداری لوازم جنبی کارگاه این انبار :انبار لوازم کار •
  : دفتر دامپزشکی. 5
 جهت نصب تجهیزات آزمایشگاهی ابتدائی و در موقعیتی  که به کافیای فضای داراختصاص اتاقی  •

باشد  الزم )دکتر دامپزشک (  مسئول فنی بهداشتی استفاده  برایسالنهای  عملیات دسترسی مستقیم داشته 
   .می باشد

  :رختشویخانه . 6
تشوی لباس کار کارکنان در نظر گرفتن اتاقی مجهز به لباسشویی صنعتی به تعداد الزم به منظور شس •

  .ضروری است 
کلیه لباس کار کارکنان باید در پایان هر نوبت کاری جمع آوری و پس از شستشو و ضدعفونی  :یادآوری 

  .به روش مناسب ، برای استفاده مجدد در روز بعد آماده گردند 
 :حوضچه های ضد عفونی . 7

    و  زنده طیور  خودروهای حمل تعبیه حوضچه های ضد عفونی در مبادی ورودی و خروجی •
 .با ابعاد مناسب ضروری استفراورده های خام دامی 

   :نگهبانی. 8
 احداث و جهت کنترل ورود و خروج کارکنان ، خودروهای حمل  در ابتدای ورودی مرکزاین اتاق •

  .  استفاده می شود فراورده های خام دامی زنده وطیور
  : کنترل حصار و درب قابل. 9

 .  باید کامالً محصور و دارای درب قابل کنترل برای تردد خودروها باشد رگاه کشتا •
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 :جایگاه استقرار باسکول . 10

       زنده کشتاری و طیور هایی  مناسب جهت نصب باسکول به منظور توزین اختصاص مکانی •
 .فراورده های تولیدی الزم می باشد

  :پارکینگ . 11
 ،      سواری خودروهای دارای پارکینگ اختصاصی برای فعالیت باید متناسب با حجم کشتارگاه •

    درخام دامی فراورده های  و خودرو های سردخانه دار ویژه حمل  زنده  طیورکامیون های حمل
 .  باشد محل های مناسبی از مجموعه کشتارگاه

  : کارواش. 12
رای شستشو و ضد عفونی ب)  کارواش تاسیسات(  تجهیزات الزمجهت نصب مناسب کانیاختصاص م •

خام فراورده های  و )پس از تخلیه  و در مسیر خروج از  کشتارگاه ( مرغ زنده  خودرو های حمل 
 .  الزم است )پیش از بارگیری(   دامی

   :تاسیسات فنی ساختمان ها و. 13
، )د نیاز  مورآب گرمتاسیسات تامین بخار، هوای فشرده و  سیستم های تامین(شامل موتورخانه اصلی  

اتاق پمپاژ ضایعات ، .)برابرضوابط سازمان محیط زیست  (تأسیسات آب رسانی، تأسیسات تصفیه فاضالب
 باید در محل ها و موقعیت های مناسب  است که....اتاق استقرارسیستم برق اضطراری ، تعمیر گاه و 

  .احداث شوند 

 وص حمل گوشت و آالیش خوراکی طیورمخص و سبدهای اتاق شستشو و ضد عفونی تجهیزات متحرک. 14
    .که بایستی در موقعیت و محل مناسب احداث شوند

    باید در که حتگاه و نمازخانهاساختمان های اداری ، رفاهی شامل دفاتر اداری ، غذاخوری ، استر. 15
  .محل ها و موقعیت های مناسب احداث شوند 

  
   :تبدیل ضایعاتواحد 

تفکیک شده و ) درخت کاری ( ی از سایر قسمت های کشتارگاه ، حداقل توسط فضای سبز  بایستواحد تبدیل ضایعات 
  :  شامل قسمت های زیر می باشد ورودی و مسیر های مجزا در نظر گرفته شود و

  محل دریافت ضایعات •
   سالن تولید •
   تولیدیمحصول سالن مخصوص کیسه گیری  •
  تولیدی محصول  انبار نگهداری •
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 امستقیم بارتباط (  مناسب  موقعیتبا  تولیدی محصولسه های مورد استفاده جهت بسته بندی  انبار نگهداری کی  •
  )سالن کیسه گیری 

در موقعیتی که کارگران برای دسترسی به سالن تولید ، کیسه گیری و انبار نیاز به عبور از  (  رختکن کارگران    •
  .محوطه باز یا سالن دیگری نداشته باشند

  قطعه در ساعت  احداث واحد تبدیل ضایعات 2000رگاه های صنعتی طیور با ظرفیت  بیشتر ازدرکشتا :1یادآوری 
  .الزامی  است 

 قطعه  در ساعت و کمتر در صورت عدم احداث واحد 2000 با ظرفیت  طیوردر کشتارگاههای صنعتی :2یادآوری 
 بـدون  هرگونـه نـشد   ) کرهای ویژه این امـر تان/خودرو(تبدیل ضایعات ، بایستی با فراهم آوردن کلیه امکانات الزم   

دارای پروانـه معتبـر از اداره    (در سطح استان  عقد قرارداد با یک کارخانه تبدیل ضایعات مجاز ،رطول مدت حمل  د
، نسبت به حمل ضایعات بـا رعایـت سـایر    و ارائه یک نسخه از قرارداد منعقده به دامپزشکی ) کل  دامپزشکی استان  

 .مربوط اقدام نمود ضوابط و مقررات 

  
  تجهیزات

  
  های کشتار و آماده سازی الشه طیور  دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز در سالن ) 1

  : عبارتند از 
  قالب های مربوط ... کشتار و پرکنی و   سیستم ریل هوایی •

  متـر ،    17طـول خـط خـونگیری     متـر ، 109  قطعه در ساعت ، طول خط کامل کشتار 2000 برای کشتار  :یادآوری
  . متر در نظر گرفته می شود 20 متر و طول خط آبچکان 15طول خط کامل اسکالدر 

  
   دستگاه شوک الکتریکی  •
  )دیجیتالی ( دستگاه شمارشگر پرنده  •
  دستگاه اسکالدر همراه با هود مربوط و سیستم فن کمکی •
  ) دو دستگاه ( دستگاههای پرکن  •
  )  و دیگری قبل از چیلر آبی  ، یکی پس از پرکنی قبل از اسکالدردستگاه یکسه ( های پرنده شوی  دستگاه •
  ) متر برای خنک کردن 6 متر برای شستشو و 3 متر ،9حداقل به طول (  چیلر آبی  •
  دستگاه چاک دهنده پوست گردن •
  دستگاه پا بر •



  سازمان دامپزشکی کشور   
  134از 77 صفحه                                                         دفتر نظارت بر بهداشت عمومی

  
 

   دستگاه پا انداز •
   دستگاه قالب شوی •
   دستگاه کله کش •
  : دستگاه 5که شامل  دستگاههای تخلیه اندرونه اتوماتیک  •

  (Auto vent cutter)مقعد بر  .1
   (Auto  opener)شکم باز کن  .2
   (Auto Eulscerator)تخلیه  اندرونه  .3
   (NIC)پاک کننده  گردن  .4
    (Lung  gun)ریه کش  .5

  دستگاه  قفس شوی  اتوماتیک   •
 انجـام  منظـور   قطعـه در سـاعت بـه    2000 متـر جهـت کـشتار    20(  ظرفیـت کـشتارگاه   بـا ناسب تخط آبچکان م   •

 آبچکانی الشه  

   راکر های مناسب حمل   •
   گوشت و آالیش طیورسبد حمل  •
   و خودروهای سردخانه دار طیور زنده کشتاریخودروهای حامل  و ضد عفونی تجهیزات مناسب شستشوی  •

  
  دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز در سالن بسته بندی الشه طیور ) 2

  
  الشه های طیور ینگدستگاه سورت •
 میز ها و قیف های بسته بندی از جنس استیل •

  دستگاه کلیپس زن •
  دستگاه شرینک پک •
 دستگاه تاریخ زن •

  
  تجهیزات واحد تبدیل ضایعات ) 3
  ) دیگ پخت گوشت–دیگ پخت خون ( دیگ پخت  •
  کندانسور •
  دستگاه جدا کننده ضایعات از آب  •
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  )ن تبدیل ضایعات جهت انتقال ضایعات از سالن کشتار به سال( پمپ انتقال ضایعات  •
  دستگاه بوگیرهوای سالن و محوطه •
   پمپ برگشت آب  •
  مخزن روغن  •
  )جهت  انتقال ضایعات  به دیگ پخت ( جرثقیل باال بر  •
  منبع مواد پخته شده •
  )سانتریفوژ( روغن گیر  •
   آسیاب  •
  )درایر ( خشک کن  •
   دستگاه دوخت کیسه •

 
ر باشند تجهیزات    زی رای ویژگیهای    :باید دا
  

 نگردیده و تمام سطوح آن براحتـی   فرآورده جهیزات و وسایل باید به گونه ای باشد که باعث آلودگی جنس ت  •
  .قابل تمیز کردن و ضدعفونی باشد 

 .استفاده از مصالح و موادی که بطور مناسب وکافی تمیزو ضدعفونی نمی گردند مانند چوب مناسب نمی باشند •

 هستند باید به گونه ای ساخته شوند که بتوان فرآوردهدر تماس با تجهیزات و قسمت هایی از دستگاه هایی که      •
 .نها را از هم جدا و تمیز  کرد آسانی آبه 

 بایـستی روشـویی بـه تعـداد کـافی       طیـور، الیـش  آماده سازی و بسته بندی  گوشـت و آهای کشتار و  در سالن   •
شـویی  رودر کنـار هـر    ،) بسته شوند شیر های آب روشویی بایستی بدون دخالت دست باز و( وجود داشته باشد 

وجود صابون مایع ، حوله کاغذی یکبار مصرف و ضدعفونی کننـده مناسـب و همچنـین سـطل زبالـه درب دار        
 .ضروری می باشد

)  سانتی متـر 3حداقل ( کلیه اتصاالت ثابت روی دیوار مانند لوله های آب و کابل برق باید دارای فاصله مناسب   •
 . ها براحتی تمیز گردیده و از تجمع مواد جلوگیری گردد  شکلی که قسمتهای پشتی آنازدیواریا کف بوده به

نها انجام  می گیرد، آ در طیورالیش آماده سازی و بسته بندی گوشت  و آهمه محل هایی که عملیات کشتار و  •
 .ه باشند مورد استفاد تجهیزاتباید دارای امکانات مناسب و کافی برای تمیز کردن و ضدعفونی ابزار

 امکـان نظافـت    ضمن انجام عملیات در شرایط بهداشتی ،چیدمان تجهیزات نصب شده باید به صورتی باشد که  •
  .آن ها به سهولت فراهم باشد 
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ز    :شرایط و امکانات مورد نیا
  

  تامین آب مصرفی ) الف 
های مـورد نیـاز در    م محلآب مصرفی در واحد باید شرایط آب آشامیدنی را دارا بوده و با فشار مناسب در تما     •

 .دسترس و  امکانات کافی برای ذخیره و استفاده آب در مواقع ضروری مهیا باشد

مـشروط بـر    برای تولید بخار،انجماد و عملیات آتش نشانی می توان از آب غیر قابل شرب نیـز اسـتفاده کـرد ،     •
 .اینکه لوله کشی آن بصورت مجزا و عالمت گذاری شده باشد 

های عملیات  در سالن.با فشار ومیزان کافی در دسترس باشد) از نوع آب آشامیدنی(ات کار آبگرم در تمام ساع  •
 .شیرهای آب باید از نوع پدالی باشد

 .جهت ذخیره سازی آب وجود منبع هوایی الزامی است  •

  .ه می شود لیتر بازاء هرقطعه طیور کشتاری مطابق ظرفیت کشتارگاه در نظر گرفت30-60میزان آب مورد نیاز ، •
  
  تامین برق مورد نیاز) ب

  .کشتارگاه باید دارای برق سه فاز صنعتی و نیز امکانات الزم برای تولید برق اضطراری باشد 
  

  :باید دارای شرایط زیر باشند طیورالیشآسالنهای کشتار و آماده سازی گوشت و) ج 
  

  : دما و رطوبت،تهویه  )1
هـای مختلـف تـامین     که دما و رطوبت  مناسـب را در قـسمت   بطوریها باید مناسب بوده  تهویه در تمام قسمت   •

  .نماید
 .ورودی تهویه یا هواکش دارای توری باشد  •

  . خارج شودغیر تمیز بوده و هوا از قسمت غیر تمیزجهت گردش هوا باید از قسمت تمیز به قسمت  •
 

  :نور   )2
که  وجود داشته باشد و رنگی نباشد بطوری  ها محلینور طبیعی یا مصنوعی مناسب به میزان کافی باید در تمام •

های مختلـف بـه شـرح     نور مصنوعی مورد استفاده رنگ محیط را تغییر ندهد و حداکثر نور مورد نیاز در مکان  
  :زیر است

  )  فوت کندل 50(  لوکس 540    که بازرسی صورت می گیرد   هائی در محل .1
  ) فوت کندل 20(وکس  ل220         گیرد   که کار صورت می هائی د ر محل .2
  )فوت کندل 10( لوکس 110                                       ها  در سایر محل .3
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  . دارای پوشش قابل شستشو باشند باِیدتعبیه شده اندهای عملیات که در سالن  المپهائیکلیه  •
 

 :کف   )3

  :کف بایستی دارای شرایط زیر باشد        
ذب ، غیرقابل نفوذ به آب و غیر لغزنده و نیز بـدون درز و شـکاف و مقـاوم بـه     از موادی ساخته شوند که غیرجا   •

  .مواد شیمیایی بوده و براحتی تمیز و ضدعفونی گردد
   که بتواند آب را به سرعت به بطوری  بوده ) درصد به سمت آبرو های فاضالب 2به میزان  (دارای شیب مناسب   •

  .ده کننده جلوگیری بعمل آورداز تجمع مواد آلو و زه کشی ها انتقال دهد
  

  : هادیوار  )4

  : بایستی دارای شرایط زیر باشد        دیوارها
  

  . غیرقابل نفوذ به آب و قابل شستشو و ضدعفونی و به رنگ روشن صاف و بدون درز و شکاف باشد  •
 .ننماید منتقل  فرآورده جنس سطح خارجی دیوارها باید از موادی باشد که هیچگونه ماده مضری را به  •

کلیه اتصاالت بین دیوار به دیوار و دیوار به کف باید دارای انحنا بوده و زاویه تند نداشته به شکلی که از تجمع      •
 .ها جلوگیری بعمل آمده و براحتی قابل شستشو و ضدعفونی باشد مواد دراین محل

 
 :سقف  )5

  : به شکلی طراحی و ساخته شود که  بایستیسقف
  . و براحتی قابل تمیز شدن باشد خوردگی ، درز و شکاف بودهصاف ، مسطح ،بدون ترک •
  . شدن جلوگیری شود پوسته ها و پوسته از تجمع مواد کثیف و رشد قارچ •

  .نسبت به حرارت و رطوبت عایق باشد •
  

  :پنجره ها  )6
  .تشو باشندها باید براحتی قابل جابجایی به منظور شس توری. پنجره های بازشو باید بوسیله توری پوشیده شوند  •
پنجره ها باید همسطح دیوارهای داخلی بوده و در صورت وجود طاقچه زیر پنجره باید دارای شیب مناسـب بـه      •

 .طرف داخل بوده تا از تجمع گرد و خاک جلوگیری گردد

 پنجره ها ، بایستی از موادی پوشیده شوند که در صورت مورددر صورت استفاده از شیشه بجای طلق در: یادآوری  
  .کسته شدن باعث مخاطره در فراورده نشود ش
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 :درب ها    )7

  :درب ها بایستی       
 .صاف ، سالم ، بدون ترک خوردگی ، شکستگی و زنگ زدگی باشند  •

 .دن سطوح غیر جاذب داشته و قابل شستشو و ضدعفونی باشمقاوم و •

 و هـم سـطح بـا کـف     ده ته شـ ها بدون دخالت دست بـاز و بـس   که نیاز باشد حتی المقدور درب   هائی  در محل  •
 .باشند

 بـا کـارائی    بایستی مجهز به پـرده هـوا  ....)فراوری و بسته بندی(  عملیات  به سالن های ورودیدرب های  کلیه   •
 . باشند مناسب

  
رای    ز ب یا روانهتمدید/ صدورمدارک مورد ن    تاسیس بهداشتی پ
  

 را دارند صنعتی طیورد تاسیس کشتارگاه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی ، تعاونی و خصوصی که قص     •
 : ارائه نمایند استان مربوط  اداره کل دامپزشکی  بهباید مدارک ذیل را تهیه و

 
 : درخواست تکمیل و ارائه فرم  .1

 تاسیس باید تقاضای خـود را بـه اداره کـل دامپزشـکی اسـتان مربوطـه       بهداشتی  پروانهتمدید/ صدورکلیه متقاضیان  
  .برسانند ارائه و به ثبت 

  : زمین مالکیتمدارک مربوط به .2
 اصل اسناد مالکیت به همراه یک نسخه فتوکپی از آنها: در مورد اراضی دارای سند مالکیت . 2-1

کـه بـدین منظـور     ) قابـل تمدیـد    سـه سـاله  یا(  پنج ساله اجاره نامه رسمی حداقل: در مورد اراضی استیجاری . 2-2
 .تنظیم گردیده است 

  .مدت و موضوع اجاره بر اساس نظریه اداره اوقاف محل تعیین می گردد: های اوقافی  مورد زمیندر : تبصره 
مساحت ،پالک (  و نیز مشخصات زمین  مالکیت  احراز  و  مستند تصرف: درمورد اراضی فاقد سند مالکیت .  2-3

رسـیده باشـد و   )  اسـتان مربـوط    جهـاد کـشاورزی  سازمان   (رسمی و ذیربط که به تایید ارگانهای ...)و جهات اربعه  
امضاء و ارائه تعهد رسمی و ثبتی مبنی بر اینکه پس از صدور پروانه در صورت اثبات عدم صحت مالکیت ، پروانـه    

  .بران نماید  جای وارده را هوخسارت  باشد  نداشته متقاضی حق اعتراض   شود و  لغو  فوراً صادره
م بنام متقاضی مبنی بر تعیین مساحت زمین از مرجعی که توسط ارگانهای گواهی الز: در مورد اراضی مشاع     . 2-4

که به تایید و امضاء کلیه مالکین زمین و  ذیربط معرفی می شود همچنین نقشه زمین مورد نظر جهت ایجاد تسهیالت
  )7 وست شمارهپیبر اساس فرم ( در صورت عدم دسترسی به کلیه مالکین به تایید عده ای از مالکین آن رسیده باشد
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            گـواهی الزم مبنـی بـر مالکیـت یـا تـصرف زمـین و        :هـای اصـالحات اراضـی مفـروز الرعیـه       در مورد زمـین   .  2-5
بال معارض بودن آن و همچنین تایید حدود مشخصات و مساحت زمین از ارگان ذیربط و نیز نقشه تفکیکی اراضی     

  .آن مشخص شده باشد محل که زمین مورد نظر جهت احداث تاسیسات در 
 زمین محل احداث تاسیسات ، متعلق به چند نفر باشد به شرطی پروانه به نام یکی از  که در صورتی :1تبصره 

 ) 8براساس فرم پیوست شماره (  سال 5مالکین صادر می گردد که وکالتنامه رسمی غیر قابل عزل ، حداقل بمدت 
  . ات و دریافت پروانه مربوط به نام خود ارائه نمایداز سایر مالکین مبنی بر اجازه ایجاد تأسیس

باالترین  :2تبصره  با ارائه گواهی از  دولت  های وابسته به   صدور پروانه برای واحد های متعلق به دولت و یا دستگاه 
  . مقام آن دستگاه مبنی بر تأیید مالکیت بالمانع است 

 بعد از صدور پروانه موارد عدم صحت مالکیت یا تـصرف  در هر صورت در هر یک از موارد پنجگانه فوق چنانچه    
هـای وارده ناشـی از آن بـه عهـده متقاضـی       طبق مدارک رسمی به اثبات رسید پروانه مذکور فـورا لغـو و خـسارت     

  .خواهد بود
چنانچه متقاضی ، شرکت باشد مدارک مالکیت و یا اجاره نامه  رسمی باید  بنام  شـرکت بـوده، فتـوکپی کامـل       . 3
 اساسـنامه شـرکت و آگهـی    _ عکـس مـدیر عامـل    _ فتوکپی کامل شناسنامه مدیر عامل _ارک مالکیت رسمی   مد

  .چاپ در روزنامه رسمی کشور ارائه شود 
   )9 پیوست شماره بر اساس فرم (عهد نامه رسمی مالک ت.  4
   برحسب موردسازمان جهاد کشاورزی استان/ و معاون  استان  صنایع سازمان   موافقت اصولی از.  5
  موافقت اداره کل  حفاظت محیط زیست استان با صدور پروانه تاسیس  واحد مورد نظر. 6
  موافقت مراجع ذیربط در خصوص تامین آب و برق .7
  )که باید  دارای  استاندارد  آب آشامیدنی  باشد(نتایج  آزمایشات آب مصرفی   .8
  روکی و آدرس دقیق محلک.9

          بهداشـتی طراحـی   ضـوابط فنـی   برابـر   تهیـه شـده   کیکی تاسیسات و تجهیـزات کـشتارگاه  نقشه های کلی و تف   .10
  )رعایت  جهت قبله در طراحی خط کشتار (صنعتی طیور  وبا رعایت موازین  شرعی گاه نقشه های کشتار

کمیل شـده توسـط   ت صنعتی طیورکشتارگاه  تاسیس بهداشتیتمدید پروانه  /برای صدور زمین فرم بازدید از       .11 
  )10 برابر فرم پیوست شماره( اداره کل دامپزشکی استان مربوط

توسط رئیس اداره نظـارت بـر بهداشـت     ) 11 برابر فرم پیوست شماره(تکمیل و تائید فرم خالصه پرونده  : یادآوری  
  ضوابط فنی بهداشتی  اداره کل دامپزشکی استان مبنی بر رعایت کلیه درعمومی و مسئول  دفتر نمایندگی  ولی فقیه

تاسـیس الزامـی    بهداشـتی و موازین شرعی و تایید نهایی آن توسط مدیر کل دامپزشکی استان قبل از صدور پروانـه   
  .است 
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ر مدارک    رای صدو ز ب یا روانهتمدید/ مورد ن ری  بهداشتی پ ردا    بهره ب

دستورالعمل اقدام کرده باشند  بر اساس شرایط مندرجکشتارگاهمتقاضیانی که برابر ضوابط نسبت به تاسیس   در این 
   : بهره برداری دریافت خواهند نمود بهداشتی با تکمیل و ارائه مدارک زیر پروانه

 : تکمیل و ارائه فرم درخواست . 1

باید تقاضای خود را به اداره کل دامپزشکی استان مربوطه ارائه و بهره برداری  بهداشتیکلیه متقاضیان دریافت پروانه 
  .ثبت برسانند به 
 تاسیس صادره بهداشتیاصل پروانه  .2

تمدید  /  از  مدارک  مورد نیاز  برای صدور 2مشابه  بند (اصل مدارک مالکیت و یا اجاره نامه رسمی معتبر  .3
  ) تاسیسبهداشتی پروانه

وسط اداره کمیل شده ت، ت بهره برداریبهداشتی  تمدید پروانه/برای صدورصنعتی طیورفرم بازدید از کشتارگاه  .4
 )12 برابر فرم پیوست  شماره ( کل دامپزشکی استان مربوط

 )13 فرم پیوست  شماره بربرا(تعهد نامه رسمی مالک  .5

 بهداشـتی      در زمـان  تمدیـد پروانـه   (  ضـایعات آنـالیز آزمایـشگاهی تولیـدات واحدتبـدیل    ارائه  حداقل دو مورد   .6
 )بهره برداری

   بهره برداری واحد مورد نظر بهداشتی استان با صدور پروانه موافقت اداره کل حفاظت  محیط زیست  .7
  )باشد شامیدنی  آبآ که باید دارای استاندارد(نتایج آزمایشات آب مصرفی .8
  کارت بهداشتی  معتبر کلیه پرسنل شاغل در کشتارگاه .9

ل بهداشـتی   مربوط مبنی بر رعایـت کامـل اسـتفاده از لبـاس کامـ     شهرستان / گواهی اداره کل دامپزشکی استان     .10
  .توسط پرسنل کشتارگاه طی حدا قل دوبار بازدید بازرس دامپزشکی در طول یک ماه

   بهداشتی کشتارگاه ناظرینناظر شرعی ومسئول فنی بهداشتی بکارگیری یک نسخه از قرارداد  .11

  ان  تایید شده توسط اداره کل دامپزشکی استکشتارگاهموجود نقشه های کلی و تفکیکی تاسیسات و تجهیزات  .12
  )6و5و4و3و2برابر پیوست(انواع محصوالت تولیدی) برچسب (نمونه نشانه گذاری روی بسته بندی  .13

 تکمیل  وتائید فرم خالصـه پرونـده  توسـط رئـیس اداره نظـارت بـر بهداشـت عمـومی  ومـسئول دفتـر             -1یادآوری
فنی بهداشتی  و موازین  شرعی و نمایندگی  ولی فقیه  در اداره کل دامپزشکی استان  مبنی بر رعایت  کلیه  ضوابط 

  .بهره برداری  الزامی  است بهداشتی تمدید  پروانه / تائید  نهایی آن توسط مدیر کل دامپزشکی قبل از صدور 
   بهره برداری  و یا اجـازه  کـشتار آزمایـشی بایـستی بـا رعایـت دقیـق       بهداشتی تمدید  پروانه/  صدور  -2یادآوری  

 تایید رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مسئول دفتر نمایندگی ولـی  ین شرعی و و مواز ضوابط فنی بهداشتی  
  .با بکارگیری ذابحین آموزش دیده  و حائز شرایط انجام پذیرد و فقیه 
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   موجودبرای کشتارگاه های بهره برداری  بهداشتیضوابط صدور پروانه    
  

  موضوع این دسـتورالعمل بهره برداری/ تاسیس بهداشتیه  فنی بهداشتی و مقررات صدور پروان رعایت کلیه ضوابط  
   .موجود نیز الزم االجرا است  شتارگاه های کدر خصوص
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 ،عوارض طبیعی و تاسیساتی و مناطق  به دام ، صنایع وابستهاماکن دامی با کشتارگاه صنعتی طیور حریم  بهداشتی 
  مسکونی

  

  
  

  برحسب متر    ردیف
  500  اصالح نژادی و تحقیقاتی

  500  ) شیری و گوشتی(داشتی 
واحدهای پرورش  و نگهداری گاو 

  وگاومیش
  500  پرواربندی  

  500  اصالح نژادی 
  500  داشتی 

واحدهای پرورش و نگهداری گوسفند 
  و بز
  500  پرواربندی  

  واحدهای پرورش و نگهداری شتر  500  داشتی
  500  پرواری

  500  دیپرورش ، نگهداری و اصالح نژا
  500  واحدهای نگهداری سیلمی

واحدهای تکثیر، پرورش و سوارکاری   500  تکثیر اسب و استر
  اسب و استر

کانونهای سوار کاری و پرورشگاه  ها 
  و واحدهای تربیت اسب

500  

  500  خرگوش و نوتریا
) پلی کت( ،و ایلتیس) خز( سمور  حیوانات  پوستی و آزمایشگاهی  500  چین چیال و حیوانات  ازمایشگاهی

  وروباه
500  

  500    سگ وگربه
  5000  الین

  3000  اجداد
  2000  مادر

  مراکز پروش ماکیان
  )مرغ و خروس( 

  1000  پولت و تخمگذار گوشتی
  سایر ماکیان  1000  مادر

  1000  پرورشی
  250    پرندگان زینتی

  زنبورعسل  -  پرورش ملکه
  -  زنبورداری

1  
  

               

می
 دا

کن
اما

  

  1000  عرضه وکشتاری  میادین دام
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ر *  طیو گوشت  ندی  ه ب ست و ب ندی  ه ب طع ق های  احد  و ا  ر ب طیو ه  گا ر کشتا ه  ستقل( فاصل شمول حداکثر )م  . در صد تخفیف فواصل می شود 40م
 

قبیل تپه ، کوه ، دره ، جنگل ، رودخانه و غیره که محدودیت تردد ایجاد می کند ، فواصل مندرج در جدول فوق در صورت وجود عوارض طبیعی از :  1یادآوری
تا  ر  کث ا حد د  ان تو د 20می  یاب هش  کا رصد  د   .  

  
آوری د توجه به اینکه فواصل مندرج در جدول فوق به صورت تأسیسات به تأسیسات :2یا محاسبه  می )  حد دیگرآخرین تأسیسات واحد با اولین تأسیسات وا(با

احد بایستی ضمن رعایت فواصل فوق االشاره ، با هماهنگی قبلی و موافقت اداره کل دامپزشکی استان مربوط انجام پذیرد  و ر  د ه  سع تو ه  گون هر  ا  ذ ل د  د  .گر

  فاصله برحسب متر   ردیف
  2500  جوجه کشی 

  2000  خوراک دام ، طیور وآبزیان

  1000  کشتارگاه دام
  1000  ه طیورکشتارگا

  500  سردخانه مواد پروتئینی

2  

دام
به 

ه  
بست
 وا

یع
صنا

  

  کارخانجات

کارگاههای فرآوری و بسته بندی 
  *فرآوری خام دامی 

500        

  2000   نفر جمعیت000/500بیش از 
  محدوده شهر و شهرک  1000   نفر جمعیت000/500 تا000/50بین 

جمعیت000/50کمتر از    500   نفر 
  500   خانوار100بیش از 

  200   خانوار25- 100بین  

3  

ونی
سک
ق م

ناط
م

  محدوده روستا  
  200   خانوار25کمتر از 
  1000  غذاییصنایع
  200  کوچکصنایع
  500  متوسطصنایع

  صنایع

  1000  بزرگصنایع
  500  منطقه ای

ه  1000  اصلی   حریم فرودگا
  2000  بین المللی

  حریم جاده  -  فرعی
  150  اتوبان و اصلی

4  

تی
یسا

تاس
ض 

وار
ع

  

  200  حریم راه آهن
عوارض   5  100-50  حریم رودخانه

ا  طبیعی   1000  حریم دری
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  فصل پنجم 
  

  ذبح شرعی 
  و

  »احکام ذبح و ذباحه« 
   

  
  )دام ظله ( مقام معظم  رهبری و استفائات  از ) ره( بنا به فتاوای امام خمینی  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گرد آوری شده توسط حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور                       
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  فصل پنجم   
  های طیور  دستورالعمل ذبح شرعی درکشتارگاه

  
  

  : د تعاریف و مفاهیم بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل می باش  : 1ماده 
) هرگ های اصلی گـردن ، نـای و مـری     سیا( به نحوۀ سر بریدن طیور حالل گوشت با قطع اوداج اربعه     : ذبح شرعی 

  .گفته می شود که منطبق با موازین شرعی باشد 
  

مطـابق مجـوز کـشتار از    » طیـور حـالل گوشـت    « به مسلمانی گفته می شود که دارای شرایط الزم برای ذبـح     : ذابح  
  . ، باشد  استان دامپزشکیاداره کلولی فقیه درنمایندگی 

  
  .محل یا مکان  مجاز کشتار طیور حالل گوشت برابر مقررات شرعی و بهداشتی می باشد : کشتارگاه 

  
  . به گوشت استحصالی اطالق می گردد که به روش شرعی ذبح نشده باشد  : »میته « گوشت حرام 

  
 شخصی است که بـا حکـم رسـمی مـسئول حـوزه نماینـدگی       :ستانمسئول نمایندگی ولی فقیه در دامپزشکی ا  

  .ولی فقیه در سازمان دامپزشکی کشور و با شرح وظایف مشخص منصوب می گردد 
  
 به کارشناس دینی اطالق می شـود کـه از طریـق حـوزه نماینـدگی ولـی فقیـه در سـازمان دامپزشـکی         : ظر شرعی   نا

قبـل از کـشتار و   ( سمی برابر شرح وظایف ابالغی بـر فراینـد کـشتار     تأیید صالحیت شده باشد و بر اساس حکم ر کشور
  .نظارت نماید )  » خونگیری « هنگام ذبح 

  . به مخزن آب داغ به منظور خیساندن پرها و سهولت پر کنی مرغ در کشتارگاه ، اطالق می شود  :الدراسک
  

ور ایجاد بی حـسی کوتـاه مـدت در مـرغ جهـت      به دستگاه الکتریکی حاوی الکترود اطالق می شود که به منظ   : شوکر  
  . کاهش درد ، به حداقل رسانیدن حرکات دست و پا و استرس به هنگام ذبح ، در کشتارگاه طیور بکار می رود 

  
   اهداف : 2ماده

   منطبق کردن ذبح طیور حالل گوشت با موازین شرعی ؛ .2-1
یجاد اطمینان بـرای امـت اسـالمی و مراجـع عظـام        توسعه و نشر فرهنگ تغذیه با گوشت حالل در کشور همراه با ا    .2-2

  تقلید نسبت به تأمین و تولید پروتئین حالل مورد نیاز جامعه ، 
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  .پاسداشت نظام حقوق حیوانات حالل گوشت  .2-3
  

  اقدامات الزم قبل از کشتار : 3ماده 
 .یز شود  از وارد آوردن هر گونه آزار ، اذیّت و صدمه به طیور هنگام قراردادن بر روی قالب پره .3-1
  
از ( در کشتارگاه طیور الزامـی بـوده و تنظـیم دسـتگاه شـوکر      ) شوکر دیجیتال ( نصب تجهیزات بی حسی    .3-2

 .به گونه ای باشد که قبل از ذبح منجر به مرگ طیور نگردد ) نظر ولتاژ و ارتفاع حوضچه آب 
 

باشد کـه هنگـام ورود بـه    به گونه ای ) حوضچه آبگرم خیساندن پرها ( ر لدفاصله محل ذبح تا محل اسکا    .3-3
 . حوضچه ، خونگیری بطور کامل انجام شده و مرغ فاقد اعمال حیاتی باشد 

 
  شرایط مکان ذبح  : 4ماده 

  : باید به گونه ای باشد که ) خط کشتار (  مکان ذبح . 4-1
 .بدن  مرغ در هنگام ذبح ، در جهت قبله قرار گیرد  ) سطح جلویی ( سر و مقادیم   •
 .رار حداقل دو نفر ذابح به هنگام ذبح در کنار هم مقدور باشد امکان استق •
 

 خالصـه احکـام و شـرایط ذبـح     « و نیـز تـابلوی   »...تـابلوی بـسم ا  «  تابلوی نمایش جهت قبله با عالمت فلـش ،       . 4-2
  .تهیه و در محل مناسب و قابل رؤیت برای ذابح یا ذابحین نصب شود » شرعی 

  
توسـط مـدیریت   .... زم بـرای ذابحـین از قبیـل کـاله ، ماسـک ، دسـتکش فلـزی و        ابزار کار و لـوازم ایمنـی ال      .4-3

   . کشتارگاه فراهم آورده شود 
  

  شرایط ذابح  : 5ماده 
 .ذابح باید مسلمان باشد  .5-1
 
 .ذابح باید تسلط و آگاهی کافی به احکام و دستورات ذبح شرعی داشته باشد  .5-2
  
ر نماینـدگی  کارت شناسـائی ذبـح شـرعی از سـوی دفتـ     گذراندن مراحل گزینش ، آموزش ، آزمون و اخذ     .5-3

 . در اداره کل دامپزشکی استانولی فقیه
  

 در زمان فعالیت... استفاده از وسائل ایمنی از قبیل کاله ، ماسک ، دستکش فلزی و  .5-4
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هر گونه اقدام در خصوص تعـویض و یـا جابجـائی ذابحـین مـی بایـست بـصورت کتبـی از دفتـر            قبل از  :یادآوری  
  .هماهنگی الزم انجام پذیرد استان استعالم و  در اداره کل دامپزشکییندگی ولی فقیهنما

  
  شرایط ذبح  : 6ماده 
 .سر و مقادیم بدن طیور در هنگام ذبح در جهت قبله باشد  .6-1
 
 .  برای هر قطعه به هنگام ذبح »اکبر ... ا«  ، »... بسم ا«لزوم استمرار ذکر زبانی و بردن نام خداوند  .6-2
 
 توسط ذابح به هنگام ذبح) نای ، مری و دو سیاهرگ گردن : چهار رگ (  کامل اوداج اربعه قطع .6-3
 
       ) حنجـره  ( انجـام شـود و پـس ازذبـح ،  جـوزه      ) برآمـدگی زیـر گلـوی حیـوان     ( الزم است ذبح از زیـر جـوزه     .6-4

 .به سر حیوان متصل باشد 
 
 )حرکت عضوی از بدن حیوان  ( احراز اطمینان نسبت به زنده بودن طیور در هنگام ذبح  .6-5
 
 . استفاده از کارد یا چاقوی آهنی و مناسب به هنگام ذبح  . 6-6
 
  شرایط و امور خاص : 7ماده 

   
 قطعه در ساعت یک نفر ذابح تعیین گردیـده و بـه ازای اضـافه    2000های با ظرفیت کشتار    در کشتارگاه   .7-1

 . قطعه در ساعت یک نفر به ذابحین اضافه شود 2000شدن هر 
  
تنظیم وقت استراحت مناسـب ذابحـین بـصورت چرخـشی و شـیفتی جهـت رعایـت دقیـق تـر و اجـرای              .7-2

 .صحیح شرایط ذبح شرعی ضروری است 
 
 .ها موظفند به غیر از ذابحین اصلی دو نفر ذابح ذخیره تأیید شده داشته باشند  کشتارگاه .7-3
 
ینی واگذار کنند که مـورد تأییـد دفتـر    ها می بایست انجام عمل ذبح را منحصراً به ذابح  مدیران کشتارگاه  .7-4

دریافـت نمـوده   ) کارت ویژه ذبـح شـرعی   ( بوده و مجوز  دراداره کل دامپزشکی استان نمایندگی ولی فقیه 
 .باشند 

 
   مدیر کشتارگاه ملزم به تشویق مادی و معنـوی از ذابحینـی اسـت کـه در انجـام مـسئولیت خـود اهتمـام           .7-5

 . می ورزند 
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اه ، ملـزم بـه بکـارگیری نـاظرین     گینان از رعایت موازین شرعی ذبـح ، مـدیر کـشتار   به منظور حصول اطم   .7-6
      بـا پرداخـت    در اداره کـل دامپزشـکی اسـتان،    ذبح شرعی ثابت مورد تأییـد دفتـر نماینـدگی ولـی فقیـه          

 . حق الزحمه در قالب قرارداد در کشتارگاه می باشد 
  
دادستان کل کـشور ، در صـورت مـشاهده      29/6/84مورخ  140-843-2-13-91به استناد نامۀ شماره       .7-7

 در اداره کـل  های طیور با هماهنگی دفتر نماینـدگی ولـی فقیـه    عدم رعایت موازین اسالمی در کشتارگاه     
ها تـا رفـع مـشکل اقـدام       نسبت به ضبط گوشت میته و ممانعت از ادامه کار کشتارگاه  دامپزشکی استان   

 .می گردد 
 
لعمل و حسن اجرای آن توسط مدیرکشتارگاه در امتیازبنـدی و تأئیـد کُـد حـالل     رعایت مفاد این دستور ا  .7-8

 .، استمرار و تجدید پروانه کشتار مؤثر خواهد بود 
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ذباحه ذبح و    احکام 
  
  

   حالل گوشت دستور سر بریدن حیوانات
ور کامل ببرند، و اگر ردن آن را از پایین برآمدگى زیر گلو به طگدستور سر بریدن حیوان آن است که چهار رگ بزرگ 

  )2591 مسأله (.آنها را بشکافند، کافى نیست
  

بلکه اگر به این مقدار هم . اگر بعضى از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد، بعد بقیه را ببرند، فایده ندارد
یوان بقیه رگها را ببرند، سر هم نبرند، اگر چه پیش از جان دادن ح صبر نکنند، ولى به طور معمول چهار رگ را پشت

  )2592مسأله (.اشکال دارد
  

 شرایط سر بریدن حیوان

 :شرط دارد سر بریدن حیوان پنج

و اظهار دشمنى با اهل بیت پیغمبر  کسى که سر حیوان را مى:اول            برد چه مرد باشد چه زن، باید مسلمان باشد 
و سلم ( د را بفهمد،نکند و بچه مسلمان)  صلى اهللا علیه و آله  تواند سر حیوان را  مى  هم اگر ممیز باشد یعنى خوب و ب

  . ببرد
  

د :دوم  سر حیوان را با چیزى ببرند که از آهن باشد، ولى چنانچه آهن پیدا نشود و طورى باشد که اگر سر حیوان را نبرن
  . ر آن را بریدشود س میرد، با چیز تیزى که چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه و سنگ تیز، مى مى

  

د باید رو به قبله سر ببرد و کسى که مى(  جلوى بدن حیوان رو به قبله باشد  ،در موقع سر بریدن :سوم ) دان اً اگر عمد 
د  حیوان را رو به قبله نکند، حیوان حرام مى شود، ولى اگر فراموش کند، یا مساله را نداند، یا قبله را اشتباه کند، یا ندان

  . است،یا نتواند حیوان را رو به قبله کند، اشکال نداردقبله کدام طرف 
  

م خدا را ببرد و همین قدر که  خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد به نیت  وقتى مى:چهارم سر بریدن، نا
م شود و گو  کافى است واگر بدون قصد سر بریدن، نام خدا را ببرد، آن حیوان پاک نمى"بسم اهللا": بگوید شت آن هم حرا

  . است، ولى اگر از روى فراموشى نام خدا را نبرد، اشکال ندارد
  

د :پنجم  حیوان بعد از سر بریدن حرکتى بکند، اگرچه مثالً چشم یا دم خود را حرکت دهد، یا پاى خود را به زمین زن
 )2594مسأله (.که معلوم شود زنده بوده است
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  حب استچیزهایى که موقع سر بریدن حیوانات مست
 

  :  چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب است
 موقع سر بریدن گوسفند، دو دست و یک پاى آن را ببندند و پاى دیگرش را باز بگذارند، و موقع سر بریدن گاو، :اول

تا  زیر بغل به چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند، و موقع کشتن شتر دو دست آن را از پایین تا زانو، یا 
تا پر و بال بزند   .یک دیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند، و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند 

  .کشد، رو به قبله باشد  کسى که حیوان را مى:دوم 
  .  پیش از کشتن حیوان، آب جلوى آن بگذارند:سوم 

کا  کارى کنند که حیوان کمتر اذیت:چهارم  )2599مسأله (.رد را خوب تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرندشود، مثالً 
  

 )دام ظله (از مقام معظم رهبری استفتاء
 

 شرایط ذابح 
کسی که سر حیوان را می برد چه مرد باشد و چه زن ، باید مسلمان باشد و بچـه مـسلمان هـم اگـر ممیـز باشـد ،           •

  .یعنی خوب و بد را بفهمد می تواند سر حیوان را ببرد
  

 .در سر بریدن حیوان ، فرقی بین زن و مرد نیست  •
  

 .ذبح غیر مسلمان حالل نیست، هر چند سایر شرایط تذکیه شرعیه را مراعات کرده باشند •
  

  . کفار غیر اهل کتاب نجس هستند و اگر با الشه گوشت با رطوبت نیز مالقات کنند ، گوشت نجس می شود  •
 

بعضى از فقهـاى اهـل سـنت اتجـاه      با توجه به اینکه محکوم به حلیت است و)اعم از شیعه و سنی   (ذبیحه مسلمان    •
 .دانند، اخالل به استقبال ذبیحه از روى جهل مضرّ به حلیت نیست به قبله را شرط نمى

  

در حلیّت ذبیحه ، شرط است که ذابح مسلمان باشد و از این جهـت فرقـی بـین کلیـۀ فـرق مـسلمین نیـست ولـی             •
  .ر چه اهل کتاب باشد و سایر شرایط تذکیه شرعیه را مراعات کند ، حالل نیست ذبیحۀ غیر مسلمان اگ

 

مـی گوینـد ،    » ... بـسم ا « ذابحین مسلمان که افراد ظاهرالصالحی نیستند ولی اقرار مـی کننـد کـه موقـع ذبـح ،         •
  .ذبیحه آنان محکوم به حلیّت است ، اگر چه در عمل به احکام اسالم مقصر و گناهکار باشند 

، اگر از فرق مسلمین محسوب شوند، ذبیحـه آنهـا محکـوم    » اهل حق « ذابحین موسوم به علی اللهی یا به اصطالح   •
 .به حلیّت است 
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 شرایط ذبح
  : استقبال قبله ) الف 

در موقع سر بریدن حیوان ، باید جلو بدن حیوان رو به قبله باشد و کسی که می داند باید رو بـه قبلـه سـر ببـرد        •
 حیوان را رو به قبله نکند حیوان حرام می شود ولـی اگـر فرامـوش کنـد یـا مـسأله را ندانـد یـا قبلـه را          اگر عمداً 

  .اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است یا نتواند حیوان را رو به قبله کند اشکال ندارد 
 
  .ه حرام  می شود حتی المقدور در ذبح ، مذبح و مقادیم بدن حیوان باید رو به قبله باشد واالّ ذبیح •
 
      اگر مذبح و منحر و بطن حیوان در حال تذکیه بـه هـر صـورت در مقابـل قبلـه باشـد در حلیّـت ذبیحـه کفایـت            •

 . می کند 
 
  .انحراف عمدی از قبله اگر در نظر عرف خارج از جهت قبله محسوب شود ، موجب حرمت ذبیحه است  •
 
یدن مسأله ، حیوان را کامالً بـه طـرف قبلـه ذبـح ننمایـد ، ذبـح       اگر ذابح به دلیل فراموش کردن مسأله یا بدفهم   •

 . حالل است 
 
در رو به قبله قرار دادن ذبیحه در هنگام ذبح ، باید مذبح حیوان ، سینه ، شکم و آنچه کـه مقـادیم بـدن حیـوان       •

ر حـالی کـه حیـوان    شمرده می شود رو به قبله قرار داده شود و مجرد زیر گلوی حیوان را رو به قبلـه قـرار دادن د   
لبتـه ذبـح   ا . روی چهار دست و پایش ایستاده باشد و مقادیم بدنش رو به زمین و زیر پـایش باشـد کـافی نیـست       

در حال خوابیده به نحو معمول الزم نیست و به هر نحوی که استقبال قبله به مقادیم بـدن حیـوان حاصـل شـود       
 .کافی است 

 
 . چه مستحب است رو به قبله بودن ذابح شرط نیست ، اگر •
 
اگر یقین حاصل شود که ذبیحه را با ترک استقبال قبله عالماً عامداً ذبح نموده آن ذبیحـه حـالل نیـست لـیکن از       •

طـالع   شود؟ و در هر صورت با فـرض عـدم ا   کجا چنین علمِ شخصى نسبت به موارد خاصه براى مکلف حاصل مى 
 .ت استاز چگونگى ترک استقبال قبله، ذبیحه محکوم به حلی

  تسمیه ) ب 

وقتی ذابح می خواهد سر حیوان را ببرد یا کارد به گلویش بگذارد ، باید به نیت سـر بریـدن ، نـام خـدا را ببـرد و          •
کافی اسـت و اگـر بـدون قـصد سـر بریـدن نـام        » ...  الحمدا « و یا»اکبر...  ا «یا» ... بسم ا« همین قدر که بگوید   
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ولـی اگـر از روی فراموشـی نـام خـدا را نبـرد       . د و گوشت آن هم حرام است خدا راببرد ، آن حیوان پاک نمی شو   
    .اشکال ندارد

 
تسمیه در ذبح شرعی به هر زبانی گفته شود ، کفایت می کنـد و الزم نیـست بـه عربـی  باشـد ، اگـر چـه خـوب           •

 .است به غیر عربی نام نبرند 
 
لی کفایت لفظ جالله یا نـام دیگـر بـه هـر زبـان اگـر       ذکر نام خدا به هر زبان در ضمن کالم تام کفایت می کند و  •

 .تنها باشد یعنی در جمله نباشد ، محل اشکال است 
 
 .تسمیه به غرض دیگر غیر از ذبح کفایت نمی کند  •
 
 . اگر تسمیه  به قصد ذبح مرغ گفته شود و سپس گوسفندی را ذبح کند ، کفایت نمی کند  •
 
در حلیّت ذبیحه کفایت نمی کند بلکه بایـد ذابـح مـسلمان در وقـت ذبـح      از طریق نوار  » ...بسم ا« پخش تسمیه   •

 .نام خدا را بگوید 
 
 .تسمیه اگر به نحوی باشد که بر هر ذبیحه تسمیه صدق کند ، کفایت می کند وگرنه کافی نیست  •
 
 .اگر تسمیه را یک نفر و ذبح را شخص دیگر انجام دهد کفایت نمی کند و تسمیه باید از ذابح باشد  •

 .در تسمیه باید ذابح بداند چه می گوید ولی دانستن معنی تسمیه به تفصیل الزم نیست  •
 
 .تسمیه از روی تعجب و استهزاء در ذبح کفایت نمی کند  •
 
 .تسمیه هنگام ذبح باید صورت گیرد و اگر فاصله زیاد باشد ، قبل از ذبح کفایت نمی کند  •
 
 وقتی که مشغول ذبح است بگوید حتـی اگـر چنـد ثانیـه پـیش از شـروع       را در» ... بسم ا« در تسمیه ، ذابح باید     •

 .ها را آغاز کرده باشد  به گفتن تسمیه ، قطع رگ
 
                 ادای ذکر تسمیه باید به زبـان باشـد و ذکـر قلبـی کفایـت نمـی کنـد و نجـس بـودن دهـان ضـرری بـه گفـتن                  •

 .ذکر نمی زند 
  

همان نحوی که می توانـد ، بگویـد و اگـر اصـالً نمیتوانـد بـه زبـان بگویـد ، زبـانش را          شخص الل ، تسمیه را به     •
 .حرکت دهد و به انگشتش اشاره کند 
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 و ذبیحـه   اشـکال نـدارد  گفتـه شـود   » ... بـسم ا « ذبیحه  قبل از جان دادن تسمیه فراموش شود و موقع ذبح   اگر •
  .حالل است 

  
 آهن بودن وسیله ذبح ) ج 

و طـوری باشـد کـه اگـر سـر      (  را با چیزی ببرند که ازآهن باشد ولی چنانچـه آهـن پیـدا نـشود       باید سر حیوان   •
، با شیء تیزی که چهار رگ آن را جدا کند مانند شیشه و سنگ تیـز ، مـی شـود سـر     ) حیوان را نبرند می میرد   

  .آن را برید 
  .ذبح واقع شده حالل است در ذبح ، میزان صدق عرفی آهن است و چنانچه عرفاً صدق کند که با آهن  •
 
  .ذبح با استیل که فوالد ضد زنگ است مانعی ندارد  •

 

 استقرار حیات و حرکت و خروج خون حیوان پس از ذبح ) د 

بعد از سر بریدن ، حیوان باید حرکتی بکند اگر چه مثالً چشم یا دم خـود را حرکـت دهـد ، یـا پـای خـود را بـه            •
 . است زمین بزند که معلوم شود زنده بوده 

 
در حلیّت ذبیحه ، شرط الزم آن است که ذبح بر حیوان زنـده واقـع شـود و همـین قـدر کـه حرکتـی بکنـد کـه             •

  . معلوم شود زنده بوده ، کافی است 
 
های صنعتی ، که قبـل از ذبـح ، از دسـتگاههای شـوک و تفنـگ هـای سـاچمه ای جهـت بیهـوش             در کشتارگاه  •

 بعد از شوک و ضربه سـاچمه حیـوان زنـده باشـد و ذبـح بـر حیـوان زنـده         نمودن حیوانات استفاده می گردد ، اگر 
 .واقع شود ، ذبیحه محکوم به حلیّت است ، اگر چه بعد از ذبح هیچ حرکتی نداشته باشد 

 
اگر در حال اغماء ، حیوان زنده باشد و تذکیه شرعی بر آن واقع شود ، خروج خون کم یا زیاد ، بـا فـشار و بـدون        •

 .آن معتبر نیست آن در حلیّت 
 
بعد از اینکه سر حیوان بریده شد ، متصل نمودن جریان الکتریکی به بـدن حیوانـات جهـت بیـرون رانـدن خـون          •

اضافی و یا زدن چاقو به قلب حیوان ، حرام نیست و موجب حرمت ذبیحه نمی شود ولی بهتر اسـت بعـد از جـان         
 . دادن حیوان باشد 
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 استناد به ذابح ) هـ 

دستگاه اگر به نحوی باشد کـه در نظـر عـرف اسـتناد بـه ذابـح مـسلمان داشـته باشـد و صـدق کنـد کـه              ذبح با    •
 . مسلمان حیوان را ذبح کرده ، با وجود سایر شرایط مانع ندارد 

 
 ذبح بوسیله ماشین بدون استناد به ذابح مـسلمان بـا رعایـت سـایر شـرایط شـرعیه ، کـافی در حلیّـت نیـست و            •

 . می باشد ذبیحه در حکم میته
 

 قطع اوداج اربعه ) و 

باید چهار رگ بزرگ گردن حیوان را از پایین برآمدگی زیر گلو به طور کامل ببرند و اگـر آنهـا را بـشکافند کـافی           •
  .نیست 

 
و دو رگی کـه محـیط بـه    ) مجرای غذا ( ، مری ) مجرای نفس یا نای ( چهار رگ بزرگ گردن عبارتند ازحلقوم     •

 و موضع ذبح زیر حلق است به طوری که جـوزه در سـر حیـوان واقـع شـود و بایـد پـی در        حلقوم یا مری هستند 
 .پی بریده شود 

 
های چهارگانه قبل از خروج روح واقع شـود بلکـه احتیـاط واجـب آنـست کـه فاصـله بـین          باید بریدن همه رگ   •

  .ها به مقدار خارج  از متعارف حاصل نشود  بریدن رگ
است و اگر بعضی از رگهای چهارگانه را قطـع و ذبیحـه را رهـا کنـد تـا جـان دهـد و        ها ، تتابع الزم  در قطع رگ  •

 .پس از آن بعضی دیگر را قطع کند ، حرام می شود 
 
اگر در حیوانی که ذبح شده معلوم شود که مقداری از اوداج اربعه مثالً ربع یا ثلث یا نـصف یـا کمتـر و یـا بیـشتر          •

 .ز نیست و حکم میته را دارد و نجس و حرام است در بدن باقی مانده است ، خوردنش جای
 
اگر زیر جوزه بریده نشود مثالً نصف جوزه در طرف سر و نصف دیگر در طـرف بـدن باشـد ، گفتـه انـد چهـار رگ          •

 .بریده نمی شود و موجب حرمت ذبیحه می شود 
 
حاصـل شـود ذبیحـه    اگر با فرض ماندن بخشی از جوزه به طرف سر ، علـم بـه قطـع و بریـده شـدن چهـار رگ           •

حالل است و اگر علم به قطع چهار رگ حاصل نشود ذبیحه محکوم به حرمت است مگـر اینکـه فـوراً و بالفاصـله      
قبل از جان دادن باالی جوزه را قطع کنند ، تا علم به بریده شدن چهـار رگ قبـل از فـوت حیـوان حاصـل شـود            

  . که در این صورت حکم به حلّیَت ذبیحه می شود 
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نیست خروج روح از بدن ذبیحه مستند به قطع رگها باشد ، پس اگـر ذبـح شـرعی بـر حیـوان واقـع شـود ،        الزم   •
بنـابراین پـس از ذبـح شـرعی ،     . حالل است اگر چه بعد از ذبح در آتش بیفتد یا از بلندی سـقوط کنـد و بمیـرد         

 . اگر با تفنگ و یا کارد بر قلب یا مغز حیوان ضربه وارد کنند ذبیحه حالل است
 

  عدم قطع سر یا نخاع قبل از خروج روح ) ز 
 

 .قطع رگهای چهارگانه از پشت سر جایز نیست و موجب حرمت ذبیحه می گردد  •
 
جدا کردن سر حیوان پیش از خروج روح از روی عمد حـرام اسـت علـی االحـوط و فرقـی در ایـن حکـم میـان           •

 .حیوانات و حتی پرندگانی مانند گنجشک نیست 
 
بریدن حیوان اگر قبل از مفارقت روح از جسم سر حیوان بصورت کامل جدا شـود، ایـن کـار حـرام     در هنگام سر     •

   .شود و حالل است است ولى گوشت آن حرام نمى
  
  احکام خوراکی های گوشتی  

می گردد ، در صورت  استفاده از خمیر مرغ در صنایع سوسیس و کالباس که از اسکلت کامل مرغ استحصال •
، مانعی ندارد مستهلک شدن نخا ، به طوری که عرفاً خوردن نخاع صدق نکند   .ع در آن 

 
غذاهای گوشتی اهل کتاب که حلیّت و طهارت آن موقوف بر تذکیه است ، جواز تناول متوقف بر احراز تذکیه  •

  . شرعی است 
 

  خورانیدن چیزهای نجس به حیوانات 
  

مردار به دام و طیور و ماهی مناسب نیـست ولـی   خورانیدن چیزهای نجسی مانند ضایعات کشتارگاهی و گوشت     •
 .موجب حرمت گوشت آنها نمی شود و نیاز به استبراء ندارد 

  
مخلوط کردن مشروب الکلی بـا آب و خورانیـدن آن بـه مـرغ ، سـبب حرمـت گوشـت آن   نمـی شـود ولـی در               •

یـاط واجـب شـستن آن    صورتی که مرغ در اثر خوردن شراب مست شود و در همان حال ذبـح شـود ، بنـا بـر احت         
 .قبل از خوردن الزم است و باید از خوردن آنچه در شکم مرغ است مانند دل و جگر اجتناب گردد 
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 استفتائات از دفتر مقام معظم رهبری در مورد طیور سایر 
  

قال حال شود و براى ذبح ت دهند تا مرغ بی  به مرغ شوک مى،هاى جدید براى ذبح مرغ ابتدا بوسیله برق  در روش •
اید که حیوان در اثر شوک مرده است،  شود، تا یقین پیدا نکرده اگر بقیه شرایط ذبح شرعى رعایت مى. نکند 

  .استفاده از آن مانعى ندارد
 

  . استپاک مدفوع آن  وخورد گوشتش حالل است خروسى که گوشت پخته مى •
 

، در ذبح مرغ و هر حیوان دیگر  • هبا دستگاه  و ذکر عالوه بر وجوب رو به قبل و آهن بودن آلت » ... بسم ا«  بودن 
و  ذبح و مسلمان بودن ذابح باید عمل ذبح به نحوى باشد که مستند به ذابح گردد مثل آنکه چند مرغ را بخواباند 

  .تیغه ماشین را بکشد تا گردن آنها را ببرد
 

  شته باشدى ندا طریقه ذبح شدن آنها آگاهممکن است انسان ازبندى شده که  هاى بسته خوردن مرغ •
 . اگر از بازار مسلمانان تهیه شود، اشکال ندارد

، براى هر یک از حیوانات نام خدا برده نمىدر  • شود، براى آن دسته از  ذبح مرغ با دستگاه که به علت سرعت کار
دسته کند و براى  کفایت مى» ... بسم ا« شوند، گفتن یک  با هم ذبح مى» ...  بسم ا«ها که بعد از گفتن  مرغ

 . تکرار شود» ... بسم ا« باشد، باید  مى» ... بسم ا« بعدى که فرصت گفتن 
 

 .فضله پرندگان حرام گوشت نجس نیست •
 

، الزم است برای هر یک ولو به  • ، به هنگام ذبح مقابل ذابح قرار گیرد  ، در فرض اینکه هر قطعه مرغ  در ذبح مرغ 
 . حداقل ، ذکر جداگانه گفته شود 

 
» ... بسم ا« ، با هم ذبح می شوند گفتن یک » ... بسم ا« ها که بعد از گفتن  ه برای آن دسته از مرغدر کشتارگا •

 . تکرار شود » بسم اهللا«باشد ، باید » ... بسم ا« کفایت می کند و برای دسته بعدی که فرصت گفتن
 

» ... بسم ا« ام هم الزم نیست یک ها کافی نیست و برای هر کد برای ذبح همه مرغ» ... بسم ا« در کشتارگاه یک  •
، کافی است » ... بسم ا« گفته شود ، بلکه اگر طوری  عرفاً صدق کند نام خدا را بر ذبیحه برده   و ذبح واقع شود که 

 
در روشهای جدید که برای ذبح مرغ ، ابتدا بوسیله برق به مرغ شوک می دهند تا ذبح راحت تر انجام شود ، تا  •

، استفاده ازآن مانعی نداردیقین پیدا نکرده ا . ید مرغ در اثر شوک مرده است و با رعایت سایر شرایط ذبح شرعی 
های حالل  ولی در صورت یقین به این که بعضی مرغها در اثر شوک و قبل از ذبح شرعی مرده اند ، و با بقیۀ مرغ

 .ها حرام است  مخلوط شده اند ، همه مرغ
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، پی • ، ضرر به حلیّت مرغ نمی رساند نهادن مرغ مذبوح در آب گرم   .ش از تمام شدن خروج 

 
و ذکر   • و هر حیوان دیگر توسط ماشین ، عالوه بر وجوب رو به قبله بودن  و آهن بودن » ... بسم ا«  در ذبح مرغ 

، باید عمل ذبح به نحوی باشد که مستند به ذابح گرددمثل آنکه چند مرغ را  آلت ذبح و مسلمان بودن ذابح 
 .د و تیغه ماشین را بکشد تا گردن آنها را ببردبخوابان

 
، می توان تا  • ، سرش جدا شود و همه رگ به طرف بدن مرغ رفته باشد  اگر مرغی که ذبح شده به علت تیزی کارد 

 .زنده است اوداج اربعه را برید و دراینصورت حالل می شود ولی سر که قبل ازذبح شرعی جدا شده حرام است 
 

ه در کشور اسالمی حالل و پاک است مگر آنکه یقین کنید که خالف طریق شرعی ذبح شده های ذبح شد مرغ •
 .است 
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  منابع-پیوست ها
  

    صفحه                        فهرست
  
  
ژه حمل  طیور زندهفرم    :   1 پیوست     شستشو  و ضدعفونی خودروهای وی   102.................................................................................................. گواهی 

  103.......................................................................................................................................)تازه(گوشتی   دستورالعمل نشانه گذاری مرغ    :2 پیوست   

  104...................................................................................................................................دستورالعمل نشانه گذاری مرغ گوشتی منجمد  :     3پیوست    

  106..............................)بسته بندی شده در ظروف یکبار مصرف( مرغ  تازه) دل ، جگر، سنگدان  و پای (  آالیش  دستورالعمل نشانه گذاری:    4 پیوست   

  107.....................................................................اشخاص حقیقی و حقوقیید شده به سفارش گذاری فراورده های دامی تول ضوابط نشانه    :  5  پیوست   

       110  .....ویژگی های کیسه ها و ظروف پالستیکی یکبار مصرف و استریچ فیلم  مورد استفاده در بسته بندی طیورو آالیش خوراکی مربوط:     6پیوست    

  111................................................................................................................................................................استشهاد اراضی مشاع فرم    : 7پیوست    

وکالتنامه غفرم     : 8پیوست       112.................................................................................................................................... سال10یر قابل عزل به مدت   

روانه تاسیسفرم     : 9پیوست       113..........................................................................................................................................تعهد نامه جهت  صدور پ

  114....................................................................... تاسیس کشتارگاه صنعتی طیوربهداشتی تمدید پروانه / فرم بازدید از زمین برای  صدور   :10    پیوست 

  121...........................................................................................................................................................................خالصه پروندهفرم   :  11   پیوست   

  122..................................................................... برداری بهرهبهداشتی پروانهتمدید  / صدور برای  صنعتی طیور وضعیت کشتارگاه تعیینبازدیدفرم   :12  پیوست   

روانهتعهدنافرم     :13پیوست       131.................................................................................................................... بهره برداری  بهداشتیمه جهت صدور پ

  132...................................................................................................................................................................................:  منابع و مأخذ :14 پیوست    
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   1پیوست 

  گواهی شستشو  و ضدعفونی خودروهای ویژه حمل  طیور زندهفرم 
  

  ..........................................نام راننده............................................            شماره خودرو
    

  امضای مسئول فنی   تاریخ تخلیه  محل تخلیه تاریخ بارگیری  محل  بارگیری 
  بهداشتی کشتارگاه

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نام شهرستان و نام مرغداری       

   نام شهرستان و نام کشتارگاه  
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  :2پیوست 
  )تازه (مرغ گوشتی دستورالعمل نشانه گذاری

  
ایی ندی کیسه      بسته ب

بـه زبـان فارسـی بـرای     (  نشدنی بر روی هر بسته الشه کامـل مـرغ    مشخصات زیر با ید به صورت خوانا و با رنگ پاک 
  : چاپ شود )داخل کشور و به زبان انگلیسی و یا به زبان کشور وارد کننده برای محصوالت صادراتی 

  طرف اول) الف 
  مرغ  گوشتی منجمد:  شکل عرضه  / نام ونوع فرآورده  •
 ........................................... ) :  سال-  ماه-برحسب روز (کشتار/تاریخ تولید  •
 )کشتار/ ساعت پس از تولید72( کشتار / ساعت پس از تولید48:   تاریخ انقضاء  •

  درجه سانتی گراد زیر صفر4صفرتا: شرایط نگهداری  •

 : ................................. بهره برداری از اداره کل دامپزشکی استان  بهداشتی کدپروانه •

 :  ..............................کشتارگاه  نام ونشانی •

 :   .............................................وزن خالص •

 :بهر محصول / شماره بچ  •
  طرف دوم )    ب 

باتوجه به لزوم افزایش آگاهی مصرف کننده از ویژگیهای فرآورده ، درج اطالعات ذیل برروی طرف دوم کیسه        

  زامی است ال

کننده گرامی مرغ منجمد سالم وبهداشتی باید دارای ویژگیهای  زیر باشد   :مصرف 
باشد  -1 و خراش  و عاری از هرگونه پارگی ، تورم ، خون مردگی، تغییر رنگ  بدن کشیده   .پوست بطور یکنواخت برروی 

و هر گونه آلودگی باشد  - 2   .کامالً تمیز و عاری از پر، ذرات خارجی 
 . آن بطور کامل تخلیه شده باشد امعاء واحشاء - 3

و  هیچگونه بوی غیرطبیعی نظیر  و چربیها  به رنگ زرد روشن یکنواخت بوده  قوام طبیعی دارای رنگ ،سفتی و عضالت -4

  . ازآن به مشام نرسدتعفنبوی ترشیدگی یا 

 .بسته بندی باید سالم و بدون خونابه  یا آب منجمد شده باشد  -5

  

  : ......................اداره کل دامپزشکی استان تلفن رسیدگی به شکایات 
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ر مصرف یکبا ر ظروف    : بسته بندی د
  

     کلیه مشخصات مورد اشاره در مورد بسته بندی کیسه ای باید بر روی برچـسب هـای مناسـب چـاپ شـده و بـرروی           

  .هر بسته  چسبانیده شود ) استریچ  فیلم ( روکش پالستیکی  

  

ه  کشتارگاه  درنظر دارد آرم  ویا نام  ویژه ای برروی بسته بندی درج نماید ، باید آرم  ویا نام درصورتی ک-1یادآوری 

  .مذکور قبالً به ثبت  رسیده  و موضوع  کتباً به اطالع  وتایید  اداره کل دامپزشکی استان  رسانیده  شود 

  

 بهره برداری کشتارگاه صـادره از  سـوی   داشتیبه  رقم  سمت راست شماره پروانه6 منظور از کد پروانه ،   -2یادآوری  

  .اداره کل دامپزشکی استان می باشد
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  :3پیوست 
   منجمد  مرغ گوشتی دستورالعمل نشانه گذاری
  

ایی کیسه  بندی  بسته      
بـه زبـان فارسـی بـرای     ( مشخصات زیر با ید به صورت خوانا و با رنگ پاک نشدنی بر روی هر بسته الشه کامـل مـرغ     

  : چاپ شود )ور و به زبان انگلیسی و یا به زبان کشور وارد کننده برای محصوالت صادراتی داخل کش
  طرف اول) الف 
  مرغ  گوشتی منجمد:  شکل عرضه  / نام ونوع فرآورده  •
  ) : ........................................... سال-  ماه-برحسب روز (کشتار/تاریخ تولید  •
 کشتار/  پس از تولیدیکسال:  تاریخ انقضاء  •

  درجه سانتی گراد زیر صفر18: شرایط نگهداری  •

 : ............................بهره برداری از اداره کل دامپزشکی استان   بهداشتیکدپروانه  •

 :  ..............................نام ونشانی کشتارگاه  •

 ......:   .......................................وزن خالص •

 :بهر محصول / شماره بچ  •
  طرف دوم )    ب 

   باتوجه به لزوم افزایش آگاهی مصرف کننده از ویژگیهای فرآورده ، درج اطالعات ذیل برروی طرف دوم کیسه        

  .الزامی است 

کننده گرامی مرغ منجمد سالم وبهداشتی باید دارای ویژگیهای  زیر باشد   :مصرف 
و خراش و نیز بدون پوست بطور یکنواخت ب - 6 و عاری از هرگونه پارگی ، تورم ، خون مردگی، تغییر رنگ  بدن کشیده  رروی 

 .آثار سوختگی ناشی از انجماد و عالئم کپک زدگی باشد 

و هر گونه آلودگی باشد  -7   .کامالً تمیز و عاری از پر، ذرات خارجی 
 .امعاء واحشاء آن بطور کامل تخلیه شده باشد  - 8

و   تا هنگام  مصرف -9 و پس از انجماد زدایی ، عضالت سختی و قوام طبیعی خود را حفظ کرده   از انجماد خارج نشده 

  .هیچگونه بوی غیرطبیعی نظیر بوی ترشیدگی یا گندیدگی ازآن به مشام نرسد

 .بسته بندی باید سالم و بدون خونابه  یا آب منجمد شده باشد  -10

  : ......................تان تلفن رسیدگی به شکایات اداره کل دامپزشکی اس
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مصرف یکبار  ظروف  در  ندی    :بسته ب
  

     کلیه مشخصات مورد اشاره در مورد بسته بندی کیسه ای باید بر روی برچـسب هـای مناسـب چـاپ شـده و بـرروی           

  .هر بسته  چسبانیده شود ) استریچ  فیلم ( روکش پالستیکی  

  

ارد آرم  ویا نام  ویژه ای برروی بسته بندی درج نماید ، باید آرم  ویا نام درصورتی که  کشتارگاه  درنظر د-1یادآوری  

  .مذکور قبالً به ثبت  رسیده  و موضوع  کتباً به اطالع  وتایید  اداره کل دامپزشکی استان  رسانیده  شود 

  

تارگاه صـادره از  سـوی    بهره برداری کشبهداشتی  رقم  سمت راست شماره پروانه6 منظور از کد پروانه ،   -2یادآوری  

  .اداره کل دامپزشکی استان می باشد

  

بسته بندی کارتنی شیرینگ (  با توجه به اینکه  مرغ منجمد آماده طبخ  نهایتاً در کارتن بسته بندی می گردد-3یادآوری 

بدیهی است برروی درج موارد فوق  برروی کارتن ها  نیز الزامی خواهد بود ، ) پک  با رویه  پالستیکی روی کارتن ها   

 ، وزن خالص کل باید درج گردد و سـایر  مشخـصات درج شـده بـرروی کـارتن بایـستی دقیقـاً        4کارتن ها به جای بند  

  .مطابق مشخصات مندرج  برروی هر بسته  موجود  در آن  باشد
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  :4پیوست 
 دستورالعمل نشانه گذاری

 مرغ  تازه ) دل ، جگر، سنگدان  و پای (  آالیش 

  )بندی شده در ظروف یکبار مصرفبسته (
  

مشخصات زیر باید الزاماً با یک زبان به صورت خوانا و با رنگ پاک نشدنی بر روی برچـسب هـای مناسـب چـاپ         
به زبان فارسی  برای داخل کشور و به زبان انگلیسی و یا به زبان ( هر بسته  )  استریچ فیلم ( شده  و بر روی  روکش 
  .چسبانده  شود )حصوالت صادراتی کشور وارد کننده برای م

  
  برچسب اول) الف 
  :  .........................................................شکل عرضه  / نام ونوع فرآورده  •
  ) :  ....................................... سال-  ماه-برحسب روز (کشتار /تاریخ تولید  •
 کشتار/ ولید  ساعت پس از ت48:  تاریخ انقضاء  •

   درجه سانتی گراد4صفر تا  : شرایط نگهداری  •

 : ........................ بهره برداری از اداره کل دامپزشکی استان  بهداشتی کدپروانه •

 :  ..............................نام ونشانی کشتارگاه  •

 :   ..............................................وزن خالص •

 :بهر محصول / ره بچ شما •

 
 

  برچسب دوم )ب 
باتوجه به لزوم افزایش آگاهی مصرف کننده از ویژگیهای فرآورده ، درج اطالعات ذیل برروی برچسب دوم  هر 

  .بسته الزامی است 

  :      مصرف کننده گرامی آالیش تازه سالم وبهداشتی باید دارای ویژگیهای  زیر باشد

  .هرگونه پارگی ، تورم  ، له شدگی یا تغییر رنگ باشدعاری از و  کامالً تمیز  -1

و هیچگونه بوی غیرطبیعی نظیر بوی ترشیدگی یا تعفن از آن به مشام نرسد- 2   دارای رنگ، سفتی و قوام طبیعی  بوده 
     بسته بندی باید سالم و فاقد خونابه باشد- 3
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  :5پیوست 
  

  
  اشخاص حقیقی و حقوقیده به سفارش گذاری فراورده های دامی تولید ش ضوابط نشانه

  
 به شرح زیر  می باشد حقوقی اشخاص حقیقی وضوابط نشانه گذاری فراورده های دامی تولید شده به سفارش        

  :که بایستی در زمان نشانه گذاری رعایت شود 
  
 بـا مشخـصات سـفارش    ...)مانند کشتارگاه، کارگـاه فـراوری و بـسته بنـدی و    ( ارائه موافقت کتبی واحد تولید کننده   -1

  دهنده برابر مفاد نمونه پیوست و اعالم مدت زمان موافقت جهت استفاده از نمونه برچسب 
  
گـذاری محـصول تولیـدی مـورد نظرشـامل نـام محـصول و یـا نـام و آرم           های مورد استفاده برای نـشانه   ارائه برچسب  - 2

، مشخصات محـصول،  )ئه گواهی ثبت معتبر استدرج آن منوط به ارا(تجاری محصول مورد درخواست سفارش دهنده  
  منضممشخصات واحد تولیدکننده و مشخصات شخص حقیقی ویا حقوقی سفارش دهنده؛ برابر مفاد نمونه  

  
    دهنده منطبق بر فعالیت مورد نظر ارائه اساسنامه شرکت سفارش -3

  
کاه بسته بنـدی اسـت و درج نـام یـا آرم     گار/ مدیریت کشتارگاه / بدیهی است کلیه مسئولیت های تولید به عهده مالک  

  . تجاری تولید کننده بر روی برچسب در صورت ارائه گواهی ثبت معتبر نیز بالمانع     می باشد 
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  / / نام تجاری محصولنام تجاری محصول
   آرم تجاری آرم تجاری

  

  ):): بسته بندی  بسته بندی کارگاهکارگاه//گاهگاهکشتارکشتار((محل تولید محل تولید 
  ...................  ...................  نام  نام  

  نام تجارینام تجاری/ / رم رم آآ
  تلفن تماستلفن تماس––نشانی نشانی 

  ........  :   :  .... .... کل دامپزشکی استان کل دامپزشکی استان بهره برداری از اداره بهره برداری از ادارهبهداشتیبهداشتی کد پروانهکد پروانه

  
  : :  محصول  محصول نامنام

   :  :  شرایط نگهداری شرایط نگهداری
   :  : تاریخ تولیدتاریخ تولید
  ::تاریخ انقضاتاریخ انقضا

  :::: سفارش دهنده سفارش دهندهمشخصات مشخصات 
  نامنام

  تلفن تماستلفن تماس––نشانی نشانی 

ه   سفارش دهند

  محل درج
مشخصات 
  محصول

  محل درج
مشخصات 

/ آشتارگاه 
بسته آارگاه 
محل بنديي 

/ آشتار(توليد 
فراوري 

  )بسته بندي/
ابر مفاد بر

ه   پروان

  شکل عرضهشکل عرضه
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  :6پیوست 
ویژگی های کیسه ها و ظروف پالستیکی یکبار مصرف و استریچ فیلم  مورد استفاده در بسته بندی 

  یورو آالیش خوراکی مربوططگوشت 
  

 ویژگی های شیمیایی -1

  .باشد  ) Food  grade(از جنس مناسب جهت بسته بندی مواد غذایی  •

 .قابلیت جذب چربی را نداشته باشد •

 .غیر سمی باشد •

 .از مواد باز یافت شده نباشد •

  
   ویژگی های فیزیکی-2

  .هنگام بسته بندی سالم ، پاکیزه و استفاده نشده  باشد  •

  .یت عبور هوا از آن  ناچیز باشد قابل •

  .قابلیت عبور بخار آب از آن ناچیز باشد  •

  .قابلیت انبساط و انقباض آن در برابر تغییرات درجه حرارت محیط ناچیز باشد  •

  .قدرت کشش خوبی داشته باشد  •

  .قابلیت خم شدگی ، نرم بودن و انحناپذیری  خوبی داشته باشد  •

  .سه الیه باشد  •

  . رنگی یا شفاف باشد کیسه می تواند •

باشد، ) بدون رنگ(  در صورتی که کیسه  رنگی باشد ، الیه های درونی و بیرونی آن باید الزاماً شفاف   _ یادآوری

  . استفاده کرد) از نوع مجاز جهت  مواد غذایی( و فقط در الیه میانی می توان از مواد رنگی 
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  :7پیوست 
  » استشهاد اراضی مشاع فرم« 

  
شـویم کـه محـل افــراز     متعهــد مـی .....................................................................عـده ای  از صـاحبان اراضـی    /بـان کلیـه   اینجان

ــای     ــهم آقـــ ــر را در ســـ ــشه زیـــ ــدرج در نقـــ ــده منـــ ــد ...................................................................................شـــ فرزنـــ

ــ ............................................... ــنامه  شمارهبـــــــ ــی  ...... ....................................................شناســـــــ ــد ملـــــــ دارای کـــــــ

ــشتارگاه .... .........................................................................دور پروانــــه صــــکــــه متقاضــــی ............................................................ کــ

ورقـه بـه    است قرارداده وضمانت می کنیم که در موقع افراز و تفکیک ،محل مشخص شده در پایین ایـن   صنعتی طیور 

احـداث کـرده و اینجانبـان حـق      کشتارگاه صنعتی طیـور تواند درمحل مزبور تاسیسات  نامبرده می . نامبرده تعلق گیرد    

  .سهم مشخص شده نامبرده نداریم و به هیچ وجه متعرض ایشان نخواهیم شد  ونه اعتراضی نسبت بههیچ گ

.محل امضاء  مالکین  . .... ... .  
  

  .عده ای از مالکان اراضی فوق الذکر مورد گواهی است / امضاء کلیه 
  

  مهر و امضاءشورای محل                                                                                              

                         

   
 ند نفر  چکل اراضی مشاع بین

محل افراز شده بوسیله مالکان برای 
 متقاضی صدور پروانه  
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  :8پیوست 
  » سال 10وکالتنامه غیر قابل عزل به مدت   فرم«

  
  

  ..............................به شناسنامه شماره ...................................فرزند ...................................................آقای ) :موکالن(موکل 
  ...............................................................ساکن ...... .............................................صادره از ........................................... کد ملی 
ــای     ................................بـــه شناســـنامه شـــماره    ..............................................فرزنـــد  ...........................................................و آقـ
  ............................................................................................................................ساکن......................................................کد ملی 

ــل  ــای : وکیــ ــد ........................................................آقــ ــماره  ......................................فرزنــ ــنامه شــ ــه شناســ             ...................بــ
  ...........................................................................................................................ساکن ......................................................کد ملی 

                               
بـه  .....................................................اداره کـل دامپزشـکی اسـتان   / زشـکی کـشور   مراجعـه بـه سـازمان دامپ    : مورد وکالت   

بـه  ........................................کـشتارگاه صـنعتی طیـور   یـک واحـد   ........ ..................... ..بهداشـتی  منظور تقاضا و اخذ پروانـه      
فرعـی  ..................................قطعـه تفکیکـی پـالک    ........................................کالن ، در نام خود نسبت به سهم موکـل یـا مـو     

و ...............و اســتان ..............شهرسـتان  ..........واقـع در بخـش   .......روســتای /اصـلی  ............................مجـزا شـده از پـالک    
کـشتارگاه  نوع درخواسـت تـا صـدور و اخـذ پروانـه وبعـد از آن ادامـه بهـره بـرداری از تاسیـسات           امضاءو تسلیم هر   

 در پالک مزبور و تعقیب در تمام مراحل اداری و امضاء تعهد نامه هـا و اسـناد و اوراق و دفـاتر و دادن      صنعتی طیور 
ق اسـتفاده از زمـین پـالک فـوق بـرای      رسید و انجام سایر تشریفات الزمه و مربوطه دیگر با هر عنوان که باشد و ح 

طبـق طـرح و نقـشه سـاختمانی و تاسیـسات کـه بـه تائیـد کارشناسـان           کـشتارگاه صـنعتی طیـور   ایجاد تاسیسات  
  . رسیده است و ادامه کار در محل پالک مزبور  استان    سازمان دامپزشکی ،اداره کل دامپزشکی

ت هر نوع اقدام و امضای وکیل به منزلـه اقـدام وامـضای موکـل     در کلیه تشریفات انجام مورد وکال: حدود اختیارات  
شروع وکالت نامـه از تـاریخ زیـر اسـت و     . سال تمام می باشد) 10(یا موکالن است ومدت اعتبار این وکالت نامه ده  

  . موکل یا موکالن ضمن عقد خارج الزم ، حق عزل وکیل را در مدت مرقوم از خود سلب و ساقط کردند
   

    امضاء                                   ...............                                                       ..تاریخ 
  
  

 )طبق این فرم در دفتر خانه اسناد رسمی سند رسمی تنظیم شود( 
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                                :9پیوست 
   »کشتارگاه صنعتی طیور اسیس ت بهداشتیتعهد نامه جهت صدور پروانهفرم  « 

  سازمان دامپزشکی کشور         
  .........................اداره کل دامپزشکی استان 

  

  اینجانب با مشخصات زیر  
  .....................................................شماره شناسنامه................................................ نام خانوادگی .................................نام 

  .......................................شغل ............................................ میزان تحصیالت ..........................................صادره 
   ..........................تقاضای صدور پروانه ................... ت مورخکه طی درخواس................شرکت /  به نمایندگی از جانب خود 

   ...................................................................................................................................کشتارگاه صنعتی طیوریک واحد 
  :    با مشخصات زیر 

      ....................ارگاه صنعتی طیورکشت
  ..........................نحوه بهره برداری ........................                        ظرفیت مورد تقاضا 

.............                  پـالک  ................قریـه  ....................بخـش  ...................... شهرسـتان  ............................ واقع در استان   
  را داشته ام ،................ از اصلی ............... فرعی 

شوم قبل از آغاز عملیات ساختمانی نتیجه آزمایش کمی و کیفی آب را ارائه نمایم ،فواصـل جـدول نظـام        بدینوسیله متعهد می  
سـاختمانها و  .  کارشناسـان بازدیـد کننـده تاییدگردیـده اسـت را رعایـت نمـایم        دامداری کشور رامطابق باکروکی که توسط   

. تاسیسات را طبق طرح و نقشه تائید شده احداث نموده  و در مدت اعتبار پروانه آنها را تکمیـل و آمـاده بهـره بـرداری نمـایم        
روانه قید میگـردد برابـر شـرایط و ضـوابط     همچنین از ساختمانها و تاسیسات و تجهیزات واحد فوق الذکر بجز مواردی که در پ  

مندرج در پروانه مربوطه استفاده دیگری نکرده و بدون اطالع قبلی وکسب مجوز های الزم از سازمان دامپزشکی ویـا اداره کـل     
 غیـر  دامپزشکی ، واحد خود را توسعه نداده و بدون کسب اجازه نسبت به فروش ،انتقال واحد یا پروانه آن به طور مـستقیم یـا   

  .م نمایمستقیم اقدامی ن
در صورتی که تعهدات ذکر شده باال را انجام نداده یا بر خالف آنها عمل نمایم  و همچنین در صورت اثبات عدم صحت مالکیت     

 میتواند ، پروانه مورد اشاره را ابطال و نسبت به قطـع آب ) سازمان دامپزشکی ، اداره کل دامپزشکی (، مرجع صادر کننده پروانه   
و برق و سایر امتیازاتی که بر اثر صدور پروانه به واحد مورد بحث تعلق گرفته است اقدام کند وهرگونه زیان و ضرری که از این    
بابت متوجه اینجانب شود مورد قبول است و حق هیچگونه اعتراضی برای اینجانب باقی نمی ماند در صورتی که از بابت عـدم      

  .تی متوجه دولت ویا بیت المال گردد موظف به جبران آن هستم رعایت ضوابط نظام دامداری خسار
  

                   تاریخ       مهر       /           امضا  نام و نام خانوادگی                  
      مدیر عامل                                                                      شرکت                  /  مالک

   
  )طبق این فرم در دفتر خانه اسناد رسمی سند رسمی تنظیم شود(
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  :10پیوست 
  

  تاسیس کشتارگاه صنعتی طیور بهداشتی  تمدید پروانه  صدور   فرم بازدید از زمین برای
  

   
  :مشخصات متقاضی) الف

  
   شخص حقوقی شخص حقیقی                     

م    خصوصی تعاونی    نهادهای عمومی    وابسته به دولت     دولتی   .               : .............            نا
عامل: ........................شرکت/ بنیاد /                                                  نام سازمان    : ...................نام مدیر 

  : ....................شماره شناسنامه: ......................... شغل فعلی: ........................                          میزان تحصیالت
  : ...................متولد: ............................                          صادره
  .........................................................................: ........................................نشانی          آدرس مکاتبه

  : ....................................همراه: ............................... دفتر: ........................... منزل:          تلفن تماس
  
  

  
  
  

  : مشخصات زمین پیشنهادی) ب
  

  : .....................روستا: ......................... بخش: ............................ شهرستان: .......................... استان:  زمین   نشانی 

  ........................................: .............................................................از اصلی: ..............................شماره پالک فرعی

  )متر* ...............................متر : ...................................ابعاد(متر مربع : .....................................................به مساحت
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  : موقعیت استقرار-2    

 

  منطقه صنعتی
  ........: ............نام

  منطقه کشاورزی
.............................  

  منطقه مسکونی
...........................  

  منطقه تجاری
...........................  

            
  خیر  بلی            شهرک است؟          /         آیا زمین پیشنهادی، خارج از محدوده بیست ساله شهر 

  
نا به استعالم ا(ین از دیدکاه کشاورزی نوع زم    ) : شهرستان کشاورزیجهاد زب

   غیر قابل کشت  نیمه بایر                   قابل کشت                                   

 :منابع تامین آب 
 

  چاه عمیق

 حلقه: ........تعداد

  : ...........آبدهی

  چاه نیمه عمیق 

  قهحل: ..........تعداد

  :...........آبدهی

  قنات

  : .......آبدهی

  حقابه رودخانه

  :..........به میزان

  )شهری(آب لوله کشی 

  اینچ: ............قطر انشعاب

  :.........آبدهی

): .............به تاریخ ................ بشماره (  دارد  ندارد                اجازه حفر چاه از وزارت نیرو       ............  
  متری زیر زمین................. :......سطح ایستادگی آب 

 :منابع تامین برق 

  )  تجاری صنعتی                     کشاورزی                (آمپر             :...............   برق منطقه ای 

)نوع :................. ل و موتور ژنراتور تعداد دیز( وات آمپر. کیلو:.................  برق اضطراری ......................:  

  :  نوع مالکیت 

  دارای سند مالکیت شخصی رسمی 
   شخصی عادی

  :..................بنام

   استیجاری  عادی
   استیجاری اوقافی

  سال:........ مدت اجاره 

   واگذاری
  

  ....:.....نوع:........ دستگاه واگذار  کننده 
  

   غیره
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  : وضعیت تطابق با نظام دامداری- پ 

:                                                                                                                                                     جدول فواصل 
 

  :فاصله زمین تا
  حداقل فاصله الزم ، برابر ضوابط                                                                                     مناطق مسکونی           

ظام دامداری و شرایط منطقه                                                                                                          ن
  شهرک                                        / محدوده نزدیکترین شهر    

.بنام . .... ... .... ... .... ... .... ...با جمعیت  :... .... ... .... ... ..: ....  ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....
.بنام . .... ... .... ... .... ... .... :با جمعیت  :... .... ... .... ... .... ... ..  ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  آبادی/  محدوده نزدیکترین روستا
....بنام ... .... ...:. . .... ... .... .... با  ... ... .... ... .... ... ...  :خانوار.... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....
.بنام . .... ... .... ... .... ... .... .... با  :... ... .... ... .... ... ...  :خانوار.... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  حدوده تاسیساتی کارخانجاتم 
:بنام  جوجه کشی  ... ... .... ... .... ... .... ... :  .. .... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  
:بنام  خوراک دام و طیور  ... ... .... ... .... ... .... ... :  .. .... ... .... ... .... ... .... ... ....  متر.... .... ... .... ... .......   متر...

  
:بنام  کشتارگاه دام  ... ... .... ... .... ... .... ... :  .. .... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  
:بنام  کشتارگاه طیور  ... ... .... ... .... ... .... ... :  .. .... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  
:بنام  ردخانه مواد پروتئینیس  ... ... .... ... .... ... .... ... :  .. .... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  
:بنام  واحد بسته بندی  ... ... .... ... .... ... .... ... :  .. .... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  
:بنام   عمل آوری فرآورده های دامیمرکز  .... ... .... ... .... ... .... ...:  .. .... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

  :و طیور   محدوده تاسیساتی مراکز پرورش انواع دام
 . .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... ..بنام  .... .... ... .... ...: : ... ... .... .  ..... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....
 . .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... : بنام  .... ... .... ... .... ... .... ...:  ..... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....
 .. ... .... ... ..... .... ... .... ... .... ... .... ... .... : بنام  .. ... .... ... .... ... .... ...:  ..... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....
 . ... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... : بنام  .... ... .... ... .... ... .... ...:  ..... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....

.... : بنام  میدان خرید و فروش دام ... .... ... .... ... .... ...:  ..... ... .... ... .... ... .... ... ...  متر.... .... ... .... ... .... ...   متر....
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  حداقل فاصله الزم ، برابر ضوابط                                                                                 سایر عوارض تاسیساتی     
ظام دامداری و شرایط منطقه                                                                                                          ن

.صنایع غذایی نوع  .... ..... : بنام  .... ... .... ... .... ... .... ...:  .... .... ... ....... ... .... ... ....  متر... .... ... .... ...   متر....
  

..... : بنام  سایر صنایع    کوچک ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ....  متر.... .... ... .... ...   متر....
  

..... : بنام                        متوسط ... .... ... .... ... .... ...:  .... .... ... .... ... ....... ... ..  متر... ... .... ... .... ...   متر....
  

..... : بنام                        بزرگ ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... .... ...   متر....
  

..... : بنام  حریم فرودگاه ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... .... ...   متر....
  

..... : بنام  جاده اصلی/حریم اتوبان  ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... .... ...   متر....
  

..... : بنام  حریم خط آهن ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... ...... ...   متر..
  

..... : بنام  حریم دکل های برق فشار قوی ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... .... ...   متر....
  

..... : بنام  حریم قنات ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... .... ...   متر....
  

        رض طبیعیعوا
..... : بنام  حریم دریا ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... .... ...   متر....

  
..... : بنام  حریم رودخانه ... .... ... .... ... .... ...:  ... ... .... ... .... ... .... ... ..  متر.... ... .... ... .... ...   متر....

  
وجود دارد؟       آیا در زمین پ) ت    بلی    خیر       یشنهادی تاسیساتی 

... قابل استفاده به عنوان تاسیسات اصلی .... ... .....:  
.... قابل استفاده به عنوان تاسیسات جنبی .... ... ....:  

   غیر قابل استفاده 
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   /کارخانجات/  محدوده مناطق مسکونی جایگاه استقرار تاسیسات موجود از فاصله زمین و (کروکی دقیق زمین پیشنهادی 
  ):سایر عوارض / انواع دامداری و مرغداریها/ کارکاه ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
نوادگی      نام و نام خانوادگی        متقاضی                                                                           ء  امضا-نام و نام خا

   امضاء   -                                                                                                              کارشناس  بازدید کننده            
                                                                                                    محل خدمت                                   

                                                                                                                                                                                   

 انجام شده است و مسئولیت هر گونه مغایرت با فاصله  موجود به عهدهGPS بدون دستگاهGPS اندازه گیری فاصله ها با دستگاه 
  .اینجانب می باشد

.کارشناس دامپزشکی بازدید کننده                                                                                                                . .....  
نوادگی                          ء  امضا-نام و نام خا

...شرکت / اینجانب آقای  ... .... ......... .... ... .... ... .... متقاضی . .... ... .... ... .... ... .... متعهد میگردم که  با رعایت فاصله مشخص شده در کروکی و ..
بااخذ مجوز های الزم نسبت به تاسیس اقدام نمایم و چنانچه هر گونه دخل و تصرفی در فاصله ها ی موجود صورت گیرد عواقب قانونی 

متعهد می گردم هرگونه ساخت وساز در محدوده کروکی مشخص شده از " ضمنا.  اعتراضی نداشته باشمآن را به عهده گرفته و هیچگونه
  ء  امضا-  نام و نام  خانوادگی                                     به اطالع دامپزشکی برسانم            "تاسیسات خود را کتبا

  مهر شرکت  
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  ):برای متقاضیان تمدید پروانه تأسیس ( کشتارگاه صنعتی طیورگزارش پیشرفت عملیات احداث ) ث 

 :تاسیسات 

  .................................................................:..................................................نوع پیشرفت فیزیکی در ساخت و ساز 
............................................................................................................................... .................................................................  

.................................................................................................................................................................................................  
  .......................................................................................: .........................درصد پیشرفت فیزیکی در ساخت و ساز 

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

..................................................................................................................................................................... ............................. 
  ................................................: ......................................................................جمع مساحت تاسیسات احداث شده 

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

 :تجهیزات 

  ...........................................................................................: :......................................سفارش و خرید ماشین آالت 
............................................................................................................................... ................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................:......نصب ماشین آالت و تجهیزات 

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

  : :....................................................................................................................................راه اندازی و تولید آزمایشی 
.................................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................... ...............................................................  
جایگاه تاسیسات احداث شده در زمین   :کروکی 
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  :نظریه کارشناس) ج
  

واجد ... ................................................................. کشتارگاه صنعتی طیور................................................... از نظر اینجانب 
  .شرایط دریافت پروانه بهداشتی تاسیس می باشد

  
                                                                                                  تاریخ و امضاء   

                          کارشناس بازدید کننده                                                                                           
                                                                                                       محل خدمت

  

  :نظریه اداره کل دامپزشکی استان ) چ

   . مورد تائید می باشدمندرجات فرم و نظریه کارشناس

                     تاریخ و امضاء                                                               تاریخ و امضاء

  ..…         رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی                                  مدیر کل دامپزشکی استان 
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  :11پیوست 
  خالصه پروندهفرم   

  :.......................................................  نوع  پروانه :.................................................                                                                      نام متقاضی 
  :............................................نحوه بهره برداری....................                                                                          :...............................نوع واحد 

     شرکت      شخص  رسمی                                   اجاره نامه    شرکت  ، شخص رسمی - سند عادی: نوع اسناد  مالکیت 
               واگذاری توسط مراجع ذیربط           قرارداد با شرکت  شهرکهای صنعتیتاییدیه مالکیت  توسط جهاد کشاورزی  استان 

و دستورالعملهای  مطابق ضوابط  مدارک مورد نیاز 
  ابالغی

و دستورالعملهای ا  ندارد  دارد مطابق ضوابط    ندارد  دارد   بالغیمدارک مورد نیاز 

      فرم بازدید کارشناسی مورخه      فتوکپی  کامل مدارک  مالکیت 
مالک        مدیر عامل/ تعهدنامه رسمی مالک      مدیر عامل / فتوکپی شناسنامه  

محیط زیست استان      ) قطعه4(مدیر عامل /عکس مالک        تاییدیه سیستم فاضالب از 
ز سا      اساسنامه  شرکت       سازمان جهاد کشاورزی/ زمان صنایع جواز تاسیس  ا

     سازمان جهاد کشاورزی / پروانه بهره برداری  از سازمان صنایع       آگهی روزنامه رسمی کشور
ز       ............................................... تاسیس دامپزشکی بهداشتی پروانه      آدرس  وکروکی دقیق محل مورد نیا

 کلتایید  شده توسط اداره  / ارائه طرح پیشنهادی
  دامپزشکی استان

      ...................................... بهره برداری دامپزشکی بهداشتی پروانه    

            نتایج آزمایش آب مصرفی مورد تایید
  :توضیحات

  
    کارشناس مسئول اماکن دامی                                                                                                                 

  تاریخ ، نام و امضاء بررسی کننده                                                                                                            

مدارک مورد نیاز مطابق ضوابط و 
  دستورالعملهای ابالغی

ء   وضیحاتت  ندارد دارد تاریخ ،نام و امضا
بررسی                    

د کننده       و تایی
ر از تاریخ       قرارداد مسئول فنی بهداشتی      .......................................لغایت.....................تاریخ اعتبا
ر از تاریخ       پروانه مسئول فنی بهداشتی     .......................................لغایت.....................تاریخ اعتبا

تجهیزات           نقشه جانمائی تاسیسات و 
          آنالیز آزمایشگاهی

          )برچسب(لیبل 
  :توضیحات

  
     رئیس اداره نظارت  بر بهداشت عمومی. نمیشود/موافقت میشود.......................................تمدید پروانه / پرونده فوق مورد بررسی قرارگرفت  وبا توجه  به موارد باالبا صدور

            تاریخ، نام وامضاء بررسی کننده                                                                                                                                                                                                                        
و دستورالعملهای  مطابق ضوابط  مدارک مورد نیاز 

  ابالغی
ء   توضیحات  ندارد  دارد تاریخ ،نام و امضا

  بررسی  و تایید کننده
ر از تاریخ       قرارداد ناظر شرعی      ...........لغایت..................تاریخ اعتبا

و کارت  ذابحین ر از تاریخ       کارت آموزش      ...........لغایت..................تاریخ اعتبا
رعایت ضوابط شرعی درذبح دام            طیور/تاییدیه 

  تاریخ ، نام  وامضاء
  مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان

  
  مدیر کل دامپزشکی استان .                              بالمانع  می باشد ......................................  تمدید  پروانه  /صدور  .باشد  میمراتب مورد تائید  

ء                                                                                                                                                                         مهرو امضا
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  :12پیوست 
    صنعتی طیور تعیین وضعیت کشتارگاهبازدیدفرم 
   بهره برداری بهداشتی تمدید پروانه صدور برای 

  
  :وضعیت مالکیت و مدیریت ) الف 

  : نام کشتارگاه -1
  ....................شماره پالک فرعی  ................  روستا ................ شهرستان .. ...............استان :  نشانی کشتارگاه -2

  :..........................کشتارگاه / تلفن دفتر .....................  از اصلی 
  :کروکی دقیق کشتارگاه 

  
  
  
  
  
  

  وقی    شخص حق شخص حقیقی             :   دستگاه بهره بردار -3
        Οدولتی Ο وابسته به دولت Ο نهادهای عمومی  Ο تعاونی Ο خصوصی   
  :............................بنیاد / شرکت /       نام سازمان         

  :منزل تلفن  :.................    میزان تحصیالت: ......................       صاحب کشتارگاه نام و نام خانوادگی  -4
  همراه                                                           مدیر عامل شرکت            

  ............................................................................................................................................: .....آدرس محل سکونت 
  
  :یت زمین کشتارگاه  نوع مالک-5

  غیره                  یواگذار         استیجاری عادی               شخصی رسمی دارای سند مالکیت     
  .......نوع .......   سال      دستگاه واگذارکننده ............           مدت اجارهشخص عادی    .. ............................بنام 

  
   پروانه اخذ شده از مراجع قانونی )ب 

  : از اداره کل صنایع استان -1
  )سال .........:.............مدت اعتبار .....................تاریخ .....................شماره (  دارد  ندارد                  موافقت اصولی   *
  :سازمان دامپزشکی  پروانه بهداشتی از  -2
  )سال :.........................مدت اعتبار .....................تاریخ ...................شماره (  دارد  ندارد   صولی                 ا موافقت *
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  )سال ................:.........مدت اعتبار .....................تاریخ ....................شماره ( دارد     ندارد         تاسیسبهداشتیپروانه *
  )سال ......................:...مدت اعتبار .....................تاریخ ....................شماره ( دارد     ندارد  بهره برداری بهداشتیپروانه *
  بز/رأس گوسفند .......................رأس گاو و  ):.........................2طبق موارد مندرج در بند ( ظرفیت کشتارگاه -3

  وضعیت تطابق با نظام دامداری) ج 
   حداقل فاصله الزم برابر ضوابط                             جدول فواصل-1

   نظام دامداری و شرایط منطقه                           .............فاصله کشتارگاه تا 
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  آبادی/نزدیکترین روستا  مناطق مسکونی  *

  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  شهرک/نزدیکترین شهر  
  

 
  

  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  جوجه کشی محدوه تاسیساتی  *
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  خوراک دام و طیور         کارخانجات

  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  طیور/کشتارگاه دام  
  

  
  

  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  ..................................نوع محدوه تاسیساتی  *
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  ..................................نوع        مراکز پرورش دام

  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  ..................................نوع  
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام    میدان عرضه دام *

  

  
  

  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  ..................................نوع سایر صنایع غذایی  *
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  ..................................نوع        عوارض سایر صنایع

  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  حریم فرودگاه  تاسیسات      
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  جاده اصلی/حریم اتوبان  
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  حریم خط راه آهن  
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  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  دریا   عوارض طبیعی *
  متر.......................................  ..............................، متر..........................بنام  رودخانه        

  

  
  
  : منابع تأمین آب -2

  یرمنابع سا           )  شهری(  آب لوله کشی  عمیق               چاه چاه نیمه عمیق           
  ...................اینچ       نام :.................. حلقه            انشعاب :............حلقه                تعداد:............تعداد

  .................:........متر مکعب درساعت        آبدهی .............  .....:...آبدهی   . ..........:....آبدهی    .............:..آبدهی 
     دارد  ندارد                : پروانه بهره برداری از سازمان آب 

  : ......................................... )تاریخ ...................................  بشماره     (          
  )هزار لیتر.....................بظرفیت (  هوایی          )هزار لیتر ...................... بظرفیت (   زیر زمینی : خیره آب منبع ذ

  
   منابع تامین برق -3

       تجارتی     صنعتی          کشاورزی     آمپر      .............. ..............  برق منطقه ای 
  : ....................نوع :................ کیلووات آمپر           تعداد دیزل و موتور ژنراتور ......................طراری  برق اض

   زمین و ساختمان -د 
  

  )متر .........................×..(................................  مترمربع.................................................    :مساحت زمین کشتارگاه .1
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :        مساحت کل زیر بنا  . 2
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :مساحت ساختمان اداری . 3
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :مساحت ساختمان نگهبانی . 4
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :کارگری/مساحت خانه سرایداری . 5
  )متر.............. ...........×(..................................  مترمربع.................................................  :مساحت سالن دریافت طیور زنده . 6
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................   :مساحت سالن اصلی کشتارگاه  . 7
  )متر .........................×.................................(.  مترمربع.................................................    :مساحت سالن بسته بندی . 8
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................    :مساحت سالن پیش سردکن . 9

  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :مساحت اطاق سرد . 10
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :)-40(مساحت تونل انجماد . 11
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  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :)-18(ردخانه نگهداری مساحت س . 12
  )متر .........................×.(.................................  مترمربع.................................................  :مساحت  آزمایشگاه . 13
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :مساحت  محل تخلیه ضایعات خام . 14
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................    :مساحت کل کارخانه تبدیل ضایعات . 15
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :مساحت  انبار پودر ضایعات . 16
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................  :ه برق اضطراریمساحت  موتورخان . 17
  )متر .........................×.(.................................  مترمربع.................................................    :مساحت موتورخانه آبگرم . 18
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................        :مساحت انبار لوازم یدکی . 19
  )متر .........................×(..................................  مترمربع.................................................   :مساحت انبار مواد متفرقه  . 20

  

  :تاسیسات و تجهیزات اصلی کشتارگاه ) ذ 
  

   زنده طیوردریافت سالن  -1
   )متر ...........................×متر:........................ ابعاد(   دارد   ندارد  سکوی تخلیه قفسهای طیور *
   )متر ...........................×متر:........................ ابعاد(   دارد   ندارد  جایگاه انتظار *
     دارد   ندارد  دستگاه توزین قفسهای طیور -
   )متر......................................:........................طول(   دارد   ندارد  غلتک حمل قفس -
     با دستگاه قفس شوی   بادست  شستشوی قفسامکانات  -
  )قفس در ساعت.............................................................................. :.ظرفیت(   
  ..................)با طرفیت کلی...................... تعداد دستگاه تهویه( مناسب   نا مناسب  امکانات تهویه -

  
  الن اصلی کشتارگاه س-2
   سالن کشتار و پرکنی-2-1

 )عدد قالب کشتاری............... دارای ( متر ):............................. خط نقاله هوایی( طول خط کشتار  *

  دقیقه5/1 بیشتر از  دقیقه  5/1 دقیقه   5/1کمتر از مدت زمان خونگیری با حداکثر سرعت کشتار، چقدر میباشد؟  *

 ثانیه:................................... صله زمانی بین آویختن طیور تا شوک الکتریکیفا *

ــور         :دستگاه شوکر الکتریکی  * ـــ ــردن طـی ـیحس کــــ ــــ ــچه ـب ــول حوضــــ ــر:......................طــــ ـــ   مـت
ــاژ       ................................) نام سازنده ( ـیم ولـت ـتگاه تنظــ ــاژ دســ ــه ولـت ــت .................................. ..................دامـن   وـل
  ندارد دارد               :       دستگاه کنترل کننده سطح آب     )پرنده در ساعت:............. ظرفیت (

 ثانیه :............................... فاصله زمانی بین شوک الکتریکی و سر بریدن *

 متر:............................ طول حوضچه خونگیری*     متر...... :......................طول خط خونگیری *

   دارد   ندارد  دستگاه شمارشگر پرنده *
   دارد   ندارد  )با آب گرم (دستگاه پرنده شوی  *
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    متر:............................... طول خط اسکالدر    قطعه در ساعت:......................... ظرفیت  دستگاه پر خیس کن  *
                   

  
  
  
   دستگاه..... .................دستگاه پرسوران      دستگاه:......................... تعداد    دستگاه پرکن *

  
   سالن جداسازی اندرونه و فرآوری الشه-2-2

   جداسازی اندرونه
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  دستگاه چاک دهنده پوست گردن *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  دستگاه پابر *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  اندازدستگاه پا  *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  دستگاه قالب شوی *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  دستگاه کله کش *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  )باز کنمقعد (دستگاه مقعدبر *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  دستگاه روده کش *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  دستگاه باز کننده شکم *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  ه اندرونهدستگاه تخلی *
  )قطعه در ساعت:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  )واکیوم(دستگاه ریه کش *
  )اعتقطعه در س:............................. ظرفیت(   دارد   ندارد  )با آب سرد( دستگاه پرنده شوی *

 

   با تزریق مستقیم بخار     با مشعل    :سیستم گرمایش
   ندارد   دارد  :سیستم کنترل درجه حرارت داخل آب

  دمنده هوا  همزن مکانیکی  ش آبسیستم گرد
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   سرد کردن الشه
  شیوه سردکردن الشه  آب/امکانات موجود برای سردکردن هوا

  
   با هوای سرد

  
  
  
  
  
  
  

   با آب سرد
   با آب و یخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   اطاق پیش سرد کن *
  ................................تعداد
        )×      ×(     ابعاد

     )    ×      ×(        
  قطعه در ساعت .....+...........+............ظرفیت

  دستگاه:...................... تعداد کمپرسور
  
  
   حوضچه پیش سردکن*

  :..............................تعداد
        )×      ×(     ابعاد

     )    ×      ×(        
   دارددارد     ن  :دستگاه کلرزن

   اطاق سرد * 
  .........................تعداد
       )×      ×(     ابعاد

     )    ×      ×(        
  قطعه در ساعت .........+....... ..........+..ظرفیت

  دستگاه:...................... تعداد کمپرسور
  : طول خط

 
   حوضچه سرد *

  :.........................تعداد
       )×      ×(     ابعاد

    )     ×      ×(        
  :...........)تعداد( دارد ندارد      : :دستگاه یخساز

   دارد ندارد       ::دستگاه دمنده هوا

  )متر:....................... طول خط( دارد  ندارد      : : خط آبچکان*
 )رمت:............................... تعداد    (دارد ندارد      : چهارچرخه*

  
  .بکارگیری وان برای سردکردن مرغ در هر صورت ممنوع میباشد : تذکر **

  متر..................داخل اطاق
 متر................. خارج اطاق
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   دارد ندارد     سالن بسته بندی   -3

  ) با دستگاه    با دست (  دارد ندارد     امکانات قطعه بندی  *

  امکانات بسته بندی *
  
  
  
  
  
  
  
   دارد ندارد      :  سالن فرآوری و بسته بندی آالیش-4

.... تعداد(   دارد   ندارد       قاله  دل و جگر و سنگدانتسمه ن * .... .... .... ... .... .... ....   )دستگاه:...
.... تعداد(   دارد   ندارد     کانال جمع آوری و هدایت سنگدان * .... .... .... ... .... .... ....   )دستگاه:...
.تعداد(   دارد   ندارد     دستگاه سنگدان پاک کنی * .... .... .... ...: .... .... .... ....   )دستگاه..
.... تعداد(   دارد   ندارد     کانال جمع آوری و هدایت دل و جگر * .... .... .... ... .... .... ....   )دستگاه:...

   دارد ندارد       :    تونل انجماد-5
  باب.................................... :.......................تعداد      تن:..............+..............+.................. ظرفیت  
   دارد   ندارد    :زنگ اعالم خطردر سالن       دارد ندارد        دستگاه ثبت دما  
   دارد ندارد        : چهارچرخه      دستگاه:............................ تعداد کمپرسور  
   گاز آمونیاک  12 گاز فریون  :ماده سرد کننده  

  
   دارد ندارد     :انه نگهداری سردخ-6

  باب:........................................................... تعداد      تن:..............+..............+.................. ظرفیت
   دارد   ندارد    :زنگ اعالم خطردر سالن       دارد ندارد        دستگاه ثبت دما  
   دارد ندارد        : پالت      دستگاه.......................... :..تعداد کمپرسور  
   گاز آمونیاک  12 گاز فریون  :ماده سرد کننده  

  
   مشخصات فیزیکی سالن اصلی کشتار و بسته بندی-7

  غیر قابل شستشو    )و ضد عفونی(  قابل شستشو    وضعیت کف سالن چگونه است؟ *

 %2 بیشتر از   %2 در حدود   %2 کمتر از     :میزان شیب کف سالن *

  مستقیم   مورب  گوشه ها و زاویه دیواره ها با یکدیگر و با کف چگونه است؟ *

   غیر قابل شستشو    )و ضدعفونی ( قابل شستشو   وضعیت دیواره های سالن چگونه است؟ *
  )متر................................................... تا ارتفاع( 

  نا مناسب     مناسب    النها چگونه است؟وضعیت تهویه س *

  )با دست(  با دستگاه نیمه اتوماتیک 
.. ظرفیت* ...........   قطعه در ساعت. :......................
............  تعداد کارگر* ..........   نفر:.........................
...........  تعداد میز بسته بندی * ...........   عدد:..........
...........  تعداد قیف بسته بندی* ...........   عدد:.........

........ تعداد دستگاه دربندی کیسه*  ..........   دستگاه:
....داد دستگاه توزینتع*  .......... ...........  دستگاه:......

وا(  با دستگاه تمام اتوماتیک    )دارای دستگاه تخلیه ه
..:... ظرفیت* ...........   قطعه در ساعت. ...................

............ تعداد *  .......... ...........  دستگاه:.................
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  .................................)تعداد و موقعیت استقرار هواکشها( 
  خیر   بلی  آیا تجهیزات فلزی سالن کشتار و واحد بسته بندی از جنس فلز زنگ نزن میباشد؟ *

  دارد ندارد      دستگاه مگس کش برقی  *

  :......................................)موقعیت استقرار  دستگاه........ :....................تعداد ( 
 :.................به ظرفیت:..........................  نوع سیستم گرمایش*    به ظرفیت:........................... نوع سیستم سرمایش  *

  نا مناسب     مناسب      وضعیت نور سالنها چگونه است؟ *

  خیر     بلی     روی پنجره ها توری نصب شده است؟آیا بر *
  : وسایل ایمنی و ضد عفونی-8

  :..........................تعدا و نوع اقالم     دارد ندارد       امکانات کمکهای اولیه 
  دارد ندارد       کپسول آتش نشانی *

  ..........................):......موقعیت استقرار  دستگاه :.......................... تعداد( 
  آبگرم از کارشر   آبگرم از موتورخانه    امکالنات شستشو *

  دارد ندارد         سمپاش *
   موتوری     دستی  :نوع

  دستگاه................دستگاه :...................... تعداد
  لیتر.......................لیتر:................... به ظرفیت

  دارد ندارد       د عفونیحوضچه ض *

  :.........................)موقعیت استقرار    .......................................تعداد(
  : وضعیت حمل الشه فرآوری شدده-9

   خودرو کانتینر دار   خودرو سردخانه دار 
  دستگاه:................ تعداد  دستگاه............... تعداد

  جنبی کشتارگاه تاسیسات -ر
  )تن:............................ ظرفیت (  دارد ندارد            باسکول زمینی-1
  مرطوب     خشک      سیستم جمع آوری وانتقال بخشهای غیرخوراکی-2
   دارد ندارد        دستگاه جداکننده ضایعات از آب-3
     دارد ندارد        سیستم تصفیه فاضالب بیولوژیک-4

    دارد ندارد    :یه بهره برداری سازمان محیط زیست استانتایید
    دارد ندارد          : کارخانه تبدیل ضایعات-5
  
  

  تن........... :...............بظرفیت
تن در :.................... مقدار پودر ضایعات تولیدی

  روز
اطالعات مندرج بر روی بسته بندی تولیدات 

  :کارخانه
       تاریخ انقضاء     تاریخ تولید وزن      

مقدار ضایعات 
تن در ........ ..............................:............تولیدی

  روز
طرف قرارداد با کارخانه تبدیل 

  .................................:........ضایعات
تعداد ظروف در بسته جهت حمل 
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  )تن.........................ظرفیت(  دارد  ندارد          : کارخانه یخ سازی-6
  
  
   وضعیت پرسنلی-ز

  
 تعداد کارکنان *

      نفر................................:......................تعداد کل کارکنان
  نفر:.........................................تعداد کارکنان نگهبانی    نفر:..................................................تعداد کارکنان اداری

  نفر:..................................................تعداد کارگر ساده    نفر:................................................تعداد کارکنان افرازمند
  
  

   دارد ندارد     : مشخصات مسئول امور بهداشتی واحد *

  
 

 دارای.......................         بنام  دارد ندارد   
  
  
  
  

 نفر............................................ :..............تعداد     دارد ندارد       :کارت بهداشتی کارگران *
  :........................................تاریخ انقضاء کارت

 :امکانات بهداشتی و رفاهی *

  متحدالشکل   ضد آب   :نوع     دارد ندارد     :لباس کار *

   تیره   روشن  برای سالن اصلی کشتارگاه و سالن بسته بندی
   تیره   روشن      فت طیور زندهبرای سالن دریا

   پیش بند   دستکش     کاله     چکمه  :سایر البسه  
  )دستگاه:............................ تعداد( دارد  ندارد       : و کارگریخانه سرایداری  
     دارد ندارد     :کمد شخصی برای کارگران   دارد   ندارد     :اتاق رختکن کارگران  
     دارد ندارد       :حت کارگراناتاق استرا  

  
  دستگاه):..................+................+.............. به ترتیب(تعداد  حمام، توالت و دستشویی

   غیر مناسب      مناسب    :وضعیت بهداشتی       
   خیر   بلی  آیا راه ورودی به سالن اصلی کشتارگاه دارد؟      

   خصوصی        
   دولتی        

.شماره نظام دامپزشکی .......... ........... .......... ........... .................:  

.شماره پروانه اشتغال بکار در کشتارگاه ......... .......... ..............:  

... مدرک تحصیلی ..........  بخش:..........
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  :نظریه کارشناس
  .................................................................. طیور صنعتیکشتارگاه......................................................  انباز نظر اینج

  .باشد بهره برداری میبهداشتی  واجد شرایط دریافت پروانه 

  .گردد  و موارد نقص به شرح زیر اعالم میباشد  بهره برداری نمی بهداشتی واجد شرایط دریافت پروانه

1(..................................................................................................................................................................................................................... 

2(..................................................................................................................................................................................................................... 

3(.................................................................................................................................................................................................................... 

4(.................................................................................................................................................................................................................... 

5(............................................................................................................................................................................................................. 

6(......................................................................................................................................................................................................... 

7(........................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                                    
.....تاریخ وامضاء               ............................:. ... .....  

  
  
  

  :نظریه کمیته فنی نظام دامداری

  )شود این قسمت در سازمان دامپزشکی کشور و توسط دبیر کمیته فنی نظام دامداری تکمیل می( 

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

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

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

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

  
  :وادگینام و نام خان

  :تاریخ وامضاء
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            13پیوست 

   کشتارگاه صنعتی طیور بهره برداریبهداشتی تعهد نامه جهت صدور پروانهفرم 
  سازمان دامپزشکی کشور

  .........................اداره کل دامپزشکی استان 
  : اینجانب با مشخصات زیر 

 . .............................................صـادره  ...... .............................شماره شناسـنامه ....... ....................................نام خانوادگی   ................................................نام  
که طـی درخواسـت   ....................................... شرکت  به نمایندگی/از جانب خود  . .................................شغل....... ................................میزان تحصیالت 

  :ات زیر با مشخص..........................................کشتارگاه صنعتی طیور...............................قاضای صدور پروانهت................................................مورخ 
............................ واقع در استان ....................................به ظرفیت...................................................نحوه بهره برداری ...................................مساحت زیر بنا

  را داشته ام ،................ از اصلی ............... فرعی ............. پالک ................قریه ...................................................بخش                 .....................شهرستان 
  :بدینوسیله متعهد میشوم

 از مـستحدثات،  شبکه دامپزشکی  /اداره کل  /با رعایت موازین بهداشتی منطبق با دستور العمل های شفاهی وکتبی سازمان دامپزشکی    -1
تاسیسات و تجهیزات واحد فوق الذکر بجز در مواردی که مجوز صادر گردیده استفاده دیگری ننموده وبدون اطالع وکسب مجوز های الزم از 

بیع ،اجاره (و انتقال واحد از طریق ،نسبت به تغییر کاربری ، توسعه و همچنین نسبت به نقل  شبکه دامپزشکی / اداره کل/  سازمان دامپزشکی
  . وانتقال پروانه صادره به طور مستقیم ویا غیر مستقیم اقدام ننمایم ...)و
          استحـصال ،عمـل آوری ،  ،   کـشتار ( خود را ضمن رعایت مقررات و ضوابط بهداشـتی درکلیـه مراحـل تولیـد اعـم از     های کشتاری  مرغ -2

 شبکه  / اداره کل/بر طبق قوانین ومقررات بهداشتی جاریه وضوابطی که از سوی سازمان دامپزشکی.....)  وبسته بندی ، نگهداری ، حمل ،توزیع
 .شود ، عرضه نمایم  دامپزشکی و طی دستورالعمل صادر می

 .برای کارگران و کارکنان شاغل در واحد  کارت بهداشتی معتبر ارائه نمایم  -3
 دامپزشکی ، و ارائه  هر گونه تسهیالت مورد نیاز شبکه / اداره کل/ بازرسین سازمان دامپزشکی  همکاری و مساعدت های الزم با مامورین ، -4

  .داشته باشیم  ،گردد که از سوی آنان اعالم می
که تعهدات ذکر شده فوق را انجام نداده یا بر خالف آنها عمل نمایم  و نیز در صورت اثبات عدم صحت مالکیت ، مرجع صادر  در صورتی -5

 صادره و جلو گیری از ادامه فعالیـت واحـد فـوق و    پروانهتواند نسبت به ابطال  می، اداره کل دامپزشکی / سازمان دامپزشکی  (ده مجوز   کنن
همچنین نسبت به قطع آب و برق و سایر امتیازاتی که بر اثر صدور پروانه به واحد مورد بحث تعلق گرفته است اقدام نماید و چنانچه زیان و 

اینجانب وارد شود مورد قبول بوده و حق هیچگونه اعتراضی برای اینجانب باقی نمی ماند و در صورتی که از بابت عدم رعایت ضوابط و ضرری به 
ویا اشخاص ثالث  وارد گردد  پذیرفته وموظف به جبران آن هستم و در صورتیکه به هر نحوی از ) بیت المال(مقررات خسارتی متوجه دولت 

اداره اداره کل دامپزشکی صورت گیرد ،/ ناحیه ابنجانب از قوانین ، مقررات ودستورالعملهای شفاهی وکتبی سازمان دامپزشکی انحاءتخلفی از 
 . تواند اینجانب را برابر قوانین و مقررات مربوطه از طریق مراجع ذیصالح تحت تعقیب قرار دهد   دامپزشکی میکل
  

  مهر شرکت/امضاء /  تاریخ                                                                                         نام و نام خانوادگی                    
  مدیر عامل                                                         / مالک 

  )طبق این فرم در دفتر خانه اسناد رسمی سند رسمی تنظیم شود(
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  :منابع 

    

  بازرسی و کنترل بهداشتی کشتارگاههای طیور  
عتی طیور  11365/44-6/2/76   تعیین وضعیت کشتارگاههای صن
  دستورالعمل نوع ماده ضدعفونی مورد مصرف در کشتارگاههای دام وطیور  30557/44-25/4/76
  شرایط دما و زمان در مورد اسکالدر و چیلر  25697/44-5/5/78
  فی کشتارگاههای طیورآب مصر  73393/44-17/9/78
  میزان آب مورد نیاز جهت کشتارگاههای دام و طیور  59553-23/9/78
طیور   68063/44-24/11/78   پرهیز دارویی، بازرسی و بسته بندی اندرونه الشه 
  آب مصرفی کشتارگاههای طیور  73393/44-17/12/78
  بسته بندی مرغ به صورت کامل و منجمد  22723/44-4/5/79
رتن های بسته بندی سایر واحدها  60155/44-11/11/79 فاده و نگهداری کیسه های پالستیکی و کا   ممنوعیت است
  وزن الشه مرغ منجمد  62745/44-24/11/79
  نحوه عرضه اندرونه خوراکی مرغ  28183/44-6/5/80

  و بسته بندی مرغدرجه حرارت تونل انجماد، سردخانه نگهداری، پیش سردکن و سالن فرآوری   29053/44-9/5/80
دستگاه تخلیه اندرونه اتوماتیک  35003/44-31/5/80   استفاده از 

منجمد گوشتی در کیسه های گونی  42469/44-1/7/80   ممنوعیت بست بندی و نگهداری مرغ 
تازه در ظروف یکبار مصرف  42751/44-2/7/80   بسته بندی مرغ 
جازممنوعیت بارگیری و حمل مرغ از کش  62901/44-28/9/80   تارگاههای غیرم
م700نحوه قضاوت در خصوص الشه های مرغ زیر وزن   64445/44-4/10/80    گر
  ضرورت نصب هود در قسمت قالب زنی و اسکالدر  70369/44-1/11/80
  مراحل شستشو و ضدعفونی سردخانه ها، اماکن نگهداری فرآورده های خام دامی   70169/34-9/11/80
تاریخ تولید ممنوعی  83347/44-21/12/80 فاده از برچسب جهت درج  ء/ ت است   انقضا
دستگاههای حشره کش برقی  32251/44-6/5/81   استفاده از 

  شرایط عرضه مرغ تخمگذار جهت مصرف خانوار  32057/44-9/5/81
  روش درست و بهداشتی برش شکمی طیور  33155/44-14/5/81
  ضوابط نشانه گذاری مرغ گوشتی منجمد  39133/44-4/6/81
  ضوابط نشانه گذاری مرغ گوشتی تازه  59071/44-25/8/81
  تازه مرغ ) دل، جگر، سنگدان و پای مرغ(ضوابط نشانه گذاری آالیش   62321/44-9/9/81
ری(نحوه بهره برداری از سردخانه ها   68859/44-2/10/81 طیور) پیش سردکن، تونل انجماد و سردخانه نگهدا   در کشتارگاههای دام و 
  شرح وظایف مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاههای طیور   68597/44-2/10/81
استفاده از آنها جهت خنک سازی، انجماد و   68859/44-2/10/81 نحوه بهره برداری از بخش های مختلف سردخانه و ممنوعیت سردخانه 

  نگهداری محصوالت استحصالی سایر واحدها
  وانه بهداشتی بهره برداری کشتارگاههای طیوردستوراالعمل نحوه صدور پر  73225/44-21/10/81
دام و طیور  74235/44-23/10/81   برنامه مبارزه با حشرات در کشتارگاههای 
الشه طیور در (5/5/78- 25679/44   تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه   82259/44-21/11/81 دما در فرآیند سردکردن  رعایت معیارهای زمان، 

  )چیلرهای آبی

  )از کف تا سقف(تفکیک کامل سالن های عملیات از یکدیگر   20/1/82- 1725/44
  شرح وظایف مسئولین فنی بهداشتی کشتارگاههای طیور  33577/44-19/5/82
  اصالحیه ضوابط نشانه گذاری فرآورده های دامی  40245/44-15/6/82
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Shelf(عمرماندگاری   50731/44-26/7/82 -Life (فرآورده های خوراکی دامی  
  ضرورت نصب هود در قسمت قالب زنی و اسکالدر  70369/44-1/11/82
مرغ مادر و تخمگذار  82769/44-2/12/82 طیور جهت استخوانگیری و بسته بندی کارتنی    تجهیز کشتارگاه های 
فیت کشتارگاههای صنعتی طیور  88975/44-2/12/82   شرایط افزایش ظر
ریخ انقضا  9/2/83- 6003/44   ء تحت عناوین تازه ومنجمدممنوعیت درج دو نوع تا

مفاد دستورالعمل   12801/44-3/3/83 نحوه نشانه گذاری فرآورده و ممنوعیت الصاق برچسب  (15/6/82- 40245تاکید مجدد بر اجرای 
  )مجدد بر روی لیبل محصول

الشه مرغ به ویژه تخلیه کامل اندرونه  42369/44-29/3/83   اجرای دقیق ویژگی های 
  نظارت بر تخلیه کامل اندورنه الشه مرغ  42369/44-29/6/83
ر  62289/44-24/9/83   ضوابط استحصال، بسته بندی و عرضه مرغ مادر و تخمگذا
منجمد  73429/44-13/11/83   نشانه گذاری بر روی کارتن های مرغ 
  میزان مجاز افزودن کلر به آب مصرفی کشتارگاهها  22/1/84- 1983/44
  ضدعفونی و نحوه انتخاب نوع ماده ضدعفونی کنندهروش شستشو و   24/2/84- 7867/44

استحصالی در کشتارگاههای طیور  15413/42-1/4/84   ضرورت فراهم نمودن امکان ردیابی مرغ 
الشه طیور  27097/44-2/6/84   تاکید بر اجرای دستورالعمل بهداشتی استفاده از پودر یخ برای سردکردن 

ق  27839/42-7/6/84 دامات بهداشتی قرنطینه ای در خصوص پرورش، حمل و نقل و کشتار و بازنگری آن در سال دستورالعمل تکمیلی ا
1387  

تبدیل ضایعات  36669/44-2/8/84   نحوه فعالیت کشتارگاههای طیور فاقد واحد 
  شستشوی قفس های حمل مرغ با آب گرم و فشار باال قبل از ورود به قفس شوی  28955/44-14/5/85
  حوه بازرسی و بسته بندی آالیش خوراکی طیورن  33101/44-5/6/85
  دستورالعمل ذبح شرعی در کشتارگاه های طیور کشور  37235-14/7/1386
فیت کشتارگاههای دام و طیور   41671/44-15/7/85   شرایط افزایش ظر
  نحوه صدور گواهی شستشو و ضدعفونی قفس و خودروهای حمل طیور زنده  43603/44-26/7/85
طیور در کشتارگاههای طیور- رابطه زمان  39185/44-24/7/86    دما در مراحل اسکالدینگ و سردکردن الشه 
ر تبصره الحاقی به ضوابط استحصال،   45677/41-22/8/86   بسته بندی و عرضه مرغ مادر و تخمگذا
دامی  46067/44-26/8/86   نظارت بر نحوه حمل و نقل و نگهداری بهداشتی فرآورده های خام 
  در کشتارگاههای طیور) Chilling Room (اتاق سرد   67699/44-11/12/86
  میزان آب مصرفی کشتارگاهها  71629/44-28/12/86

میکروبی گوشت و آالیش خوراکی دام و طیور  121/44-6/1/87   معیارهای 
  رعایت موازین شرعی در کشتارگاه های دام و طیور  16/2/87- 7495/44

  غبسته بندی مر  10601/44-1/3/87
   نگهداری و حمل و نقل فرآورده های خام دامی انجماد،  10801/44-2/3/87
عات در کشتارگاه های دام و طیور  14697/44-25/3/87   ضرورت احداث واحد تبدیل ضای
طیور  15751/44-29/3/87   نحوه خروج کله مرغ از کشتارگاههای 
  گوشت بلدرچین و کبک  26501/44-22/5/87
رپ  29949/44-13/6/87   رهیز غذایی مرغ گوشتی پیش از کشتا
   استحصال، بسته بندی و عرضه گوشت جوجه کبابی کشتار، ضوابط پرورش،  30215/44-16/6/87
  ضوابط فنی بهداشتی حمل و نقل فرآورده های خام دامی  33749/44-7/7/87
اشخ  36925/44-22/7/87   اص حقیقی و حقوقیضوابط نشانه گذاری فرآورده های دامی تولید شده به سفارش 

تالیف آلن برمر و مک جانسون ترجمه داریوش جهان پیما: کتاب بهداشت و بازرسی گوشت طیور؛  ختیارزاده و دکتر    آقایان دکتر حسن ا
  انیخانم دکتر فاطمه سادات تهر: جزوه آموزشی آنفلوانزای فوق حاد طیور؛ مدیریت آموزش و ترویج سازمان دامپزشکی کشورگردآوری و تدوین

ندارد ملی ایران   آئین کار برش های کامل الشه مرغ تازه  5524استا
ندارد ملی ایران  و 1053استا

1011  
  ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آب آشامیدنی 
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