
مخاطرات بهداشتی عرضه و کشتار 

 غیرمجاز دام در حاشیه شهرها

کشتار غیرمجاز دام در برخی مبادی و حاشیه شهرها، 

تبدیل به یک معضل بهداشتی شده و باعث ایجاد انواع 

 :خطر و نابسامانی می گردد که به آنها اشاره می گردد

افرادی که خارج از کشتارگاه،  :شیوع انواع بیماری ها -

اقدام به کشتار غیر مجاز دام و عرضه گوشت می نمایند 

شیوع و  در حقیقت با عرضه غیربهداشتی گوشت موجب

 .می شوندانتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام 

آلودگی محیط و تجمع حیوانات ولگرد، حشرات و -

الب و به علت عدم وجود سیستم سپتیک فاض :جوندگان

دفع فضوالت، باعث آلودگی های محیط زیست و تجمع 

 .حیوانات، حشرات و جوندگان می شود

کشتار دام در خارج از کشتارگاه و در  :غیرفرهنگی بودن-

یک عمل غیرفرهنگی است که  ،معابر عمومی و شهری

 . شهرنشینی است نوین نشان دهنده عدم رعایت اصول 

عابر عمومی و در برابر ذبح دام در م :آسیب روانشناسی-

چشم کودکان تاثیر منفی برروح و روان آن ها گذاشته و 

با دیدن صحنه های کشتار دام که بعضا با خشونت همراه 

است، آثار زیان بار روانی در کودکان ایجاد می نماید و 

در دراز مدت باعث ایجاد رفتار های خشونت بار در این 

 . افراد می گردد 

کشتار غیرمجاز دام ها در مبادی  :ن شهرینازیبایی مبلما-

اصلی تردد شهرها و آویزان بودن الشه و همچنین ریختن 

خونابه و فضوالت حاصل از کشتار دام ها، چهره زشت و 

نازیبایی به این مناطق می دهد و نارضایتی مسافران عبوری 

 . از این مناطق را به دنبال دارد

نقل و انتقال  :رانتقال عوامل بیماری به مناطق دیگ-

غیرمجاز دام ها به منظور کشتار، عالوه بر احتمال انتقال 

بیماری ها به افراد سالم، می تواند سبب انتقال عوامل 

بیماری زای دامی از یک منطقه به منطقه دیگر و 

 . فراگیرشدن بیماری در منطقه جدید گردد 

مفاد قانونی و مجازات اسالمی درباره 

 :کشتارغیرمجاز دام

 قانون مجازات اسالمی  866ماده  -

 قانون سازمان دامپزشکی  4ماده  -

 قانون سازمان دامپزشکی 21ماده  -

بر اساس این قوانین، کشتار غیر مجاز دام در خارج از       

کشتار گاه خالف قانون بوده و قابل پیگرد در مراجع 

 . قضایی است 
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 :مزایای کشتار دام در کشتارگاه

نوع  688بیش از  :جلوگیری از شیوع بیماری ها -

بروسلوز : مثلمشترک بین انسان ودام  و عامل بیماری زا

هاری،  ،کنگو –، تب خونریزی دهنده کریمه (تب مالت)

، جنون (سیاه زخم)، شاربن(حصبه)کزاز، سل، سالمونلوز 

گاوی، کیست هیداتیک، سارکوسیست، انگل های 

وجود دارد که انواع قارچ ها  و جلدی ، انگل هایپوستی

اکثرا ازطریق تماس با دام بیمار و یا فرآورده های خام 

دامی آلوده از جمله گوشت و آالیشات خوراکی و غیر 

 . خوراکی، قابل انتقال به انسان می باشد

 

 
برخی بیماری ها   :انجام بازرسی پیش از کشتار -

انواع مسمومیت ها در دام زنده قابل  مانند هاری، کزاز و

یی هستند لذا باید دام ها قبل از کشتار از حیث شناسا

معاینه و بازرسی قرارگیرند و  وجود این بیماری ها مورد

چنانچه این دام ها عالئمی ازاین دام ها بیماری ها را 

 . داشته باشند از چرخه کشتار حذف  می گردند

دام به این  :عدم کشتار دام با سابقه مصرف دارو -

زمان  های دارویی در الشه، تا دلیل وجود باقیمانده

 و گذراندن دوره پرهیز مصرف دارو،  اجازه کشتار

مصرف چنین گوشت هایی زمینه ایجاد  مصرف ندارند

  . رافراهم می کند مقاومت دارویی و سرطان هاانواع 

حالل  به صورت شرعی و دام :ذبح شرعی و حالل -

 ناظر ذبح شرعی مستقر در کشتارگاه ذبح می زیر نظر

 .گردد

 

 
 

بالفاصله بعد از ذبح :  انجام بازرسی پس از کشتار -

 سایر جمله بازرسی سر، کبد، ریه و دام، معاینات کامل از

 .رروی الشه صورت می گیردی اندام ها

مراحل بازرسی  انجامپس از  :مهر الشه و درج لیبل - 

مسوول فنی بهداشتی مستقر در کشتارگاه اقدام به مهر زدن 

 .می نمایدروی الشه  لیبل سالمت بر و

خروج الشه از کشتارگاه با گواهی حمل  -

بهداشتی قرنطینه ای با خودروی مجاز دارای 

 . سردخانه را صادر می نماید

حال با در نظر گرفتن خطرات مصرف گوشت دام هایی 

که در مراکز غیر مجاز تولید وعرضه می گردند ومقایسه 

تحصال شده در کشتارگاه آن باگوشت های تولیدی واس

های دام ، می توانید در خصوص انتخاب نوع گوشت 

 . مصرفی وتوجه به سالمت خانواده خود قضاوت نمایید 
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