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کنترل و پایش سالمت دام و کاهش خطر انتقال بیماری های دامی با 
آمایش سرزمینی کشتارگاه ها در ایران 

bb

چكيد ه 

کشتارگاه های دام، یکی از مهم ترین محل های پایش سالمت دام ها، مراقبت بیامری های دامی و پیاده سازی راهربدهای کنرتل این بیامری ها 
می باشند. در کشتارگاه ها با انجام بازرسی گوشت می توان اطالعات ارزشمندی درباره وضعیت بیامری های دامی به دست آورد. مراقبت و 
پایش بیامری های دامی و بیامری های مشرتک گوناگون مانند تب برفکی، سل، بروسلوز، آلودگی های انگلی )مانند فاسیلوز و سیستی رسکوز( 
و بیامری های دامی پرخطر مانند جنون گاوی )به دلیل امکان تشخیص آسان سندرم گاو زمین گیر( از طریق بازرسی بهداشتی پیش و پس از 
کشتار در کشتارگاه به آسانی امکان پذیر است. در سال 1395 مطالعه ای مقطعی با هدف آمایش رسزمینی کشتارگاه های دامی در کشور و با 
جمع آوری اطالعات موجود از سازمان دامپزشکی کشور و شهرداری ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفت. براساس نتایج این بررسی، تعداد 
کشتارگاه هاي دام کشور 396 باب شامل 336 باب کشتارگاه غريصنعتي )سنتي( و 60 باب کشتارگاه صنعتي است.  همچنین برای رسیدن به 
وضعیت مطلوب، به ترتیب نیاز به احداث سه، 26، 56 و 31 کشتارگاه صنعتی دام جدید براساس چهار الگوی پیشنهادی سازمان دامپزشکی 
کشور برای تاسیس کشتارگاه  دام در کشور می باشد. در مجموع از جمله راهربدهاي مناسب هنگام برنامه ریزی برای کنرتل و مبارزه با 
بيامري های دامی، کاهش حمل و نقل دام زنده و جايگزيني تجارت گوشت به جاي تجارت دام زنده است که از طریق آمایش رسزمینی در 

احداث کشتارگاه های دام در کشور امکان پذیر می شود.

کلامت کلیدی: کشتارگاه دام، بیامری های دامی، پایش، آمایش رسزمینی، ایران
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Slaughterhouses are one of the most important sites for animal health monitoring and disease surveillances and im-
plementation of control strategies. Valuable information about animal disease status can be achieved through routine 
meat inspection measures in slaughterhouses. ُurveillance and monitoring of various animal diseases and zoonoses 
such as Foot and Mouth Disease (FMD), tuberculosis, brucellosis, parasitic infections) like fascioliasis, cysticercosis, 
trichinosis( or and high risk diseases such as Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) (because of easy detection 
of downer cow syndrome) are easily possible through ante- and postmortem meat inspection in slaughterhouses. In 
2016, a cross sectional study was conducted with the objective of land territorial planning for slaughterhouses in our 
country. The study was done by collecting available information from Iran Veterinary Organization Council and 
municipalities using questionnaire. According to our results, totally, there are 396 slaughterhouses including 336 
traditional and 60 industrial slaughterhouses in our country. Also for achieving the desirable health situation, we need 
to build at least 3, 26, 56 and 31 industrial modern slaughterhouses on the basis of the four patterns suggested by Iran 
Veterinary  Organization, respectively. In conclusion, when we plan for implementation of prevention and control 
strategies for animal diseases, land territory for building slaughterhouses is really an appropriate tool for reducing 
live animal transport and replacement of meat trade with live animal trade.

Key words: Slaughterhouse, Animal diseases, Surveillance, Land territory, Iran

مقدمه
دام ها  سالمت  پایش  محل های  مهم ترین  از  یکی  دام،  کشتارگاه های 
در  گوشت  بازرسی  انجام  با   .)7( می باشد  دامی  بیامری های  مراقبت  و 
کشتارگاه ها می توان اطالعات ارزشمندی در خصوص وضعیت بیامری های 
دامی می توان به دست آورد. و کشتارگاه  یکی از بهرتین محل ها برای پایش 
بیامری های دامی از طریق جستجوی عالیم بالینی در مورد بیامری هایی 
مانند تب برفکی و سل و یا منونه برداری برای بیامری های مشرتکی مانند 
بروسلوز و شناسایی آلودگی های انگلی مانند فاسیلوز، سیستی-رسکوز و 
تریشینوز می باشد )5, 8(. برنامه ریزی برای پایش و مراقبت از بسیاری 
در  نیز  خطر  مبنای  بر  گاوی  جنون  مانند  پرخطر  دامی  بیامری هایی  از 
پر  گروه  جزو  که  زمین گیر  دام های  زیرا  می باشد،  امکان پذیر  کشتارگاه 
خطر هستند، در کشتارگاه به آسانی قابل شناسایی و ردیابی هستند )10(. 

از طرفی با توجه به وضعیت تفاوت قیمت و  مقدار مرصف گوشت در 
مناطق مختلف کشور، جابه جایی دام و حمل آنها به مقاصد با قیمت باالتر 
در کشور و عرضه آن ها در بازارهای دام این مناطق، رواج باالیی دارد 
که این عامل نقش مهمی در گسرتش بیامری های عفونی دامی در کشور 
داشته است. سابقه احداث كشتارگاه دام در ايران چندان طوالين نيست. 
پيش از حكومت نارصالدين قاجار، در دروازه قزوين شهر تهران، محيل را 
به كشتار دام اختصاص داده بودند. با توسعه شهر تهران، در سال 1264 
در خارج از دروازه ري، سالخ خانه اي ساخته و كشتار به اين محل منتقل 
شد. سپس در سال 1319 در محله نازي آباد تهران، كشتارگاهي تاسيس شد 
اواخر آذر ماه سال 1334، »کشتارگاه  )6(. رسانجام شهرداری تهران در 
بهداشتي تهران« را در جنوبی ترين نقطه شهر افتتاح كرد. اين كشتارگاه، 
ابتدای سال 1353،  از  بود. متعاقبا  ايران  بهداشتي در  نخستني كشتارگاه 
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تعداد 16 باب كشتارگاه كه احداث آن در دهه 40 توسط سازمان برنامه 
و بودجه آغازشده بود، به تدريج به بهره برداری رسيدند و ابتدا به سازمان 
آنها، علی رغم  از  تعدادی  به شهرداري ها واگذار شدند.  گوشت و سپس 
امكانات بالنسبه خوب، به دليل بهره برداری نادرست و غرياصولی پس از 
مدت كوتاهی غريقابل بهره برداری شدند و همچنین بسياری از تاسيسات 
افتاد و متاسفانه جايگزين نشد. همچنین  از كار  بقيه آن ها  و تجهيزات 
دام خيز  مناطق  در  كشتارگاهی  مجتمع های  ايجاد  پنجاه،  دهه  اوايل  در 
كشور به عنوان سياست دولت در زمينه احداث كشتارگاه ها تعیین شد 
گوشت  مجمتع  فارس،   گوشت  مجتمع  احداث  عمليات  اساس،  اين  بر  و 
مهاباد و مجتمع گوشت لرستان آغاز شد. بعد از انقالب اسالمی، رشکت 
سهامی پشتیبانی امور دام، براساس تبرصه 39 قانون بودجه سال 1370 
كشور، اجراي طرح احداث مجتمع هاي كشتارگاهي كشور را با احداث 6 
باب کشتارگاه در استان های فارس )اقلید(، سیستان و بلوچستان )زابل(، 
کهكیلویه و بویراحمد )یاسوج(، چهارمحال و بختیاری )جونقان(، ایالم و 
تهران )خورین( با استفاده از اعتبارات ملی آغاز كرد. در حال حارض، اين 
كشتارگاه ها به دلیل مشکالت عدیده مدیریتی، با حداقل ظرفیت فعالیت 
می کنند و از آنجا که هزینه نگهداری باالیی دارند و مکان یابی و طراحی 
آن ها مناسب نيست، حتي خصوصی سازی این کشتارگاه ها با دشواری هایی 
قانوين  و  طرح  هيچ   1335 سال  تا  اینکه،  دیگر  نکته  است.  شده  مواجه 
بهداشتي در  و  فني  اصول  مبناي  بر  بنا و ساخنت كشتارگاه  تجديد  براي 
ايران وجود نداشت، اما به تدريج و با محسوس شدن لزوم رعايت اصول 
فني و بهداشتي در ساختامن كشتارگاه ها كميته اي به نام كميته برريس و 
اصالح كشتارگاه هاي كشور در سال 1335 تشكيل شد )4(. با این حال و 
در پي تصويب قانون سازمان دامپزشيك كشور در سال 1350، علی رغم 
آنکه شهرداری ها همچنان مالک اکرثيت كشتارگاه های دام موجود بودند، 
اداره كل امور كشتارگاه های وزارت كشور منحل شد و دفاتر فنی وزارت 
كشور كه معموالً عمليات ساختامنی، بهسازی و تعمريات كشتارگاه ها را 
به  را  الزم  اهتامم  شهرداري ها  پيگريی  عدم  به دليل  می كردند،  طراحی 

موضوع نداشتند. 
در فاصله سال هاي 1375-1371، مطالعات تعيني اسرتاتژي هاي گوشت و 
شري در قالب اجراي پروژه توسعه منابع طبيعي با همكاري بانك جهاين، 
انجام و نتايج آن در 25 فصل و 28 مجلد به زبان هاي فاريس و انگلييس 
برنامه  امور دام کشور رسانجام  از آن رشکت پشتیبانی  منترش شد. پس 
سال هاي  فاصله  در  كشور  دام  كشتارگاه هاي  بهداشتي  ساماندهي  جامع 
برنامه در  این  تدوین شد.  دامپزشيك كشور  1384-1382 توسط سازمان 

سال 1392-1394 به روزرسانی گردید )6(.
»ب«  بند  براساس  دام  امور  پشتیبانی  سهامی  رشکت  نیز   80 دهه  در 
با مشارکت بخش خصوصی  بودجه سال 1380 كشور،  قانون  تبرصه 29 
 6 احداث  عملیات  پروتئینی(  مواد  فرآوری  رشکت های  عنوان  )تحت 
باب کشتارگاه صنعتی دام دیگر را در استان هاي یزد، خوزستان )اهواز 
آغاز  )بروجرد(  لرستان  و  )رشت(  گیالن  )سنندج(،  کردستان  بهبهان(،  و 
كرد. برخالف آنکه در آغاز احداث کشتارگاه های دام توسط دولت و یا 
شهرداری ها انجام می شد، در دهه 90 و با تدوين برنامه جامع ساماندهي 
بهداشتي كشتارگاه هاي دام كشور در فاصله سال هاي 1384-1382 توسط 
سازمان دامپزشيك كشور، متايل بخش خصويص به رسمايه گذاري در احداث 

كشتارگاه هاي صنعتي دام به شكل قابل توجهي افزايش يافت و با افزايش 
تعداد كشتارگاه هاي صنعتي به 63 باب، تعداد كشتارگاه هاي غريصنعتي از 
750 باب به 306 باب در پايان سال 1391 كاهش يافت )10،6(. به منظور 
استحصال بهداشتي و اقتصادي گوشت و استفاده صحيح از فرآورده هاي 
دامي و عرضه اصويل آن ها به مراكز مرصف، تدوين نظام اجرايئ مشخيص 
تأسيس مجتمع هاي كشتارگاهي رضوري  و  جهت كشتارگاه هاي صنعتي 

است )11،7(.
با توجه به وضعیت قیمت گوشت و بازار مرصف باال در برخی از مناطق 
کشور، جابه جایی دام و حمل آن ها به مقاصد با قیمت باالتر در کشور و 
عرضه آن ها در بازارهای دام، رواج باالیی دارد که این عامل نقش مهمی 
در گسرتش بیامری های عفونی دامی در کشور داشته است.  هدف از این 
الگویی  ارایه  و  کشور  در  دامی  کشتارگاه های  آمایش رسزمینی  مطالعه 
مناسب برای حداقل رساندن جابه جایی دام در کشور و کاهش مخاطرات 

حمل و نقل دام زنده در کشور می باشد.

مواد و روش ها
بررسی وضعيت موجود

این مطالعه مقطعی در طول سال 1395 با استفاده از اطالعات موجود در 
شهرداری ها و ادارات کل دامپزشکی استان ها انجام گرفت. برای جمع آوری 
داده ها پرسشنامه ای که دربرگیرنده مشخصات عمومی کشتارگاه شامل 
نوع کشتارگاه )صنعتی–غیرصنعتی( و نوع مالكيت/بهره بردار )شهرداري 
شامل شهرداری و بخش دولتي/وابسته به دولت-خصويص و خصوصی و 
تعاونی( بود طراحی شد. داده های مربوط به كشتارگاه هاي دام موجود 
)اعم از فعال و غريفعال( و نيز كشتارگاه هاي در حال احداث در هر یک 
با  از پرسشنامه، ثبت و جمع آوری شد. همچنین  استفاده  با  از استان ها 
مراجعه به چکیده آمار كشتار  دام كشتارگاه هاي كشور مرکز آمار ایران، 
در سال 1395  آمار كشتار  براساس  روزانه هر كشتارگاه  متوسط كشتار 
محاسبه شد. قابلیت تبدیل کشتارگاه های غیرصنعتی موجود )فعال یا در 
حال احداث( با دو معیار1( مناسب بودن موقعيت مكاين و 2( داشنت طرح 

ساختامين مناسب برای تبدیل به کشتارگاه صنعتی، ارزیابی و تعیین شد.
كشتارگاه صنعتي دام، کشتارگاهي است که در آن، متام عمليات كشتار و 
پوست كني دام روي ريل انجام مي شود و حداقل شامل سه بخش اصطبل 
بخش  نيز  و  خورايك  آاليش  آماده سازي  و  كشتار  سالن هاي  دام،  انتظار 
نیز کشتارگاهي  دام،  رسدخانه است. در حالی که، كشتارگاه غريصنعتي 
است که در آن، متام يا بخيش از عمليات كشتار و پوست كني دام روي کف 

سالن کشتار انجام مي شود )4(.

منطقه بندی هر استان
براساس  کشور،  استان  هر  محدوده  محور،  منطقه  روش  از  استفاده  با 
گزارش مطالعات تعيني اسرتاتژي گوشت و فرآورده هاي آن )پروژه توسعه 
منابع طبيعي( و سیاست های سازمان دامپزشيك کشور در مورد تاسیس 
كشتارگاه هاي  استقرار  موقعيت  نظرگرفنت  در  با  و  دام  كشتارگاه هاي 
صنعتي دام در استان، رشايط اقليمي و فرهنگي، اقتصادي بودن فعاليت 
كشتارگاه هاي صنعتي دام، توزيع مناسب و همگون جمعيت دامي-انساين 
استان  دام  غريصنعتي  کشتارگاه هاي  پراکنش  نیز  و  مختلف  مناطق  در 

کنرتل و پایش سالمت دام و  ...
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به گونه ای که  تقسيم شد،  يا چند منطقه،  به يک  ميزان کشتار آن ها  و 
استان بود كه به حداقل يك  از يك  يا محدوده اي  هر منطقه شامل متام 
 )1 شامل  خاص  رشايط  در  همچنین  داشت.  نياز  دام  صنعتي  كشتارگاه 
وجود كشتارگاه غريصنعتي قابل تبديل به کشتارگاه صنعتي در محدوده 
بودن  كويري  يا  كوهستاين  مانند  خاص  اقليمي  رشايط   )2 منطقه،  يك 
منطقه، 3(  رشايط فرهنگي خاص مانند وجود جوامع مذهبي متفاوت 
در محدوده يك منطقه، 4(  مناسب نبودن موقعيت مكاين يا كايف نبودن 
 )5 و  منطقه  يك  محدوده  در  موجود  دام  صنعتي  كشتارگاه  ظرفيت 
احداث  منطقه،  يك  در محدوده  متعدد  كشتارگاه هاي غريصنعتي  وجود 
كشتارگاه هاي صنعتي ديگري نيز پيش بيني شد. سپس مساحت، جمعيت 
و  منطقه  هر  دامي  جمعيت  و   )1390 عمومي  رسشامري  )طبق  انساين 

درصد تقريبي اين موارد به كل استان، محاسبه شد.

محاسبه ظرفيت کشتارگاهي مورد نياز هر منطقه
ابتدا تعداد دام قابل عرضه برای كشتار در سال پايه با در نظر گرفنت عدد 
25 درصد به عنوان رضيب حذف دام سنگني و 30 درصد به عنوان رضيب 
حذف دام سبك محاسبه شد. سپس با فرض ثابت ماندن جمعيت دام سبک 
)و نیز شرت( و افزايش نسبي جمعيت دام سنگني )شامل گاو و گاوميش( 
به طور  منطقه  هر  در  دام  کشتار  براي  نياز  مورد  ظرفيت  کشور،  در 
تقريبي، برآورد شد. سپس مجموع ظرفيت روزانه كشتارگاه هاي صنعتي 
دام موجود )اعم از فعال-در حال احداث-درحال تبديل( هر منطقه، از 
ظرفيت مورد نياز محاسبه شده برای آن منطقه، کرس و ظرفیت واقعی 

مورد نیاز محاسبه شد. 
همچنین با توجه به ماهيت کار کشتار دام و فرآوري گوشت و استهالک 
باالي کشتارگاه ها، اجراي برنامه تعمري و نگهداري مناسب رضوري است 
و گاهي تامني رشايط بهداشتي، مستلزم تعطييل موقت يک کشتارگاه و 
انجام تعمريات اسايس است، لذا هر استان بايد داراي حداقل دو کشتارگاه 
صنعتي دام باشد که اين امر در تعيني نياز استان به کشتارگاه صنعتي دام 

جديد مد نظر قرار گرفت.

پیشنهاد الگوي مناسب برای تاسیس کشتارگاه جدید
نیاز كشتار دام در هر  با توجه به ظرفيت واقعی مورد  این مرحله،  در 
جديد،  كشتارگاه هاي  احداث  براي  مناسب  الگوي  استان،  يک  از  منطقه 
تعیین شد. در مطالعه حارض، از چهار الگوي كشتارگاهي به رشح زیر که 
از سوي سازمان دامپزشکی براي احداث در ايران، پيشنهاد شده، استفاده 

شده است:
در  کشتارگاه  ساخت  براي  الگو  اين  بزرگ-  كشتارگاه   .1 شامره  الگوي 
حاشيه كالن شهرها پيشنهاد شده است تا با استفاده از حداکرث ظرفيت 

کشتاري خود از جنبه اقتصادي نيز توجيه پذير باشد.
ساخت  براي  الگو  اين  اول(-  )نوع  متوسط  کشتارگاه   .2 شامره  الگوي 
کشتارگاه براي خدمات دهي به يک يا دو شهر متوسط در نظر گرفته شده 

است و از نظر مايل يک گزينه مناسب براي رسمايه گذاري است.
ساخت  براي  الگو  اين  دوم(-  )نوع  متوسط  كشتارگاه   .3 شامره  الگوي 
کشتارگاه براي خدمات دهي به يک، دو يا چند شهر کوچک در نظر گرفته 
شده است و از نظر مايل نيز يک گزينه مناسب براي رسمايه گذاري است.
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الگوي شامره 4. كشتارگاه كوچك )شهري/ روستايي(- اين الگو رصفا براي 
ساخت كشتارگاه در مناطق دوردست كه ميزان كشتار دام روزانه كمي 
دارند )كمرت از 5 رأس/نفر دام سنگني و 50 رأس دام سبك(، پيشنهاد شده 

است.
مشخصات و ويژگي هاي متاميزکننده هر یک از الگوهای فوق در جدول 

)1( آمده است.

نتایج
بر اساس نتایج این بررسی، تعداد کشتارگاه هاي دام کشور 396 باب شامل 
336 باب کشتارگاه غريصنعتي )سنتي( و 60 باب کشتارگاه صنعتي است. 
البته وضعيت استان هاي مختلف كشور به لحاظ برخورداري از كشتارگاه 
و  سیستان  استان هاي  که  حالی  در  است.  متفاوت  بسيار  دام،  صنعتي 
باب(   3( و همدان  فارس  اصفهان،  باب(،   8( تهران  باب(،   9( بلوچستان 
بيش ترين تعداد كشتارگاه صنعتي دام فعال را دارند. استان هاي بوشهر، 
كشتارگاه   ، هرمزگان  مرکزي،  گلستان،  قم،  خوزستان،  جنويب،  خراسان 
از  توجهی  قابل  تعداد  همچنین   .)2 )جدول  ندارند  فعال  دام  صنعتي 
کشتارگاه های صنعتي دام موجود و در حال احداث، در مركز استان ها و 
در منطقه پرتراكم از نظر جمعيت انساين مرصف كننده و یا در نزدیکی 

آن قرار دارند.
باب   324 تعداد  کشور  دام  کشتارگاه هاي  کل  از  داد،  نشان  بررسی  این 
تحت مالکيت شهرداري ها )82%( و تعداد 56 باب توسط بخش خصويص 
)14%( اداره مي شوند. با اين وجود تنها كمرت از 4 درصد كشتارگاه هاي 
اين  نوع صنعتي هستند. همچنین  از  باب(،   12( به شهرداري ها  متعلق 
تحقیق نشان مي دهد که ميزان کشتار در بيشرت کشتارگاه هاي دام فعال 

کشور )68%( کمرت از 50 راس دام سبک و 5 راس دام سنگني است.
با منطقه بندي استان های کشور در این تحقیق، در مجموع ایران به 170 
منطقه، تقسيم شد. با محاسبه ظرفيت كشتارگاهي مورد نياز واقعي از 
طریق کرس ظرفيت روزانه كشتارگاه هاي صنعتي دام هر منطقه از تعداد 
دام قابل کشتار در آن منطقه، مشخص شد که به ترتیب 3 )3/3 درصد(، 
26 )26/22 درصد(، 56 )56/48 درصد( و 31 )31/27 درصد( کشتارگاه 
صنعتی دام جدید باید براساس الگوهای کشتارگاهی )1( تا )4( احداث 

شود )جدول 2(.

بحث 
دام های  آن   در  که   است   اعيان   و  عرصه   از  محوطه اي   دام،  كشتارگاه 
کشتاری شامل گاو، گاومیش، گوسفند، بز و شرت که مرصف  غذایي  دارند، 
کشتار مي شوند. کشتارگاه های دام بهرتین محل برای پایش سالمت دام ها 
دام ها  الشه  ظاهری  وضعیت سالمت  پایش  همچنین  و  ظاهری  نظر  از 
ظاهری  نظر  از  دام ها  که  مواردی  در   .)7( می باشد  دامی  آالیش های  و 
سامل نبوده و یا مبتال به بیامری هایی باشند که از نظر بهداشت عمومی 
دارای اهمیت باشند )مانند سل( ضمن ضبط و حذف الشه، امکان ردیابی 
دام های آلوده برای شناسایی کانون های بیامری نیز وجود دارد. از طرفی 
با توجه به تفاوت قیمت گوشت در کشور و نیازهای متفاوت در مناطق 
کشور و همچنین ذائقه مردم در مرصف گوشت تازه، برای تامین نیازهای 
مردم دام ها از مناطق مختلف کشور به بازارهای هدف پرمرصف حمل 

و نقل می شوند که این عامل یکی از مهم ترین راه های گسرتش برخی از 
بیامری های دامی از جمله تب برفکی در کشور می شود )11(. از طرف 
به  زيادي  اندازه  تا  کشتارگاه ها  در  استحصالی  گوشت  بهداشت  دیگر 
فراهم بودن امکانات مناسب بهداشتي براي کشتار دام بستگي دارد. از 
مردم  نیاز  تامین  و  بیامری ها،  انتقال  خطرات  کاهش  راهربدهای  جمله 
به گوشت تازه و قیمت مناسب، جایگزین منودن تجارت گوشت به جای 
حمل و نقل دام زنده می باشد. نخستني گام در اين راه دست یابی مکان يايب 
در  بني املليل  بهداشتي  مقررات  رعایت  و  کشتارگاه   احداث  برای  درست 
طراحي و ساخت ساختامن و تجهيزات کشتارگاه است. همچنین کشتارگاه 
به عنوان یک واحد توليدي  بايد توجيه اقتصادي و حتي االمکان سوددهي 
مناسب داشته باشد و اقتصادي شدن اين فعاليت توليدي به بهبود كيفيت 
از  بهره گريي  و  طراحي  بنابراین  شد؛  خواهد  منجر  بهداشت  ارتقاي  و 
در  دام کشتاري  واقعي  تعداد  به  توجه  با  مناسب  الگوهاي کشتارگاهي 
هر منطقه و پيش بيني امکانات الزم برای فرآوري و بسته بندي گوشت و 
آاليش به منظور دستيايب به ارزش افزوده، رضوري است. به عبارت دیگر، 
یک كشتارگاه دام بايد به تعداد و با ظرفیتی طراحی و تاسیس شود تا از 
یک سو بتواند گوشت مرصيف جمعیت انسانی ساکن در منطقه را تامني 
مناید و از سوی دیگر، كشتار غريرسمي و غري بهداشتی دام را به حداقل 
ممکن برساند و از خروج دام زنده مازاد بر مرصف از منطقه جلوگريي 
كند )1(. نتایج این مطالعه حاکی از این است که اکرثيت کشتارگاه هاي دام 
فعا ل در کشور از نوع غريصنعتي هستند و احداث این نوع کشتارگاه ها، 
همچنان ادامه دارد. به این ترتیب کامکان کشتارگاه های صنعتی دام در 
اقلیت قرار دارند. هر چند احداث کشتارگاه هاي صنعتي دام در طی 20 

سال گذشته به وضوح افزايش يافته است )9( )جدول 3(. 
در  تا 2013  سال 2008  از  سال   6 در طول  اسپانیا  در  که  مطالعه ای  در 
رسکوزیس،  سیستی  سل،  مانند  بیامری هایی  گرفت  انجام  کشتارگاه ها 
نتایج  اساس  بر  گرفت.  قرار  پایش  و  ارزیابی  مورد  تریشینوزیس خوکی 
این مطالعه شبکه کشتارگاهی اطالعات مفیدی در مورد سالمت دام ها 
در اختیار سیستم های دامپزشکی قرار میدهد. و کشتارگاه ها کامل کننده 
برای  قوی  ابزاری  و  گاوی،  سل  مانند  بیامری هایی  مراقبت  برنامه های 

شناسایی بیامری های نوپدید یا مشرتک انسان و دام می باشد )13(.
در  گاو  در  روده ای  انگل های  وضعیت  نیجریه  در  دیگری  مطالعه  در 
کشتارگاه ها بررسی شد. در مطالعه مذکور مشخص شد بیش از 41 درصد 
دام ها دارای انگل های گوارشی بودند و بر اساس نتایج مطالعه، انگل های 
مشرتک و مهم از نظر اقتصادی در کشتارگاه ها قابل غربالگری و ردیابی 

است )2(.

مالکیت
مالكيت  در  موجود  دام  كشتارگاه هاي  مطلق  اكرثيت  بررسی،  این  در 
شهرداري ها، تعدادي در مالكيت رشكت پشتيباين امور دام و تعداد بسيار 
محدودي در مالكيت بخش خصويص قرار داشت.  مقايسه وضعیت مالکیت 
می دهد  نشان  نیز   1392 تا   1374 سال های  طی  در  دام   كشتارگاه هاي 
دام  کشتارگاه هاي  بيشرت  مالک  كامكان  سال ها، شهرداري ها  این  در طی 
موجود فعال بودند و بخش خصويص در رتبه دوم قرار داشتند. همچنني 
طي این دو دهه )1374 تا 1392(، تعداد كشتارگاه هاي در مالكيت بخش 

کنرتل و پایش سالمت دام و  ...
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جدول 2- تعداد مناطق مشخص شده و الگوهاي كشتارگاهي پیشنهادی براي احداث کشتارگاه هاي صنعتي دام جديد تا سال 1404 به تفکیک استان

نام استانرديف
تعداد مناطق 
مشخص شده

کشتارگاه غیرصنعتی موجود
کشتارگاه صنعتی 

موجود
الگوي کشتارگاهی پیشنهادی

قابل تبديل به 
صنعتي

غیر قابل تبديل به 
صنعتي

)4()3()2()1(در حال  احداثفعال

222-811032آذربايجان شرقي1

-31-611523آذربايجان غربي2

4011200020اردبیل3

14526422172اصفهان4

410111001البرز5

5011110022ايالم6

314000012بوشهر7

606830020تهران8

3010100020چهارمحال و بختیاري9

519000122خراسان جنوبي10

11234210163خراسان رضوي11

525100013خراسان شمالي12

9221030160خوزستان13

400100012زنجان14

306110200سمنان15

813900002سیستان و بلوچستان16

12031410260فارس17

101200000قزوين18

102010100قم19

416200110كردستان20

8122120231كرمان21

4014210120كرمانشاه22

306100110كهکیلويه و بوير احمد23

4011030110گلستان24
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ادامه جدول 2- 

جدول 3- مقايسه وضعیت كشتارگاه هاي دام در ایران در طی سال های 1374 تا 1392 

-اطالعات در دسرتس نبود

** خصوصی و تعاونی   * شهرداری و دولتی 

  ***  50 رأس گوسفند و بز و 10 رأس گاو و گوساله در کشتارگاه های فعال

نام استانرديف
تعداد مناطق 
مشخص شده

تعداد کشتارگاه غیرصنعتی موجود
تعداد کشتارگاه 
صنعتی موجود

الگوي کشتارگاهی پیشنهادی 
برای تبديل يا تاسیس 

کشتارگاه صنعتی

قابل تبديل به 
صنعتي

غیر قابل تبديل به 
صنعتي

)4()3()2()1(در حال  احداثفعال

405210101گیالن25

606320120لرستان26

627230111مازندران27

4013030210مركزي28

507010013هرمزگان29

613410021همدان30

408100103يزد31

1702231460363265631جمع

تعداد 
کشتارگاه

مالکیتتعداد کشتارگاه صنعتيتعداد کشتارگاه غیرصنعتي
ظرفیت کشتار 

روزانه

فعالسال
در حال 
احداث

***>≥***خصوصی**شهرداری*غیرفعالدر حال احداثفعالغیرفعال

1374426421--5--43720--

1377536------48848191282

138256344530391928232456274190

139239633661756036534056268128
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خصويص افزايش يافته است، با این وجود تعداد كشتارگاه هاي در مالكيت 
بخش دولتي يا وابسته به دولت تقریبا ثابت مانده است، هرچند سهم آن 

اندکی کاهش یافته است )جدول 3(. 
گفت  مي توان  نيز  احداث  حال  در  دام  كشتارگاه هاي  مالكيت  درباره 
كشتارگاه هاي  احداث  كه  مي رسد  نظر  به  اول  نگاه  در  اگرچه   )1( كه: 
جديد از سوي شهرداري ها بيش تر از بقيه بخش ها است، اما بيش تر اين 
كشتارگاه هاي جديد در واقع جايگزين كشتارگاه هاي قدميي است و در 
حقيقت پس از بهره برداري به ظرفيت موجود نخواهد افزود، )2( بخش 
بخش   )3( نيست،  فعال  چندان  دام  كشتارگاه هاي  احداث  در  تعاونی 
خصويص سازي،  براي  دولت  تشويقي  سياست هاي  عيل رغم  خصوصی- 
پايني و  به طوركيل،  توسط بخش خصويص  رسمايه گذاري در كشتارگاه ها 
بيش تر محدود به تهران و ساير كالن شهرها است. نرخ باالي بهره، كنرتل 
قيمت ها و رقابت  سازمان هايي مانند شهرداري ها و رشكت پشتيباين امور 
دام كه از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند، باعث دلرسد شدن بسياري از 
رسمايه گذران خصويص شده است و )4( در راستاي سياست خصويص سازي 

دولت، احداث كشتارگاه جديدي در دستوركار بخش دولتي نيست. 

موقعیت مکانی
غريصنعتي  كشتارگاه هاي  از  كمي  درصد  مطالعه حارض،  نتایج  اساس  بر 
موجود، در موقعيت مكاين مناسب قرار داشته و داراي تأسيسات زيربنايي 
به  تبديل  امكان  اين  بنابر  بودند،  به كشتارگاه صنعتي  تبديل  براي  الزم 
اقدام عميل  زمان  در  بايد  امكان  اين  البته  داشتند.  را  كشتارگاه صنعتي 
و با توجه به ضوابط و مقررات جاري و آخرين رشايط كشتارگاه، مورد 
تأسيسات  طراحي  نوع  به  توجه  با  معموال  گريد.  قرار  دوباره  برريس 
كشتارگاه هاي غريصنعتي دام موجود در كشور، توصيه مي شود تأسيسات 
موجود براي احداث رسدخانه ها و سالن بسته بندي و نيز تأسيسات جانبي 
مورد استفاده قرار گريند و سالن كشتار در طبقه دوم ساختامن جديدي 

احداث شود که طبقه اول آن براي سالن هاي مختلف آماده سازي آاليش 
طراحي شده است.

آن دسته از كشتارگاه هاي غريصنعتي که یا فاقد حداقل رشايط بهداشتي 
بافت مسكوين«،   )به  داليل »استقرار در  براي كشتار بهداشتي دام،  الزم 
سالن  بودن  فرسوده  و  »كوچك  كايف«،  آشاميدين  آب  به  دسرتيس  »عدم 
كشتار«، »نامناسب بودن وضع دفع فاضالب و ضايعات( است و یا ميزان 
بز و 10 رأس گاو و  از 50 رأس گوسفند و  كشتار روزانه در آن، )كمرت 
موقعيت  در  که  كشتارگاه صنعتي  كه  در رشايطي  است،  پایین  گوساله( 
یا كشتارگاه  مكاين مناسب احداث شده باشد، در آن منطقه فعال است 
غريصنعتي ديگري با رشايط و امكانات بهداشتي بهرت، به عنوان جايگزين 
در فاصله مناسب از آن وجود دارد و مي توان کشتار دام را به آنجا منتقل 
عمليات  شود.  تعطيل  آينده(  سال   2 )حداكرث  مدت  كوتاه  در  باید  كرد، 
احداث سایر کشتارگاه های غیرصنعتی در حال احداث که در موقعيت 
مكاين مناسبي احداث مني شوند يا از طراحي مناسبي برخوردار مني باشند، 
نيز باید در ارسع وقت، متوقف و تغيري كاربري دهد. مطالعه خانقاهی 
ابیانه و جوادزاده )1384(، نشان داد تعداد قابل توجهي از كشتارگاه هاي 
دام موجود )بیش از 60 درصد(، داخل شهرها )و بافت مسكوين( و يا در 
نزدييك آن )با فاصله تقريبي 1 تا 2 كيلومرت( قرار دارند )به ترتیب 163 

باب معادل 29 درصد و 184 باب معادل 33 درصد(.
کارایی  ارزیابی  در   )1387( همکاران  و  دریجانی  مطالعه  با  نتایج  این 
تکنیکی کشتارگاه های دام استان تهران هم خوانی دارد. مطالعه ایشان 
نشان داده بود که تعداد زیادی از واحدهای کشتارگاهی کارا نبوده، به 
طوری که امکان بهبود عملکرد فنی با عوامل تولید و فناوری حارض وجود 

دارد.
مطالعه قانعيان و همکاران نیز نشان داد فقط كشتارگاه صنعتی يزد )از 
مجموع 14 کشتارگاه دام استان( داراي استانداردهاي رضوري بهداشت 
متعددي  بهداشتي  نواقص  داراي  كشتارگاه ها  ساير  و  بوده  محيطي 

 

جدول 4- تعداد مناطق مشخص شده در هر استان و الگوهاي كشتارگاهي پیشنهادی براي احداث کشتارگاه هاي صنعتي دام جديد 

-اطالعات در دسرتس نبود

* کشتارگاه های صنعتی موجود را نیز شامل می شود

** 18 باب با ظرفیت 200 راس دام سنگین و 2000 راس دام سبک

*** با ظرفیت 10 راس دام سنگین و 100 راس دام سبک
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بودند)4(

نیازسنجی
روش  به سه  استان  يك  دام  كشتارگاه هاي  نیازسنجی  براي  کلی  به طور 
1( شهر محور 2( استان محور یا 3( منطقه محور مي توان اقدام كرد. در 
روش شهر محور براي هر شهر يک )یا گاهی چند( کشتارگاه صنعتي دام 
نيز جمعيت دام قابل كشتار و  انساين و  با جمعيت  با ظرفيتي متناسب 
البته با در نظر گرفنت روند رشد جمعيت انساين و دامي در نظر گرفته 
می شود. در تقسیامت جغرافیایی، شهر، محيل با حدود قانوين است که در 
محدوده جغرافيايي بخش واقع شده و از نظر بافت ساختامين، اشتغال و 
ساير عوامل داراي سياميي با ويژگي هاي شهر است. تعداد کشتارگاه هايي 
که در صورت استفاده از اين روش بايد احداث شود، به تعداد شهرهاي 
موجود و در نتيجه بسيار زياد خواهد بود و البته با توجه به ميزان كم 

كشتار، از ديدگاه بهداشتي و اقتصادي توجيه پذير نيست.
در روش استان محور براي هر استان، چند کشتارگاه  صنعتي دام به تعداد 
و با ظرفيتي متناسب با جمعيت انساين و نيز جمعيت دامي موجود در 
استان و با در نظر گرفنت روند رشد جمعيت انساين و دام در نظر گرفته 
می شود. ایران از نظر تقسیامت کشوری به 31 استان تقسیم شده است. 
با  است  کشوري  تقسيامت  از  واحدي  استان،  جغرافیایی،  تقسیامت  در 
پيوسنت چند شهرستان همجوار  به هم  از  که  محدوده جغرافيايي معني 
با توجه به موقعيت هاي سيايس، اجتامعي، فرهنگي، اقتصادي و طبيعي 
با  کشوري  تقسيامت  از  واحدي  شهرستان،  همچنین  مي شود.  تشکيل 
محدوده جغرافيايي معني است که از به هم پيوسنت چند بخش همجوار 
که از نظر عوامل طبيعي و اوضاع اجتامعي، اقتصادي، سيايس و فرهنگي 

واحد متناسب و همگني را به وجود آورده اند، تشکيل شده است. 
استان  آن  از محدوده  زنده كشتاري موجود،  دام  از خروج  اين روش  با 
وسعت  دارد.  مشكاليت  نيز  روش  اين  از  استفاده  اما  می شود،  جلوگريي 
استان هاي مختلف كشور، متفاوت است. همچنني رشايط اقليمي هر استان 
در متام مناطق آن يكسان نيست، به گونه اي كه گاه در يك استان، دو يا 
چند اقليم كامال متفاوت مانند اقليم كوهستاين و كويري ديده مي شود. از 
سوي ديگر جمعيت انساين و نيز جمعيت دامي يك استان، به طور يكسان 
دامي-  جمعيت  ناهمگون  پراكنش  و  است  نشده  توزيع  آن  رسارس  در 
انساين در مناطق مختلف يك استان، آن را به بخش هاي متاميزي تقسيم 
مي كند. رشايط فرهنگي خاص مانند وجود جوامع مذهبي متفاوت در يك 
استان نيز عامل ديگر ناهمگوين مناطق گوناگون يك استان است. هر يك از 

اين عوامل در نياز به كشتارگاه صنعتي دام نقش دارند. 
روش منطقه محور كه در اين برريس از آن استفاده شد، روش مناسب تري 
)پروژه  آن  فرآورده هاي  و  گوشت  اسرتاتژي  تعيني  مطالعات  در  است. 
رشکت  دام  کشتارگاه های  ساماندهی  طرح  و  طبيعي(  منابع  توسعه 
بشتیبانی امور دام و نیز برنامه جامع ساماندهي بهداشتي كشتارگاه هاي 

دام كشور از این روش استفاده شده است )1(. 

الگوهای کشتارگاهی
کشتارگاهي  الگوهاي  نظر  از  جديد  دام  صنعتي  کشتارگاه هاي  احداث 
براي  الگو  مناسب ترين   )3( شامره  الگوي  که  مي دهد  نشان  پيشنهادي 

احداث  کيل  طور  به  و  است  کشور  مناطق  اغلب  در  کشتارگاه  تأمني 
کشتارگاه هاي دام بزرگ با ظرفيت کشتاري باال، چندان مناسب نيست. 

الگوهاي  دام،  صنعتي  كشتارگاه  يك  عمومي  مشخصات  به  توجه  با 
اما  کشتارگاهی متعددي براي ساخت کشتارگاه دام قابل طراحي است، 
بهرتاست طرح هاي الگويي با توجه به رشايط مناطق مختلف و ظرفيت 
كشتاري مورد نياز، پيش بيني و تغيريات احتاميل مورد نياز و نيز توسعه 
به  رصفاً  كشتارگاهي  الگوهاي  وجود  اين  با  گريد.  قرار  مدنظر  آينده 
عنوان يک  راهنام پيشنهاد شده است و حسب مورد، ايجاد كشتارگاه هاي 
اختصايص براي يك نوع دام يا استفاده از الگوهاي تركيبي با ظرفيت هاي 
متفاوت براي كشتار دام سبك و سنگني قابل برريس است و در اين مورد 

بايد به صورت موردي تصميم گريي شود )3(.
با وجود آن که کشتارگاه های  بزرگ  قادر به  فعالیت  با ظرفیت  بیش تری  
ازای هر كارگر هستند، هزینه های  ثابت  آنها زیاد است كه  می تواند  به  
رشایط   این   در  آید.  شامر  به   کشتارگاه ها  این   صاحبان   برای   مشكلی  
كشتارگاه  كوچك  به ویژه  در مناطق  دورافتاده  به دلیل  استقرار در نزدیكی  

مناطق  تولید و در نتیجه  حذف  هزینه های  حمل  و نقل  دام  بهرت است.

نتیجه  گیری کلی 
با توجه به اهمیت کشتارگاه های دامی در پایش سالمت دام ها و پایش 
ارتقاء  و  بهبود  موجب  کشتارگاه ها  آمایش رسزمینی  دامی،  بیامری های 
کشتار  به  مربوط  مخاطرات  کاهش  طريق  از  جامعه  بهداشت  سطح 
ايجاد  غريبهداشتي دام و استحصال گوشت می گردد )12, 14(. همچنین 
و  کشور  رسارس  در  دام  بهداشتي  کشتار  براي  بهداشتي  مناسب  رشايط 
هدايت کشتار پراکنده و غريمجاز دام به کشتارگاه ها  و به حداقل رسانيدن 
حمل و نقل دام به منظور کنرتل و پايش موثرتر بيامري ها از طريق حرکت 
به تجارت  تبديل تجارت دام زنده  تغيري نظام سنتي کشتار و  در جهت 
قابل  طریق  این  از  دام  کشتار  از  حاصل  جانبي  فرآورده هاي  و  گوشت 
دست یابی خواهد بود. ایجاد رشایط مناسب و  تدارک امکانات الزم براي 
بهره گريي بهينه از کليه فرآورده هاي جانبي حاصل از کشتار دام در جهت 
اقتصادي تر شدن کشتارگاه ها  و فراهم آوردن زمينه الزم براي صادرات 
گوشت قرمز در آينده از جمله نتایج قابل حصول در این راه خواهد بود.

تشکر و قدردانی
و  شهرداری ها  سازمان  شهري  خدمات  و  عمراين  هامهنگي  دفرت  از 
غذایی  مواد  و  عمومي  بهداشت  بر  نظارت  دفرت  و  کشور  دهیاری های 
را  مساعدت  کامل  مطالعه  این  انجام  در  كه  کشور  دامپزشکی  سازمان 

منوده اند، سپاسگزاري می شود.

منابع مورد استفاده
1- (FAO) F.a.A.O. 1978. Slaughterhouse and Slaughterslab Design 
and Construction. FAO Animal Production and Health Paper No.9. 
Rome: FAO.
2- Adedipe O.D., E.C. Uwalaka, V.O. Akinseye, O.A. Adediran 
and S.I.B. Cadmus. 2014. Gastrointestinal Helminths in Slaugh-
tered Cattle in Ibadan, South-Western Nigeria. Journal of veteri-

کنرتل و پایش سالمت دام و  ...



شامره 124، نرشيه د امپزشكی، پاییز 1398

73

nary medicine 2014,923561-923561.
3- EC. 2004. Regulation (EC) No 853/2004 of the European Par-
liament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific 
hygiene rules for food of animal origin. Official Journal of the Eu-
ropean Union L 139 of 30 April 2004.
4- Ghaneian M., M. Ehrampoush, M. Farsad and M. Dehvari. 2013. 
Evaluation of Health Conditions of Livestock and Poultry Slaugh-
terhouses in Yazd Province. Tolooebehdasht 12,124-135.
5- Hernandez de Anda J., T. Renteria Evangelista, G. Lopez Valencia 
and M. Montano Hodgers. 1997. An abattoir monitoring system for 
diagnosis of tuberculosis in cattle in Baja California, Mexico. Jour-
nal of the American Veterinary Medical Association 211,709-711.
6- Hosseini  S.M. 1989. Health  certificate of Iran slaughter houses 
MDthesis. Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran [in 
farsi]
7- Klink E.G.M.v., P.G. Prestmo and A. Grist. 2015. Animal health 
and disease monitoring in the abattoir. Livestock 20,330-335.
8- Pascual-Linaza A.V., A.W. Gordon, L.A. Stringer and F.D. 
Menzies. 2017. Efficiency of slaughterhouse surveillance for the 
detection of bovine tuberculosis in cattle in Northern Ireland. Epi-
demiology and infection 145,995-1005.
9- Rokni N. 1998. The slaughterhouse situation in Iran. Fleis-
chwirtschaft 78,888-890.
10- Schudel A.A., B.J. Carrillo, E.L. Weber, J.B. Viera, E.J. Gi-
meno, C. van Gelderen, E. Ulloa, A. Nader, B.G. Cané and R.H. 

Kimberlin. 1996. Risk assessment and surveillance for bovine 
spongiform encephalopathy (BSE) in Argentina. Preventive Veteri-
nary Medicine 25,271-284.
11- Sutmoller P. 2001. Importation of beef from countries infected 
with foot and mouth disease: a review of risk mitigation measures. 
Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics) 
20,715-722.
12- Vågsholm I. Section. 2014. Control, Monitoring and Sur-
veillance of Animal Health and Animal Infectious Diseases at 
the Slaughterhouse.  In: Thimjos Ninios., Janne Lundén., Hannu 
Korkeala., Maria Fredriksson‐Ahomaa, editors. Meat Inspection 
and Control in the Slaughterhouse. John Wiley & Sons, Ltd USA.
13- Vidal E., E. Tolosa, S. Espinar, B.P. de Val, M. Nofrarías, A. 
Alba, A. Allepuz, L. Grau-Roma, S. López-Soria, J. Martínez, M.L. 
Abarca, J. Castellà, X. Manteca, M.I. Casanova, M. Isidoro-Ayza, 
I. Galindo-Cardiel, S. Soto, R. Dolz, N. Majó, A. Ramis, J. Segalés, 
L. Mas, C. Chacón, L. Picart, A. Marco and M. Domingo. 2015. 
Six-Year Follow-up of Slaughterhouse Surveillance (2008–2013): 
The Catalan Slaughterhouse Support Network (SESC). Veterinary 
Pathology 53,532-544.
14- Willeberg P.W., C.G. McAloon, E. Houtsma, I. Higgins, T.A. 
Clegg and S.J. More. 2018. The Herd-Level  Sensitivity of Abat-
toir Surveillance for Bovine Tuberculosis: Simulating the Effects 
of Current and Potentially Modified Meat Inspection Procedures in 
Irish Cattle. Frontiers in Veterinary Science 5.


