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ABSTRACT

Background & Objectives: This study was conducted to investigate the principal causes for
condemnation of broiler breeder carcasses in Namin slaughterhouse in 2014 to prevent
diseases common between human and poultary.
Methods: Condemned carcasses, their weight, and the reasons for condemnation were
characterized by outward signs and gross lesions through frequent inspection of
slaughterhouse and monitoring slaughter chain.
Results: 185722 poultry were slaughtered with a live wight of 724620 Kg during these
hygienic inspections. Out of these, 3829 carcasses, accounting for 2.06% of total slaughter
with overall weight of 4680 Kg, were condemned due to different reseaons; 14 (0.36%) due
to synovitis and arthritis, 151 carcases (3.94%) because of chronic respiratory disease, 164
(4.28%) for cellulite, 168 (4.39%) for poisoning, 221 carcases (5.77%) due to ascite and
peritonit, 415 (10.84%) while transporting, 816 (21.31%) from septicemia, and 1880
(49.10%) due to cachexia. Cachexia and septicemia were two most causes for condemnation
accounting for 70.41% of condemned carcasses and 1.45% of total slaughters.
Conclusion: The results of this study showed that the majority of condemnations are caused
by diseases which are important in terms of public health. Therefore, improving disease
prevention and control programs on farms is necessary.
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ي حذف شده مرغ مادر گوشتی و علل آن در کشتارگاه صنعتی هابررسی الشه
1393انسان و طیور در سال هاي مشتركبیمارينمین با هدف پیشگیري از
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مقدمه
امروزه با توجه به رشـد بـی رویـه جمعیـت جهـانی و      
محدودیت منابع آب و خاك، تامین غذا و آب یکـی از  

و شـود مـی ي مهم هـر کشـوري محسـوب   هااولویت
ی و اقتصادي در درجه اول مسأله تغذیه از نظر اجتماع

اهمیت در جوامع بشـري قـرار گرفتـه اسـت. بـدلیل      
و هـا افزایش شدید جمعیت در کشـور برنامـه ریـزي   

ــد   ــی در جهــت افــزایش تولی ســرمایه گــذاري فراوان
). 1گیــرد (محصــوالت غــذایی مــورد اجــرا قــرار مــی

هـاي اخیـر بـر اثـر تـرویج و توسـعه       بنابراین در سال

ن تولید گوشت طیـور افـزایش   صنعت مرغداري، میزا
یی هاچشمگیري یافته است. گوشت طیور بدلیل مزیت

که دارد یک منبع بسـیار عـالی بـراي تـامین پـروتئین      
شود و اکنون در کشورمان بازار مصـرف  میمحسوب

و فروش خوبی دارد و سرانه مصرف آن روز به روز 
). با توجه به افزایش میـزان  2،3در حال افزایش است (

د گوشت طیور، مسأله بهداشت و بازرسی گوشت تولی
پرندگان نیازمند توجه بیشتري هست. از آنجـایی کـه   
بهداشت عمومی و سالمت مردم اهمیـت بـه سـزایی    
دارد بازرسی گوشت طیور نیـز اهمیـت خاصـی پیـدا    

چکیده
گاه صـنعتی نمـین در   بررسی علل حذف الشه هاي مزارع مرغ مـادر گوشـتی در کشـتار   این تحقیق جهت׃زمینه و هدف

انجام گرفت.1393راستاي پیشگیري از بیماري هاي مشترك بین انسان و طیور طی سال 
با مراجعه مکرر به کشتارگاه و نظارت بر زنجیره کشتار، الشه هاي غیر قابل مصرف و وزن آنها و علل تفکیکـی  ׃روش کار

سایی گردید.حذف الشه ها از روي عالیم ظاهري و ضایعات کالبدگشایی شنا
کیلـوگرم،  724620قطعه بود که در مجمـوع  185722طی این مدت در این بازرسی بهداشتی کل میزان کشتار׃یافته ها

4680درصد از کل کشتار در مجمـوع بـه وزن تقریبـی    06/2الشه با 3829وزن زنده کشتار ثبت شد. از کل کشتار، تعداد 
%) بـه علـت   94/3الشـه ( 151%) به علت آرتریت و سـینوویت،  36/0الشه (14کیلوگرم به علل مختلف ضبط گردیدند که 

%) بـه  77/5الشـه ( 221%) به علت مسمومیت، 39/4الشه (168%) به علت سلولیت، 28/4الشه (164بیماري مزمن تنفسی، 
1880پتی سـمی و  %) به علت سـ 31/21الشه (816%) به علت تلفات بین راهی، 84/10الشه (415علت آسیت و پریتونیت، 

درصد بـه ترتیـب از   45/1درصد و 41/70%) به علت الغري مفرط بوده است. الغري مفرط و سپتی سمی با 10/49الشه (
کل حذفیات و کل کشتار، بیشترین الشه هاي حذفی را تشکیل دادند.

است که از نظر بهداشت عمومی نیز بیماریهایی نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین موارد حذفی ناشی از׃نتیجه گیري
در سطح مزارع مادر گوشتی ضروري به نظر بیماریها باشند. بنابراین، بهبود برنامه هاي پیشگیري و کنترلی میاهمیتحائز

می رسد.
: کشتارگاه صنعتی، بازرسی بهداشتی، مادر گوشتی، نمینواژه هاي کلیدي
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کند تا تولید کنندگان گوشت با نوآوري در زمینـه  می
قابـل  ي غیـر هـا تولید، کشتار، فرآوري و حذف الشـه 

ي سالم، جدید و با کیفیت مطلوب هافرآوردهمصرف، 
. ناگفتـه نمانـد کـه    )1،4و ضمانت شده تولیـد کننـد (  

ي طیـور در طیـور صـنعتی    هـا تلفات ناشی از بیمـاري 
درصد تجاوز نمی کنـد، ولـی   2کشورهاي پیشرفته از 

درصد و گاه 10متاسفانه در ایران به طور متوسط به 
عات بی حد اغلب به علت عدم رسد، این ضایمیبیشتر

آگاهی مرغداران و عدم توجه به مسایل مـدیریتی و  
بـا توجـه بـه    ). 1-4باشـد ( میبهداشتی و تغذیه طیور

ــدهاي    ــایی واح ــی و جعرافی ــاوت پرورش ــرایط متف ش
تولیدي درکشورهاي مختلف دنیا، تحقیقات گوناگونی 

بــا هــدف ي طیــورهــادر خصــوص علــل ضــبط الشــه
براي پیشگیري و هاپراکندگی بیماريشناسایی و تعیین

بهداشت عمومی انجام گرفته ها و نهایتاًکنترل بیماري
ــر 5-11اســت ( ــی نظی ــابیمــاري). عوامــل مختلف ي ه

نیکی (ضربه)، الغري مفـرط،  عفونی، آسیت، عوامل مکا
ها، تومورها، تلفات بـین  / سینویت، مسمومیتآرتریت

گـزارش  راهی، سـپتی سـمی، توکسـمی، سـلولیت و...    
هاشده است که در فرآیند بازرسی باعث حذف الشه

در کشـورهایی نظیـر انگلسـتان،    ).11-15، 8شده اند (
ي طیـور  هـا برزیل و فرانسه بیشترین علل حذف الشه

کشتاري بـه ترتیـب در اثـر سـپتی سـمی/ توکسـمی،       
ــت    ــوده اس ــونی ب ــرط و پرخ ــري مف ــلولیت، و الغ س

یی از هـا بیمـاري ی، ي عفـون هابیمارياز بین ).8،9،13(
ي هـا قبیل تب مالت، سل، آنفلـوانزاي طیـور، عفونـت   

ــیلوزیس،     ــی باســ ــالمونلوزیس، کلــ ــارچی، ســ قــ
کریپتوسپوریدوزیس، کمپلیو باکتریوزیس قابل انتقـال  
از طیور به انسان هستند که سبب اسهال، التهاب معدي 
روده اي، تهوع، اسـتفراغ، دردهـاي شـکمی و تـب در    

).2،4،11شوند (میانسان
ي هـا به هرحال تاکنون در خصوص علـل حـذف الشـه   

مرتبط با طیور مادر گوشتی شهرستان نمین واقـع در  
انجام نشده است. لـذا هـدف   ه اياستان اردبیل مطالع

ي مـزارع مـرغ   هااز این تحقیق بازرسی بهداشتی الشه

مادر گوشتی و تعیین علـل حـذف آنهـا در کشـتارگاه     
ي مشترك هاي از بیماريصنعتی نمین با هدف پیشگیر

باشد.میبین انسان و طیور

روش کار
ــداي   ــی از ابت ــه روش توصــیفی مقطع ــن بررســی ب ای

12بـه مـدت   1393فروردین تا آخر اسفند ماه سـال  
ماه در کشتارگاه پرکن شهرستان نمین انجام شـد. در  

ي طیـور  هااین مطالعه تعداد موارد و علل حذف الشه
زمـان اجـراي طـرح مـورد     مادر گوشتی کشـتاري از  

بررسی قرار گرفت. بدین منظور، با همکاري مسئوول 
بهداشتی کشتارگاه و مراجعه به کشتارگاه و نظارت بر 
زنجیره کشتار، کل میزان کشـتار طیـور و وزن زنـده    
آنها ثبت و در مرحله بازرسی بـا جداسـازي و تـوزین    

هـا ي غیر قابل مصرف، علل تفکیکی حذف الشههاالشه
نظر بازرسی بهداشتی و عالیم ظـاهري و همچنـین   از 

ــایی (  ــایی شناس ــایعات کالبدگش ــداول 4، 2ض ) و در ج
ــتار در     ــان کش ــد. زم ــت گردی ــاري ثب ــخص بیم مش

شـروع و  18از سـاعت  هـا کشتارگاه به جز پنج شـنبه 
ــا  ــی 2معمــوال ت بامــداد ادامــه داشــت. بازرســی  3ال

ـ   ه کشتارگاهی در دو مرحله یکی قبل از کشـتار (مرحل
اول) و دیگري پـس از کشـتار( مرحلـه دوم) بـر روي     

شد . در مرحله میي مسیر کشتار انجامهاتمامی الشه
ي هـا اول بازرسی (قبل از توزین)، تاریخچـه اي از گلـه  

شـد  میمجوز دار بهداشتی از شبکه دامپزشکی گرفته
ــره،      ــوع جی ــانگین وزن، ن ــه، می ــن گل ــامل س ــه ش ک

دوره پـرورش بـود.   ي درگیر شده در طی هابیماري
روي ریـل کشـتار منتقـل و قبـل از     هاسپس همه مرغ

ــه  مــیخــونگیري بازرســی ــن مرحل شــدند کــه در ای
ي عفونی حاد، الغري شدید، پرندگان حـرام  هابیماري

ــی     ــر طبیع ــاي غی ــومی و بوه ــاي عم ــده، آلودگیه ش
شدند. بازرسی پس از کشتار در سه میتشخیص داده
ي هــاآن قسـمت گرفـت کـه طـی    مـی مرحلـه انجـام  

سطحی بدن، امعاء، احشا و حفره درونی بدن بازرسی
ي غیر قابل مصـرف  هاشد که در این فرآیند الشهمی
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از چرخـه  یم ظاهري و کالبدگشاییاز نظر بازرسی عال
در این بررسی ).4(گردیدندمیکشتار حذف و توزین

شناسایی هادلیل (بیماري) براي حذف الشه8مجموعاً
رتند از الغري مفرط، سـپتی سـمی، تلفـات    شد که عبا

بین راهی، آسـیت/ پریتونیـت، مسـمومیت، سـلولیت،     
بیماري مـزمن تنفسـی و آرتریـت/ سـینویت بودنـد.      

ي مــزمنهــابیمــاريناشــی از الغــري مفــرط عمــدتاً
کمتر از حد متعارف (نزدیـک  هاباشد که وزن الشهمی
). سـپتی سـمی در اثـر    2گـردد ( میکیلوگرم )5/0به 

عوامــل مختلــف میکروبــی از قبیــل اشریشـــیاکلی،     
مایکوپالسما، آنفلوانزا، سالمونال آنتریدیس و پاسـتورال  

پرخـون، کبـد و   هـا شود که الشـه میمولتیسیدا ایجاد
). تلفـات  4گـردد ( مـی پرخونهاطحال بزرگ و روده

در اثر حمل و نقل نامناسب بعد از بارگیريبین راهی
). در 18افتد (میتارگاه اتفاقپرندگان از مزارع به کش

شـود و در  مـی بزرگهاآسیت/ پریتونیت شکم الشه
محوطه بطنی مایع اغلب به رنـگ زرد روشـن تجمـع   

). سلولیت پروسه التهابی با عوامـل عفـونی   3یابد (می
ي هــااســت کــه توســط ورقE.coliباکتریــایی اغلــب 

سروزي در بافـت زیرجلـدي و نـازك شـدن دیـواره      
). در مسمومیت کل 18شود (میمشخصهاشکم الشه

و دستگاه تنفس به ویژه ناي پـر  هاالشه پرخون، روده
). بیمــاري مــزمن تنفســی در اثــر 3شــود (مــیخــون

شود و در دستگاه تنفس التهاب و میمایکوپالسما ایجاد
ي هـوایی  هـا پرخونی همراه با چرك پنیري در کیسـه 

ثـر عوامـل   ). آرتریت/ سـینویت در ا 2شود (میدیده

دهـد کـه در مفاصـل التهـاب     مـی مختلف عفـونی رخ 
). میـزان ضـرر و زیـان    2همراه با چرك وجـود دارد ( 

(ریال/ کیلوگرم) اساس قیمت مرغ کشتاراقتصادي بر
کــه بــراي هــر اســتان در ســایت موسســه فــن آوري 

ــران  ــه 1اطالعــات و ارتباطــات صــنعت مرغــداري ای ب
بـا  کهشـود ن مـی صورت روزانه، ماهانه و ساالنه اعـال 

بدست آوردن میانگین ماهانـه قیمـت مـرغ کشـتار و     
ي ضبطی براي هر کدام از موارد حـذفی  هاوزن الشه

بطور مجزا محاسبه گردید.
آنالیز آماري

در این مطالعه براي تجزیه و تحلیل آماري اطالعـات  
مربـع و آزمـون SPSSبدست آمـده از نـرم افـزار    

داري در این آزمون سطح معنیاستفاده گردید.2کاي
در نظر گرفته شد.05/0

هایافته
، کل کشتار مرغ مـادر گوشـتی در   1با توجه به جدول 
، 1393شهرستان نمین در طـی سـال   کشتارگاه صنعتی

3829بـود کـه از ایـن میـزان، تعـداد      قطعه185722
بـر  ي حذفی بودند. هاجزو الشهدرصد06/2قطعه با 

آماري مربـع کـاي بـین    اساس نتایج حاصل از آزمون 
ي حـذفی اخـتالف   هافصول مختلف از نظر تعداد الشه

علـی رغـم   کـه  بطوري،)>001/0pباشد (میدارمعنی
، بیشترین میزان زیاد بودن میزان کشتار در فصل بهار

درصد حذفیات الشه در فصل زمستان و کمتـرین آن  
در بهار مشاهده گردید.

1393طی سال مختلفي سالم و حذفی به تفکیک فصولهاشهمقایسه میزان کشتار، ال.1جدول
فصل

اختالفجمعزمستانپاییزتابستانبهارپارامترها
يدارمعنی

62265480575324122159185722میزان کشتار

001/0
61541473415181821193181893ي سالمهاتعداد الشه
72471614239663829ي حذفیهاتعداد الشه

16/148/167/235/406/2درصد حذفیات به میزان کشتار

1 www.itpnews.com
2 Chi-Square
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، کل میـزان وزن زنـده کشـتار در    2بر اساس جدول 
1393شهرستان نمین در طـی سـال   پرکنکشتارگاه 

ي هــاباشـد کــه الشــه مــیکیلــوگرم724620شـامل  
دهند. میکیلوگرم را تشکیل4680حذفی در مجموع 

بـین وزن زنـده   آماري مربـع کـاي   ه به آنالیز با توج

داري وجـود  کشتار در فصول مختلـف اخـتالف معنـی   
ــوري>001/0p(دارد  ــرین  ). بط ــترین و کمت ــه بیش ک

ي حـذفی بـه ترتیـب در    هـا میزان درصد وزن الشـه 
فصول زمستان و بهار بود.

1393طی سال مختلفي سالم و حذفی به تفکیک فصولهامقایسه وزن زنده کشتار، الشه.2جدول
فصل

اختالفجمعزمستانپاییزتابستانبهارپارامترها
يدارمعنی

23914019785020216085470724620*وزن زنده کشتار

001/0
23798519698620037984590719940ي سالمهاوزن الشه
115586417818804680ي حذفیهاوزن الشه

48/043/088/002/165/0درصد وزن حذفیات به میزان وزن زنده کشتار
وزن بر اساس کیلوگرم محاسبه گردیده است.*

ي سـالم و  هـا مقایسه درآمد حاصل از کشتار و الشـه 
به تفکیک فصول طـی سـال   خسارت ناشی از حذفیات

نشان داده شده اسـت. بـر اسـاس    3در جدول 1393
ز آزمون مربع کاي بین فصـول مختلـف   نتایج حاصل ا

ي حـذفی  هـا از نظر درصـد خسـارت ناشـی از الشـه    

ــی  ــاري معن ــتالف آم ــود دارد (اخ ). >001/0pدار وج
ــهبطــوري ــول  ک ــا ســایر فص ــه ب زمســتان در مقایس

را به خود بیشترین میزان خسارت و بهار کمترین آن 
اختصاص داده است.

1393طی سال مختلفي حذفی به تفکیک فصولهاي سالم و خسارت الشههاحاصل از میزان کشتار و الشهمقایسه درآمد .3جدول
فصل

پارامترها
اختالفجمعزمستانپاییزتابستانبهار

يدارمعنی

7/145859199/132659624/111942223/50496343/44032204میزان درآمد حاصل از کشتار

001/0
5/145086491/132079951/110874812/49934139/43734004هاي سالمدرآمد حاصل از الشه

2/772708/579673/1067411/562204/298199هاخسارت ناشی از ضبط الشه
ي حذفی نسبت به هادرصد خسارت الشه

529/0436/0953/0113/1677/0درآمد کشتار

ریال محاسبه گردیده است1000بر اساس درآمد و خسارتمیزان *

موارد حذفی به تفکیک فصول و درصد آنها نسبت به 
آورده 4ي حذفی و کل کشتار در جـدول  هاکل الشه

بیشـترین  ،هـا شده است. با توجه به فراوانی بیمـاري 
10/49الغـري مفـرط بـا   موارد حـذفی مربـوط بـه   

ي هـا ز کـل الشـه  به ترتیـب ا درصد 012/1و درصد
شـود. در رتبـه دوم   مـی حذفی و کل کشتار را شامل

درصـد  31/21سمی قرار دارند که با ي سپتیهاالشه
از کل کشـتار درصد439/0ي حذفی و هااز کل الشه

ي هـا الشـه باشد. کمترین موارد حـذفی ناشـی از  می
ي هـا درصـد از کـل الشـه   36/0آرتریت/ سینویت با 

کل کشتار بود.ازدرصد007/0حذفی و 
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1393ي حذفی و درصد آنها نسبت به کل حذفیات و کشتار درکشتارگاه صنعتی نمین در سال ها. تعداد الشه4جدول
فصل

علت ضبط
جمعزمستانپاییزتابستانبهار

(الشه)
درصد حذفیات نسبت به 

کل الشه حذفی
نسبت به کل درصد حذفیات

کشتار

220361652647188010/49012/1مفرطالغري 
2542132707981631/21439/0سپتی سمی

144601733841584/10223/0تلفات بین راهی
168989922177/5118/0آسیت / پریتونیت

5942541316839/4090/0مسمومیت
1827942516428/4088/0سلولیت

135726115194/3081/0یبیماري مزمن تنفس
001041436/0007/0آرتریت / سینویت

72471614239663829100060/2جمع

ي هـا مقایسه وزن و خسارت اقتصادي ناشـی از الشـه  
به تفکیک موارد حذفی و درصد آنها نسبت به حذفی

ي حـذفی و وزن زنـده و   هاوزن و خسارت کلی الشه
نشـان داده شـده اسـت.    6جـدول  در درآمد کشتار 

بیشترین میزان خسـارت اقتصـادي و وزن   که بطوري
سـمی  ي ضبطی ناشی از الغري مفرط و سـپتی هاالشه

ي هـا که کمترین آنها مربوط بـه الشـه  بود و درحالی
.آرتریت/ سینویت بود

1393کشتارگاه صنعتی نمین در سال ي حذفی و درصد آنها نسبت به کل حذفیات و کشتار درهاالشه. وزن و خسارت6جدول

پارامترها

علت ضبط

وزن الشه
حذفی 

)Kg(

درصد وزن 
حذفیات به وزن 

ي هاکل الشه
حذفی

درصد وزن 
ي ضبطی هاالشه

وزن کل نسبت به
کشتار

خسارت اقتصادي
ناشی از حذفیات

ریال)1000(

درصد خسارت ناشی 
از ضبط نسبت به کل
خسارت ناشی از ضبط

ارت درصد خس
ناشی از ضبط 
نسبت به کل
درآمد کشتار

102181/21141/035/6534191/21148/0الغري مفرط
127626/27177/055/8237062/27187/0سپتی سمی

124764/26173/090/7911152/26179/0تلفات بین راهی
33720/7046/018/2103405/7047/0آسیت / پریتونیت

28815/6040/071/1857222/6042/0مسمومیت
26055/5036/001/1622043/5036/0سلولیت

22989/4031/081/1419476/4032/0بیماري مزمن تنفسی
2247/0003/039/135445/0003/0آرتریت / سینویت

4680100650/08/298199100677/0جمع

بحث  
یور در جهـان در  با توجه به توسعه چشمگیر صنعت ط

ي اخیــر، رعایــت بهداشــت و بازرســی هــاطــی دهــه
ي صنعتی به دلیـل بـاال بـردن    هاگوشت در کشتارگاه

ي آنهـا سطح تولیـد و تضـمین سـالمت فـرآورده    
اهمیــت خاصــی پیــدا کــرده اســت، بــه همــین دلیــل 

در هـا تحقیقات وسیعی در خصوص علل حـذف الشـه  
م ي گونـاگون انجـا  هـا کشورهاي مختلف بـه صـورت  

و هـم در  هـا بیمـاري گرفته است که هـم در کنتـرل   
بهداشت جوامع انسـانی نقـش بسـزایی داشـته اسـت      

ي لبنی هاالزم به ذکر است که فرآورده.)11-4،6،8(
و گوشت آلـوده از جملـه گوشـت طیـور شـایعترین      
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انسـان بـه   ئ مواد غـذایی هسـتند کـه موجـب ابـتال      
طیـور،  یی نظیر تب مالت، سل، آنفلـوانزاي هابیماري
ي قارچی، سالمونلوزیس، کلی باسـیلوزیس،  هاعفونت

ــاکتریوزیس و ...  ــو بـ ــپوریدوزیس، کمپلیـ کریپتوسـ
طبق مطالعـات صـورت گرفتـه    ).2،4،9،11شوند (می
درصـد 66/1، 1991تا 1986ي هالهستان در سالدر

ي طیور کشتاري جزء موارد حذفی بودند که هاالشه
ی نظیــر مــارك، ســالمونال، کوکســیدیا و یهــابیمــاري

هـا بیماري مزمن تنفسی مهمترین علـت ضـبط الشـه   
و 1992ي ها). در کانادا طی سال11گزارش گردید (

مـرغ گوشـتی کشـتاري    9829296، از مجموع 1993
بـه علـل مختلفـی حـذف     هاالشهدرصد02/1میزان

ــا   ــد کــه آســیت و ســلولیت ب درصــد 52/0گردیدن
). 12دادنـد ( میرا تشکیلهاالشهط ضببیشترین علت 

در 1993و 1992ي هادر تحقیق انجام شده طی سال
انگلستان مشخص گردید که مهمتـرین علـت حـذف    

6/65مربوط بـه سـپتی سـمی/ توکسـمی بـا      هاالشه
بیشـترین  1994). در آلمان در سـال  13بود (درصد

ي پوســتی هــابیمــاريناشـی از  هــاعلـت ضــبط الشــه 
ــد ( ــزارش ش ــال  5گ ــی س ــتان ط در 1999). در لهس

فارم جوجه گوشتی در 101فرآیند بازرسی بهداشتی 
ي داخلی هاکشتارگاه، بیماري مارك (تومور) در اندام

وه طــی ب). در زیمبــا10و خــارجی مشــاهده گردیــد (
قطعـه شـترمرغ  55957از 2005تـا  1999هاي سال

سمی ضبط در اثر سپتیهاالشهدرصد05/0، کشتاري
ي انجـام شـده در سـال    ها). طبق بررسی14د (گردی

کشتارگاه طیور صنعتی ایتالیـا، میـزان   33روي 2006
ي هـا درصد و میانگین درصد مـرغ 09/2حذف الشه 

). در مطالعه دیگري در سال 15(بود35/0تلف شده 
قطعه طیـور  40732773برزیل، از مجموع در 2008

) 3384861(تعــداد درصــد3/8کشــتاري، میــزان  
حذف شدند کـه بیشـترین علـل حـذفیات بـا      هاالشه

درصد25/4ي ضبطی و هااز کل الشهدرصد20/51
از کل کشـتار در اثـر سـلولیت گـزارش گردیـد کـه       

ــا ــودگی ب ــد61/33آل ــد79/2و درص ــل درص از ک

ي ضـبطی و کـل کشـتار در رتبـه دوم قـرار      هـا الشه
15روي 2008کـه طـی سـال    ی). در تحقیق9داشت (
ه طیور گوشتی در غرب فرانسه انجـام شـد،   کشتارگا

درصـد ذکـر گردیـد و    87/0میزان حـذفیات الشـه   
ــب    ــه ترتی ــذفی ب ــوارد ح ــترین م 22/0و 30/0بیش

درصد از کل پرندگان کشـتاري مربـوط بـه الغـري     
). 8مفرط و پرخونی بود (

ي اسـتان  هـا طبق تحقیقات انجام شـده در کشـتارگاه  
درصـد  63بـا  ، الغري مفـرط 1378اصفهان طی سال 

سـمی و  سپتیبیشترین علت حذفیات را تشکیل داد و 
درصـد در  6/2و8/28تلفات بین راهی به ترتیب بـا  

ــاه ــاجایگ ــديه ــتند (ي بع ــرار داش ــی 3ق ). در بررس
گرفته در کشتارگاه مسـجد سـلیمان در سـال    صورت
ناشی از تلفات بـین  هابیشترین علل ضبط الشه1382

). طبق مطالعـه انجـام   1(%) گزارش گردید33راهی (
در دو کشتارگاه طیـور صـنعتی   1384شده طی سال 

درصـد  05/1هـا استان خوزستان میزان حـذف الشـه  
ذکر شد که تلفات بین راهی، الغري مفـرط و سـپتی   

درصـد و 36/18درصـد،  04/33سمی به ترتیـب بـا   
درصد بیشترین حـذف الشـه را بـه اختصـاص     75/13

ــد ( مــاه طــی 4نوشــهر در در کشــتارگاه).18دادن
طیـور کشـتاري،   380140از 2006تا 2005ي هاسال

%) حذف شد که تلفات قبـل  44/1الشه ( 5482میزان 
درصد بیشترین 172/0از کشتار (تلفات بین راهی) با

ــد (هــامیــزان الشــه ). در 6ي حــذفی را تشــکیل دادن
روي یـازده  2007ي انجـام شـده در سـال    هابررسی

استان فـارس مشـخص گردیـد کـه     کشتارگاه صنعتی 
%) الشـــــه (از مجمـــــوع 73/0( 959416تعـــــداد 

قطعه مرغ کشتاري) بـه دالیـل متعـدد    130967021
درصـد 62حذفیات با ضبط شدند که بیشترین علت 

از کـل کشـتار   درصـد 46/0ي حذفی و هااز کل الشه
). طبـق  2(سـمی بـود  الغري مفـرط و سـپتی  ناشی از 

در 2009ماه اول سال 6مطالعات صورت گرفته طی 
ي هـا الشـه حـذف  کشتارگاه شـانزند بیشـترین علـت    

به ترتیب ناشی از آتروفی بیش از حـد  طیور گوشتی
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). 7(بــود%) 13%) و ســپتی ســمی (23مــا (و%)، تر32(
، در کشـتارگاه  2011تحقیق صورت گرفتـه در سـال   

صــنعتی اســتان آذربایجــان شــرقی نشــان داد کــه از 
ــوع  ــه 14788995مجم ــتاري،قطع ــداد طیورکش تع

%) ضبط گردیدند کـه بیشـترین علـل    37/0(55325
بـه  درصـد 50/13و 18/21، 46/30با هاحذف الشه

ي پخته شـده و  هاالغري مفرط، الشهناشی از ترتیب 
اي دیگـر  ). در مطالعـه 16سـمی گـزارش شـد (   سپتی
تـا  2009کشتارگاه صـعنتی اسـتان تهـران از    28روي 
ــخ 2011 ــت، مش ــام گرف ــوع انج ــد از مجم ص گردی

705046قطعه طیـور کشـتاري، تعـداد    214997429
%) الشــه حــذف شــدند کــه الغــري مفــرط بــا 33/0(

در جایگـــاه اول قـــرار داشـــت و   درصـــد57/46
درصـد در  54/8و آسـیت بـا   64/18سـمی بـا   سپتی
ــه ــارتب ــط  ه ــین متوس ــد. همچن ــوم بودن ي دوم و س

طیور ي هاخسارت اقتصادي ساالنه ناشی از ضبط الشه
ریــال تخمــین زده شــد 200/452/594/14کشــتاري 

قطعــه 185722). در مطالعــه حاضــر از مجمــوع 17(
درصــد06/2مــرغ مــادر گوشــتی کشــتاري، میــزان 

ــه 3829( ــزو الش ــه) ج ــاالش ــد. در ه ــذفی بودن ي ح
)، 13)، برمنـر ( 2مطالعات انصـاري الري و رضـاگلی (  

ــا و  ــل نی ــارانجلی ــی16(همک ــینی عل ــادي و )، حس آب
ــاران (هم ــاران (6ک ــکی و همک ــو و 11)، رادکوس )، لوپ

) میـزان حـذف   12(همکـاران ) و هرندا و 8همکاران (
ـ    هاالشه ر از ایـن  در فرآینـد بازرسـی بهداشـتی کمت

، 66/1، 44/1، 37/0، 21/1، 73/0مطالعه و به ترتیـب  
درصــد گــزارش شــده اســت. امــا در  02/1و87/0

پتراســی و )،9تحقیقــات پتراســی ســنتانا و همکــاران (
بیشـتر از مطالعـه   ها) میزان حذف الشه15همکاران (

درصد بوده است. 09/2و 30/8حاضر و به ترتیب
با توجه به نتایج مطالعه حاضر، بیشترین میزان حـذف  

بـه ترتیـب از کـل    درصد451/1و 41/70با هاالشه

ي حذفی و کل کشتار ناشی از الغري مفـرط و  هاالشه
کـه میـزان خسـارت اقتصـادي     باشـد  مـی سمیسپتی

ــا   ــل ب ــن دو عام ــا ای ــرتبط ب ــال 900/711/147م ری
بـا نتـایج   هـا شـود. ایـن یافتـه   مـی ) برآورد53/49%(

)، انصـاري  3)، عـامري ( 8مطالعات لوپـو و همکـاران (  
غالمـی  )،16(همکاران)، جلیل نیا و 2(همکارانالري و 

) مشـابهت دارد. امـا بـا نتـایج برخـی      17و همکـاران ( 
ــین (محق ــه  11،12،15، 1،7،9،10قـ ــاوت دارد کـ ) تفـ
متفاوت بودن میزان حذف الشـه و نـوع   دهندهننشا

رسـد ایـن اخـتالف   مـی باشـد. بـه نظـر   مـی علل آن
تواند به علت تفاوت در نوع وضـعیت جعرافیـایی،   می

، سـطح  هـا بیماريشرایط آب و هوایی، ایپدمیولوژي 
ي مدیریت واحدهاي طیور و سن و نوع طیور کشتار

).  2،4،8،13،14باشد (

نتیجه گیري
در کشـتارگاه دیـدگاه   هـا با بررسی علل حذف الشـه 

مناسبی در خصوص عوامـل عفـونی بـه ویـژه قابـل      
آید که با شـناخت دقیـق   میانتقال به انسان به دست

توان با اقدامات پیشـگیرانه و بهداشـتی   میاین عوامل
بین ي مشترك هابخصوص بیماريهابیمارياز شیوع 

انسان و طیور جلوگیري نمود تا ضمن بهبـود کیفیـت   
گوشت مرغ به سالمتی مصرف کننده نیز کمک کرد.

تشکر و قدردانی
مصـوب طـرح تحقیقـاتی  نتـایج این مقالـه بخشـی از   

طرحبا شماره1393دانشگاه محقق اردبیلی در سال 
مقالـه از حـوزه معاونـت    سـنده یباشـد. نو می1756

و مسـئول بهداشـتی کشـتارگاه    پژوهشی آن دانشگاه
صنعتی طیور شهرستان نمین بـه دلیـل مسـاعدت در    

.انجام این تحقیق کمال تشکر و قدردانی را دارد
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