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  گفتار پيش

تواند  انسان سالم مي. سالمت، به مفهوم برخوردار بودن از جسم و روان سالم و دور از نقص و كاستي است
، انسان و ديگران خوب فكر كند، درست تصميم بگيرد و با انگيزه عمل كند؛ چنين فردي حتماً براي خود

 .مفيدي است

تك تك . توان به آن رسيد هدف ارزشمندي است كه نياز به كار جمعي دارد و به تنهايي نمي ،سالم بودن
توانند انجام  ها بايد براي رسيدن به اين هدف، احساس مسئوليت كنند و به سهم خود هر كاري كه مي انسان
  .دهند

ي  نياز و حق همه ،ي محيطيها و دور بودن از انواع آلودگي ،استفاده از هواي سالم، آب سالم و غذاي سالم
تواند در  در اين ميان نقش انسان به عنوان موجودي كه صاحب فكر و اراده است و مي. موجودات زنده است
ها فعاليت داشته باشد بسيار تعيين كننده و با  ريزي كند و مسئوالنه براي تحقق برنامه جهت اهداف، برنامه

حيات و سالمت ساير موجودات، به سالمت و فكر انسان فت گتوان  به جرأت ميارزش است تا جايي كه 
  .وابسته است

تواند سالم و  هايي مي ريز، چگونه و از چه راه گير و برنامه خالق، مسئول، تصميمو  اين انسان توانمند ،حال
كه بستر حيات  و محيط زيست ،موجودات زنده نقش خود را جهت حفظ سالمت ديگر زني و تندرست باشد

  ايفا كند؟است، 

يك در جاي خود مهم و  هايي دارند كه هر و هر گروه از متخصصين جامعه براي اين پرسش پاسخ ،هر كس
به اين پرسش پاسخ دهد و  دامپزشكيمتخصصين از نگاه سعي كرده است اين نوشته ولي قابل بحث است؛ 

عناصر زيست محيطي  سالمتحفظ در  ،طور خاص به *نقش مردم به طور عام و روستاييان و دامدارانبه 
 ،ست زندگي سالم ابرخوردار بودن از كه نياز حتمي موجودات براي  ،غذا و البته ؛هوا و آب، خاك يعني

نقش خود توجه  آيا تا امروز به تا هر كس بيانديشد و بسنجد كه فرصتي استاين  ؛بپردازد
  ؟يا نهاست   آيا در اين مسير قدمي برداشته ؟داشته است

                                                            
  .است... پرورش دهندگان هريك از انواع حيوانات اعم از چهارپايان، پرندگان، آبزيان و، منظور  *
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هاي آب كه  ها يا چاه هاي سقط شده و امعاء و احشاء در كنار رودخانه دفن حيوانات تلف شده، جنين   .3
هاي سطحي و  ها به داخل آب ي الشه ي آلوده يا باقيمانده تواند سبب نشت و يا راه پيدا كردن شيرابه مي

  .شود  زيرزميني

  .ها ها و رودخانه جوي هاي جاري هاي آلوده در آب وسايل، كفش و لباس نشست   .4

 و آب حاصل از شستن... ها و كشتارگاه ها، مزارع آبزي پروري، ها، مرغداري دامداري پسابمنتهي شدن    .5
ها اغلب به سموم، مواد  اين آب. هاي آب هاي جاري يا چاه و طيور در شهر و روستا به آب  محل ذبح دام

  .اند آلوده ها و انگل ها ضدعفوني كننده، فضوالت، خون و انواع ميكروب

سموم استفاده شده براي دفع آفات گياهي و  هاي دامي و دارو، واكسنهاي مربوط به  رها كردن ظرف   .6
  .ها خانهرودها و  جوياني، در اطراف يا داخل حيو

  ؟هنوگچاندازند؛  به خطر ميرا   ي مواردي كه ذكر شد سالمت و جان موجودات زنده از جمله انسان همه

و از نقش اساسي خود كه حيات بخشي است، دور  دهد يمآب، خواص طبيعي خود را از دست  •
  .شود يم

 هاي زير زمينيِ هاي سطحي و آب مواد شيميايي از طريق مصرف آبعوامل بيماريزاي گوناگون و  •
  .شود آيند، به انسان و حيوانات منتقل مي آلوده كه به سطح زمين مي

 .شود را سبب مي ماهيانمعي زيستگاه موجودات آبزي، گاهي مرگ دسته ج شدن آب درآلوده  •

 

  

  

  

  



6 
 

 تمالس ي
 ارچ ؛دنا  يم

ياربهم  ست
ماد و يزرواش
 

ديد ديگري اس
شك تالوصحم
.دوش يم يياذ

تهد ،و باغات
م ي هدننك فر

ذغ داوم تكمي

مزارع، مراتع و
رصم هك اه ناس

ك و تيفيك ش

به م هدولآ ي
سنا يارب مه 
شهاك ببس ،ي

ياه بآ دورو 
و ،ناشتاديلوت
يراميب رطخ ر

نينچمه و
ت و تاناويح
رب هوالع هك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

  هوا و خاك 
  دامداري با آلودگي هوا و خاك چه ارتباطي دارد؟

بخشي . توانند به انسان و ساير موجودات زنده منتقل شوند ها از راه هوا مي ها و قارچ ها، باكتري ويروس رخيب
گيرد؛ يعني انسان يا حيوان بيمار با عطسه و سرفه، عامل بيماري  از اين انتقال به صورت مستقيم صورت مي

با تنفس چنين هوايي، آن را وارد بيني، كند و ديگران  هايي از ترشحات وارد هوا مي را همراه با ريز قطره
غير مستقيم است؛ به اين صورت  ،گاهي هم انتقال. كنند؛ مانند بيماري آنفلوانزا و سل خود مي ي  دهان و ريه

هنگامي كه خون يا ترشحاتي كه . كه عامل بيماري در بزاق، خلط سينه، آب بيني، مدفوع و خون وجود دارد
شده در هوا منتشر   ها همراه با خاك و ذرات خشك شوند، ميكروب و خشك ميريزند  گفته شد به زمين مي

  . تواند سبب بيماري شود شوند؛ چنين هوايي مي مي

و برعكس، آلودگي هوا و آب موجب آلودگي خاك  ،در اكثر موارد، آلودگي خاك سبب آلودگي هوا و آب
داروها، اثرات تخريبي بر خاك  و ها ني كنندهضدعفو مانند سموم،شود؛ عالوه بر عوامل ميكروبي، موادي  مي

ي موجودات زنده  ها سبب آلودگي محيط و ايجاد بيماري در همه رويه از اين دارند؛ بنابراين استفاده زياد و بي
  .شود مي

  ؟ايفي دارندچه وظخاك و هوا و حفظ سالمت براي كاهش آلودگي  دامداران
و تري هم توليد  تر باشد، ميكروب كم هرچه بيماري كم :ها پيشگيري از بروز و شيوع بيماري    .2

ها استفاده  تري براي مبارزه با بيماري كم همچنين از سموم، مواد ضد عفوني كننده و داروي ؛شود ميمنتشر 
ها،  مناسب براي دام ي ها و تغذيه و جيره مناسب در دامداري ي با استفاده از تهويه ندتوان بنابراين مي ؛شود مي

  .نندها پيشگيري ك هاي دامپزشكي، از بروز و شيوع بيماري رعايت اصول بهداشتي و عمل كردن به توصيه

توانند از آلوده شدن  در موارد بروز بيماري نيز مي :دفن بهداشتي حيوانات تلف شده و ضايعات  .4
فضوالت، خون، الشه، جفت، جنين سقط شده و حيوانات تلف شده، محيط جلوگيري كنند؛ به اين صورت كه 

با شستن، دفن بهداشتي و يا رها نكنند؛ بالتكليف اي را كه با حيوانات بيمار در ارتباط بوده است  هرچيز آلوده
  .از ميان ببرندو ضدعفوني  شو  و شستاستفاده را با قابل ها را حذف كنند و آلودگي وسايل  سوزاندن، آن
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را در سطح ) باپس( ها ها و ظرف مكان نحاصل از شستي  آلوده آبِ :دفع بهداشتي فاضالب  .5
ها پس از خشك شدن آب، همراه با گرد و غبار در هوا  ها رها نكنند؛ چون ميكروب دامداري، خانه و كوچه

 ،آلوده در صورت امكانهاي  ريزي شود كه اين آب اي طراحي و برنامه الزم است به گونه. شوند پراكنده مي
هاي مخصوص و مجاز هدايت شوند و اثري از آلودگي در بستر عبور آب باقي  گندزدايي و يا به فاضالب

  .نماند
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هاي تنفسي  تراكم باالي دام در هر دامداري يكي از داليل شيوع بيماري :رعايت تراكم قابل قبول  .3
ها و در نتيجه آلودگي هوا پيشگيري  شيوع اين بيماري توانند از است؛ پس با رعايت تراكم قابل قبول، مي

  .كنند

هاي تهويه  توانند با استفاده از كانال مي انمرغدار :ها هاي تهويه در مرغداري استفاده از كانال    .1
هاي  شوند، هوايي را كه از سالن هاي حاوي آب و مواد ضدعفوني كننده منتهي مي كه به حوضچه) داكت(

  .ها پاك كنند شود، از آلودگي طيور خارج مينگهداري 

ها سبب  رويه و زودهنگام دام با چراي بي :ها رويه و زودهنگام دام  چراي بياز جلوگيري .  6
  .فرسايش خاك و كاهش رشد گياهان مرتعي نشوند

  .از كودهاي آلوده در مزارع و باغات استفاده نكنند :عدم استفاده از كود آلوده .  7

. ذبح نكنندبه هر دليلي مانند حالل كردن گوشت آن، گز دام بيمار را هر :عدم ذبح حيوانات بيمار  .8
ها مدت زيادي به  برخي از ميكروب. را آلوده كندزيست تواند محيط  ها مي خون و امعاء و احشاي اين دام
سال در خاك زنده  60تا كه ميكروب بيماري سياه زخم يا شاربن  مانند ؛دهند زندگي خود در خاك ادامه مي

  !ماند مي
  

  غذا 
  چه غذايي سالم است؟

 ،هاي طبيعي بدن او نشود غذايي كه در كوتاه مدت و دراز مدت سبب بيماري مصرف كننده و كاهش فعاليت
  .ي موجودات زنده است سالم حق همه ي تغديه .سالم است

انسان سالم، "رسد اگر بگوييم  به نظر مي. "دام سالم، غذاي سالم، انسان سالم": گويد شعاري هست كه مي 
تواند سالمت  مي انسان سالمچون فكر سالم در بدن سالم است و ! تر باشد ، درست"دام سالم، غذاي سالم
حداقل براي تأمين سالمت  پس الزم است. و تضمين كند تأمينريزي و اقدام درست   غذاي خود را با برنامه

  .ها قائل نباشد اگر حقوقي براي آن ؛ حتيخود، مراقب حيوانات باشد
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  دامداران در توليد غذاي سالم چه نقشي دارند؟
با توجه به تعريفي كه از غذاي سالم داشتيم، اگر  :ها با خوراك بهداشتي و سالم ي دام تغذيه    -

نباشد، گوشت، شير و ساير و كافي شود سالم  ها داده مي آنغذايي كه به ها درست نباشد و  ي دام تغذيه
برخوردار نخواهد بود بلكه در مواردي سبب بيماري هم و كميت مطلوب ها نه تنها از كيفيت  توليدات آن
؛ اين سم خطرناك در نداي از اين موارد ي شناخته شده نمونهدر شير و گوشت، آفالتوكسين وجود خواهد شد؛ 

ي توليدات دامي به  آيد و به وسيله وجود مي ها به دام ي و نان كپك زده در تغذيه خوراكاثر استفاده از 
هاي  يكي از نشانه نيز خوري، پرخوري و بدخوري ها در اثر كم دام بيماري. شود مصرف كنندگان منتقل مي

سالم، با  دامي اتكاهش توليد ؛گذارد اثر ميهم ها  و كيفيت توليدات آن يزانمبر  سوء مديريت است كه
  .كاهش سالمت جامعه ارتباط مستقيم دارد

 ،مراقبت نشوددرست ها  اگر از دام: ها پيشگيري از بيماري حفظ سالمت توليدات دامي با   -
وجود دارد كه  ها ، بسته به نوع بيماري، امكان آلوده شدن توليدات خوراكي آنآيد ميها  بيماري به سراغ آن
اين  ،ها ميان انسان و حيوانات با توجه به مشترك بودن تعداد زيادي از بيماري. گويند ميبه آن آلودگي اوليه 

ها  هاي معروف اين بيماري نمونهو سالمونال، بروسلوز  ،سل .كند سالمت انسان را تهديد  تواند ميآلودگي 
  .هستند

به آن آلودگي ثانويه  در نوع ديگري از آلودگي كه :ي توليدات دامي پيشگيري از آلودگي ثانويه  -
د يا با دست و وسايل آلوده اقدام به ذبح يا نكن ذبح ميدر محيط آلوده سالم را و طيور دام  يدافرا ،گويند مي
شير دست و ظروف و وسايل آلوده، به همين شكل، با  ؛دنكن اكي ميرهاي خو جايي گوشت و آاليش به جا

  .را به همراه دارد و ديگران  ها آنخود  شدن بيمار ها،كارقبيل طبيعي است كه اين  .شود ناسالم ميسالم، 
 به، هاي بهداشتي  توجه به توصيهو  آموزشي هاي برنامهاستقبال دامداران از  :تالش براي يادگيري   -

از نيازهاي جدي و  پروتئين حيواني .كند سالم بسيار كمك ميمحصول توليد  ها و پيشگيري از بيماري
، ياتر از  مهم به كميت وها عمل نكنند،  به آن واصول بهداشتي را ندانند اگر دامداران  .است ي مردم روزانه

  . رسانند آسيب مي  نآكيفيت 
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 شدنپيشگيري از بيمار . ها نيستند ها باشند، فقط دام حيواناتي كه دامداران بايد مراقب سالمت آن •
اين ي زيست  ها به عوامل بيماريزا آلوده باشند و به محدوده اگر دام. بسيار مهم است همحيوانات وحشي 

هاي مثال زدني چنين رفتاري، انتقال  نمونه. شوند يو حتي مرگشان م بيماري ،بروند، سبب آلودگي حيوانات
است؛ از حيوانات اهلي به حيوانات وحشي هاي تب برفكي و طاعون نشخواركنندگان كوچك  ويروس بيماري

است؛ بنابراين احتمال اين كه اين  و در مواردي ناممكن حالي كه واكسيناسيون اين حيوانات بسيار دشواردر 
ها در بدن حيوانات وحشي به  تر شايد ويروس ها منتقل شوند وجود دارد و از اين مهم ها دوباره به دام ويروس
هم از نظر  ،اين گروه از حيواناتسالمت توجه به  سپ. تبديل و سپس منتقل شوند تري خطرناكاشكال 

  .كند ها كمك مي ها مهم است و هم در واقع به سالمت دام ضرورت حفظ حيات آن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ؟چيستعموم مردم مسئوليت 
 ،بنابر اين ؛به حيات ساير موجودات و سالمت محيط زيست وابسته استطور قطع  به ي مردم دنيا زندگي همه
اي از اين  بخش عمده. كند ها را تأمين مي سالمت اينند و موظف به رعايت هرآنچه كه ا همه مسئول

 آرامشكسب به تأمين بهداشت روان و  ،است و بخش قابل توجهيمين مواد غذايي أت هب طوبرم يگتسباو
  .دوش يم لصاح...و، بازديد حيات وحش، پرورش گل و گياهبا گردش در طبيعت،  هك
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با ي شأن او بوده است  شايستهكه متأسفانه انسان آنقدر كه  اند ان دادهها نش تجربيات و پژوهش ،تا امروز
از زمين  ،هاي سوء اين نامهرباني نشانه .مهربان نبوده و در واقع به خود نيز زيان رسانده است، محيط زيست

شدن ها، كاسته  ها و رودخانه درياچهو  هادرياآلودگي و خشكي  ها و مراتع، جنگلدر تخريب تا آسمان 
هاي حيوانات و گياهان و  هوا، انقراض گونه آلودگي خاك وفرسايش  ها از گياه، ها و خالي شدن دشت كوهاز

اقدامات ي اين خسارات آنچنان وسيع بوده است كه  دامنه. ، هويداستي ازن سوراخ شدن اليهحتي 
   .اند برنيامده ها ي جبران آن از عهدههاي دوستدار محيط زيست و مدافع حقوق حيوانات  جمعيت

و مهرباني و كند در رفتار خود تجديد نظر كه  استاين  ي بشري جامعه هاي ترين مسئوليت يكي از ضروري
هاي فعاالن و آگاهان اين عرصه توجه  به توصيهالزم است ، البته در اين مسير ؛پذيري را رواج دهد مسئوليت

سبب برهم خوردن حتي كند و  داشته باشد چرا كه نبود دانش كافي گاهي دوستي را به ضد خود تبديل مي
در شهر  هاي وحشي و ولگرد سگ و اه هبرگ ،اه شومجمعيت غير طبيعي شود، مانند افزايش  نظم طبيعي مي

  .ي است و از بين بردنشان معضلي ديگرها معضل كه رها كردن آن و روستا

، و همچنين اين حيوانات  در شهر و روستا به منظور پيشگيري از جذب و افزايش جمعيت  مديريت زباله
هاي مشترك ميان انسان و حيوانات  كه عامل انتقال عوامل بيماريزا از جمله بيماري يافزايش انواع حشرات

  .ي عموم مردم است هستند، كار ديگري است كه بر عهده

مصرف بيش از نياز طبيعي و دور . ديگر، مديريت مصرف مواد غذايي اعم از گياهي و حيواني است موضوع
فراوان گياهان، افزايش گازهاي  مصرفتر حيوانات،  ر افزونريز زياد اين مواد سبب توليد بيشتر، كشتا

  .شود مي... ي طبيعت بر حيوانات و اي، تنگ شدن عرصه گلخانه

توجه بنابراين، هستند؛  گياهيو  هاي دامي فرآوردهانواع توليدات و ي  ي مردم، متقاضي و مصرف كننده همه
از توليد مسئولين امر ها به سالمت و بهداشت مواد غذايي بسيار مهم است و در اعمال نظارت بهداشتي  آن

در مراحل مختلف خريد، حمل، نگهداري و  توانند عموم مردم مي. تا مصرف اثر مستقيم دارد
المت و به س دنپخت مواد غذايي با رعايت موارد زير در اين امر مهم مشاركت داشته باش

  :خود و ديگران كمك كنند
مهر و برچسب نظارت   د و بهنخريداري كن مراكز معتبر  هاي خام دامي را از گوشت و ساير فرآوده    .1

  .دنتوجه داشته باش بندي شده هاي بسته دامپزشكي بر گوشت و فرآورده
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هايي كه  نظارت دامپزشكي و در محلبا حتماً د يا اين كار را نهاي نذري يا قرباني را به كشتارگاه ببر دام    .2
  .دشود انجام دهن بي در نظر گرفته ميهاي مذه ها در مناسبت طور ويژه براي ذبح دام به

هاي  ظرف، چاقو، تخته. دگوشت از دستكش استفاده كننانواع د كه هنگام تميز كردن نخود را عادت ده    .3
  .دنكننده بشوي را با آب و مواد پاكو سطوح آلوده شده مورد استفاده 

ي  درجه 4دمايساعت در يخچال، با  24د؛ آن راتا كه تازه ذبح شده مصرف نكنن گوشت دامي را    .4
مانند عامل تب برخي عوامل بيماريزاي احتمالي  د تا با كامل شدن جمود نعشي، ازگراد قرار دهن سانتي

  .پاك شود  كنگو، -ي كريمه خونريزي دهنده

  .دپرهيز كننخام  جگرِ از خوردن    .5

  .دنتخم مرغ را به صورت كامالً پخته مصرف كن    .6

  .د كه انواع گوشت در هر حالتي از طبخ، به طور كامل پخته شودنتوجه داشته باش    .7

  .دنيخي را پس از ذوب شدن يخ آن، دوباره در فريزر قرار نده  گوشت    .8

بندي نشده و برچسب نظارت دامپزشكي  ا كه بستهاي ر ي از قبل آماده شده كرده هرگز گوشت چرخ    .9
در صورت . هاي خون، پاك و سپس چرخ شده باشد گوشت بايد ابتدا از پيه، غدد و لخته. دننخر ،ندارد

  .وجود نداردي آماده، هيچ اطميناني نسبت به رعايت اين موارد  خريداري گوشت چرخ كرده

. دنهاي تهيه شده از آن استفاده كن پاستوريزه يا شير جوشيده و فرآوردههاي لبني  حتماً از شير و فرآورده   .10
   .ددقيقه بجوشانن 3ست شير را به مدت الزم ا

  .دنهاي ديگر قرار نده هاي خام دامي را در كنار مواد غذايي پخته و خوراكي انواع فرآورده.  11

  .بشويند نها را با آب و صابو حتماً دست ي خام داميها پس از دست زدن به فرآورده.  12

  . دند و آن را مسئوالنه به ديگران نيز انتقال دهنهاي بهداشتي حساس باش نسبت به توصيه.  13

در اين . ي اقشار جامعه الزم است عنوان يك اصل مهم و تأثيرگذار بر سالمت همگاني، براي همه آموزش، به
داشتن . اند و هم آموزگار آن زنان هم نگهبان سالمت. اي برخوردار است ميان، آموزش زنان از اهميت ويژه
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ي  هاي اثبات شده  د از ويژگيگيرن دلسوزي در انجام اموري كه به عهده مي دقت، ظرافت، حوصله و حس 
ها، شيردوشي و توليد  ي نگهداري از دام ترين فعاليت را در زمينه ها در روستاها بيش آن. زنان است

هاي  تجربه. اند مسئول آماده سازي و طبخ مواد غذايي  ها، هاي لبني به عهده دارند و در اكثر خانه فرآورده
تري در برابر  تري نسبت به يادگيري، و مقاومت كم كه زنان عالقه و توجه بيش اند آموزشي هم نشان داده

اند، بهتر  كنند و از آنچه فراگرفته هاي آموزشي بيشتر شركت مي ها دارند؛ بنابراين، در كالس تغيير روش
اين در صورتي بنابر. كنند ي خود را به اعضاي خانواده و دوستان منتقل مي كنند؛ و اغلب، آموخته استفاده مي

اي قائل شوند، در ايجاد و  هاي ترويجي در شهر و روستا، براي آموزش زنان سهم ويژه كه مسئولين آموزش
  .حفظ سالمت بسيار مؤثر خواهد بود

آن كه بايد بپذيريم سالمت انسان بدون سالمت حيوانات، گياهان و محيط زيست ممكن  پايان سخن
ق ديگر موجودات احترام بگذاريم و ناچاريم به حقوانساني و اخالقي،  هاي نبهنخواهد بود؛ پس گذشته از ج

  .مان باشيم كامالً مراقب سالمت محيط مشترك زيست
                                                              

  
  ابيانه خانقاهي حميد با تشكر از دكتر

   


