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  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان با آشنایی
 

و  اسـتاندارد  سـازمان  مقـررات  و قـوانین  اصـالح  قـانون  3مـادۀ  یـک  بنـد  موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان
اسـتانداردهای   نـشر  و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ایران) رسمی(ملی 
مؤسـسات   و مراکـز  نظران  صاحب*سازمانکارشناسان  از مرکب فنی های کمیسیون در مختلف های حوزه در استاندارد تدوین
تولیـدی،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با همگام وکوششی شود می جامان مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،
کننـدگان،  مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مـشارکت  از کـه  است تجاری و فناوری

نـویس   پیش .شود می حاصل دولتی غیر و دولتی های سازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان
از  پـس  و شـود مـی  ارسـال  مربـوط  فنـی  های کمیسیون اعضای و نفع ذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

ایـران   )رسمی (ملی استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها دریافت
  .شود می منتشر و چاپ
کننـد   مـی  تهیـه  شده تعیین ضوابط رعایت با نیز ذیصالح و مند عالقه های سازمان و مؤسسات که استانداردهایی یسنو پیش

بـدین ترتیـب،    .شـود  مـی  منتـشر  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  به تصویب، درصورت و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
ملـی   کمیتـۀ  در و تـدوین  5 شـمارۀ  ایـران  ملـی  استاندارد در هشد نوشته مفاد اساس بر که شود می تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد سازمان که مربوط استاندارد
المللـی   بـین   کمیـسیون 1(ISO)اسـتاندارد   المللـی  بـین  سازمان اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان

کـدکس   کمیسیون 4رابط تنها به عنوان و  است(OIML)3 قانونی شناسی اندازه المللی بین انسازم و (IEC)2الکتروتکنیک 
 هـای  نیازمندی و کلی شرایط به توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین  در.کند می فعالیت کشور در (CAC)5 غذایی 
  .شودمی گیریبهره نالمللیبی استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، پیشرفتهای آخرین از کشور، خاص

 مـصرف  از حمایـت  بـرای  قـانون،  در شـده  بینـی  پـیش  موازین رعایت با تواند می ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان
 و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محـصوالت  کیفیـت  از اطمینـان  حـصول  عمـومی،  و فـردی  ایمنی و سالمت کنندگان، حفظ

 تـصویب  بـا  وارداتـی،  اقـالم  یـا  / و ر کشو داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی ردهایاستاندا از اجرای بعضی اقتصادی،
 اجـرای  کـشور،  محـصوالت  برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواند می سازمان . نماید استاندارد، اجباری عالی شورای

 از کننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخـشیدن  اطمینـان  بـرای  نهمچنـی  . نماید اجباری را آن بندیو درجه صادراتی کاالهای استاندارد
 و کیفیـت  مدیریت های سیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات
 و ها سازمان گونه این استاندارد سازمان ، سنجش وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  و مراکز ها آزمایشگاه محیطی،زیست مدیریت
 تأییـد  گواهینامـۀ  الزم، شـرایط  احـراز  صـورت  در و کنـد  مـی  ارزیابی ایران تأیید صالحیت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسـایل  )واسـنجی (کالیبراسـیون   یکاهـا،  المللی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آنها عملکرد بر و اعطا ها آن به صالحیت
 ایـن  وظـایف  دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای تحقیقات کاربردی نجاما و گرانبها فلزات عیار تعیین سنجش،
 .است سازمان

                                                      
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد سازمان *

1- International organization for Standardization 
2 - International Electro technical Commission 
3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 

 ج



  

  فنی تدوین استانداردکمیسیون 
  "راهنمای عمومی  -  غذای حالل "

  
  

  یا نمایندگی/  و سمت : رئیس
  حسن ،آیت اهللا عالمی

 )اجتهاد(

  

 نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی

  :دبیـر
  فـرخی، رضـا

  )فوق لیسانس فقـه و حقـوق اسالمی(
  

  مسوول کانون دارالقرآن الکریم
   کارشناس ارشد گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی

  د و تحقیقات صنعتی ایرانرسازمان استاندا
  

  )اسامی به ترتیب حروف الفبا (:  اعضاء
 

 

   اشرف جهانی، آزیتا
  )لیسانس تغذیه(

  

   و واردات و بازرسی کاالکارشناس مسوول صادرات
     ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات سازمان

  امامی آرندی، مرتضی
  )فوق لیسانس مدیریت دولتی(

  

  معاون برنامه ریزی و تدوین 
   و تحقیقات صنعتی ایرانسازمان استاندارد

  
  اندجی گرمارودی، گیتی

  )لیسانس تغذیه(
  

     سی کاالکارشناس مسوول صادرات و واردات و بازر
    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقاتسازمان

  انصاری، فرزانه
  )فوق لیسانس بهداشت تغذیه(

 

  عضو هیات علمی پژوهشکده غذایی و کشاورزی
 استاندارد پژوهشگاه 

   به شکایات   کارشناس مسوول اداره بازرسی و رسیدگی                                                     اوحدی، افشین
    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات سازمان                                     )فوق لیسانس مهندسی کشاورزی(

  
    ایزدی، خاطره                                                               کارشناس مسوول دفتر امور تدوین

    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقاتسازمان                                         )   لیسانس مهندسی کشاورزی(
  

  باقرپور، علی                                                                 کارشناس مسوول فرآوری
  شیالت ایران سازمان )                                      دکترای تخصصی بهداشت آبزیان(

  
  د



  

  

  برازندگان، خسرو                                                           سرپرست گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی
  پژوهشگاه استاندارد)                        فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی(

  
  کارشناس سازمان حمایت از مصرف کنندگان                                پژم، میر مهیار                                

  و تولیدکنندگان)                                                              لیسانس تغذیه(

  
   ینمدیر کل دفتر امور تدو  پور حبیبی، عبدالرحمن                                                   

    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات سازمان)                                               لیسانس مهندسی مکانیک(
  

   رییس گروه کشاورزی و غذاییپیله وری، امیر                                                               
  توسعه تجارت ایران                               سازمان )لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی(
   

  غذایی و کشاورزیپژوهشی  گروه  ارشد                                                           کارشناستفرشی نژاد، ایوب
  اردپژوهشگاه استاند                                       )فوق لیسانس مهندسی کشاورزی(

  
  دفتر امور تدوین  مسوول   کارشناس جابریان مرکز، رضا                                                      

    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقاتسازمان                                 )        انگلیسی و ادبیاتزبانلیسانس (
  

  
                                              کارشناس مسوول اداره کل نظارت بر مواد غذاییجعفریان، اعظم                 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)                                                  لیسانس صنایع غذایی (
  

  جعفری، رضی اهللا
  )دکترای کلینیکال پاتولوژی( 
 

 نشگاه تبریزدا عضو هیات علمی 

  جعفری، محمد مهدی
  )مهندسی صنایع غذاییلیسانس (

  

  معاون اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد
     ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات سازمان

  جمالی، زهره
  )لیسانس صنایع غذایی(

  

   آزمایشگاههای کنترل غذا و دارو اداره کلکارشناس
  کیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

  
  حجه االسالم حسن زاده، حسن

  )حقوق اسالمی فوق لیسانس فقه و(
  

  محقق و پژوهشگر 
 پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

  حسینی، هدایت
  )دکترای تخصصی دامپزشکی(
  

  ه
  

  مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتیمدیرکل نظارت بر 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  



  

  یخلج، مهد
  )دکترای تخصصی دامپزشکی(

  

  معاون بهداشت و پیشگیری
  سازمان دامپزشکی

  
  
  
  
  
  
  

  خلیلی، ابولحسن
  )لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی(

  

  دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران
  

  

  حجه االسالم دعاگو، مصطفی
  )خارج فقه و اصول(

  

  معاون نمایندگی شورای 
  دراستان تهرانمدیریت حوزه علمیه قم 

  
  

  
  رشیدی، الدن

  ) بیوتکنولوژیفوق لیسانس(
  

  

  کارشناس ارشد گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی
  پژوهشگاه استاندارد

  زر سازی، برتا
  )لیسانس بهداشت عمومی(

  

     صادرات و واردات و بازرسی کاال مسوول کارشناس
    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقاتسازمان

  
  ق، محمدسبحانی مطل

  )دکترای دامپزشکی(
  

  مدیر کل قرنطینه و امور بین الملل
  سازمان دامپزشکی کشور

  
  سعیدی، مصطفی

  )دکترای حقوق بین الملل(
  

  معاون سازمان صنایع، معادن و کشاورزی ایران

  حجه االسالم سلطانی، علی محمد
  )دانشگاهی-فوق لیسانس حوزوی(

 

  مسوول سابق حوزه نمایندگی ولی فقیه
  در سازمان دامپزشکی

  
  سلیمی، سید حسین

  )مهندسی صنایع(
  

  مشاور اتاق بازرگانی و عضو هیات مدیره ایکریک

  سهرابی، حسین 
  ) صنایع غذاییلیسانس(

 

  مسوول اداره فرآوری
  سازمان شیالت ایران

  محمد حسین،  علی آبادیشجاعی
  )ژیدکترای فارماکولو(

 حیاتی فاروقآزمایشگاه تحقیقاتی علوم مدیر عامل 

  شریعتی، منیژه
  )لیسانس علوم تغذیه (

 و

  کارشناس مسوول دفتر امور تدوین
    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات سازمان



  

  هی، فتانهلشکر ا
  )فوق لیسانس مهندسی علوم و صنایع غذایی(

   و کشاورزیسرپرست پژوهشکده غذایی
  هشگاه استانداردوپژ
  

  صادقی، لیال
  )سی علوم و صنایع غذاییلیسانس مهند(

  

  کارشناس گروه گمرک و استاندارد
   ایرانسازمان توسعه تجارت

  
  صالح پور، سید علی

  )فوق لیسانس روابط بین الملل(
  

  دبیر اول اداره سازمانهای تخصصی بین المللی
  وزارت امور خارجه

  
  مسوول دبیرخانه کمیته تخصصی امنیت غذایی                             صفرچی، آزاده                                 

   ، درمان و آموزش پزشکیمعاونت غذا و داروی وزارت بهداشت)                                                     دکترای دامپزشکی(
  

  عبدی، منیژه
  ) تغذیه علوم لیسانس(

  

  کارشناس مسوول بسته بندی
     ایران  صنعتی ات استاندارد و تحقیق سازمان

  عشرت آبادی، پروین
  ) صنابع غذایی تخصصیدکترای(

  

  عضو هیات علمی پژوهشکده غذایی و کشاورزی
   استانداردپژوهشگاه

  
  حجه االسالم علم الهدی، سید حامد

  )پایان خارج فقه و اصول(
  

  معاون مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی

  علیجان زاده، حمید رضا
  )علوم حوزوی(

  

  مسوول نظارت شرعی ذبح و صید
  سازمان دامپزشکی

  
  علیزاده، نگار

  )فوق لیسانس فقه ومبانی حقوق اسالمی(
 

  محقق و پژوهشگر 
 پژوهشکده امام خمینی و انقالب اسالمی

  فخاری، عبدالحسین
  )علوم و معارف اسالمیی دکترا(

  

  مدیر مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالمی

  فدوی، قاسم
  )ق لیسانس علوم وصنایع غذاییفو( 
  

  معاون اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران
   

  
 

  فرهمند، عبدالوهاب
  )فوق لیسانس مدیریت(

  ز
  

  قائم مقام معاون برنامه ریزی و تدوین 
   و تحقیقات صنعتی ایراناستانداردسازمان 

  



  

  فصیح، محمود
  )فوق لیسانس پژوهش در عملیات(

  

  ت علمی و عضو هیا
 معاون پژوهشگاه استاندارد 

  حجه االسالم فالح قمی، محمد
 )تخصصی تفسیر و علوم قرآنیدکترای (

  

  پژوهشگرمحقق و 
  ه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قمکدپژوهش 

  فهیم دانش، مریم
  )دکترای تخصصی صنایع غذایی(

  

  کانون انجمن های صنایع غذایی ایراننماینده 

  حمیدقاسمی فیض آبادی، 
  )علوم حوزوی(

  

  دبیر همایش های سازمان دامپزشکی

  قلی پور، نوشین
  )فوق لیسانس علوم و صنایع غذایی(

  

  کارشناس ارشد گروه پژوهشی غذایی و کشاورزی 
  استانداردپژوهشگاه 

  
  کاظمی، ویدا

  )دکترای دارو سازی(
  

مشاور مدیرکل نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و 
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -بهداشتی

  
  کرباسی، محمد رضا

  )دکترای اقتصاد(
  

   اسالمی در ایران بازرگانیمدیر کل دفتر اتاق

  کالنتر معتمدی، سید محمد حسین
  )فوق لیسانس مهندسی صنایع (

  

  مشاور عالی ریاست 
    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات سازمان

  د باقرحجه االسالم لیاقتی، محم
  )، علوم حوزوی فوق لیسانس فقه و حقوق اسالمی(

  

  مسوول حوزه نمایندگی ولی فقیه
  در سازمان دامپزشکی

  
  حجه االسالم مدرس سریزدی، سید کاظم

  )خارج فقه و اصول(
 

  رییس حوزه علمیه امام صادق علیه السالم

  محمدی، مهرداد
  )فوق لیسانس علوم وصنایع غذایی(

  

  صنایع غذایی کشور یقات تغذیه ای وانستیتو تحقمحقق 
  

  مرتضویان، امیر
  )دکترای تخصصی صنایع غذایی(

 ح

  نماینده دانشگاه تهران



  

  مشکات، محسن
  )دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی(

  

  رییس هسته تدوین قوانین و مقررات
  سازمان دامپزشکی 

  
  مفتح، غفور

  )لیسانس مهندسی شیالت(
  

  یانکارشناس مسوول تغذیه آبز
  سازمان شیالت ایران

  
  منزوی، هاشمه

  )لیسانس شیمی(
  

  کارشناس مسوول اداره کل نظارت بر اجرای استاندارد
    ایران  صنعتی  استاندارد و تحقیقات سازمان

  
  مهدوی شهری، حسین
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  پیش گفتار
  

       توسـط   مربـوط  هـای  درکمیـسیون  آن نـویس  پـیش  کـه   "راهنمـای عمـومی   -غـذای حـالل    " استاندارد
 اجـالس  شـشمین  و شـصت و  هشتـصد در و شـده  تدوین و تهیه ایران صنعتیتحقیقات  و استاندارد سازمان
 ، اسـت  گرفتـه  قـرار  تـصویب  مـورد   ،18/7/88 مـورخ خوراک و فرآورده های کشاورزی استاندارد  ملی ۀکمیت
 ایـران،  صـنعتی  تحقیقات و استاندارد سازمانمقررات  و قوانین اصالح قانون 3 ۀماد یک بند استناد به اینک

   .شودمنتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب
خـدمات،   و علـوم  صنایع، ۀزمین در جهانی و ملی های پیشرفت و تحوالت با هماهنگی و همگامی حفظ برای

ایـن   تکمیل و اصالح برای که پیشنهادی هر و شد خواهد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استانداردهای
بنـابراین،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید هنگام شود، رائها استانداردها

   .کرد استفاده ملی استانداردهای تجدیدنظر آخرین از همواره باید
  

  :ر استیز ن استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرحیه ای تهی که برایمنابع و مĤخذ
  
  1383انتشارات الهدی، دوره دو جلدی، : پ هفتم، تهران، چااالستفتائاتاجوبه  خامنه ای، سیدعلی، - 1
  
  کم، یسـت و ی، چـاپ بی اسـالمی ترجمه علـله،یر الوسیتحـرـد روح اهللا، ی، س)امـام(ی نیخم یموسو - 2

   1383، یدفتر انتشارات اسالم: جلد سوم، قم
  
 یان و علین محسن غروییترجمه و تب،هیشقلمعه الدم، )داولیشه(نی، محمد بن جمال الدی العاملیمک - 3
  1379دارالفکر،: زدهم، قمی، چاپ سیروانیش
  
د محمد یشرح سه، ی شرح اللمعه الدمشقیه فیالروضه البه، )ید ثانیشه(ن ین الدیز، ی العاملیالجبع- 4

   تای، بی االعلمسازمان:  لبنان-روتیکالنتر، چاپ اول، ب
  
حقوق :  و عباس زراعت، چاپ اول، قمیید مسجد سراین حمییمه و تبترجاصول الفقه،  مظفر، محمدرضا، - 5

  1385، یاسالم
  
، چاپ اول، جلد هم السالمیـت علیفرهنگ فقه مطابق مذهب اهـل بد محمود، ی، سی شاهرودی  هاشم- 6
  1382، یموسسه دا ئـره المعارف اسالم: کم، قمی

  
  1384ل ما، یانتشارات دل: قم، مچاپ دوه، ی القواعد الفقهد محمد حسن،ی، سی  بجنورد- 7
  

  ک
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      1374، ینشر ن:  تهرانچاپ اول، اصطالحات اصول، یحیفرهنگ تشر،  یسی، عییوال -10
  

موسسه نشر : چاپ اول، قمه، ی الرسـائـل العلمـی اصـطالحات ف،یسین عیاسـیخ ی، شـیالعـامل – 11
  1410، یاسالم

  
   1368بی نا، : چاپ اول، بی جا فرهنگ اصطالحات فقهی، علیزاده، عمران، -12
  

: ، چاپ اول، تهران اصطالحات فقهیفرهنگمختاری مازندرانی،  محمد حسین و علی اصغر مرادی،  -13
  1377انجمن قلم ایران، موسسه پژوهشی ابن سینا، 
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  مقدمه
  

 شــرع احکامـن و مقـررات، منطبق با یــه قـوانیکل  تصویب،مطابق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
احکام خوردنی ها و مانند  قوانین شرعی ،یاز آن جا که به موجب حکمت اله ؛صورت می گیرد اسـالم مقدس

ت انطباق ایرعو مصـالح عـامـه لذا نظر به  ،ند ا دهیت وضع گردیر و صالح بشـریدر جهت خ ، هاآشامیدنی
نیز در جهت  نیل به  توسعۀ فرهنگ غذای ن شرع، یـ با قوا نییوالت غذاـه محصـ و عرضید، فرآورینحوه تول

ـن یضــرورت تـدوغذای حالل، تولید و عرضۀ ری اسالمی ایران در زمینۀ پاک و کسب جایگاه شایستۀ جمهو
 به منظـور گنجاندن بنا براین ضرورت و.  باشدی محرز مراهنمای عمومی غذای حالل، استــاندارد یو اجـرا

 لذا در فرآوری و .تدوین و منتشر می گردد ن استانداردی ای غذایی، در استاندارد فرآورده هایمولفه شرع
منطبق با ،  2ساخت و 1 شرایط خوب بهداشتیضمن ضرورت رعایت تولید مواد اولیه و فرآورده های غذایی،

     ، خاص هر فرآوردههای استاندارد ومراجع ذیصالح بهداشتیو دستورالعمل های اجرایی  فنی ضوابط
  .نیز الزامی است لزامات این استاندارد ارعایت

                  د و ذباحهیـت، صیام حلـاحکنظیر  ،المـ شرع اسـیهـن فقیقوان بر استفـاده از در تدوین این استاندارد، عالوه
  نیـز ان درایـن زمیـنهرـاحب نظـرات صـه، از نظـی عدم تذک وحهـاله الصـل اصی از قب، مرتبطیهـول فقـاصو 

  . استفاده شده است
  استاندارد  این  بین درحد امکان ،  جامعه وجود و نیازهای م  شرایط  به  توجه  ضمن  که  است  شده سعیهم چنین 

  . ایجاد شود هماهنگی، ی اسالمیر کشور هایسا  ملی و ین المللی بیواستانداردها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  
1 - Good Hygenic Practice (GHP) 
2 - Good Manufecturing  Practice (GMP)    
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  اهنمای عمومی ر -لحالغذای 
  

     هدف         1
  

، یی غذا هایفرآورده و هیانطباق مواد اول یبراالزامات و ویژگیهای پایه ن یی، تع استاندارد این  از تدوین  هدف
 منطبق با الـزامات مذهب مبین فقـه جعـفری          ،المـن اسیـقواناحکـام و با در هر مرحله از زنجیـره غذایی 

  .استسالم علیه ال
چیزی را که  هر  ذبح و صید شرعی،،آشامیدنیها فقهی مربوط به این استاندارد، از جمله احکام خوردنیها، در احکام -یادآوری

   . در حالی که عکس این موضوع صادق نیست1.شمرده می شود می داند، درفقه اهل سنت نیز حالل حالل فقه جعفری
  
           کاربرد دامنه           2
     

  :این استاندارد برای موضوعات زیر کاربرد دارد
  

        انواع  :می تواند شاملاین مواد .  مواد اولیه و افزودنیهای غذایی که منشاء حیوانی یا مستی آور دارند-الف
   ن، یژالتمانند  مستی آور و یوانیح هیبا پاو مانند آن ، نگهدارنده، طعم دهنده، قوام دهنده یمواد افزودن

  .ی باشدمیبات آنزیترک و نیآلبوم ر،ین پهیما
  

         از یـی، هـر چنـد جز   زانـیــ ر م ـ آن هــا، بـه هـ       یـد و فــرآور   ـیـ در تول ی  کـه     ـیـ  غـذا یرآورده هــا  ـف -ب
 :فرآورده هـا مـی توانـد شـامل        ن  یا.  استفاده شده باشد   مستی آور ا  ی یوانیحءبا منشا اولیه و افزودنیهای    مـواد  
  .باشد مشتقات آن ها فرآورده های تخمیری الکلی و،  های گوشتی، لبنی، روغنی، آشامیدنیفرآوردهانواع 

  

 مواد اولیه، افزودنیها و فرآورده های غذایی که ممکن است در هر مرحله از زنجیره غذایی با مواد نجس یا                     -پ
استحـصال،  ،  جداسـازی  فرآوری،، آماده سازی،    احل می تواند شامل دریافت     این مر  .غیرحالل در تماس باشند   

، بسته بندی، برچسب گذاری، عالمت گذاری، کنترل، جابجایی، حمل و نقل، توزیع، انبارش             تعیین،استخراج،  
واد غذایی و ترکیبات کمـک      مۀ   اجزای تشکیل دهند   زجملها،   و سرو کردن غذای حالل و محصوالت آن        عرضه

     . باشدفرآوری کننده
رده های غذایی که روش تولید آنها ممکن است به گونه ای باشد که منجر بـه                 مواد اولیه، افزودنیها و فرآو     -ت

تغییر در اصل حلیت ماده غذایی گردد؛ مانند آب انگور که براثر جوشیدن تا قبل از تبخیر دو سوم آن، حـرام                      
  .می گردد

مرتبط با ونی کشور که  مراجع قاناین استاندارد، به منظور کاربرد در کلیۀو ویژگیهای مندرج در کلیۀ الزامات 
  . ، در نظر گرفته شده است  هستندزنجیرۀ غذایی

                                                      
 در سه مورد اسب، االغ و قاطر، هر چند این موارد در فقه جعفری مکروه شمرده شده است، ولی در بین شـیعیان بـازار مـصرفی نـدارد؛                       - 1

ـ                              ۀ لذا  آنچه را اهل سنت حرام می داند، به بازار شیعیان عرضه نمـی گـردد و تمـامی آنچـه عرضـه مـی شـود، از دیـدگاه مـذاهب چهارگان
  .   سنت، حالل به شمار می آیداهل

1  



  

  
     الزامی مراجع               3
  

. ران به آن ها ارجاع داده شده استی ای مل استاندارد ینمتن ا در  که  است  مقرراتی  زیر حاوی  الزامی مدارک
  . شود  می  محسوبرانی ای مل استاندارد  از این  جزئی  مقررات  آن  ترتیب بدین
 ی بعدید نظر هایه ها و تجدیخ انتشـار ارجـاع داده شده باشد، اصالحی با ذکر تـاری که به مدرکی صورت در
خ انتشار به آن ها ارجاع داده ی که بدون ذکر تاریدر مورد مدارک. ستیران نی این استاندارد ملی نظر ا موردآن

  .  مورد نظر است آن های بعدیه هایصالحد نظر و این تجدیشده است، همواره آخر
  
 آئین کار اصول –واحدهای تولید کننده مواد غذایی  ،1380سال : 1836 شماره ایران  استاندارد ملی- 1- 3

    کلی بهداشتی
 -  سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی،1386سال  :22000ایزو - ی ایران شماره ایرانل استاندارد م- 2- 3

  ن در زنجیره مواد غذاییالزامات هر سازما
ساختار رسمی عمومی گواهی و  - فراورده های غذایی، 1386سال  :8468 شماره ایران  استاندارد ملی - 3- 3

   راهنما ،تهیه و صدور آن
   برچسب گذاری مواد غذایی از پیش بسته بندی شده ،1377سال  :4470شماره ایران  استاندارد ملی - 4- 3
   آیین کار کشتار طیور،3834 شماره ایران استاندارد ملی - 5- 3
   آئین کار کشتار گوسفند و بز،4277  شمارهایران استاندارد ملی  -6- 3
   آئین کار کشتار گاه گاو و گاو میش،4539 شمارهایران استاندارد ملی  - 7- 3
   گوسفند یا بز کشتاری،4848شمارهایران استاندارد ملی  - 8- 3
   گاو یا گاومیش کشتاری،4849  شمارهایران استاندارد ملی - 9- 3
   شرایط گوشت تازه مرغ مناسب برای مصرف خوراک انسان،4847  شمارهایران استاندارد ملی - 10- 3
  مناسب برای مصرف خوراک انسان گوسفند و بزگوشت تازه شرایط ،4850ایران شماره  استاندارد ملی- 11- 3
  او وگاومیش مناسب برای مصرف خوراک انسانشرایط گوشت تازه گ، 4846هشمارایران استانداردملی - 12- 3
   آئین کار نگهداری، پخش و عرضه گوشت ماهی،5752  شمارهایران استاندارد ملی - 13- 3
   آماده سازی، طبقه بندی، بسته بندی و نشانه گذاری- میگوی تازه،5750شمارهایران استانداردملی  - 14- 3
الشه کامل ماهی تازه، نوع قطعه ها و آماده سازی  برش های ،5751 شمارهایران استاندارد ملی - 15- 3

  گوشت ماهی
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     و تعاریف اصطالحات           4
  

  : رودکار میه  زیر ب  تعاریف و اصطالحات، استاندارد در این
  
   اصطالحات فقهی-4-1
  
4-1-1  

  حکم شرعی
آن منابع استنباط و  ردیده استی است که از طرف خداوند برای تنظیم زندگی انسان صادر گینانوقاحکام و 

در این استاندارد به طور .  و اجماععقل،  ) و ائمۀ معصومین علیهم السالمپیامبر( کتاب، سنت :عبارتند از
 ، ذبح، صیدآشامیدنیها،  خوردنیهااتی نظیرقوانینی است که در رابطه با موضوع ، منظور از حکم شرعی،خاص

  .ده به ما رسیده است از ناحیه منابع یاد شو تطهیرشرعی،
  
4-1-2  

   حالل یی غذایه و فرآورده هایمواد اول
ده است و ضمن یآن منع نگرد  و آشامیدن اسالم، خوردنمقدس شرع  حکمعبارت است از آن چه به موجب

 ـد و عـرضـه ین استـاندارد، تـولـی منـدرج در ای هـایژگـی، منطـبق با ویـن شـرعیت کـامل قـوانیرعـا
این مواد و . ـرنـدی گیـن استــاندارد قرار می  در دامـنـه کــاربـرد ا2بنــد  د و بـه مـوجـب  گــردیم

 آن  مصرف،قوانین اسالمیاحکام و  است که بر اساس ی پاکشامل خوردنی ها و آَشامیدنی هایفرآورده ها 
  .استی باشد حرام و همچنین هرگونه نجاتو باید عاری از هر گونه ترکیب می شودمجاز شمرده 

  
4-1- 3   

  حرام مواد اولیه و فرآورده های غذایی 
چه به صورت  ـدن آنیآشـام  شـرع مقدس اسـالم، خـوردن و حکمعبــارت اســت از آن چـه به موجـب

.  به آن ها اشاره شده است2- 1-5بند و در  منع شده است ،گری دیورده هاآب با فریمجزا و چه به صورت ترک
  . خاکمانند، غیر نجسیا ؛ مردار و فضوالت حیوان حرام گوشت، ستند، مانند خونمحرمات یا نجس ه

ترکیب گردند، حرمت آن به ترکیب منتقل می شود، مانند افتادن  با مایعات و مواد سیال نجاساتچنانچه 
 در صورتی که مستهلک نچه محرمات غیر نجس با این مواد ترکیب گردند،ااما چن .مایعاتدر نجس ءشی
  .مایعات در مخلوط شدن خاکمانند .  گرددحرمت آن به ترکیب منتقل نمید، شون
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4-1- 4  
  سنج

 اسـت کـه   یزیـ ن وآن چیجـس العـ  ناول؛  :نجس بر دو نـوع اسـت  . است گرددـکه متصف به نجچیزی است 
ست امـا نجاسـت     ی است که اصلش نجس ن     یزیمتنجس و آن چ    دوم؛   .و خوک سگ  مانند   رد،یپذنمی   طهارت

  . مانند ظرف آلوده به خون، را کسب کرده استیگریدز یچ
  
4-1 – 5  

   مطهرات 
مقدس اسالم ، متنجسات، ن و قواعد مندرج در شرع یت قوانیعبارت است از آن چه به واسطه آن ها و با رعا

   .، مانند آب کر گردندیپاک م
  
4-1 - 6  

  یـر شرعیتطه
  .م شرعیاحکاطبق رات، و پاک کردن آن ها با مطه عبارت است از رفع نجاسات

  
 4-1– 7  

   حیوانهیتذک
  . شودین شرع کشته میوان بر طبق موازی است که با انجام آن، حیعمل

 خوردن حالل است و اگر ی بدن آن برایگوشت باشد، اجزا حالل، وانی که حیه، در صورتیپس از تذک
: مانند  .برسد -ر از خوردنیبه غ - ر موارد مصرفی تواند به سای بدن آن می حرام گوشت باشد، اجزا،وانیح

  .یا سایر اجزای غیر خوراکی آناستفاده از پوست و 
 به  2-1-5بند   این حکم شامل پانزده جزیی از بدن حیوان حالل گوشت که در هر صورت حرام می باشند و در -یادآوری 

  .آن ها اشاره شده است، نمی گردد
  .ردی پذیانجام م دیص، و  به سه صورت ذبح ، نحر ، حیوانهیتذک

از آن جا که مورد اخیر در . صید شرعی شامل صید آبزیان و شکار سایر حیوانات توسط صیاد یا سگ شکار می شود -یادآوری
با این حال در صورت . مقیاس محدود صورت می گیرد، منظور از صید شرعی در این  استاندارد، تنها  صید آبزیان می باشد

از جمله این که . ایستی الزامات شرعی در این خصوص نیز، مطابق شرع مبین اسالم رعایت گردداستفاده از گوشت شکار، ب
؛ در  در این مورد،  باید حتما مسلمان باشد و به هنگام تیراندازی و یا فرستادن سگ شکار، نام خدا را بر زبان آوردشکارچی،

  .دا را بر زبان آوردحالی که در صید آبزیان، الزم نیست صیاد مسلمان باشد و نام خ
  
4-1 - 8  

   ذبح شرعی 
  .ه می شودت گف»طبق نظر فقهی مراجع عظام«به نحوۀ سر بریدن حیوانات و پرندگان حالل گوشت 

  
4  



  

4-1-9  
  ذبیحه

  . می گویند، ذبیحهبه حیوان ذبح شده
  
4-1-10  

   تسمیه
 عباراتی مانند         تسمیه باید با . باید با قصد ذبح باشد واالّ کفایت نمی کندکهدر زمان ذبح ذکر نام خدا 

  .باشد» الحمدهللا  «یا» اکبراهللا «  ،»بسم اهللا« 
  
4-1-11  

   صید شرعی 
اسالمی،    ن یوازمـ طبق ،1تـوشـ حالل گحیوانات، پرندگان و آبزیاند که گرد ی ماطالق ییاـ روش هبه

  .صید می شوند
  
4-1-12  

  نحــر
ان گردن و ی می در محل فرو رفتگ،یـز آهـنی هماننـد آن از آالت تعبــارت اسـت از فـرو بردن کـارد و

  . شترۀنیس
  
4-1-13  

  مـردار
و   باشدیرام مـات حـبیزو ترکـج 3- 1-4ف بند یرـا بر تعـ بنمردار .کیۀ شرعی نشده باشدتذ که یوانیح

  . مردار  حیوانی که خون جهنده دارد، جزو نجـاسـات است
  

جزای بدن مردار، به جز اجزایی که قبل از مردن حیوان نیز  فاقد حیات بوده اند، نظیر پشم، کرک،   استفاده از ا-1یادآوری 
  . دندان و  مایه پنیر جایز نیست،پر، مو، ناخن، شاخ، سم

       ل بریدگی خارج ـار از محـون با فشـوانی است که وقتی رگ آن را ببرند، خـون جهنده دارد حیـ حیوانی که خ-2یادآوری 
  . دگردبرخالف حیواناتی نظیر ماهی که با بریدن رگ آن، چنین حالتی ایجاد نمی  .نظیر چهارپایان اهلی .می شود

  
  
  

____________________________  
  
  . تمام ماهیان فلس دار، شاه میگو و میگوها حالل هستند-1
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4-1-14  
  بح ا ذ

  .  باشدرا داشته ی ذبح شرعیط الزم برای شود که شرای گفته میبه مسلمان
  
4-1-15  

  صیاد
  .بق موازین اسالمی باشدط، به فردی گفته می شود که دارای شرایط الزم برای صید

  
4-1-16  

  ی ناظر شرع
د ـی ص وانـپرندگ ، کامـل بر موضـوع حـالل و حـرام در ذبـح دامی که آگـاهـ شودیه مـ گفتیانـبه مسلم

ه ـیـواد اولـم ۀعرض و یدـه بنـتـسـب ،ارشـانب، یرآورــات در فـاسـارت و نجـ موضوع طهنی، هم چنانـیآبز
  . داشته باشـداللـ حیـیذاــ غیرآورده هاـو ف
  
4-1-17  

  ی نظارت شرع
ن یان حالل گوشت، هم چنی و آبز، پرندگانواناتیه حید کلی ذبح و ص، است که بر اساس آنیندیفرآ

 ـار،ـتز کشـراکــ در م، حاللیـیذاـ غیه و فرآورده هاـیواد اولـم ۀعرضو یدـ بن بسـته،، انبارشیفرآور
نان از انطباق ذبح و یرد تا اطمی گی قـرار می، تحت بازرسـیناظـران شـرع طـ توس،یدــیـ و تولیادــیص
  .ن استاندارد، حاصل شودی ای هایژگیت الزامات و ویز رعاین، ن اسالمین شرع مبید با موازیص
  
4-1-18  

  استحـاله
 یا تبدیل شدن هیزم نجس  نظیر تبدیل شدن سگ به نمک در نمکزار؛غیر از ماهیت اولهیت جدید به ماپذیرش 

  .به خاکستر
  
4-1-19  

  ضافآب مُ
یا با چیز دیگر به گونه ای مخلوط گردد، که . ، آب میوه جاتآبی است که آن را از چیزی بگیرند؛ مانند گالب

  .ت ولی پاک کننده نیستآب مضاف پاک اس. ب مطلق نگویندآ ،دیگر به آن
  
4-1-20  
  مطلقآب  

  .آبی است که مضاف نباشد
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4-1-21  
  آب کُر 

آب کر در اثر تماس با نجاسات، نجس نمی گردد و تا زمانی که .  لیتر باشد384 برابر تقریباآبی است که 
  .نمود در تطهیر شرعی استفاده ن می توان از آ،بوی آن ایجاد نشده باشدیا  ، طعمتغییری در رنگ

  
4-1-22  

  آب قلیل
عالوه بر رعایت سایرجنبه های  با آب قلیل، شرعیدر تطهیر .باشدآبی است که مقدار آن کمتر از حد کر 

گر ـــ آب قلیل در اثر تماس با نجاسات، نجس می گردد و دی.الزامی است نجس یء سه بار شستن ش،تطهیر
  .نمی توان از آن در تطهیر شرعی استفاده نمود

  
4-1-23  

  فلس
  . فلس یا پولک، قطعات نرم و یا سختی هستند که به عنوان یک پوشش خارجی در برخی از آبزیان وجود دارد

  
4-1-24  

  ضرر نوعی
  .د نه اینکه تنها بعضی افراد دچار آن گردندنشوها در مواجهه با آن دچار آسیب ضرری  است که نوع انسان 

  
4-1-25  

  مستحب
  .لی امر آن الزامی نیستدر شرع به آن امر شده وآنچه 

  
4-1-26  

  مکروه
   . در شرع از آن نهی شده ولی نهی آن الزامی نیستآنچه
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   اصطالحات فنی- 4-2
  
  
4-2-1  

  1 زنجیره غذایی
توالی مراحل و عملیاتی است که تولید، فرآوری، توزیع، انبارش و جابجایی یک ماده غذایی و مواد تشکیل 

  .لیه تا مصرف در بر می گیرددهنده آن را از تولید او
  
4-2-2  

   افزودنی های غذایی
 به منظور نگهداری، ،موادی هستند که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، در حین فرآوری یا تولید مواد غذایی

 بهبود یا حفظ کنترل اسیدیته، وام محصول،ـافزایش زمان ماندگاری، حفظ قو، ـرنگ، ب  طعم، یا حفظودـبهب
 و می تواند کیفی، به مواد غذایی یا فرآورده های غذایی اضافه می شوند یا سایر خواص ایارزش تغذیه 

  .رنگ، اسانس یا سایر موارد باشدطعم دهنده، مواد نگهدارنده، : شامل
  
4-2-3  

  2بهداشت مواد غذایی
 مراحل کلیه شرایط و اقدامهای الزم جهت حصول اطمینان از ایمنی و مناسب بودن مواد غذایی در تمام

  .زنجیره غذایی
  
4-2-4  

  3 ایمنی مواد غذایی
به مفهوم آن است که هنگامی که مواد غذایی بر طبق مصرف مورد نظر تهیه و یا خورده می شود، آسیبی به 

  .مصرف کننده نخواهد رساند
  
4-2-5  

  4مناسب بودن ماده غذایی
  . برای انسان قابل پذیرش باشد ماده غذایی در ارتباط با موارد مصرف آنحصول اطمینان از اینکه،

  
  

                                                      
1- Food chain   

Food hygiene -2 
Food safety-3 

4-Food suitability  
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4-2- 6  
  1 برنامه های پیش نیازی

 برای حفظ محیط بهداشتی مناسب، تولید، جابجایی و فرآهم آوری  و فعالیت های پایه ای کهشرایط
  .غذایی ایمن برای مصرف انسانی در سرتاسر زنجیره غذایی ضروری استمحصوالت نهایی و مواد 

    
4-2-7  

  2 روش های خوب ساخت
   ذایی است و هدف آن حصول اطمینان از ـد های مواد غـد در واحـکلیه فعالیتهای مربوط به مدیریت تولی

 ،            ایمن و بهداشتی بودن غذا است که اصول آن در تمام مراحل تولید از تامین مواد خام تا محصول نهایی
  .به کار برده می شود

 
4-2-8  

  3وب بهداشتی روش های خ
در تماس بر ایمنی مواد وثر و و افراد م فعالیت های پایه ای که برای حفظ شرایط بهداشتی محیط شرایط و
  . در سازمان اجرا می شود،غذایی

  
4-2-9  

  4ترا ریختهفرآورده های غذایی 
 ستفاده از اجزاییاا  یمواد اولیه یا فرآورده های غذایی تولید شده با استفاده ازدستکاری ژنتیکیعبارت است از

  . از طریق فنون بیوتکنولوژیکی نوین، حاصل شده اند تغییر ماده ژنتیکی با استفاده از از مواد تهیه شدهکه
  
4-2 -10  

  دستکاری ژنتیکی
 که با استفاده از بیوتکنولوژی تغییر ماده ژنتیکی یک ارگانیسمیا ماده ژنتیکی برای تغییر طرح پیشنهادی 

 همچنین این ؛انجام گیرددستکاری ژنتیکی می تواند در سطوح مختلف مولکولی . ه باشدنوین به وجود آمد
  . ماده ژنتیکی باشد7 یا حذف6، جایگزینی5طراحی می تواند شامل وارد کردن

  
  
  

                                                      
Prerequisite Programmes– (PRPs) -1 

2- Good Manufacturing  Practice (GMP)  
3-  Good Hygienic Practice (GHP) 
4-Genetically Modified Food (GMF) 
5- Insertion  
6-Substitution   
7- Deletion 
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4-2-11  
  1تغییر ژنومی

یسم اری ژنتیکی بوده و در ارگانک که حاصل دست موجود در تغییر ژنتیکیعبارت است از ساختار فیزیکیِ
   .تراریخته وجود دارد

  
4-2-12  

   آنزیم

       .را تسریع می کنندهای بیوشیمیایی واکنش ،به عنوان کاتالیستهستند که پروتئین ازجنس آنزیم ها 
 .       افزوده می شوند محصوالت غذایی مختلف  بهعموما به عنوان ترکیبات کمک فرآوری کنندهاین مواد 

  .یمی است که برای تشکیل لخته در پنیر سازی استفاده می شودبه عنوان مثال رنت، که آنز
  
4-2-13  

    میکروارگانیسم 
شامل باکتری ها، قارچ ها و انگل های تک  -عبارت است از هر ساختار سلولی یا غیر سلولی میکروبیولوژیک

  . که قادر به تکثیر یا انتقال ماده ژنتیکی باشد -یاخته ای
  
 4-2-14  

  ترا ریختهمیکرو ارگانیسم 
 شامل تولید ، از طریق فنون خارج سلولی اسید نوکلئیکآنژنتیکی  موادعبارت است از میکرو ارگانیسمی که 

DNAتغییرداده شده است ،خل سلولها یا اندامک هاا د نوترکیب و تزریق مستقیم آن به.  
  
4-2-15  

 ل هاحالّ

  .اد مورد استفاده قرار می گیرد یا کمک به حل موهر ماده ای که برای حل کردنعبارت است از 
  
4-2-16  

 ل های استخراجحامل ها یا حالّ

و   استفاده،اجزاء یا ترکیبات این محصوالت ، فرآوری مواداولیه وحاللی که در جریان استخراجعبارت است از 
ر غیر  به طو، اما ممکن است که باقیمانده ها یا مشتقات آن در مواد غذایی یا اجزاء آن؛می شود جداسازی

ممکن است به عنوان ناقل و این مواد ؛ همچنین   وجود داشته باشد،از نظر فنی غیر قابل اجتناب  وعمدی
جهت سهولت ورود آنها به مواد غذایی عمل به  ، برای افزودنی های خوراکی و طعم دهنده ها،رقیق کننده

  .نمایند

                                                      
1-Genomic Modification  
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4-2-17  
 ترکیبات کمک فرآوری کننده  

و ممکن است به یکی از  دزوده می شونـی افـواد غذایـبه م ،یا تکنیکی  کاربردیهت تاثیرجه بکه  موادی
  :صورتهای ذیل عمل نمایند

 .که غذا در شکل نهایی خود بسته بندی شود، به طریقی حذف گردند  قبل از آن-
 ۀ در ماد،دی اما هیچ گونه تاثیر فنی یا کاربر؛شته باشندبسیار ناچیز وجود دامقادیر  در ، در غذای نهایی-

 .ایجاد ننمایند ،غذایی نهایی
 مقدار محسوس،به طورلی  و؛ تبدیل به ترکیباتی شوند که به طور طبیعی در مواد غذایی وجود دارند-

 .ترکیبات طبیعی موجود در غذا را افزایش ندهند
 
4-2-18  

  1روش اسکالدینگ
  .، به سهولت کنده می شوندگفته می شود که بر طبق آن، ریشۀ پرهای طیور با آب گرمبه روشی 

  
  ها ویژگی          5
   

   عمومی      ویژگیهای 1- 5
  

  :دنر باشی زی هایژگی وی دارادی حالل بایی غذایه و فرآورده هایمواد اول
  

حوی که آسیبی به سالمت و بهداشت مصرف کننده به ن ؛ ضرر باشدی مصرف کننده بی سالمتیبرا   1 - 1- 5
  . به آن اشاره گردیده است24-1-4بند است که در از ضرر در این تعریف، ضرر نوعی منظور . و جامعه نرساند

 و در هر مرحله از تولید تا مصرف، به هر شکـل ممکن دی حالل بایی غذایه و فرآورده های مواد اول  2- 1- 5
  : این ترکیبات عبارتند از. ـبات حـرام باشــدی از نجاسات و ترکیعـار

  . ل سگ و خوکیاز قبالعین، وانات نجس یرده ها و مشتقات ح فرآویگوشت و تمام-
 و مشروبات الکلیانواع  مانند . نجس وحرام هستندیاست که همگ و اصالتاً مایع  آوری آنچه که مست- 

  .هامشتقات آن 
   .، مردارر خونیه نجاسات نظی کل- 
   . چرکانند از خوردن آن تنفر دارد، ماًچه طبع انسان ذاتن خبائث، یعنی آ-
 خاک، البته به نحوی که مستهلک نگردد، ولی چنانچه مستهلک شود، به گونه ای که امکان جداسازی آن -

به روش های معمول میسر نباشد، خوردن آن اشکالی ندارد؛ هر چند باید از خوردن مقدار جدا شده و       
  .ته نشین شده اجتناب کرد

                                                      
1- Scalding  
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  .الف  الزامیوستیوانات حرام گوشت به شرح مندرج در پیت ح فرآورده ها و مشتقای و تمام، اجزاگوشت-
   .، نشده باشدی شرعتذکیه که یـوانات حـالل گوشتـی فـرآورده ها و مشتقـات حی و تمام، اجزاگوشـت-
  .ء انسانی دارندی که منشااجزا و تمامی فـرآورده ها و مشتقـات، گوشت -
  .شده باشندده یا بری از بدنش کنده ، آناتیوان حالل گوشت که در زمان حی بدن حی اجزا-

  :این اجزاء عبارتند از 1.پس از ذبح شرعی نیز حرام هستند،  از اجزای بدن حیوان حالل گوشتءپانزده جز - یادآوری
و 9، بیضه 8 و ماده7، آلت تناسلی حیوان نر6، نخاع یا مغز حرام که در میان تیره پشت است5، طحال4، رحم3، مثانه2خون ، فضله
، غدۀ هیپوفیز، پی، رباط زرد رنگ که در دو طرف تیره پشت است و 12، حدقه چشم11، کیسه صفرا10، غدد لنفاویتخمدان ها

  .  می گویند13 )ذات االشاجع(آن چه در میان سم حیوان است و به آن کیسه بین انگشتی 
  

ان یا آبزیور یوشـت دام، ط حالل، از گیی غذایه و فرآورده هایب مواد اولیچنانچه در ترک   3- 5-1 
 آن دام و دیبا استفاده شده باشـد،  سایر موارد مشابهو یوانیر عصاره گوشت، روغن حیومشتقات آن ها نظ

ن ی ا6 به شرح مندرج در بند ،ید شرعیوانات حالل گوشت بوده والزامات ذبح و صی جزو ح،یور و آبزیط
  .ده باشدیت گردی در مورد آن رعا،استاندارد

  
فرآورده های غذایی  مواد اولیه و مورد استفاده در تراریختۀ میکروارگانیسم های/میکروارگانیسم ها     4- 1- 5

 اجزای حیوانات یانباید شامل اجزاء حرام از قبیل خون  و دن شده باشتولیدباید از محیط کشت حالل  ،حالل
نباید از مخمرهای نیز  از آنها  مخمرهای استخراج شده و دیگر محصوالت مشتق شده؛ همچنینحرام باشد

  . شده باشند درستمستی آورفرآیندهای 
 
           به هر عنوان از جمله، مواد اولیه و فرآورده های غذایی حاللمورد استفاده درآنزیم های     5- 1- 5

نام آن  تهیه شده باشند و  باید از منابع حالل، اولیه، ترکیبات کمک فرآوری کننده یا محصول نهاییمواد
  .قید گردد باید بر روی برچسب  نیزمنابع

 
    الل حاز اجزاءباید  ، مواد اولیه و فرآورده های غذایی حاللمورد استفاده در افزودنی های غذایی   6- 1- 5
 به عنوان  مواد مستی آور نیز، حشرات و کلیه مشتقات آنها و ترکیبات حرام و عاری ازباشنددست آمده ه ب

  .باشندل  حالّۀباقیماند
  
قرار می گیرند، مورد استفاده   مواد اولیه ای که در تولید آنها  نیزغذایی ترا ریختهفرآورده های     7- 1- 5

غیر و نباید محتوی هیچ گونه اجزاء تشکیل دهنده فرآوری شده یا منشاء گرفته باشند  حالل از منابع باید
 که - شامل ترکیبات کمک فرآوری کننده -  فرآوری های روشهمچنین در تولید آنها باید از.  باشندحالل

  .، استفاده شده باشدهستنداسالم  احکام و قوانینمنطبق بر 
______________________  

  . از جمله گاو که کیسه بین انگشتی ندارد. البته در تمام حیوانات کلیه این پانزده جزء، وجود ندارد -1
2- feces   3- bladder    4- uterus    5- spleen     6- spinal cord      7- penis   8- vulva-vagina    9- testis         

10- lymphatic node     11- Gall bladder    12- iris   13- inter digital  
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 دی با و ویژگیهای این استاندارد،ت الزاماتی عالوه بر رعا، حاللیی غذایه و فرآورده هایمواد اولدر   8- 1- 5
ودن ماده غذایی، طبق نظر مراجع ذیصالح بهداشتی و قانونی بمربوط به بهداشت، ایمنی و مناسب الزامات 

  .رعایت گردند
  
  افزودنیهاویژگیهای        2- 5
  

 ؛ مورد استفاده قرار می گیرندفرآورده های غذایی حالل در ،ای که به عنوان افزودنی های غذاییمواد اولیه 
  از نظر انطباق با احکام و قوانین اسالم و   باق با قوانین و مقررات مراجع ذیصالح و قانونی، عالوه بر انطباید

  : دارای ویژگیهای ذیل باشند،بر حسب نوع فرآورده
  
   و مشتقات آن یگوشت        فرآورده های 2-1- 5

 از محصوالت  نباید،تیدرگوشت وفرآورده های گوش استفاده شده از قبیل مواد نگهدارنده  های غذاییافزودنی
شامل ترکیبات کمک فرآوری  -  فرآوری  های روش ازهمچنین در تولید آنها باید ؛غیرحالل تولید شده باشند

  .، استفاده شده باشدهستنداسالم  احکام و قوانینمنطبق بر  که - کننده
 
  مشتقات آن          فرآورده های لبنی و 2-2- 5

 نباید از محصوالت غیر ،و ژالتین استفاده شده در شیر و فرآورده های لبنی از قبیل رنت ی غذاییافزودنی ها
شامل ترکیبات کمک فرآوری  -  فرآوری های روش ازهمچنین در تولید آنها باید ؛حالل تولید شده باشند

  .، استفاده شده باشدهستنداسالم   احکام و قوانینمنطبق بر که - کننده
  
  تخم پرندگان و آبزیان و مشتقات آن از         فرآورده های حاصل2-3- 5

 نباید از محصوالت غیر حالل تولید ، پرندگان وآبزیان تخمفرآورده های در  مورد استفاده ی غذاییافزودنی ها
 که - شامل ترکیبات کمک فرآوری کننده -   فرآوری های روش ازهمچنین در تولید آنها باید ؛شده باشند
  .، استفاده شده باشدهستندم اسال  احکام و قوانینمنطبق بر

  
   مشتقات آن و   نوشیدنی        فرآورده های2-4- 5

 نباید از اجزاء ، استفاده شده در نوشیدنی های نگهدارنده ها و مانند رنگ دهنده های غذاییافزودنی ها
ک فرآوری شامل ترکیبات کم -   فرآوری های روش ازهمچنین در تولید آنها باید ؛ شده باشنددیغیرحالل تول

  .، استفاده شده باشدهستنداسالم   احکام و قوانینمنطبق بر که - کننده
  
به میوه و سبزی  محصوالت قنادی، ،شکرروغن های نباتی،  ،غالت، چربیهافرآورده هایی که از     2-5- 5

  .دست می آیند
  ، ژالتین و سایر افزودنی  چربی، مایه تخمیر، مواد نگهدارنده، آنزیم ها، هورمونها، رنگ دهنده ها،روغن ها
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همچنین در  ؛نباید از اجزاء غیر حالل بدست آمده باشند  این محصوالت نیزهای مشابه استفاده شده در
  احکام و قوانینمنطبق بر که -شامل ترکیبات کمک فرآوری کننده -   فرآوری های روش ازتولید آنها باید

  .، استفاده شده باشدهستنداسالم 
 

  .شوند فرآوری  مواد مستی آور بایا نباید از اجزاء غیر حالل تولید  نیزی که در زیر بندهای باال نیامده اندمحصوالت -یادآوری 
  
  ید شرعی الزامات ذبح و ص         6
 

 است و یـد شرعـیل جـزوالـزامـات ذبـح و صیط ذـیالم، شـراـن اسـین شرع مبـیوانـقاحکام و به موجب 
به از سوی سازمان های ذیربط  ،ن الـزامـاتیت ای  بر رعـا)17- 1-4ف بند یطبق تعـر (ی نظـارت شرعــباید

  و مقررات مراجع ذیصالح و قانونی در اینضوابطهمچنین عالوه بر این الزامات، باید کلیه  .عمل آمده باشد
  .رعایت گردندخصوص نیز 

  .شدحیوانی که ذبح می شود باید جزو حیوانات حرام گوشت نبا   1 -6
  . شرعی آگاهی کامل داشته باشد ذبح و احکامو از قوانین بوده  مسلمـاندیبح باا ذ 6-2
  .دریافت نموده باشدو قانونی را از مراجع ذیصالح  قانونی برای عمل ذبح های  مجوزذابح باید    6-3
  .بر زبان آورد» لحمدهللا «یا» اکبراهللا « ، »بسم اهللا«الفاظی مانند با تسمیه را به هنگام شروع ذبح،   6-4
خواه حیوان به صورت آویزان  ؛، باید رو به قبله باشد)سینه و شکم حیوان( ذبح محل ذبح و مقادیم   5 -6

  .قرارگرفته باشد یا به صورت خوابیده
زار تیز از جنس آهن یا نوع اب با ، آن اطراف خونیِ رگسیاه و دو ی مر،ینا   شامل،اوداج اربعه حیوان   6-6
  .ده شـوندی بر به طور کامل،، زنگ نزن مانند استیلآن
  .شروع گردد) سیب گلو(عمل ذبح باید با برش بر روی گردن و از ناحیه زیر حنجره   6-7
    حرکت حیوان یا خروج خون به صورت          نشانۀ زنده بودن، .برحیوان زنده واقع شود ذبح بایستی، 6-8

  .جهنده می باشد
 هم چنین. یل و خطوط ذبح نباید به طور همزمان برای ذبح حالل و غیر حالل استفاده شوند، وساابزار  6-9

، مطابق دستورات یر شرعی تطهیه جنبه های کلیدبه خط حالل، باذبح از خط غیر حالل ر خطوط ییدر تغ
  . و با نظارت شرعی نـاظـران، انجام پذیردن اسالم یشرع مب

 به گونه ای  مراجع ذیصالح و قانونی باشد وضوابطنطبق با آیین نامه ها و  مباید شوک قبل از کشتار   6-10
  .گرددنباشد که موجب مرگ حیوان 

  .باید اجتناب گردد ، قبل از مرگ ذبیحه،)پوست کنی( بریدن نخاع و کندن پوست حیواناز    6-11
  .یرندمورد رعایت قرار گباید   آئین کارهای بهداشتی برای کشتار دام و طیور 6-12
     .رعایت گردندباید ماهی و میگو  کار های مرتبط با نگهداری، پخش و عرضه گوشت آئین  6-13
  .انجام پذیردبهداشتی از مراجع ذیصالح و قانونی  دارای پروانه  هایذبح باید در کشتارگاه  6-14

در صورتی می تواند قابل قبول باشند  ، آن کلیه فرآیند های بعدی نیز،صید عمل ذبح و،در کشورهای غیر مسلمان  -یادآوری
  .قانونی نظارت و گواهی گرددذیصالح و  مراجع که الزامات این استاندارد برآورده شوند وکل فرآیند توسط
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  فرآیند اجرایی ذبح دام       7
  
   بررسی سالمت حیوانات قبل از عمل ذبح  7-1

 . بازرسـی اسـتاندارد کنتـرل شـوند        روش بر طبـق     و مجاز توسط دامپزشک    باید   ،حیواناتی که ذبح می شوند    
   .تامین گرددتا حد امکان همچنین امکانات رفاه دام نیز 

  
 تمیز کردن و شستشوی حیوانات   7-2

 باید در صورت ،حیوانات کثیف. حیوانات فرستاده شده برای ذبح عاری از مدفوع، ادرار و گل باشندبهتر است 
  و شسته شوندو  که برای این منظور در نظر گرفته شده است، تمیز  ایه حصار یا در محوطداخلامکان در 

  . جداً خودداری شود،از ذبح حیواناتی که هنوز تر هستند
  
 جلوگیری از مخلوط شدن حیوانات مختلف   7-3

 حصار، هنگام تمیز  داخلبه منظور اجتناب از مخلوط شدن گروه های مختلف حیوانات در حین انتقال آنها به
همچنین از ذبح حیواناتی که تازه به . مراقبت ویژه ای صورت پذیردباید  انتقال به محوطه ذبح،  یاردن وک

  . استراحت کافی نمایند، خودداری شود تا دام ها قبل از ذبح،کشتارگاه رسیده اند
 
 

 هدایت حیوانات به محوطه ذبح    7-4

بـه  بـه روشـی انـسانی        از طریق یک راهرو      ،شرایطتوسط پرسنل واجد     می شوند    حیواناتی که ذبح   بهتر است 
 هـدایت   ذبحبه سمت مکان    را   حیواناتیی که   راهروتا در انتهای    همچنین بهتر است    د؛  محوطه ذبح برده شون   

 حیوانـات دیدن   ازهستند،  ی که در خط منتظر      حیوانات کننده نصب شود تا     یک پرده یا سیستم جدا     می کند، 
 .گردند منع  یا در حال ذبح،ذبح شده

  
  

   الشه سالمت بهداشتی بازرسی    7-5
قضاوت در مورد الشه یا بخشی از آن باید . پذیرد انجام مجازبازرسی بعد از کشتار باید توسط یک دامپزشک 

  و مقررات مطابق استانداردها،الزامات و شرایط گوشت تازه دام مناسب یرای مصرف خوراکی انسانبر اساس 
   .مربوط باشد

   
 الشهی  شستشو   7-6

که قسمتهایی که هنوز بر اثر   به طوری؛ شده و تا مدتی به صورت آویزان نگهداری شودشوالشه باید شست
شستشو، خشک کردن، سرد کردن و منجمد  .درجه حرارت الشه و شستشو خیس هستند عاری از آب شوند

  . انجام گیردو در مکان و دمای مناسب کردن باید با ابزارهای مناسب 
  . استالزامی برای به حداقل رساندن ورود خون به زنجیره غذایی ، الشه به قدر امکانیشستن خون های اضاف -ادآوریی
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  الشه  گذاری شانن    7 -7

 .  پذیردانجامتشکیل شده است،  حالل که از موادباید با جوهر درجه غذایی نشان گذاری 
 .نمایدنباید ترکیبات حرام را به الشه وارد و بخش غذای حالل مناسب باشد روش مهر زدن باید برای استفاده در  -یادآوری

  
  فرآیند اجرایی ذبح طیور   8 

  
 دریافت طیور در کشتارگاه و انتقال برای ذبح    8-1

  . برای ذبح انتقال داده شوند، باید در کوتاه ترین زمان ممکن،ماکیان رسیده به کشتارگاه
  
  ات قبل از عمل ذبحبررسی سالمت حیوان    8-2

. شوندکنترل بازرسی استانداردروش طبق بر   ومجاز توسط دامپزشک باید ،ماکیانی که کشتار می شوند
  .وارد خط نشوند هستند،  یا در حال مرگ اند و قبالً مردهکه یاطمینان حاصل شود که ماکیان بایدهمچنین 

  
  طیورذبح 8-3
  
   ذبح دستی  8-3-1

 باید الزامات ذبح  مراجع ذیصالح و قانونی،ضوابطر رعایت کلیه آیین نامه ها و در ذبح دستی طیور عالوه ب
  . این استاندارد نیز رعایت گردد6 مندرج در بند ،شرعی

  
    ذبح مکانیکی8-3-2
  
 ، مراجع ذیصالح و قانونیضوابطرعایت کلیه آیین نامه ها و  عالوه بر ،ذبح مکانیکی حیواندر  2-1- 3- 8

  .نیز رعایت گردد  این استاندارد6مندرج در بند  ، شرعیالزامات ذبح باید
قرار به قبله   روآننه و شکم ی گردن، قفسه سکه در حالین و پس از آویزان شدباید وان یح  2-2- 3- 8

 .دشو ، ذبحدارد
برای هر عمل ذبح،  باید با اختیار و اراده ذابح باشد، بنحوی که ،عمل ذبح توسط تیغۀ مکانیکی  2-3- 3- 8

  .حرکت درآوردا دست به  و آنگاه تیغه را ب جاری کردهرا بر زبان تسمیه یک
  . خواه با این عمل یک حیوان سر بریده شود یا چند حیوان یک تسمیه برای هر بار حرکت تیغه مکانیکی کافی است،-یادآوری

  
  .دشروع شو) سیب گلو( زیر حنجره از ناحیۀ ،عمل ذبح باید با برش بر روی گردن  2-4- 3- 8
جنس آهن یا نوع آن مانند از   وباشدلبه  دارای یک  تیز واستفاده شده باید تیغه مکانیکی   2-5- 3- 8

  .ساخته شده  باشد استیل زنگ نزن
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 توسط ی کهحیوان هر حیوان را از نظر ذبح صحیح بررسی کند و هر ،الزم است کشتار کننده  2-6- 3- 8
 .گردد به صورت دستی ذبح رعایت کلیه الزامات ذبح شرعی، با بایدذبح نشده باشد، چاقوی مکانیکی 

  . صورت پذیرد،خونگیری کامل  در هنگام ذبح باید 2-7- 3- 8
  
  )کندن پر(ر کنی پَ   8-4

اسـتفاده از آب داغ و هـوای        . تا فرایند پرکنی آسان شـود      قرار گیرد  آب داغ   یا هوای داغ در معرض   الشه باید   
 همچنـین الشـه هـا قبـل از          . پذیرفته است  ، و مقررات مربوط   ضوابطا رعایت   ب نگیاسکالدداغ به عنوان روش     

  .باید به طور کامل جان داده باشند ،ورود به مرحله اسکالدینگ
 
  بعد از کشتاربازرسی   8-5

  .د مورد بازرسی قرارگیرمراجع ذیربط مقررات و بر طبق قوانین ،کشتاربعد از باید هر الشه 
  
    عرضهو یبسته بند، ، انبارشیر الزامات فرآو       9
  

  ،ارشـ، انبـیزامـات فــرآورــزوالـــل جیط ذـیالم، شــراـ اسـقدسـن شـرع میاق با مـوازـدر انطـب
 که باید عالوه بر رعایت  باشـدی مـ، حـاللیـی غـذایــه و فـرآورده هایمـواد اولـعرضه و  یسـتـه بنـدب

  .مورد توجه قرار گیرندو قانونی،  و مقررات مراجع ذیصالح ضوابطکلیه 
  
 دیبا ، حاللیی غذایه و فرآورده هایمواد اولد ین آالت مورد استفاده در تولی دستگاه ها و ماش، ابزارهیکل  1- 9

  . شده باشند،ی شرعری از نجاسات بوده و تطهیعار
.  باشندهم زمان دی نبا، در صورت تماسحالل،ریو غ حالل یی غذایه و فرآورده هایمواد اولد ی   خط تول2- 9

، مطابق دستورات شرع یر شرعی تطهیه جنبه های کلدید حالل، بایر خطوط به خط تولیی در تغنیهم چن
  . ردی نـاظـران، انجام پذیو با نظارت شرعن اسالم یمب
  .اشدبزامات تطهیر شرعی الـبا رعایت  دی، بااللـ حیی غذایرآورده هاـه و فیمواد اولا نبارش حمل و   3- 9
، ی بسته بند عمومیی هایژگی با الزامات و وید، با حاللیی غذایه و فرآورده هایمواد اول یبسته بند  4- 9

 منطـبق با -یت الزامات اختصاصیعالوه بر رعاهم چنین  . باشدیینوع فرآورده غذا با مطابق بوده و مناسب
 ی از نجاست بودن بسته بندی و عاریرع شیت جنبه های رعاید با- ییاستــانـدارد خاص هر فـراورده غـذا

  . لحاظ گردد،زین
روش تولید مواد اولیه و فرآورده های غذایی حالل باید به گونه ای باشد که تغییری در اصل حلیت آن   5- 9

   .ایجاد نگردد
 ضوابط ومقررات مراجع  بر اساس،ویژگیهای مرتبط با مواد غذایی و مواد بسته بندی باید با شرایط   6- 9

    . باشندمنطبق  ،ذیصالح و قانونی
  .هستند، تهیه شده باشندغیر حالل مواد بسته بندی نباید از مواد اولیه ای که    7- 9
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  . باشدو ایمنی مصرف کننده  مواد بسته بندی نباید محتوی هیچ گونه ماده اولیه مضر برای سالمتی 8- 9
که آلوده به عناصر غیر حالل و نجس هستند، آماده سازی، مواد بسته بندی نباید با استفاده از ابزاری   9- 9

 همچنین کلیه مراحل تولید، حمل و نقل و انبارش این مواد باید به نحو کامال مجزا از ؛فرآوری و تولید گردند
  .مواد غیر حالل صورت پذیرد

 فرآوری، انبارش، ل از مراححالل در هر مرحلهمواد اولیه و فرآورده های غذایی  تفکیک و جداسازی  10- 9
غیرحالل نجس و  مواد با آن هاآلوده شدن یا  آمیختن ازد کهـونه ای باشـبه گباید  هـعرض  وبسته بندی
  .به عمل آیدجلوگیری 

  
  شناسایی و قابلیت ردیابی     10
  

و ناسایی  ش، فرآیند تولیدتمام مراحل  در ، مناسب روش های باید با ،حاللمواد اولیه و فرآورده های غذایی 
 .دگردشناسایی و  اندازه گیری ، پایش،وضعیت غذای حالل باید با توجه به الزاماتهمچنین  ؛دنشوردیابی 

 ثبت ،جایی که قابلیت ردیابی یک الزام است، محصول باید کنترل شود و شناسه منحصر به فرد محصولدر 
الزامات مرتبط با کننده مواد غذایی و  استاندارد های آئین کار اصول کلی بهداشتی واحدهای تولید .گردد

      با مطابق،، همچنین ایمنی مواد غذایی و روش شناسایی و ردیابیسیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
ISO 22005،  جهت طراحی و اجرای ،را ارائه داده و الزامات پایهالزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی 

می تواند توسط سازمان های اجرا  قوانین این. دنمایذای حالل را مشخص می سیستم قابلیت ردیابی برای غ
  . در هر مرحله از زنجیره غذایی به کار گرفته شود،کننده

  
  
  
  
  

  ی نشانه گذار          11
  

منطـبق با  یت الزامات اختصاصی، عالوه بر رعا حاللیی غذایه و فرآورده هایمواد اول یدر نشانه گذار
 بر اساس قوانین و مقررات ،الزم به همراه اطالعات اللـالمت حـدرج ع اص هر فـراورده،ـد خاستــانـدار

  . استیزامـال هـیوـانـه و ثـیـ اولیاـ هیدـته بنــ بسیبر رو ،مراجع ذیصالح و قانونی
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  الفوست یپ
  )الزامی(

  وانات حرام گوشتی ح
  

         ، و دوزیستانـانی آبـز،، پرندگـانیاکن خشکـ ساتـنواـی بخش حچهـاررام گوشت در ـات حـوانـیح
   :رندی گی قـرار میمورد بـررس

 
  یساکن خشکوانات یح  -  1
  

حیوانات هم چنین تمامی درندگان و  و حیوانات شکارچی، به طور کلی حیوانات دارای چنگال یا دندان نیش
وانات حرام یر در مورد حی زیتوان به مثال ها ی نمونه میبرا . جزو حیوانات حرام گوشت هستند،مسخ شده

وز پلنگ، روبـاه، خرگوش، کفتار، سوسمار، یر، پلنگ، یسگ، خوک، گربه، ش : اشاره کردیگوشت ساکن خشک
   .، میمون و فیل، تمام انواع حشراتیغیمـار، مـوش، عقرب، سمور، سنجاب، جوجه ت

  
  1پرندگان  -  2
  

  :رندی گیل قرار میذ 2 دستهسه ، پرندگان حرام گوشت دریبه طور کل
   غیرهن، کرکس ویباز، عقاب، شاه: ری چنگال نظی   پرندگان دارا-الف 
  خفاش، طاووس : ری نظ،نه دان ندارندی چ یا که سنگدانی   پرندگان-ب   
  .شتر باشدی که به هنگام پرواز، بال نزدنشان از بال زدنشان بی   تمام پرندگا ن-پ   

  

  ان یآبز - 3
  

  . فلس، حرام گوشت هستندیان دارایگو و  ماهیر از میان به غی آبزتمام
  
  
   دوزیستان- 4

  .  مانند قورباغه؛ حیوانات دوزیست که هم در آب و هم در خشکی زندگی می کنند، حرام می باشندیتمام
  
  

__________________________________  
  
  . است و آبزیتابع خود پرندها حرام بودن، یث حالل یاز حان یو آبزتخم پرندگان   -1
   . پرنده ای خاص وجود ندارد؛ موارد ب و پ مالک عمل قرار می گیرد بر حرمت دال ،)نص (ریحص  شرعی حکمدر مواردی که -2
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  پیوست ب
  مکان ذبح

  )  یاطالعات( 
  

  :مکان ذبح
واحدهای  ول کلی بهداشتیآئین کار اص الزامات برنامه های پیش نیازی الزم، تبیین شده در باید مکان ذبح

 - و سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی)1836شماره ، ایران  استاندارد ملی(تولید کننده مواد غذایی 
 . را برآورده سازد) 22000  ایزو- شماره ایران، استاندارد ملی ایران (الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی

   .دنمایا برآورده  مراجع قانونی و ذیصالح رالزاماتشرایط فیزیکی مکان ذبح باید همچنین 
  :دنرعایت گرد موارد ذیل در این ارتباط باید

 .بازرسان قرار دهددر اختیار دام، فضای مناسبی را برای بررسی سالمت  باید ،)بارانداز( محوطه تخلیه دام  - 1
خودکار / ای به صورت الکتریکی قرقره ۀسیستم زنجیرباید درمحل ورودی به محوطه مخصوص عمل ذبح،  -2

  .مورد استفاده قرار گیرد که به منظورآویزان کردن حیوان وجود داشته باشدیا دستی 
که به صورت خودکار قابل حرکت بوده یا به صورت دستی  سیستم ریلی مجهز به زنجیره قرقره ای  اسقرار- 3

 .میسر گردد توالی جریان کار نماید تاعمل 
 بزها،  و  گوسفندان،خصوصاً برای گاوهام) بارانداز(متحرک یا ثابت و محوطه تخلیه دام سکوی بارگیری  -4

که به کارگران کمک کند تا پوست کندن و آماده سازی الشه را با سهولت باید به گونه ای طراحی شده باشد 
 .و کارایی انجام دهند

  محوطه توزین  وجود - 5
 )ب با فشار زیاد، ترجیحاً خودکارآ( شستشوی الشه  ای برایمحوطهوجود   - 6
) چاقو،آویز و غیره( که بمنظور شستشو،ضد عفونی یا استریل کردن ابزار آلودهگرم  آب حاویمخزن  وجود - 7

 ی کهمجهز به شیر ،ییدستشوسینک ظرف نگهداری مایع ضدعفونی کننده و نیز  مورد استفاده قرار گیرد و
   .نماید عمل ، یا چشم نوریبا پا یا زانو

  .در دسترس باشد به طور دائم باید  کهتامین آب پاکیزه و پر فشار - 8
 .کلیه مایعات ضد عفونی و گند زا باید برای استفاده در بخش غذای حالل مناسب باشند - 9

تطهیر شرعی در تمامی مراحل مورد شستشو و میسر نباشد، در صورتی که استفاده از چنین موادی : یادآوری
 . استنیازالزامی

 ؛ همچنـین  عمل ذبح ومراحل بعدی آن باید در محوطه تعیین شده برای محصوالت حـالل انجـام شـود                  -10
  . سایر فعالیت ها جدا شوند از باید به طور فیزیکی،تمامی محوطه های تعیین شده
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  پ وستیپ
  رفاه حیوانات/ مالحظات اسالمی حقوق

  )  یاطالعات( 
  

 . شده است، ذبحهنگام در اخصوص م به کاهش رنج حیواناتۀ زیادی توصیی،م اسالاحکام و قوانیندرطورکلی ب
  :ندگردمی تقسیم  ،دستۀ کلی مستحبات و مکروهات ذبح دواین توصیه ها به 

 
   ذبحاتمستحب      )الف

  آَشامیدن حیوانبه منظور ،در اختیار قرار دادن آب قبل از ذبح  -
 استفاده از چاقوی بسیار تیز    -
   سریع و خالی از مزاحمت  بحذ   -

 
   ذبحمکروهات) ب
 . پرورش یافته است،کشتار کنندهشخص انجام عمل ذبح حیوانی که توسط  -
 حیوانات سایر در مقابل ،انجام عمل ذبح -
  ذبح حیوان باردار -
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  پیوست ت
  واژه نـامـه

  )  یاطالعات( 
  

  آب مضاف
رند مانند آب هندوانه و یا چیزی بدان مخلوط شود، به گونه ای که به آن آب آبی است که ان را از چیزی بگی

  1 .هم چون آب گل آلود. نگویند

  

  آب مطلق
 آب قلیل -2 آب کر    -1: آب مضاف است و قید مذکور در آن را ندارد که شامل پنج قسم استدر مقابل 

   2  آب چاه-5 آب باران    - 4 آب جاری    - 3

  

  استصحاب
ن داشته یقی ی، حکم شرعی از موضوعات دارایا موضوعی و ی از احکام شرعی نسبت به حکمیکه مکلف یوقت

بر طبق . ن داشت، شک کندیقی بودن آن چه به آن ین او متزلزل شود و او نسبت به باقیقیباشد و سپس 
  3. کندی نمین سابق عمل کرده و به شک الحق که بعداٌ حاصل شده، توجهیقی

  
  اصاله الصحه

 شود ی که شک می شود، زمانیصادر م ]که آگاه به احکام شرعی است[ی که از مسلمانیحکم به صحت عمل
ا لباس ی کند ی را ذبح میوانیا حی کند ید و فروش می خری که شخصیمثال زمان.؛ در صحت و فساد آن عمل

ه یره عملیاجماع ، سو ادله آن عبارتند از  . شودی، حکم به صحت آن عمل م....  کشد وی را آب مینجس
 4.ثین، حدیمسلم

 آن ی سر زند و شما در درستی از کسیاگر عمل:  اصطالحات اصول چنین آمده است یدر فرهنگ تشریح
ح را بر آن بار ید ، و تمام آثارعمل صحی این قاعده باید عمل او را حمل بر صحت کنیشک کنید ، با اجرا

  5. قاعاتی باشد، مثل عقود و ایر عبادیا غیل نماز  مث، باشدیکه آن عمل عباد نید اعم از ایکن
  

___________________________________ 
  
  .406ص  ،ق1416دار النفائس، : یروت، چاپ اول، ب، معجم الفقها، محمدیرواس قلعه ج -1
  .446 همان ص -2
، 1385، یحقوق اسالم: اپ اول،  جلد سوم، قم و عباس زراعت، چیید مسجد سراین حمییترجمه و تباصول الفقه،  مظفر، محمدرضا، -3 

  . 498 – 499صفحه 
    53 – 54، صفحه 1379، یدفتر نشر الهاد: چاپ هفتم، قماصطالحات اصول و معظم ابحاثها، ، یرزا علی، حاج مینی مشک-4
 .89 ص1374 ، ینشر ن:  ، چاپ اول ، تهران اصطالحات اصولیحیفرهنگ تشر ، یسی ، عیی وال-5
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  1هیل عدم تذکاص

 ،هیق تذکـا شک در تحقی ،هی تذکیت آن برای به لحاظ شک در اصل قابلی،وانیـه حیدر صورت شک در تذک
وان مردار ین صورت حیا در این که آیکن در ای ل.ه آن استیه، اصل، عدم تذکی تذکیت برایپس از احراز قابل

 2. ختالف استا نه، ایاست تا احکام مردار مانند نجاست بر آن مترتب شود 

  
  ]Acitification(  ]Tathir      (ریتطه
  3.ز نجاست، ازاله نجاست ای پاک سازیشه طهر به معنایاز ر
  

  ]Forbidden( ]Haram          ( حرام
  4 .ضه استی حرام به ترک فریضد حالل، و گاه .آنچه در شرع ممنوع است

  
  ]Lawful  ]Halal)         (حالل

  5. ضد حرام . است، آنچه شرعاٌ جائز استیرمت الهآنچه خارج از حدود ح
 

  ]Zebh[        (Slaughter) ذبح
  6 . جاندار]مری [حلقوم و ]سیاهرگها [قطع کردن رگها

  
  ]Lawgiver(     ]Sharea         (شارع

 ]مو ائمۀ معصومین علیهم السال[  کند و او خداوند سبحان و رسول اویع می که احکام را ابتدائاٌ تشریکس
  7. است

  
___________________________  

  
  .المی جاری می شودس این اصل فقط در کشورهای غیرا-1
موسسه دائره لمعارف : چاپ اول ، قم )السالم  همیت علیمطابق با مذهب اهل ب( ، فرهنگ فقه د محمود یت اهللا سی ،آی شاهرودی هاشم-2

  .109ق، ص1381،یب باسمه چیرزا حبیدار الطباعه م:  ، تهران فرائد االصول، یض، مرتیانصار: ز رکین. 523-522 ، ص 1382، یاسالم
  .113ص.ق1416دار النفائس، : روتی، چاپ اول، ب، معجم الفقها، محمدیرواس قلعه ج-3
  .227همان ص-4
  .163همان، ص-5
  .190 همان،ص-6
  .231 همان ص -7
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  )Lawful (             شرع
  ]بیان می کند[. 1 کندی بندگانش ظاهر می از احکام برایتعالآنچه خداوند تبارک و 

  
   یشرع

  2 . باشدیات شرع میآنچه مطابق با مقتض
  

  ال ضرر قاعده
  )ی و  چه حکم وضعیفیچه حکـم تکل( . جعل نشده استین حکم ضررین که در شرع و دیخبر دادن شارع از ا

  3" االسالمیال ضرر و ال ضرار ف": ـالم کـه فرمـودنـد مکـرم اسی اسـت از نبـیـتیـن قاعـده روایمسـتند ا و
  

  مطهر 
  4. ن برنده نجاستیب از ازاله کننده نجاست،

  
  ]Sacrifice-Camel-by cutting the jugular vein ( ]Nahr        (رـنح
  5. نهیک سی گردن نزدیزه در باالیه شتر، فرو کردن نیتذک

  
  ]Filty(    ]Najes       ( نجس
                                        :نجس بر دو نوع است . ه متصف به نجاست گرددآنچه ک

  . ته و خوکیم،  خون، غائط،مانند بول رد،ی پذی است که طهارت نمیزیوآن چ: نینجس الع - 1
 6.  را کسب کرده استیگریز دیست اما نجاست چی است که اصلش نجس نیزیو آن چ: متنجس - 2

  :ف شده است ین تعرین چنی نجس العیحات فقهدر کتاب فرهنگ اصطال
  7.  فـرو کا مانند خوک،.آنچه مرده و زنده و تمام اجزاء آن نجس است

  
  

_____________________________________  
  .231ص ،ق1416دار النفائس، : روتی، چاپ اول، ب، معجم الفقها، محمدیرواس قلعه ج-1
  .231 همان ص-7
  . 211 – 245، صفحه 1384ل ما، یانتشارات دل: قم، جلـد اول،چاپ دومه، ی القواعد الفقهحسن،د محمد ی، سیبجنورد -3
  .406ص  همان،، ی رواس، قلعه ج-4
  .446 همان ص -5
  .445  همان ،ص -6
  .30ص.1368 نا، یب:  جای ،چاپ اول، بی، فرهنگ اصطالحات فقهزاده، عمرانی عل-7
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