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  بسم هللا الرحمن الرحیم

  ن�اج ماش�ة ل�� إم�اض�ات 

  مالح�ة مه�ة ((ال���ل�ات م�ل��ة أی��ا وردة))

  رعا�ة ال�ق�ة ال�امل وت���ة ع�لها

اذا �ان م���ًا ُتع�ل اال�قار في م�حلة م�ق�مة م� ال��ل ع� ���ة الق��ع ل���� 

اإلصا�ات واالجهاض ال����ل م� ال�ث� وال��ح والع�اك، وان ال��ة ال���ة او اإلدارة ال�اج�ة 

أساب�ع  ٤ او ٣ع�� ت�ف� ح�ائ� وم�اع �ا��ة هي نقل ج��ع الع�الت واال�قار ال��امل خالل 

ق�ل م�ع� ال�الدة ال���قع الى م�اعي والدة مع�ولة او م���ات مف��لة وت�ف� ه�ه الع�ل�ة ال�ق� 

خ��صًا ع�� ال�ف��� على اال�قار ال��امل خالل م�س� ال�الدة ��ن ���ة ال�اش�ة ت��اج الى 

�قار ال��ف�ة ائ� وم�اع �ا��ة هي إ�عاد ج��ع اال�وال��ة ال���ة ا��ًا ع�� وج�د ح ع�ا�ة اقل،

ال�امل ت��اج الى  ال�ق�ةفي الق��ع ع�� حل�ل م���ف ف��ة ال��ل ، و��ا ه� مع�وف ان 

ة والی�ج� اف�ل م� خارج ال����ة ت�ارس �ال�ع� ال��اضة اال في األج�اء ال�اردة او ال��اح الع

  ��ه ال�ق�ة ال��اضة ح�� ���� لها ال���ة ����ة.

  عالمات ال�ضع او ال�الدة :

تغ��ات ع�� ال�ق�ة ال�امل ت���  لاأل�ام القل�لة االخ��ة م� ف��ة ال��ل ت�� خالل

�ال���ة لل���ي او ال��اق� الل�ان ی���عان ����ة �ا��ة ان م�ع� ال�الدة ل�� �ال�ع�� وم� ه�ه 

او  العالمات ��� ح�� ال��� ���� ت�اخي ال�وا�� ال��ض�ة سام�ة لع�الت ال�فل �ال�ق��

ل�اخل وسق�� مالح� ح�ل ق�ة ال�یل والع�ام ال�ب�س�ة ول��نة الل�� في تل� االرت�اء ن�� ا

قة ال��اء و���ة ال���قة ���ل عام وان س�� ال��اخي ه� ه�م�ن ال��الك��� ��ل� ت�رم م��

وان�فاخ مل��� في ال�ل�ات وال��ع ���ل عام إضافة الى تغ�� مفاجئ في  ة�لاالف�ازات ال�ه�

ن ه�ه ال�غ��ات ت��أ عادًة في ال�الث او األر�ع �، و الى ل�أ حل��ي ل�جإف�ازه م� مادة مائ�ة 

ة و�قاع�ة عام األساب�ع ق�ل ح�وث ال�الدة وت��ح اك�� وض�حًا ع�� ال�ق�م م� وق� ال�ضع

خ��ة دون ��� م�ا في اال�قار األك�� ع��ا واح�انًا تل� األأت�ه� ه�ه ال�غ��ات في الع�الت 

ح�وث ج�ء م�ها، اما العالمات األولى ال�اض�ة لل�ل� هي ع�م  وح�وث �ل ه�ه ال�غ��ات أ

اس�ق�ار ال�ق�ة و���ل واضح خالل ال�اعات القل�لة ق�ل ال�الدة ، وق� ت��ك ال�ق�ة الق��ع وت��قل 
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الى م�ان اك�� ع�له داخل ال����ة او ال��عى وهي ت�ی� رأسها وت��� �ع���ة الى ال�لف 

م�احل ق���ة وال��� في ذل� ه� ال�قل�ات ال�ي ت��ث وت��ر االض��اع وال�ق�ف على 

��� ت�ف�� غ�ف م�اس�ة داخل ال��� ل��اح ع�ل�ة ال�الدة، ولل�فا� على ص�ة وح�اة ال��ل�د 

ومالئ�ة ت��ى غ�ف ال�الدة ح�� ت��ن ذات أرض�ة مف�وشة �ال��� او الق� والت���� على 

ة وت��ن جاه�ة ومعق�ة ق�ل ال�الدة ال�ع ن�اف� ����ة م�ا ���ن س�� في ح�وث ت�ارات ه�ائ�ة

ذا إة ال�ق�ة على ال�الدة �ف��ة ل��اعو��� إعالم ال���� ال����� ل��اجعة اال�قار خالل ه�ه ال

ال�قار ال�ي ت���ك ح��ات ق��ة خالل ااح�اج� ال�الة وخ��صًا اال�قار ال�ي تل� ألول م�ة و 

غ�� ���عي م�ا �ع�ل على صع��ة ال�الدة  ف��ة ال��ل الن تل� اال�قار ق� ���ن وضع ال����

س�� ان عالج م�ل ال�� ل�ل� ��� إح�ار ال���� ال����� او ال���ي او ال��اق� ال����س و 

  تل� ال�االت.

  الع�ا�ة �ال��ل�د �ع� ال�الدة

ب�اس�ة اللع� م� ق�ل االم ل��ه�ل ع�ل�ة  ان الع�ل ح�ی� ال��الد ی�� ت���فة عادةً 

ذل� ��� ال�أك� م� ع�م وج�د اغ��ة تغ�ي الف� وال������ إذ ��� إزالة  ال��ف� و�ذ ل� ���ث

الغالف ال����ي وال�ادة ال��ا��ة م� ف� وانف الع�ل وس�� الل�ان الى االمام  واذا ل� ی��أ 

 �ی�� ���رة م�عا��ة واذا ل�م االمرخائه �اال�ل �ال��ف� ��� ال�غ� على ال��ر و الع�

هه) اذا �ع�ل على ت�ف�� ال�ماغ خالل وضعة على مق�مة ال�أس (ال��اس���ام ال�اء ال�ارد م� 

عي �فعل ال�الدة لق�� ��له ى الغال� ی�� ق�ع ال��ل ال��� ���ل ���لت�ام ع��لة ال��ف� وع�و 

س� م�  ١٠) س� وان ل� ���ث ذل� ��� ق�ع ال��ل �إس���ام مق� معق� ���افة ٤٠ -  ٣٠(

�اح ع�� ت���فا لع�لها ب�اس�ة اللع� وق� ���ن ذل� ش�ل إن ال�ق�ة ت�ع� �االرتج�� الع�ل. 

���عي لل��ف� االص��اعي إضافة الى ذل� فان ه�ه الع�ل�ة ت�ف� ع�ل جهاز دوران الع�ل 

ون�ول حل�� ال�ق�ة ، واذا ف�ل� األم في لع� ع�لها ���� إغ�اؤها على ذل� ع� ���� رش 

  قل�ل م� ال��الة ف�ق الع�ل.

�ع� ت���فه م� ق�ل االم و��ضع ل�ح�ه، وق� ث�� ان الع�ل ی��أ عادًة �قف الع�ل 

�ث ان وت��ل ه�ه الف��ة اذا ح�ث� ال�الدة ل�ًال، وان حال�الدة  ساعات �ع� �٣ال�ضاعة خالل 

ساعات ��� إب�اء ال��اع�ة في إرشاده ن�� ال��ع ووضع  ٦ـ - ٥الع�ل ل� ی�ضع �ع� م�ور 

ع� ال�ضاعة ح�ى مع ال��اع�ة ����  �ل ض��فًا ج�اً ، وع��ما ���ن العال�ل�ة داخل ف�ه
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ع��ئ� تغ�ی�ة م� ق���ة ال��ا��ة ح�� ت�لئ بل�أ االم وت�ضع في ف� الع�ل ل��ان ال���ل 

  على ه�ا الغ�اء ال�ه� ل��اة الع�ل ال���ة. 

  ت���ة الع��ل

ج��عًا �ارس في ال�ق� ال�اض� ل����ة الع��ل ول��ها ه�اك الع�ی� م� األن��ة ال�ي تُ   

، و�ق�� �االن��ة تقع في م���ع��� رئ������ ه�ا ال����ة ال�����ة وال����ة االص��ا��ة

ال�����ة هي ال�ضاعة ال�ف�دة وهي ال���قة االق�م ح�� ُت�ضع ال�ق�ة ع�لها ح�ى ��ف ت�ف� 

حل��ها او ��� الع�ل إح��اجة م� ال�عي و���قف ع� ال�ضاعة، وج�ت م�اوالت م� وق� الخ� 

ادة حاصل الع��ل م� �ل �ق�ة وذل� ب�ضع ع�ل واح� او ع�ة ع��ل إضا��ة مع ال�ق�ة ل��

ال��ع�دة، ان أن��ة ال�ضاعة  اول�ضاع�ها م�ا أد� الى ت��ر ��ائ� ال�ضاعة ال��دوجة 

ك�ن اله�ف م� ت���ة ه�ه  ال�����ة غ�� مق��لة ��نها غ�� م���ة في ق�عان ماش�ة ال�ل��

 ال�ل�� ول�� الل�� ل�ل� ی���� الل��ء الى أن��ة ال����ة االص��ا��ة الق�عان ه� ان�اج و��ع

وت� �الفعل ت���� ال�ع� م�ها، و�ق�� �ال����ة االص��ا��ة هي اس���ام ح�� م��ود م� 

ن�اج ماش�ة ��م له�ا الغ�ض، و��أ إ�ب�یل ال�ل�� م� ال��دل او أ� اله ت� حل�� ال�ق�ة وتغ��ة

ل اس���ام األن��ة ال�����ة ل����ة الع��ل في ح�� �ان� األن��ة م� خالالل�� ��ق� أه���ه 

ت ال�ل�� (ال��ائل)، ��ل� االص��ا��ة مق��لة ��نها أن��ة ناج�ة وض�ور�ة ل����ة ع�ال

اس���م� األن��ة االص��ا��ة في ت���ة الع��ل ال�ي ت�ل� في ق�عان ماش�ة ال�ل�� واع��ارها 

  .  ردات ال��رعة إضافة الى ان�اج ال�ل�� م� تل� الق�عانم��ر الن�اج الل��م ��اف الى وا

أس��ع تع�ي ز�ادة  ١٢ع��ل ال�ي ت��ى او ت��أ �����ًا م� ع�� ی�م واح� الى // المالح�ة

�غ� ی�م�ًا تع���  �٠,٥٥غ� ی�م�ًا اما ال�ي ت��ى اوت��أ ص�ا��ًا فان زادت  ٠,٧وزن�ة ی�م�ة 

  ج��ة وتغ�ی�ها م���ة إق��اد�ًا.

  الع�امل ال�ي ت�ث� في ال����ة ال�اج�ة للع��ل

  اوًال: تأث�� ال�غ��ة ق�ل ال�الدة

نها ��� ان إإضافة الى ة ��� ان ت��ن الع��ل ق��ة ع�� ال��الد �الم� ال�اح�ة ال��  

��� مالح�ة ان ق�ة الع�ل ال��ل�د اه� م� و  ،وزن ج�� ن��ة الى م��س� ال�اللة ��ن ذاتت

وزنه ف����ة ع�ل صغ�� وق�� هي اسهل م� م� ت���ة ع�ل ���� ول��ه ض��� ع�� ال��الد، 
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فال�زن والق�ة �ع��ان م���� ال�غ��ة ال�� ی���ع بها ال���� في ال�ح� خالل الف��ة األخ��ة م� 

ال�غ��ة �ا��ًا ع�� اس���ام ب�نامج ال�فع  ال��ل (األساب�ع ال��ان�ة ق�ل ال�الدة) و���ن م���� 

الغ�ائي ���رة ص���ة و�ح��اء الغ�اء على ت�ه�� �اف م� ال�عادن والف��ام��ات إضافة الى 

  ال�اقة وال��وت��.

  ثان�ًا: أه��ة ت�اول الل�أ (ال��س�ب)

مه�ا �ان ال��ام ال�����م في ال����ة م� ال��ور� أن ���ل الع�ل على ال�ل��   

خ�الف في ال��ه� ب�� ال�ل�� ال���عي والل�أ مه. فاإلأُ م�  Colostremي ال�ع�وف �الل�أ االول

األصف� ال���� واضح ، إضافة الى اخ�الفه�ا ال���� في ال����� ال����او�، اذ ان الل�أ اغ�ى 

�ي �ال�عادن وخاصة غ��ل�  Globulinوال�ل����ل��  �Aluminال��وت�� وخاصة األل��م�� 

هي في م���اه م� األج�ام  أه��ة لل�أاألك�� ال���ة  وت��� Aال�ال���م والف�ف�ر و�ف��ام�� 

وال�����ا ال�ع��ة األخ�� م�  E-coliال��ادة ال��ت��ة مع ج�ء ال�ل����ل�� وال�ي ت��ع �����ا 

ال��ادة ال��ور م� غ�و ال��� وال���� ب�ع� األم�اض وخاصة االسهال اذ �إم�ان االج�ام 

ساعة �ع� ال�الدة ل�ل� ��� ان ی�غ�� الع�ل  ٣٦ – ٢٤خالل ج�ران الق�اة اله���ة خالل ال 

خالل اق�� ف��ة م���ه �ع� ال��الد. واذا ل� ی���� الل�أ م� االم ف�� ال���� اس���ام  على الل�أ

��ف� ب�اتًا ���� ع�� ذل� م��ون في ثالجة ال�قل واذا ل� ی ا�م ل�ه ح�ی�ًا اول�أ �ق�ة أخ�� وا

ه و����ن ه�ا ال���ج م� ل�� عل���ل� نف� ال����� ال����ائي لل�أ وتغ�� الع��ل ع�ل م��ج �

م� ال�ل�� وثل� ل�� ماء دافئ و���ة واح�ة وملعق�ي شا� م� ز�� ال��وع (لألحالل م�ل 

ا ����ج� اس���ام �أث�� ال�ل�� لل�أ) عل�ًا ان ه�ا ال���ج ال����� على اج�ام م�ادة م�ال

  ال��ادات ال����ة ح�ى ���ح ع�� الع�ل ع��ة أ�ام إذ ی��أ الع�ل �إن�اج اج�ام م�ادة.

  ثال�ًا: ال�هاز اله��ي للع�ل وت���� ب�یل ال�ل��

ه� ال�� ���ن مقارب في ت����ة م� ت���� ال�ل�� ال���عي  الىان ب�یل ال�ل�� ال��  

ی�ت�� ����عة ال�هاز اله��ي للع�ل، فالع�ل الی���� م� إف�از إن���ات  ان نه ���إف الىو�ال�

نها ته�� م� ق�ل إفك��ز اما ال�ار��ه��رات األخ�� القادرة على ه�� ال�ار��ه��رات غ�� ال

  .�����ا ال��ش ع��ما ی���ر ال��ش
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  �الع��لال�اصة  را�عًا: ال���عة الف���او�ة وال����� ال����او� لألعالف ال����ة

ة الع��ل، وه�ه عالف ال����ة ال�����مة في تغ��األع� االس��اغة األساس األول في تُ   

ال�ي ��� أن ت��ع على  اص��ا��اً اة �حالة ع��ل الل�� ال��  يفمه�ة ���رة خاصة 

إس�هالك العلف ال���� ����ات مالئ�ة ع�� ع�� م���، ان االعالف ال����نة ناع�ًا وال�غ��ة 

 وم�اكل ت�ف��ة وهي نف�ها غ�� م���اغة، إال ان ال��اد العل��ة ال����نة ب�رجة ت��� سعاالً 

ال����نة ناع�ًا ت��ن س��عة اله�� في ق�اة خ��ة هي ال�ف�لة. إضافة الى ذل� فان االعالف 

ن�اج الغازات ال�ي س�ف ت�د� الى نفاخ وس�ء ه��، ان إ�ة وق� ی�د� ذل� الى الع�ل اله��

قة م� ال��وت�� �علة و�ف�ل ان ���ن م���� ال�الال����ه ��� ان ت���� على �اقة ع� �الال��

% ١٣أس��ع وم� ث� خف� ه�ه ال���ة الى  ١٢ح�ى ع��  هع�ي ذل� ن�ائج ناج�% إذ �ُ ١٦

     لف��ة ال����ة الالحقة.

  ال���ذج العام ل���ان الل��

م��نة م��از� مع �ع�ها ی���� ال��ل العام ل���ان الل�� �إن�ماج أع�اء ال��� 

م����الت ���ل م�ع��� ذو� ا�عاد م��او�ة م�ض�ع�� مع �ع�ه�ا وم����� عل ارجل مق��ة 

�ع�ي ش�ًال �ف��ض ان ت��ن م��اع�ة ، وع�� ال��� الى ال���ان م� ال�ان� واالعلى ��� ان 

وغل��ة وم���ة ه م� ال�لف �ع�ي ش�ًال م��عًا. ال���ة ت��ن ق���ة ال�م����ًال وع��ما ی��� 

ج��ًا �الل�� وخ��صًا ع�� ات�الها ����قة ال��ر الع��قة وال��ف ��� ان ���ن م���ًا �الل�� 

��� �ه�� وخ� ���ي م�������  اليوم��اسقًا مع ح�� ال���ان و���ف ح��ان الل�� ال��

ت ح�ى وال�ه� ع��� وم��� ج��ًا �الل�� وت��ن م�ا�� االف�اذ والق�� مغ�اة ج��ًا �الع�ال

و���ن الل�� ف�ق وم� ال��ور� ان ���ن ه�اك ع�� ج�� لل��� واضالع ذات سعة ج��ة ال�یل 

���ن ق��� ول��  اليو���� الى اسفل الع�ق�ب وال�أس في ح��ان الل�� ال��الف�� ج�� ال���ر 

  ال��افة واسعة ب�� الع���� وال��ع صغ�� وال�ل� امل� ورق�� وم�ن وال�ع� المع وناع�.

ة م� ال�زن في الق���ات ال�اله��ة م�ل��ة ���� ان الق�اب �ف�ل ذب��ة ذات ن��ة ع وه�ه

  ة ال���ة م�ل ال�ه� واال�اع ال�ل��ة.ال�ع
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  ت���� ماش�ة الل��

لغ�ض  ان �ل�ة ت���� ت���ل على تق��� مقارن او إع�اء درجات لع�ة ح��انات  

� ج��ع ال���انات ال�را��ة في ت���ان ت���� ماش�ة الل�� ��ا ه� ال�ال  ال�فاضل ب��ها.

�ع� ف�ًا و��� ال���ل على م�ادئه م� خالل ال�راسة ال�ا��ة وال���ة ال���لة وع�� ال�����  االخ�� 

تع�ى درجات لل���انات و���� ال�ع�ف على صفات أخ�� غ�� ال�فة اإلن�اج�ة ف��ًال ه�اك 

قة ال��ض وه�اك �ع� ال�المح �ع� ال�المح لها عالقة �ال����ة م�ل م��قة الف�� وم��

ع�ى درجات ل�ل مالمح لها عالقة ���ة ال���ان وخاصة الع��ن وال�ل�. وع�� ال����� تُ 

ها. ان عل���ل ���انات ح�� م���ع ال�رجات ال�ي تال���ان وح�� األه��ة وت��ف ال

وه�ه ج�اول ال����� ت�ف أع�اء ال��� ال���لفة ال�ي لها عالقة �إن�اج الل�� ون�ع��ه 

االوصاف تع� ن��ذج�ة ت�� ال�قارنة ب�� ال���انات على ض�ئها وتع�ى درجات و��ل� فان 

و��ل� ����ة �ال�قارنة مع اق�انة م�  ��ذجال�قارنة تع�ي ف��ة ع� ���ة ال���ان ن��ة الى ال�

على أر�عة اق�ام وهي ال��ه� العام ال���انات األخ�� و����ل ج�ول ت���� ماش�ة الل�� 

درجة وال�اس  ٢٢درجة واالر�اع االمام�ة وتع�ى  ٣٣درجة واالر�اع ال�ل��ة وتع�ى  ٤٠ و�ع�ى

  درجات. ٥و�ع�ى 

  م�اصفات م��� ماش�ة الل��

ان ال��هالت االساس�ة ال�ي ��� ان ���ل�ها م��� ماش�ة الل�� ال��� وال���قة ال�ي   

  ��� ان ی��عها في االن��اب او ال����� هي االتي :

و�ق�� بها ال���قة ال�ي ی�� ف�ها وصف وت���� م�قع  /أج�اء ج�� ال���انمع�فة  -١

األج�اء ال���لفة م� ج�� ال���ان، إضافة الى ذل� م� ال��ور� مع�فة أ� م� ه�ه 

 األج�اء ذو أه��ة إق��اد�ة.

إذ ان م��� ال�اش�ة ال�اجح ��� ان ���ن على عل�  /واضح ال�عال� الىوج�د ن��ذج م� -٢

او م��ار  الىفي ذه�ه ن��ذج م�ف�� ع�ه و�ع�ي ذل� وج�ب ان ���ن �ُ  �ال�يء ال��

 لل��ال.

على مالح�ة �ل م� ال����� فال���� ال��� ���ل� الق�رة  /مالح�ة حادة وت���� ق��  -٣

 ال���اني ال��� والع��ب وم�ازنة وتق��� األه��ة ال����ة لل��ان� ال���ة وال�دی�ة.
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مانة في ال�ق��� وال��اعة في اخ� الق�ار ل ���اج الى أ/ ��ن ه�ا الع�األمانة وال��اعة -٤

 ل��عة ال����. ئواالب�عاد ع� ال��امالت و�ل ما��

) ١ة (ال�ف���قة ال����� ال���ة ت���ل على ال���ات ال� /���قة م����ة في ال�ف�� -٥

ال�الح�ة م� م�افة وض�ان ال�ص�ل الى ن��ة شاملة ع�� ش��ل م���عة م� 

) ت���� ال���ان ل�ع�فة فعله. �اإلضافة الى ���٣ام ال�عای�ة الق���ة () إس٢ال���انات (

ذل� ف�� ال�ه� اس���ام ���قة م����ة في مالح�ة ال���ان م� ج��ع االت�اهات 

وال�ق��د إج�اء ن��ة جان��ة ون��ة م� ال�لف ون��ة م� االمام و��ل� ی�� ت��� إغفال 

. وفي ال���قة ال ی�ج� إخ�الف ���� في ا�ة نق�ة وسه�لة ت��� ال�عای�ات ال�ي ج�ت

 ت�ل�ل ال���ات ع�� معای�ة ال���انات ول�� م� ال�ه� إت�اع ���قة ال�عای�ة نف�ها.

 ان ���ن ال��� القائ� �ع�ل�ة ال�ق��� او ال����� �ارع وماه� في ه�ا ال��ال. /ال��اعة -٦

ال��هالت ال�ا�قة ���ف ال���� ساعات ���لة في ال�راسة وال��ارسة  ��ع� إك��اب

  ال���ق��� في ال�قارنة ب�� ال���انات.

  

  : // أس�اب ال��ای� ب�� ح��انات الل�� //

 ال����ة وال����� ال�راثي. -١

 ن�ع اإلن�اج. -٢

 الع�ل�ات ال������ة. -٣

  -اله�ف م� تق��� ماش�ة الل��:

 ال��اد العل��ة ال���هل�ة الى ل��. ��اس �فاءة ال���ان في ت���ل -١

مع�فة ال��ائج ال������ة ال�����مة في ال�ق��� وهل ���� اس���امها على  -٢

 ال��اق�� ال���ي وال��ار�.

ال�ع�ف على ن�ائج ال���ث س�اء �ان� ���ث ت���ة وت���� او إع�اد خل�ات  -٣

 عل��ة ت����م لل�����.

 ل���نات األخ��. ت���� سع� ال���ان وتق�ی� ���ة الل�� وا -٤
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  تق��� صفات ال�ب��ة على ال���انات ال��ة

تع��� ع�ل�ة تق�ی� صفات ال�ب��ة على ال���ان ال�ي م� اه� ال�ع�قات في ت���ة   

وت���� ماش�ة الل�� و���� االه��ام ال�ئ��ي ح�ل ��اس أج�اء ال���ان ال�ي ال�ي تع�ي 

ال�ه�) و�ال�غ� م� وج�د ��ق ع�ی�ة له�ه م�ش�ات ح�ل ت���� ال�ب��ة (الع�الت ،الع�ام، 

ة ل�ق�ی� ال�ب��ة، وان ال�ق�ی� ال�ح�� ل���ة ال�ال ت�ج� ���قة واح�ه تع��� م� هال�س�لة اال ان

ال�ب��ة ه� ال����ح ال�امل لها وهي ���قة غ�� ع�ل�ة وغ�� إق��اد�ة ول�ل� ب�أ ال�اح��ن 

  .في ال���ان ال�ي�ة ال�ب��ة �ال�ف��� ع� ���قة او ��ق غ�� م�اش�ة ل�ق�ی� ��

  تقانات ت���� وتق��� ماش�ة الل��

 ت� اس���ام ال�قانات في تق�ی� م��نات ج�� في ماش�ة الل�� م�� الق�م ح�� الت�ج�

���قة واح�ة في ال��اس ل�ل ال�غ��ات. ل�ل� فان ال�اجة ل�ق�ی� م��نات ج�� ال���ان ال�ي 

ی��ل� ال���� م� ال��� ع� ال���قة األف�ل وال�الئ�ة ���� وج�د ت�ای� ب�� ح��انات ماش�ة 

 ب�أث�� ع�امل م��لفة م�ل ال����ة وال����� ال�راثي واإلن�اج والع�ل�ات ال������ة. وانالل�� 

اله�ف م� تق��� ماش�ة الل�� ه� به�ف ��اس �فاءة ال���ان في ت���ل ال��اد العل��ة ال���اولة 

الى ل��(��اس �فاءة ال����ل الغ�ائي) و��ل� ت���� سع� ال���ان وتق�ی� ���ة الل�� وال�ه� 

ة إم�ان�ة والع�� في ج�� ال���ان ومع�فة ال��ائج ال������ة لل�قانات ال�����مة في ال�ق��� ومع�ف

    اس���امها على ال����� ال���ي او ال��ار�.

  وم� أه� ه�ه ال��ق االتي :ه�اك ال���� م� ال��ق ال�����مة في تق��� ماش�ة الل��  

  :���قة ال��� وت��� ال���ال�ق�ی�ات الع���ة اوًال: 

اك�� ال��ق اق��اد�ة وق� ت� اس���امها لف��ات ���لة ومازال� تع��� ه�ه ال���قة م� 

ت����م الى ی�م�ا ه�ا م� ق�ل ال����� ال��ل��� وفي مع�� ال��ارز في ���� م� بل�ان 

العال� إذ تع��� على ال��اه�ة الع���ة لل���ان وم� خالل الل�� وال���� ل��ا�� 

اد في ه�ه ال���قة تق��� ماش�ة الل�� م��لفة م� ج�� ال���ان وعلى الع��م ی�� االع��

على ن��ة ال��افي وال�زن ال�ي ودرجات ال��ائح لغ�ض ال���� ع� م��نات ال��� 

وق� ت��رت ه�ه  ،وت��ن خ��ة ال�ق�م او ال���� ومهارته هي األساس في ه�ه ال���قة

 ) لل���ان ���ش�Value Conformationال�ق��ة إلى اع��اد ���ة ال��ل ال�اه�� (
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ل���نات ج��ه. وت�أث� ���ة ال��ل ال�اه�� لل���ان ��ق�ار الغ�اء ال�ه�ي والعالقة 

ب�� ال��ل ون��ة الل�� في ال���ان هي األخ�� ت�اث� ��ق�ار ال��ای� في ���ة ال�ه� 

   م�ا ی�ث� على درجة ال���� ����ة ال��ل ال�اه��.

رتفاع اوزان (إ عة�ال���ة الى ماش�ة الل�� ی�غ� الق�اب ب���ة ت�افي م�تف

ة ال���ة م�ل ال�ه� واالر�اع ال�ل��ة) أ� إن�فاض في ن��ة ال��لفات ال�الق���ات ع

( ال�أس وال�ل� واأل��اف واالح�اء ال�اخل�ة) مع س�� ج�� للع�الت �ال�قارنة  ةــان��ـــــال�

ة م� الع�الت الى الع�ام ب�ج�د غ�اء م�اس� م� ال�مع ا��ال الع�ام أ� ن��ة ع

  �ه� على أج�اء ال�ب��ة.ال

  ك�� �����ع ال���ي والق�اب تق�ی� ���ة ال�ب��ة في ال���انات ال��ة

ان الق�رة ال�ي ی���ع بها ال���ي والق�اب وال���� على تق�ی� ���ة ال�ب��ة في ح��انات 

الق��ة ���� ان ت��ل� اال م� خالل ال���ة  الل�� وهي ح�ه تع� مه�ة م� ال�اح�ة االق��اد�ة وال

ال�عای�ة  �اس���امة �الوال��ارسة ال�����ة فال���ي والق�اب وال���� �ق�م�ن �ال���ات ال�

  - وال���� �األی�� ل�ق�ی� ���ة ال�ب��ة ون��ة ال��افي :

�ی� �اله�ا على �ل�ا ق�ة ال�یل ث� م�� ع�ام ال��ض او ال�وضع اإلبهام واصا�ع  -١

�ن مغ�اة ج��ًا بل�� ناع� م��اس� خاٍل م� الع�ام ال�ب�س�ة وه�ه ال���قة ��� ان ت�

 ال�ه� ال���هل.

�ی� مف��حة على ال�اص�ة، اذ ان وج�د الع�الت ال���اس�ة الع��قة ح�ل �الوضع  -٢

ع�ام الع�ق�ب والع�ام ال�ب�س�ة وخل� تل� ال���قة م� ال�ه� ال���هل ال�خ� ����ان الى 

�ان مه��� ���� ان مع�� ج�دة ذب��ة ال���ان وان ��ل وع�ض ه�ه ال���قة �ع�� 

 ها م� ه�ا ال��ء م� ج�� ال���ان.�علالق���ات ال���ه ی�� ال���ل 

�ی� عل �ل جان� م� جان�ي االرداف، �الت��� ع�ض وع�� الف�� م� خالل وضع  -٣

م�  ج��ًا وت��� ����ًا. ول�� وم�ل�ة ال���قة ��� ان ت��ن م�ورة ال��لان ه�ه 

 لل�� ال��ج�د ب�� االرجل �ارزًا.  Vال��ور� ان ���ن ش�ل ح�ف 

ی� واح�ه على  عالق�� هي ال���قة ال�ه�ة ال�ي ی�عامل معها الق�اب وم� خالل وض -٤

الع�� ال�ب�سي واألخ�� على الق�� ���� رس� ص�رة ص���ة واض�ة ع� ���ة الل�� 

� مف��حة على ال�ه� ب�� ع�ام ال�رك او ع�ام �الفي تل� ال���قة، و��ضع راحة 
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الع�ق�ب وامامها قل�ًال ���� ت��� ع�� الل��، واذا �ان الع��د الفق�� �ارزًا وم��فعًا 

 �ع��ًا او مقع�ًا في أ� م� ال�ان��� ���� الق�ل ان ال���ان في حالة ن��.

� ج��ًا ال�ال�ع�ف على ع�� الل�� في م��قة الق�� م� خالل م�� حاف�ه إذ ان ام�الء  -٥

 ي تل� ال���قة.بل�� خال� صل� شيء ض�ور� ف

م�� ال�اص�ة في ال���قة ال�اقعة ب�� ال��� والف�� ح�� ��� ان ���ن الل�� ج��ًا  -٦

وم��اس�ًا مال�ًا لل�� ، وفي ال���ان زائ� ال���ة ��ع� م�� ه�ه ال���قة ���� ال��ات 

 ال�ائ�ة م� االن��ة ال�ه��ة ال���هلة وال�خ�ة.

ه�ه ال���قة  للل��ي وام��اد الل�� اسفت��� م��قة االضالع �ع�ي م�ش�ًا للغ�اء ا -٧

وم� ال���� ان ت���� ه�ه ال���قة على ده� خ�� غ�� م���� في ال���ان زائ� 

 ال���ة م�ل الع�الت ����ة الع��.

ت��� م��قة االضالع وم��قة خلف االك�اف إذ ان ال���ان ج�� ال�غ��ة ���ل الل��  -٨

ي ه�ه ال���قة ت��ن اقل ���ة اال انه في تل� ال���ق��� و�ال�غ� م� ��ن الق���ات ف

 ��� ال�أك� م� ان الل�� ال���اس� ال��� في ال���ان ���� الى االمام.

ت��� ع�� االضالع وم��� ال��ر، وان ال��� ال����ة وال�ق�مة الع��قة �ع��ان  -٩

 خ�ارة �ال���ة للق�اب.

��ها تع��� مالح�ة ال�أس واالك�اف وال��ر مع ��نها أج�اء م� ج�� ال���ان ل - ١٠

 أرخ� الق���ات واقلها ���ة.

ان ا��� ���قة إلك��اب ال�ع�فة ال��ور�ة ب�ق��� ح��انات الل�� هي إن��اب ح��ان�� 

او ثالثة م� ال���انات ال�ي ���� األف�ل وال��ق� م� وزنها في م�از��� خاصة ث� 

��افي مع م�ا�ع�ها ح�ى ال���رة إذ ه�اك ���� ال���ل على وزن ال�ب��ة ون��ة ال

ال�عل�مات األخ�� ال��علقة �ال�ب��ة و����ها وم�اصفاتها و��ل� ���� ال�أك� م� دقة 

  ال�����.

  

  

  ال�ق�ی�ات ال���ة وال�اد�ةثان�ًا: 

 ال��از��. -١

  األش��ة. -٢
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  األجه�ة وال�ع�اتثال�ًا: 

  .ال��� ال����ةاس���ام  -١

  .ال��� ال��ار�   -٢

  .ال����� ال��ئي االل���وني تقاناتاس���ام   -٣

  .X Ray ال����ة اس���ام تق��ة األشعة  -٤

  .ال��ائ� ال��عةاس���ام   -٥

  ..���E.M.M.Eون�ة ل�ال�ع�ات االاس���ام   -٦

  .��ادر ال��و�ةاس���ام ال  -٧

  . ��جات ف�ق ال��ت�ةاس���ام تق��ة ال  -٨

  .تق��ة ال��ل�ل ال��ر� اس���ام   -٩

  .ال�اس�بام اس��� - ١٠

  

  

  ال�ب��ة ال����� ل�فات

اك إج�اع في ال�أ� على ان الل�� ال�ف�ل م� ق�ل ال���هل� ه� الل�� ال�ال� ه�  

م� ال��� ال�ائ� وال���، ول�� م� ال�ع��ة تف��� ن���ة ال�ب��ة ���� انها ت�ق�ر  اليال�

�ال���ات العامة وه�ه ال���ات ت�غ�� م� وق� الخ� وم� م��قة الى أخ��. و���رة عامة فان 

  ة ول�� الل�� ال�� �ف�له إذا اع�ي االخ��ار.عل������ الل�� ال����� ال�� اع�اد  ال���هل�

�ال���ة ل�اش�ة الل�� یه�� الق�اب ب���ة ال��افي و�ع�ي ذل� ن��ة م��ف�ة م� ال�ق�   

(ال�أس واأل��اف واألع�اء ال�اخل�ة) مع س�� ج�� للع�الت  )Offalأ� ال��لفات ال�ان��ة (

ة م� الع�الت الى الع�ام) مع غ�اء ناع� �اٍف ول�� ل�� ال�ع�ام (ن��ة عمقارنة مع ��ل ال

  فائ�ًا م� ال�ه� على أج�اء ال�ب��ة �لها.

���� اس���ام ن��ة ال��افي ���ش� ج�� ل�رجة ل���ة ال���ان ال���ققة وذل� ����   

ن���ًا ب��ها و��� درجة ال���ة إضافة اال ان تق��� ذب��ة ال���ان ���ن على  ةال�عالق�ها الع

) �ع�� ع� Carcass Comformationأساس ال����� وال���ة وال����ة. ف����� ال�ب��ة (

���ن ناتج او ن��ة ال��اء العام او ال��ل او ال����� او ال����. وت��ن ال�ب��ة ج��ة ع��ما 
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ة م�تفعة ول�� �����م ه�ا االص�الح ل�صف ت���� ال�ب��ة ال�الع الق���ات ذات ال���ة

وخاصة ع�� ارتفاع م���اها م� الع�ام. ان ال���انات ال�ا�عة ل�الالت الل�� ت��ن ق���ة 

  .ًا م� ح��انات سالالت ماش�ة ال�ل��وم��ل�ة وت��ن اف�ل ت����

  الع�ل�ات ال�قل�ة

�م�ة او ال��س��ة ال��ل�ات ال�قل�ة ت��� في حق�ل ماش�ة الل�� الع�ی� م� الع

او تل� ال�ي ت��� م�ة واح�ة في ح�اة ال���ان ��ا ت�ج� �ع� الع�ل�ات ال�ي ت��� 

وه�اك على ف��ات مع��ة او ع�� ال�اجة لها وح�� ال��ام ال���ع في إدارة ال��رعة 

ب�� ال��ا�� ال���لفة وال�ق�ل  ال���� م� الع�ل�ات ال�قل�ة ال�ي ت��ای� ���رة واسعة

ال���لفة و���رة عامة تع��� م�اد� اإلدارة ال���ة للق�عان ال�قل�ة م��ابهة ج�ًا. و���ا 

  �أتي تق��� م��� ل�ل� الع�ل�ات: 

م�ا��ة ال���انات وت���� و  تق��� االعالف وال�اءم�ل  �م�ةال�الع�ل�ات ال�قل�ة 

ت���� ال��ائ� و�زالة م�ل  قل�ة األس����ةالع�ل�ات ال�. ال����ة م�ها ومعال��ها

مالح�ة ع�ه لل����� و وزن ال���انات ال�م�ل  الع�ل�ات ال�قل�ة ال�ه��ة الف�الت.

ال��رعة وخاصة ال�ه�ة م�ها وهي تل� ال��علقة �ال���انات م�ل س�ل ال�ل��ح  س�الت

ت��� م�ة  �اك ع�ل�ات حقل�ةهوال�����ات. و  وال�الدة وس�ل االعالف وس�ل االم�اض

  -واح� خالل ح�اة ال���ان م�ل:

  ت���� او ت���� ال���انMarking and indetfying   

  -أن�اع ال�����"

 - وس� ال�ل� و��� �ع�ة ��ق :  - أ

 .اس���ام ال���اة ال�ارة في ال�س� 

 .اس���ام وسائل ال�س� 

  ال�س� �ال�����Freeze barnding. 

 ال����� في االذن.  - ب

 ال���ة. اس���ام سالسل او اش��ة  - ت

 . Tatooingال�ش�   - ث
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  إزالة الق�ونDehorning 

 اس��ام ال�راثة م� خالل ��ن ال�ل�قة ب�ون ق�ون.  - أ

 إس���ام م�اد ����او�ة.  - ب

 إس���ام ال��اش�� والقا�عات.  - ت

 إس���ام ال���اة ال�ارة.  - ث

 ال��فار او أن��ب إزالة الق�ون. إس���ام  - ج

 إس���ام ال�لقات ال��ا��ة.  - ح

  ال��يCastration 

 ال��ي ال��احي.  - أ

 ال��ي �إس���ام الة ب�دی�و.  - ب

 ال��ي �إس���ام ال�لقات ال��ا��ة.  - ت

 .ال����� وال�ل��ح ض� االم�اض 

 .تقل�� األ�الف 

 .رش ال���انات وت���فها 

 .ت�ق�� ال���انات 

 .حف� ال��الت  

  إی�اء ماش�ة الل��

ال�لي ل����ة ح��انات الل�� وخاصة في ال��ا��  ���ل اإلی�اء ج�ءًا مه�ًا م� اإلس���ار

ال�اردة ال�ي ت��ل� ت�ف�� ح�ا�ة �ا��ة لل���انات ض� ال��وف ال���ة. وفي ال�ق� ال�اض� 

ف ال�ت��ای� أن�اع م�اك� ماش�ة الل�� ت�ای�ًا ����ًا ب�� م�ا�� العال� ال���لفة. ف��� ال���وع وت�

خ��ار ن�ع اإلی�اء ودرجة ال����ة ، والی�ج� ن�ع واح� الع�ل ور��ة صاح� ال���وع ت�ث� على إ

ان ه�اك إخ�الفات واسعة في  ل�اش�ة الل��. إذ الىم� أن�اع اإلی�اء ���� ان �ع� األف�ل او ال��

إن�اج ماش�ة الل�� فه�اك إخ�الف رئ�� في اإلدارة ب�� الق��ع ال���ى داخل ال��ائ� أن��ة 

أخ�� ت�ج� ض�� �ل م��قة تع�د الى ن�ع  إدار�ة إخ�الفاتوالق��ع ال���ى في ال��عى وه�اك 



 ~١٤ ~ 
 

ال���وع هل ه� ل����ة األ�قار مع ع��لها او ه� ألغ�اض ال����� . ��ل� ت�ج� إخ�الفات 

ن�ع اإلی�اء . ��ل� ح�� الق��ع ���� ان ی��ای� م� م��وع  ج��ة ����ة ���� ان ت�ث� على

ع�ة م�ات واخ� ����ل على االف م� ����ل على ��عة ح��انات الى اخ� ����ل على 

ال���انات . ل�ل� ال���� ان ن��قع ان ت��ن م���عة األب��ة وال�ع�ات ال��اس�ة تالئ� ج��ع 

فًا ���� إع��ارها إرشادات ال��وف و�ل أن��ة إن�اج ماش�ة الل��. ل�ا فان ال�عل�مات ال����رة ان

     ال���ة في إن�اء م��وع ل����ة ا�قار الل��. هل�� ل

�غ� ال��� ع� اإلی�اء ال��اد إن�ائه، فان ل�ل ن�ام إی�اء اح��اجاته ال�ي تع��� على 

  -: ةال�ال�ان ت��اف� ��ة ال��و�  �ة الق��ع. ول�� أ� ن�ام إی�اء ��ال��وف ال���ة و�دار 

 ی�ف� ب��ة م���ة لل���ان لل���ل على اق�ى ان�اج. -١

 .  تقل�ل ال��وح الى ال�� األدنى -٢

 ض ال���ان لالم�اض واالجهاد الى ال�� األدنى.تقل�ل تع�  -٣

ی��ف� ��ه ن�ام تغ��ة ���� ال���ان م� ال���ل على ���ات �ا��ة م� العلف ل��  -٤

 إح��اجاته م� الع�اص� الغ�ائ�ة.

 ت�ف�� ��وف ع�ل م���ة للعامل�� في ال���وع. -٥

م� ح�� ع�د ال���انات ال�ي ���� ل�ل ش�� ان  هال�ی�د� الى �فاءه ع�ل ع -٦

 ال�عامل معها.

  �ة االق��اد�ة.ان ���ن مالئ�ًا م� ال�اح -٧

  إع��ارات عامة في إقامة م�اك� ماش�ة الل��

 اك ع�ة ع�امل ��� ان ت�خ� ب��� اإلع��ار ع�� إخ��ار م�قع م��وع ماش�ة الل��.�ه  

ال����عات ال�اصة في ال���قة ال�ي ی�اد إقامة ال���وع  فإقامة ال���وع ���ن ت�عًا ل�ا تق���ه

ف�ها وت���ل ه�ه ال����عات ع�م تل�ث ج� ال��ن الق���ة وسه�لة ال��ل� م� الف�الت . اما 

  - األم�ر ال�اج� ال�ي ��� ان ت�خ� ب��� االع��ار هي:

 ان ���ن ال���وع ق��� م� ��ق ال��اصالت. -١

 ق���ًا م� ال��ق. -٢

 ال��اه.ق��� م� م�ادر  -٣
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 ت�ف� ال�اقة ال�ه��ائ�ة وال���ر ال��یل. -٤

 ان ت��ن األرض ج��ة ال�����. -٥

 ان ���ن تأث�� ال��اح قل�ل. -٦

 إم�ان�ة م�ور ال�اح�ات ال����ه وغ��ها. -٧

 وج�د م�احات م� األرض به�ف إن�اء م�اني م��ق�ل�ة ع�� ت�سع ال���وع م����ًال. -٨

ا��ة األرض و�ت�اه ال��اح وال�ع�ض الشعة وع�� إن�اء ال���وع ��� اإلن��اه الى �اب�غ� 

��ال ل�ل ان ���ن إت�اه ال��اء م� افال��� ومالح�ة حالة ال���ة وال�����. ف�� ال�

ة ال��ام ت�أث� عل�الى ال���ب و������ زراعة م��ات ر�اح ح�ل م�ان ال��اء. وان م�� فا

��انات ���� ت�ه�لها، �ال���� ال��ض�ع ، فاالع�ال ال��ام�ة ���� ت����ها وح��ة ال�

وع�ل و�دامة ال���ل�مات ���� ان ���ن اسهل ع��ما ���ن م�قع ال��اء ج�� االخ��ار 

في ت��� ال���� م� ال��اكل وال�����. فال���� ال��روس �ع�ا�ة على ال�رق �ع� مه�ًا 

�ل ز�ارة م�ار�ع ماش�ة ل�� ناض�ة في فل����ة ال�ي ���� ان ت��ث، ��ا �واالخ�اء ا

���قة م�ابهه لل���وع ال��اد إن�اءه إذ ���� ذل� م� تعل� ال���� ق�ل إع�اد ال���وع ال

�اإلضافة الى ال��ود �أف�ار ج�ی�ة وم���رة ��ا ���� اس��ارة ال�هات ال����ة �الع�ل 

   ال�راعي لل���ل على معل�مات ���ة.

  ال��ام�� ال�����مة في إی�اء ماش�ة الل��

الل�� غ�� ح�اسة ب�رجة ح�اس�ة ماش�ة ال�ل�� نف�ها الى ك�ا ه� معل�م ان ماش�ة 

وفي ال���قة ت���ل ح��انات الل��  فاض ال��ی� في درجة ال��ارة�االرتفاع ال��ی� او االن

ال�اض�ة درجات حار�ة م��ف�ة ج�ًا اذا حف�� جافة ، ل�ل� م� غ�� ال�ق��ل االه��ام 

�لى الى إی�اء ال���انات ال�را��ة األخ��. ��الح� ����ل�ات االی�اء ب�رجة االه��ام نف�ها ال�ي ت

ان ع��ل ال����� ال�ي ت��ج أج�امها ح�ارة اله�� وت���ل الغ�اء الت��اج الى إی�اء دافئ ح�ى 

خالل اشه� ال��اء ال�اردة و�ح��اجاتها ال�ئ��ة ��ارة ع� ف�شة جافة ان �ان ذل� ض�ور�ًا 

الم نف�ة ی���� على اال�قار والع��ل ال�ام�ة ، اال ان وح�ا�ة م� ال��اح ال�اردة واالم�ار وال�

، اما في ال��ا�� ال�ارة فانه ل�� م� ال��ور� ت�ف�� الع��ل ال�غ��ة ت��اج الى ح�ا�ة اك�� 

  ح�ائ� لل�اش�ة اال في حاالت مع��ة.
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ان إی�اء ماش�ة الل�� ���ن على ن�ع�� ���عي واص��اعي، إذ ���ل األول األش�ار وم��ات 

ح �����ة أخ�� ، ب���ا ���ل ال�اني على أن�اع م� ص�ع االن�ان م�ل االس��ة ال�ل�ة ر�ا

وال��ائ� ال�غلقة وال�لل وهي م���ة ل��ا�ة ال���ان م� ع�اص� ال���عة م�ل ال��ارة وال��ودة 

  -وال��اح واالم�ار. و���� ت���� أن�اع إی�اء ماش�ة الل�� الى :

وه�ا تع� ال��الت مف��ة وخاصة في  - : فةاالی�اء في حق�ل ذات م�الت م���  -١

وال��د وال��ارة ح�ى ی���� ت�ف� ح�ا�ة م� ال��اح واالم�ار  ال��ا�� ال�اردة ج�ًا وهي

�ال��رة ال����ة . وتع� ال��الت ال�ف��حة �ا��ة لل�اش�ة  هب��ائف مال���ان م� ال��ا

 ال���اة في ال��اعي في مع�� ال��ا��. 

وهي ��ارة ع� ح�ائ� ذات ج�ءی� ج�ء مغ�ى م� ثالث  - : ال��ائ� ن�ف ال����فة -٢

م� ج�ان� واخ� م���ف م�اح�ه اك�� ����� م� م�احة ال��ء ال�غ�ى. ان ال�اش�ة 

ال���اة في ال��عى و��ل� ت��ل�  ال���اة في ال��ائ� ت��ن ت�� جه� اك�� م� ال�اش�ة

 .اه��امًا اك�� �إح��اجات ال��ل�ل 

تع� ال��ائ� ال�غلقة م��أت اك�� ض�امة وم�انة م�  - : االی�اء في ح�ائ� مغلقة -٣

و ح�ى ال�الت وت�ف�� ح�ا�ة اك�� لل���ان في ال��ا�� ال�اردة ال�ي ت�ق� ف�ها ال�ل�ج ا

ة ج�ًا و�ع�ي ذل� ال�ة ر���ة عال�ع��ما ی�اف� ال��ارة الع ال��ا�� ال�ارة ج�ًا و��اصه

س���ة ب���ة. وفي ه�ا ال��ع م�  ان ال�اش�ة ت��ى في ح�ائ� ب�ج�د او ع�م وج�د

ال��ائ� ���� ان �ع�ل ج�ء م� األرض�ة او ج��عها م� شق�ق ت�د� الى ح�ض 

في م�ل ه�ه  الىان ���ن ن�ام ال�غ��ة أق�ام. و����  ٦ الىف�الت ت��ها ع�قه ح� 

ال��ائ� ل�قل�ل الع�ل الى ال�� األدنى. ان ال��احة االزمة في ال��ائ� ال�غلقة ت��ن 

����� م� ال��احة االزمة في ال��ائ� ال�قل���ة األخ��. و�ان الع�ی� م� ه�ه اقل 

ال��ائ� في ال�اب� مغلقًا ���ل �امل ب���ا االن ����ن مع��ها مف��ح م� االمام. 

% في ال��ادة ال�زن�ة و�قابلها ان�فاض ق� ٥ون��ة ال���� ال���قع ح�وثا ق� ت�ل الى 

لف ال�ق�م ع�� ال����ة في ه�ا ال��ع م� ال��ائ�، % م� إح�اجات الع٩ – ��٨ل الى 

 ال��اك� ه� ع�م ال�اجة الى الف�شهوم� اإل��اب�ات األخ�� في ه�ا ال��ع م� 

وان�فاض في ���ة الع�ل الالزمة لل�غ��ة وت���� ال��ائ�، اال ان االس���ار االب��ائي 

  ج�ًا م�ا ���ل ب��ه و��� ر��ات ال����� م� ان�اء م�ل ه�ا ال��ام. الى���ن ع
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  ال�لل ال�����مة في إی�اء ماش�ة الل��

ان ���ة ون���ة ال��ل�ل االزمة ل�اش�ة الل�� ت�ق�ر �ال�امل تق���ًا �ال���قة ال�ي �قع 

لى ادنى واق�ى ف�ها ال���وع . ان الع�امل ال�ي ت�ث� على ن�اح االح��اج�ات لل��ل�ل ت���ل ع

ومع�ل درجات ال��ارة في ال�هار والل�ل وعلى س�عة ال��اح وم�� ى�ق�� االم�ار وال�ل�ج 

وال����ة وعلى ن�ع ال���ان وع��ه. ل�ل� م� ال�ع� وضع ت�ص�ات م�ح�ه ���� ان تالئ� 

ال�لل تع� ع�دًا ����ًا ج�ًا م� م���ي ال�اش�ة ���� ال��ای� ال�اسع في الع�امل سالفة ال���. 

ال��ع االوسع إن��ارًا في إی�اء ماش�ة الل�� وهي ت����م إلی�اء ال�اش�ة في م�ام�ع ����ه 

ألغ�اض ال����� وت����م في ال�قل ل��ا�ة اال�قار مع ع��لها و��ل� ت����م إلی�اء 

  الى ال���ب وم� ال�ف�ل �إت�اه معاك�غ��ة. ان ال�لل ت��ن عادًة مف��حه ال���انات ال�

. ول�ي ت�قى الف�شة جافة إذا اس���م� او ی�قى ال��ان جافًا م� ال�ه� ان ال��اح ال�ائ�ة إلت�اه

ت��ن ال�لل في م�قع عاٍل وارض�ة ج��ة ال��ف. اما إرتفاعها ف�� ال�ه� ال�ه� ان ی��� ع� 

 ، ف��ًالّ إذا ال���وع ارتفاع الع��ات ال�����مة للع�ل في ال��ائ� م�ل ناقالت ال��اد وغ��ها 

م ل��ه�ل دخ�له  ٢,٧م ��� ان ���ن ارتفاع غ�نى ال�لل ال�قل ع�  ٢,٥كان ارتفاع الع��ة 

  داخل ال�الت ورفع الف�الت.

مف�دة ���لة او  الالزمة، اما ال��ل فق� ���ن �له �ع��� على ال�عةان ��ل ال�له   

ل�ل  ²م ٢,٥وع�� ت���� �لة مف��حة ��� ان ���ح ذل� ���احة ق�رها . L او   ���Tل ح�ف 

  ل�ل ح��ان و��� ت�ف�� م�ازن لالعالف. ²م ٨,٢ح��ان وال��احة ال�ل�ة الالزمة ق� ت��ن 

  ت�ل�� ال��ائ�

ان وج�د ال��ائ� ال����ة �ف�ض م�اكل مع الع��ل و��اصة في ال��اء، فال��ل�� في   

  -ال��ائ� له الع�ی� م� الف�ائ� م�ها:

���ع ز�ادات وزن�ة اك�� و�فاءة إن�اج�ة  الى���� ال���� م� ال�احة لل���انات و�ال� -١

 اف�ل.

 �قلل م� الع�ل الالزم لل�غ��ة وال�عامل مع ال���انات. -٢

 �قلل م� ال�ائع م� االعالف. -٣

 ��عل الفق�ان ال�اصل في الف�الت اقل. -٤
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 �قلل م� الفق�ان ال����� ع� االم�اض. -٥

ة ع��ل ال����� ����ة ل�� م� ال��ور� ان ت��ن ال����ة ال�ف��حة ال�����مة في ت���

فال��ل�ب فق� م�احة �ا��ة لل��اح لل�اش�ة �ال���ك ����ة دون إزعاج �ع�ها ال�ع� 

ق�م م��ع ل�ل ح��ان ح�لي  ٤٠ق�م  ل�ل ح��ان ناضج و  ٥٠، وتع� م�احة ق�رها 

  ق�م م��ع للع�ل ال�غ�� �ا��ة.  ٣٠و

  ت���� م��وع ح�ائ� ماش�ة الل��

ها ع�� ت���� م��وع ت�ار� ل����ة ال�ن��اه ال�ه�ة ��� االه�اك ع�د م� الع�امل   

ماش�ة الل��، و�ع� ه�ه الع�امل ول�� ل�� ج��عها مه�ة في ال��ار�ع ال�غ��ة ا��ًا. فعلى 

ها ال��ي اش�� لاف��اض ان م�ان ال���وع ق� تق�ر فه�اك �ع� االع��ارات ��� الع�ل بها وا

ل�اش�ة ال��اد تغ�ی�ها او ت����ها وت���� ون�ع مع�ات م��قًا. فه�اك عالقة وث�قة ب�� ع�د ا

  رأس ق� �غ�� او ی�ار في ح�ائ�  ١٠٠٠ال�غ��ة ال�����مة فال���وع ال�� ���� اقل م� 

  ال��احة الالزمة لالب��ة وال���ل�مات ل�اش�ة الل��

ان واح�ة م� ال��اكل األولى واالصع� ال�ي ت�اجه صاح� ال���وع ال�� ی�غ� في   

ء ب�ا�ة او إن�اء اح�� م��ل�مات ماش�ة الل�� هي ال�ص�ل الى ق�ار ح�ل ال��اسات ان�ا

واذا �ان� ال��احات  ال����ة ال�ي ت�ف� ب��ة م���ة لل���ان لل���ل على اف�ل إن�اج

اضغ� م� ال��صى بها س�ف ت��� اض�ار ص��ة لل���ان ��ا ان ال��احات األك�� ت�د� الى 

  ك ج�اول ت�ضح ال��احة الالزمة ل�ل ح��ان ح�� ع�� ال���ان.وه�ا ز�ادة �لفة االن�اء.

  ال���ل�مات ال��ور�ة في إی�اء ماش�ة الل��

  حامالت ال�ر�� .١

ه�اك اح�ام وت�ام�� م��لفة م� ال�امالت ال�ي ت����م في تغ��ة ال���ان م� 

ال�ر�� واالعالف ال���ة األخ��، و���رة عامة ت��ن على ن�ع�� األول ف�ق م���� 

 ل�ي ت�عل� ف�ق م���� ال�اس ��ه�لهاألرض واألخ�� ذات ال����� ال���ف�، وت���� ا

ال�قل ول��ها ص��ة ال����� وت��� ت��ی�ًا ����ًا وخاصة ع��ما ت��ن ال�اش�ة ش�سة 
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ان ت��ن حامالت ال�ر�� ���� �افي ���ح ��ل�ها م�ة وذات ق�ون، وم� ال�ف�ل 

  اجات الع�ل.واح�ة لع�ة أ�ام وه�ا �قلل م� إح��

  ال�عالف .٢

ت����م ال�عالف في تغ��ة ال���ب وال�ایلج، وه�اك ن�ع�� م� معالف ال�اش�ة 

 ال�اده م� ال�وا�ا الىه�ا ال��ع القابل لل�فع وال��ع ال�اب� و�اله�ا ��� ان ���ن خ

و���ع م� ت��ی� العلف خارج ال�علف، وال�عالف ال�اب�ة �ف�ل ان ت��أ على م�قع ج�� 

او ان ت��أ على ق�اع� م� االس���، إضافه الى انها ��� ان ت���� �إم�ان�ة ال����� 

تع�یل ارتفاعها ح�� ال�اجة و�اخ�الف ال���انات واع�ارها، و���ن ع�ض ال�علف 

س�  �٩٠ض س� و���ن  �ع ٧٥ال�� �����م ل�غ��ة ال���انات م� ال�ان��� على األقل 

س� ع� أرض�ة  ٥٠إذا �ان� ال�اش�ة ناض�ة، و�ف�ل ان ت��ن أرض�ة ال�علف �إرتفاع 

س� واع��ادًا على ع�� ال�اش�ة و����  ٢٠ – ١٥ال����ة و���ن ال��ان� ���� 

��ة ال���انات غس� م� ��ل ال�علف ل�ل ح��ان. وع�� اس���ام ال����ة في ت ٦٠ – ٥٠

في جان� ال�غ��ة إذ ان وج�د الع��ات ال�ي تع�ل على  ��اد�ة الع�لقی�د� ذل� الى ا

تق��غ العلف م�اش�ًة أد� الى اس���ام ال�عالف ال���أه على ال��اج ال�ارجي وه�ا ���� 

 - ٥٠ان �قل� ��ائ� ال��مة الالزمة و��عل م� ال����� اسهل، وفي ه�ا ال��ع ی�ف� 

اذا غ�ی�  و����� ه�ا ال��الس� ل�ل رأس اذا �ان� ال���انات تغ�� ل��ه واح�ة  ٦٠

�م وفي ج��ع ال�االت ��� ت�ف�� ش��� م�ل� خ�� ال�ال�اش�ة ل��ت�� او اك�� في 

  م���ر مالص� لل�علف به�ف وق�ف ال�اش�ة اث�اء ال�غ��ة.

  م��ل�مات ش�ب ال�اء .٣

�ع� نق� ال�اء اك�� تأث��ًا على ال���ان م� نق� العلف، إذ ���� لل���ان ان 

م� دون علف لف��ة ا��ل م� الف��ة ال�ي ���� ان ی���لها م� دون ماء، ان  ی�قى

�م مع وج�د ال�في غال�ن ل�ل رأس  ١٢ الىم��س� ما ت��هل�ة ال�اش�ة ال�اض�ة ح� 

ت�ای�ات ت�عًا ل��� ال���ان وع��ه وال��س� ون�ع العلف. و���� ان ت��ب ال���انات 

ذا ل� ی��ف� ماء س��ي م�ل (اال�ار) ت����م ال�اء م� ال��ك او ال��اول واالنهار، وا

ال���ات و��خ الى خ�انات او م�اقي خاصة ت�ف� ال�اء في ج��ع األوقات. و���� 

. و�غ� ل��افئ او االغ��هت�ف�� ال�اء ال�افئ في ال��ا�� ال�اردة م� خالل اس���ام ا

ا��ة ��ل ����ات � ال��� ع� م��ر ت�ه�� ال�اء فانه م� ال�ه� ان ���ن م����اً 



 ~٢٠ ~ 
 

ال�ق� و��� ان ���ن ن��فًا وم���ًا ���ل ج��. وع�� اس���ام م�اقي فانها ��� ان 

 وت�ام�� ت��ن ���� �اٍف والت��ح ب�خ�ل ال���انات ف�ها. وت��ای� اح�ام واش�ال

واالس����ة وال�ع�ن�ة هي األك�� إس���امًا وم� ال��ور� ت�ل�ل م�اقي م�اقي ال�اء 

  ارة ل�ف� ال�اء �اردًا.ال�اء في ال��ا�� ال�

 االس��ة  .٤

نف� الغ�ض وه�  ت��ای� االس��ة في م��لف ان�اء العال� ول�� ج��عها ت�د� 

ت��ی� ح��ة ال�اش�ة ض�� م��قة مع��ة وسه�لة ال�عامل معها وح�ا�ة ال���انات م� 

االض�ار ال�ارج�ة ال���قعة، ان ال��اد ال���ع�لة في إن�اء االس��ة ���� ان ت��ن 

ع االسالك ال�����مة ��انًا او اسالك وان ان�ا احًا خ���ة او ش���ات او أع��ة او قال� 

في ال����ج ���لف ح�� ن�ع ال���ان ون�ع ال����ة ففي ال��اعي ���� اس���ام أع��ة 

ج�ائل م� االسالك او اك�� م� ذل� ت��� ب�� الق��ان  ٤ – ٢خ���ة او ح�ی��ة مع 

م��ای�ة ح�� اع�اد ال�اش�ة، اما اس��ة ال��ائ� وت��ن ال��افات ب�� الق��ان 

والقابل�ات ال�ع�ن�ة وال����ات ���� ان ت��ن اق�� وام�� وه�ا ���� اس���ام ال��� 

). وت����م ثالث أن�اع م� ال��اد في BRCواالناب�� ال��ی��ة واالسالك ال����جة الـ(

-١إخ��ار ال��ع بـ ع�ل دعامات االس��ة وهي ال��� وال�ع�ن واالس���. و��ق�ر 

��ل ف��ة االس���ام ال��غ��ة (فال�عامات ��� ان ت����  -٢ت��� و�لفة �ل م�ها،

ف االدامة ت��ن ال���ل ف��ة اس���ار مادة ال����ج  ال���لة بها، واال فان ت�

و���ن ارتفاع  �لفة ال���وع. - �٤ع وع�د ال���انات ال��اد ح��ها،ن -٣ة)،ال�ع

عامات �م. وق�� ال ٣ – ��١,٢ وال��افة ب�� ال�عامات م� م او اك ١,٥االس��ة 

ل م�ع�د اس� وه�اك اش� ٧٥س� وت��� في األرض على ع�� ال�قل ع�  ٢٥ال�قل ع� 

  .Yم� الق��ان واف�لها ���ل ح�ف 

 

 ح�ض ال�غ��� ومع�ات ال�ش .٥

ها �إس���ام م���ات ت�ش ب�اس�ة عل�ان ال�ف�ل�ات ال�ارج�ة ���� ال����ة   

ة ال�غ� او ب�اس�ة اس���ام ح�ض تغ���. وا� م� ال���ق��� ت���� ال�م��ة ع

���رة فعالة على مع�� ال�ف�ل�ات ال�ارج�ة. واح�اض ال�غ��� اس���م� م�� زم� 

���ل و���اح في معاملة اال�قار واالغ�ام واح�انًا ال���ل ض� ال�ف�ل�ات ال�ارج�ة وهي 
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فعالة �ان� ع�ل�ة ال����ة على ال�ف�ل�ات م�لفة ، ومع ت��ر ال����ات ومع�ات ال�ش ال

اف�ل م�ا أد� الى تقل�ل ع�د اح�اض ال�غ��� ال��لفة واضافة الى ذل� ��� 

  ال����� ل��ق ال��ل� م� الف�الت وت���� ال����ة ع�� ت���� ال���وع.

  

 م�ازن العلف والف�ش .٦

ان ال��احة الالزمة ل��ن العلف في م�ار�ع ال���انات ال�را��ة ت��ای� ����ًا م�ا  

��عل م� ال�ع� وضع إق��اح ل���قة ل��اب االح��اجات م� ال��احة الالزمة ل��ل 

ه�ه ال��وف ال���لفة. وان ���ة العلف ال��اد خ�نها تع��� �ال�رجة ال�ئ��ة على ��ل 

العلف وال��وف ال���ة و���ة االعالف ال����ة م� ال�قل  ال��س� و���قة ال�غ��ة ون�ع

ق� ���ن م�  ها. و�ال���ة للعلف ال��� والف�شهإضافة الى االعالف ال���قع ش�ائ

 ال��ور� ان ی�� خ�نها ت�� غ�اء �االع��اد على ال��وف ال���ة في تل� ال���قة.

ال�قائف واالغ��ة رخ��ة ال��� ل��ا�ة العلف والف�شة م� االم�ار  وق� ت����م

وال���، وت���ل اش�ال ال��ن األخ�� على سایل�ات م�ق�ة وأخ�� ت�� األرض 

وص�امع ل��ن ال���ب. و���ای� ح�� ال���فة ح�� اإلح��اجات و��ق�ر ح��ها ��ا 

 �أتي:

 احة ال�ل�ة الالزمةإلی�اء تق�ی� ع�د ون�ع ال���انات ال��اد إی�ائها وح�اب ال��

 ال���انات.

  ح�اب إح��اجات الغ�اء ال����ة ال��اد تغ�ی�ها لل���انات مع إع�اء إع��ارات

 ل��ل م�س� ال�عي و���ة ون���ة ال��ائ� ال���ف�ة.

  تق�ی� م���ع العلف والف�شة ال��اد خ�نها ب��� إح��اجات ال���ان م� العلف

احة ال�ل�ة الالزمة لل��ن ح�� ال��احة و�ن�اج ال�قل وم� ث� تق�ی� ال��

 الالزمة ل��ن �� واح� م� م� �ل ن�ع م� أن�اع العلف.

 .تق�ی� إن�اج ال�قل م� األغ��ة والف�شة ال��اد خ�نها في ال���فة 

  ح�اب ح�� ال���فة ال��اد ب�ائها م� ال��احة ال�ل�ة الالزمة إلی�اء ال���انات

 ��� للعلف والف�شة ال��اد خ�نها.وال��احة الالزمة ل��ن ال����ع ال�
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  ح�ارات ال��ف�� .٧

ال��ارات ال�����مة ألغ�اض ال��ف�� مف��ة في ح�ا�ة الع�الت ال�غ��ة ع��  ان

ال��ارات. ل����� ال�اجح ل��ل ه�ه ت�ف��ها م� ث��ان ����ة، وال��ل ال��ف� ���ل ا

  الح��ان ج��ع اح�ام اال�قار مع ت�ای� ارتفاعها و��ل ج��ها.  وهي قابلة الن ت�ع�ل

  مع�ات ال����ل .٨

تع� م� ال���ل�مات ال��ور�ة في �ل حقل م���� في إن�اج ماش�ة الل��. 

وه�اك ن�ع�� م�ها ن�ع ثاب� ��� ان ی�ضع في م�ان ی�الئ� مع م�اقع ال��ق وح�ائ� 

�ل ال�اح�ة وتف��غا ���عة، اما ال��ع ال��� ح�ى ی�الئ� مع ح��ة ال�اح�ات ل��� ت��

ال�اني فه� ال��ع ال���قل ال�� ���� ر��ة خلف الع��ة وه� مف�� في ت���ل وتف��غ 

  ال�اش�ة.
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 معامالت ما ق�ل ال��ح

  صفات الل�� وم�ة حف�ها : ىأ ـ الع�امل ال��ث�ة عل

                                         Excitationجاله�ا     .١

ال���ان �ع� م�اه� اله�اج وت���ل في ع�م ال�احة والقل� وق� ت��و في ص�رة  ىق� ت�ه� عل

ث وت��ن عادة م����ة ب�أث��ات ح�ى م�ق�عة م����ة �ع�لة وز�ادة في اخ�اج ال��ل وال�و 

وال�� ���ن م�جعة نق� او����� ال�م  ح��ة الع�الت ن���ة نق� ام�ادها �االو����� ىعل

ز�ادة س�عة  الىن���ة ارتفاع درجة ح�ارة ال��ان ال�غل� مع ���ة ع�د ال���انات م�ا ی�د� 

وعادًة ت����م  ،����ة ع�ها في ال���انات ال���فةال��ف� وه�ا �الح� اك�� في ال���انات ال

ها �علل م�ل م�لفات ال���ة ال�ي تق�ل ���ة ض��لة م� ال���  علىال�ه�ئات أو ال��ائل ال�����ة 

صفات  ىار علثال�ارها ع�� ال�قل ل�فاد� أ�ة وذل� ل�قل�ل ح��ة ال���ان واضال���انات ��

  ال�ب��ة والل�� ال�اتج ، ف�ق�م ه�ه ال���و�ات ق�ل ال�قل م�اش�ة.

  Over Feeding                  االفراط في التغذیة     . ٢

النقص في الوزن  غذائي للحیوان وبكمیات ھائلة سعیا وراء مواجھة یحاول البائع عمل دفع

المشتري ، ولتلك التغذیة أثار عدیدة ، حیث یمكن للحیوان  ىجراء الوزن لدإ ىأثناء النقل وحت

 ً  الىمن مواد العلف الممسكة الجافة فیصاب الحیوان بألم حاد وقد یؤدي ذلك  كبیراً  ان یلتھم كما

ور اعراض مختلفة نتیجة اجھاد المخ واالعصاب وھذا یصحبة اجھاد نفوق الحیوان او ظھ

فیرقد لعضو من اعضاء الحیوان وفي ھذه الحالة یضخ الدم بكمیات كبیرة للجھاز الھضمي 

ً مكان الذبح و الى ھالحیوان وقد ینفق قبل وصول ینزف  ھفیكون مجھد وعند ذبح اذا وصل حیا

قیمة الكالیكوجین في العضالت بینما التتغیر قیمة قلیل من الدم لضعف عضلة القلب وتنخفض 

قة یعلوزن ال ىئع علرفض استالم مثل ھذه الحیوانات أو یحاسب الباذلك یُ  ىوعل   PHالــ

  بالمعدة او االمعاء .

          Over Hungerشدة التجویع    .٣

سید ثاني اك الىھدم العضالت لیُ  ىابت باستمرار وینتقل سكر الدم الیوجد سكر الدم بتركیز ث

 ً ستمرار إزمة لعمل العضالت ویقوم الكبد بحتراقة الطاقة االإب الكربون وبخار الماء منتجا

 ً  بتعویض الفقد في سكر الدم وذلك الستمرار الدورة الدمویة في حالة الجوع فان الكبد ایضا
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لكبد على نتظام طالما احتوي اإالعملیة ب هالى الدم وتستمر ھذیخرج مخزونة من السكریات 

یفقد  ءاالثنا ھذهكالیكوجین بكمیة تكفي احتیاجات الحیوان الستمرار عملیاتة البیولوجیة وفي 

لیصبح صلبا ذو قوام جلدي  ھمع فقد لزوجت ھالى نصف وزنحتي یصل  ھالكبد من وزن

بات القلب ظھر رعشة وسرعة ضرتملي  ١٠٠ملیجرام /  ٤٠ز الدم عن نخفاض كلوكوإوب

القیام بوظائفھا وینفق  علىسكر الدم اكثر تفقد الخالیا القدرة  ضافنخإبوبة وبوتشنج عضلي وغی

  .الحیوان

  طرق نقل حیوانات الذبح ب ـ

  االقدام : علىالنقل سیرا    .١

الصفات المأكلیة  على يءلمجزرة وھذه الطریقة لھا تأثیر ستستخدم في حالة قرب المزارع من ا
  الخواص المظھریة وھذه التأثیرات ناتجة عن اجھاد الحیوانات قبل الذبح. علىللحوم وكذلك 

  . النقل البري :٢

 ٥٠ – ٢٠وفیھ یتم نقل الحیوانات في عربات كبیرة او مقطورة ویمكن وضع عدد یتراوح بین 
النقل البري سریع ومریح للحیوانات ویمكن نقل الحیوانات في  ،رأس في العربة الواحدة 

حسب حجم و راس ١٨   – ١٧أو  ١١ – ١٠ویسع اللوري الواحد ما بین  عربات لوري
  .الحیوان ویراعي ان یكون وضع الحیوانات متعاكس بھدف عدم تناطح الحیوانات

  . النقل بالسكك الحدیدیة ( القطارات ): ٣        

وطول المسافة  فالىنخفاض التكفي بعض البالد وذلك إل ھتنقل الحیوانات بالطرق الحدیدی
  .سم لالبقار البالغة ٥٧،سم للذكور البالغة  ٦٦مسافة داخل القطار  الىوتحتاج 

  النقل البحري ( بالسفن )     .٤

من الممكن نقل الحیوانات في سفن مخصصة لھذا الغرض من بلد ألخر ویوجد بتلك السفن 
لذبح الحیوان  هبیطریة ووحد هالجاریة للشرب ووحد همزودة بمخازن للعلف واواني للمیاعنابر 

تلك الطریقة تعرض الحیوانات  علىاذا دعت الضرورة لذلك وثالجة لحفظ اللحوم ولكن یعاب 
  Shipping Fever لحمي النقل البحري
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  عواقب النقل ج ـ

  Bleeding Grace              . درجة النزف١

ن النزف لن یكون كامال إعند الذبح ف الىضعف عضلة القلب وبالت الىیؤدي النقل العنیف 

  .وامتالء االوعیة الدمویة بالدم ھدكانة لون االنسجة العضلی الىویؤدي 

  Muscle – Lactic Formation       . سكر العضالت ـ بناء حمض االكتیك ٢

مض انقص االوكسجین ویصبح عمل العضالت غیر طبیعي ویقل ح الىیؤدي سوء النقل 

 ٧من  اللحوم اقل قلیال ھذهل  PH الكتیك الذي یدخل في بناء الكالیكوجین وعادةً تكون قیمةلا

 الىعدة ایام ثم ترتفع تدریجیا وقد ثبت وجود تأثیر معنوي ع ىوتستمر بدون تغیر یذكر وحت

  للحوم الناتجھ منھ.  PH قیمة علىلتأثیر مسافة نقل الحیوان  جداً 

      Bacterial Content Of The Muscle. المحتوي البكتیري للعضالت٣

سھولة  الىنتیجة للنقل وحركة العضالت تنعدم مقاومة الحیوانات لھجوم البكتریا مما یؤدي 

العضالت وتتكاثر  الى الىالدورة الدمویة وبالت الىالكبد ثم  الىانتقال كتل بكتیریة من االمعاء 

  .اللحوم غیر صالحة للحفظ  ھذهبعد الذبح مما یجعل 

  

  : الىذلك فیجب معاملة حیوانات الذبح المجھدة من النقل كالت علىو

  وضع الحیوانات في مكان ھادئ :     .١

وفي االوقات الحارة قد  ،لذبح بعد النقل المباشر في مكان ھادئل الُمعده حیواناتالیجب وضع 
ترش الحیوانات بعد نزولھا من العربات بالماء لخفض حرارة جلودھا وخفض حرارتھا من 

  .الخارج للداخل

  معادلة اضطراب التمثیل الغذائي :       .٢

علف  علىصالح إضطراب التمثیل الغذائي نتیجة النقل فانھ یجب تغذیة الحیوانات فور الوصول إل  

ید من محتوي الكالیكوجین في زقة ییعلان ارتفاع كربوھیدرات ال فقد وجد )خشنة عالفا( فقیر

ج لحم انتإره وقوامھ وقة یزید من وزن الكبد ویحسن من مظھیعلضافة السكر للإكما ان  ،العضالت 

  .كیةزذات رائحة 
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  الذبح نتیجة للنقل  الفقد في وزن حیوانات                         

  عدة عوامل علىنقل الحیوانات الحیة بفقد في اوزانھا ویتوقف ھذا الفقد  یرتیط

  كمیة الغذاء اوالمیاه التي تعطي للحیوان قبل الذبح     .١

  حیث كلما تم امداد الحیوان بالغذاء الكافي والمیاة كلما قلت نسبة الفقد في وزن الحیوان

  المسافة :     .٢

  وزن الحیوانات فقد ذلك زیاده في علىادت مسافة النقل ترتب زكلما        

  فصل السنة     .٣

  زیادة النقص في وزن الحیوانات علىارتفاع درجة الحرارة او انخفاضھا اكثر من الالزم یعمل 

  طریقة النقل البري ( السكك الحدیدیة )     .٤

ً  دقفیقل ال  أ ـ في المسافات القصیرة : الناتج  دقفالب مقارنةً  في الوزن في الحیوانات المنقولة بریا
  .عن طریق نقل الحیوانات بالقطارات

 فقدیوانات المنقولة بالقطارات عن الفي الوزن في الح دقفیقل ال :  ب ـ في المسافات الطویلة
ً لناتج عن طریق نقل الحیوانات با   .ریا

                                       العمر والوزن     .٥

  الصغیرة في كل االنواع أكبر من الفقد في اوزان الحیوانات الكبیرةالحیوانات الفقد في وزن 

  ازدحام الحیوانات اثناء النقل     .٦

  زیادة الفقد في وزن الحیوانات أثناء النقل. علىیعمل االزدحام   

  جدول یبین كمیة الفقد في وزن الحیوانات في االنواع المختلفة

%Of Shrinkage Species 
3-6 %  Cattle 

6-10 % Sheep 

  مالحظة مھمة

Pencil shrinkage          

ً غخصم ثمن عدد معین من الكیلو علىھو اتفاق بین البائع والمشتري    عن تلك  رامات تعویضا
  التي سوف یفقدھا الحیوان أثناء عملیة النقل.
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  فحص الحیوانات قبل الذبح:         ·

الحیوانات قبل اتمام عملیة الذبح من العملیات البالغة االھمیة  علىیعتبر موضوع الكشف 
  بالنسبة لفاحص اللحوم وذلك لما یلي

توجد بعض االمراض التي یصعب تشخیصھا بعد اتمام عملیة النزف مثل      .١
  مرض داء الكلب

من العیوب واالمراض والعقم وامراض التناسل  ةالىمنع ذبح االناث الخ     .٢
  وكذلك منع ذبح اإلناث العشار ( الحوامل )

  بعض االمراض المعدیة علىیساعد في التعرف      .٣

یمكن تسنین بعض أنواع الحیوانات قبل الذبح مما یمكن من بیع لحومھا      .٤
  كدرجة ثانیة أو استخدام تلك اللحوم في اغراض التصنیع

حیث إن ذلك یؤثر ،لتأكد من نظافة الحیوان وأنھ قد نال قسطا من الراحةا     .٥
  زیادة صالحیة اللحوم لالستھالك البشري. علىبدرجة كبیرة 

عالمات الصحة والمرض بالحیوان من خالل قیاس درجة  على* یتم في الفحص التعرف 

 ،ة الحیوان ونشاطة وكذلك معدل التنفس في الدقیقة وعملیة االجترار وحرك ،حرارة الجسم 

  ویتم فیھا ایضا جس االناث.

  معاملة حیوانات الذبح:        ·

ادمائھا وحالة لحومھا وجودتھا ومواصفاتھا  علىتؤثر حالة الحیوانات قبل ذبحھا تأثیرا مباشرا 

درجة  ىأقص ىالحیوانات ال هود كبیرة من اجل الوصول بحالة ھذاالستھالكیة لذلك تبذل جھ

  مطلوبة.

  االمور الھامة التي  یجب مراعاتھا قبل الذبح

  الراحة     .١

ساعة قبل الذبح وذلك لتعویض الحیوان عن  ٢٤- ١٢یجب اراحة الحیوانات لفترة تتراوح بین 

أثناء النقل مع ضرورة وجود الحیوانات في حظائر مالئمة من حیث  ةالىاالرھاق الذي یتعرض 

درجة الحرارة والرطوبة كذلك یجب عدم حجزھا لفترة طویلة بتلك الحظائر تفادیا لحدوث 

  : علىواعطاء الحیوان فترة الراحة الالزمة یساعد  ،بعض الحاالت كالعدوى بین الحیوانات 

  لحوم صالحة لالستھالك االدمي.أ ـ تزاید الفترة التي تبقي فیھا ال

  جراثیم التعفن مھاجمة العضالت من خالل القناة الھضمیة. علىب ـ یصب 
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وكذلك مایوكلوبین العضالت مما یكسب اللحوم  ،ج ـ تحسن عملیة اكسدة ھیموكلوبین الدم 
  مظھرا حیویا وبراقا.

  تقدیم میاة الشرب     .٢

من میاة الشرب النظیفة خالل فترة وجودھا یجب اعطاء الحیوانات كمیات كافیة ووفیرة 

جودة  علىتخفیف الجراثیم باالمعاء مما یحافظ  علىبالحظائر قبل عملیة الذبح حیث یساعد ذلك 

 علىالحصول  الىاللحوم بعد الذبح وایضا یسھل عملیة نزع الجلد اثناء سلخ الحیوان مما یؤدي 

  مل للحیوان بعد الذبح.حدوث ادماء كا الىجلود مرتفعة الجودة كما یؤدي 

  تغذیة الحیوانات     .٣

ساعة قبل الذبح مع النصح بعدم التمادي  ١٢یفضل منع العلف عن الحیوانات لفترة ال تقل عن 

واعطاء عالئق مركزة للحیوانات . من مردود عكسي ھیع الحیوانات لفترات طویلة مما لفي تجو

  : الىحلول میعاد ذبحھا یؤدي  ىحت

  زیادة عدد الجراثیم الموجودة باالمعاء.    أ ـ

  دماء الحیوانات المذبوحة.إـ ضعف ب 

  ج ـ زیادة احتماالت تلوث لحوم الذبیحة أثناء تفریغ االحشاء.

  د ـ صعوبة اعداد وتجھیز الذبیحة.

  تسویق لحومھا. ىجذاب للذبیحة مما ینعكس عل غیر ـ اعطاء مظھرھـ 

  التصافي.عدم الدقھ في حساب نسبة  -و

  خساره اقتصادیة بسبب استھالك العلف المركز وعدم استفادة الحیوان من ذلك العلف. –ي 

  تنظیف الحیوان :     .٤

یعتبر تنظیف الحیوان وغسلھ قبل الذبح من العملیات الضروریة التي تقلل العدد الكلي البكتیري 

مما یقلل من احتمال تلوث الذبیحة لسطح الجسم الخارجي نتیجة إزالة األوساخ العالقة بالجلد  

 ة الجودة.الىأثناء عملیة السلخ ویعطي لحوم ع




