
 معامالت ما قبل الذبح

   

  أ ـ العوامل المؤثرة علي صفات اللحم ومدة حفظھا :

  الھیاج     .١

Excitation                                                          

 قلق للحیوان وقد تبدو في صورة حمىقد تظھر علي الحیوان بعض مظاھر الھیاج وتتمثل في عدم الراحة وال
متقطعة مصحوبة بعزلة وزیادة في اخراج البول والروث وتكون عادة مصحوبة بتأثیرات علي حركة العضالت 

كسجین الدم نتیجة ارتفاع درجة حرارة المكان وكسجین والذي یكون مرجعة نقص اونتیجة نقص امدادھا باال
ھا حظ اكثر في الحیوانات السمینة عنیادة سرعة التنفس وھذا یالثرة عدد الحیوانات مما یؤدي الي زالمغلق مع ك

تستخدم المھدئات أو السوائل المحتویة علي كمیة ضئیلة من الكحول مثل مخلفات  في الحیوانات النحیفة ، وعادةً 
البیرة التي تقبل علیھا الحیوانات بشدة وذلك لتقلیل حركة الحیوان واضطرارھا عند النقل لتفادي أثار علي 

  المشروبات قبل النقل مباشرة. ، فتقدم ھذهلناتج صفات الذبیحة واللحم ا

   

  االفراط في التغذیة     .٢

             Over Feeding                                      

یحاول البائع عمل دفع غذائي للحیوان وبكمیات ھائلة سعیا وراء مواجھة النقص في الوزن أثناء النقل وحتي 
حیث یمكن للحیوان ان یلتھم كما كبیرا من مواد العلف  ،ولتلك التغذیة أثار عدیدة  ،اجراء الوزن لدي المشتري 

الممسكة الجافة فیصاب الحیوان بألم حاد وقد یؤدي ذلك الي نفوق الحیوان او ظھور اعراض مختلفة نتیجة 
بكمیات كبیرة  الحالة یضخ الدم اد لعضو من اعضاء الحیوان وفي ھذهاجھاد المخ واالعصاب وھذا یصحبة اجھ

للجھاز الھضمي فیرقد الحیوان وقد ینفق قبل وصولة الي مكان الذبح واذا وصل حیا فیكون مجھد وعند ذبحة 
 قیمة التتغیر ن في العضالت بینمایكوجیاللضعف عضلة القلب وتنخفض قیمة الك ینزف قلیل من الدم

  الحیوانات أو یحاسب البائع علي وزن العلیقة بالمعدة او االمعاء . وعلي ذلك یرفض استالم مثل ھذه   PHالــ

  شدة التجویع     .٣

 Over Hunger                                                                  

 یوجد سكر الدم بتركیز ثابت باستمرار وینتقل سكر الدم الي العضالت لیھدم الي ثاني اكسید الكربون وبخار
الماء منتجا بأحتراقة الطاقة االزمة لعمل العضالت ویقوم الكبد بأستمرار بتعویض الفقد في سكر الدم وذلك 
الستمرار الدورة الدمویة في حالة الجوع فان الكبد ایضا یخرج مخزونة من السكریات الي الدم وتستمر ھذة 

احتیاجات الحیوان الستمرار عملیاتة البیولوجیة كفي یة تیكوجین بكمالبأنتظام طالما احتوي الكبد على ك العملیة
صبح صلبا ذو قوام جلدي وفي ھذة االثنا یفقد الكبد من وزنة حتي یصل الي نصف وزنة مع فقد لزوجتة لی

ملي یظھر رعشة وسرعة ضربات القلب وتشنج عضلي  ١٠٠ملیجرام /  ٤٠لوكوز الدم عن وبأنخفاض ك
  الخالیا القدرة علي القیام بوظائفھا وینفق الحیوان وغیبوبة وبأنخاف سكر الدم اكثر تفقد

   

  

  



  طرق نقل حیوانات الذبح  ب ـ

  النقل سیرا علي االقدام :  .١

م وكذلك الطریقة لھا تأثیر سئ علي الصفات المأكلیة للحو ة وھذهتستخدم في حالة قرب المزارع من المجزر
  التأثیرات ناتجة عن اجھاد الحیوانات قبل الذبح. علي الخواص المظھریة وھذه

  . النقل البري :٢

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

 یوانات متعاكس بھدف عدمحسب حجم الحیوان ویراعي ان یكون وضع الح ١٨  – ١٧أو  ١١ – ١٠بین 
  .تناطح الحیوانات

  . النقل بالسكك الحدیدیة ( القطارات ): ٣       

تنقل الحیوانات بالطرق الحدیدیة في بعض البالد وذلك ألنخفاض التكالیف وطول المسافة وتحتاج الي مسافة 
  .سم لالبقار البالغة ٥٧سم للذكور البالغة ، ٦٦القطار داخل 

  النقل البحري ( بالسفن )     .٤

د ألخر ویوجد بتلك السفن عنابر مزودة من الممكن نقل الحیوانات في سفن مخصصة لھذا الغرض من بل
ورة لذلك واواني للمیاة الجاریة للشرب ووحدة بیطریة ووحدة لذبح الحیوان اذا دعت الضر بمخازن للعلف

  Shipping Fever وثالجة لحفظ اللحوم ولكن یعاب علي تلك الطریقة تعرض الحیوانات لحمي النقل البحري

   

  عواقب النقل ج ـ

  Bleeding Grace . درجة النزف١

یؤدي النقل العنیف الي ضعف عضلة القلب وبالتالي عند الذبح فأن النزف لن یكون كامال ویؤدي الي دكانة لون 
  .العضلیة وامتالء االوعیة الدمویة بالدم االنسجة

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

مض االكتیك الذي یدخل في كسجین ویصبح عمل العضالت غیر طبیعي ویقل حویؤدي سوء النقل الي نقص اال
وتستمر بدون تغیر یذكر وحتي عدة ایام ثم  ٧لھذة اللحوم اقل قلیال من   PH تكون قیمة یكوجین وعادةً البناء الك

لحوم الناتجھ ل PH جدا لتأثیر مسافة نقل الحیوان علي قیمة عالي ترتفع تدریجیا وقد ثبت وجود تأثیر معنوي
  .منھ

      Bacterial Content Of The Muscle. المحتوي البكتیري للعضالت٣

لھجوم البكتریا مما یؤدي الي سھولة انتقال كتل بكتیریة نتیجة للنقل وحركة العضالت تنعدم مقاومة الحیوانات 
من االمعاء الي الكبد ثم الي الدورة الدمویة وبالتالي الي العضالت وتتكاثر بعد الذبح مما یجعل ھذة اللحوم غیر 

  صالحة للحفظ .

   

  



  

  فیجب معاملة حیوانات الذبح المجھدة من النقل كالتالي : وعلي ذلك         ·

  وضع الحیوانات في مكان ھادئ :     .١

یجب وضع حیوانات الذبح بعد النقل المباشر في مكان ھادئ وفي االوقات الحارة قد ترش الحیوانات بعد 
  نزولھا من العربات بالماء لخفض حرارة جلودھا وخفض حرارتھا من الخارج للداخل

  معادلة اضطراب التمثیل الغذائي :       .٢

یجب تغذیة الحیوانات فور الوصول علي علف فقیر في المواد  یجة النقل فانھالتمثیل الغذائي نتألصالح إضطراب  
، كما ان أضافة السكر  یكوجین في العضالتالھیدرات العلیقة یذید من محتوي الكالخشنة فقد وجد ان ارتفاع كربو

  .رائحة ذكیةج لحم ذات توأنت للعلیقة یزید من وزن الكبد ویحسن من مظھره وقوامھ

   

  الذبح نتیجة للنقل  الفقد في وزن حیوانات        ·

   

  یرتیط نقل الحیوانات الحیة بفقد في اوزانھا ویتوقف ھذا الفقد علي عدة عوامل

  التي تعطي للحیوان قبل الذبح كمیة الغذاء اوالمیاه     .١

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

  المسافة :     .٢

  في وزن الحیوانات ذادت مسافة النقل ترتب علي ذلك زیاده كلما       

  فصل السنة     .٣

  یادة النقص في وزن الحیواناتخفاضھا اكثر من الالزم یعمل علي زارتفاع درجة الحرارة او ان

  طریقة النقل البري ( السكك الحدیدیة )     .٤

یقل النقص في الوزن في الحیوانات المنقولة بریا عن النقص الناتج عن طریق نقل  افات القصیرة :أ ـ في المس
  الحیوانات بالقطارات

یقل النقص في الوزن في الحیوانات المنقولة بالقطارات عن النقص الناتج عن   :  ب ـ في المسافات الطویلة
  ً◌.طریق نقل الحیوانات بریا

                                       العمر والوزن     .٥

  الفقد في الوزن في الحیوانات الصغیرة في كل االنواع أكبر من الفقد في اوزان الحیوانات الكبیرة

  ازدحام الحیوانات اثناء النقل     .٦

  یعمل االزدحام علي زیادة الفقد في وزن الحیوانات أثناء النقل. 



  

   

  الحیوانات في االنواع المختلفةجدول یبین كمیة الفقد في وزن 

    

%Of Shrinkage Species 
3-6 % Cattle 

6-10 % Sheep 

  حظة مھمةمال

Pencil shrinkage          

ھو اتفاق بین البائع والمشتري علي خصم ثمن عدد معین من الكیلوجرامات تعویضا عن تلك التي سوف  :
  یفقدھا الحیوان أثناء عملیة النقل.

   

  فحص الحیوانات قبل الذبح:         ·

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

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

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

  یساعد في التعرف علي بعض االمراض المعدیة    .٣

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

قد نال قسطا من الراحة،حیث إن ذلك یؤثر بدرجة كبیرة  التأكد من نظافة الحیوان وأنھ    .٥
  .ة صالحیة اللحوم لالستھالك البشريعلي زیاد

* یتم في الفحص التعرف علي عالمات الصحة والمرض بالحیوان من خالل قیاس درجة حرارة الجسم ، 
  ار وحركة الحیوان ونشاطة ، ویتم فیھا ایضا جس االناث.وكذلك معدل التنفس في الدقیقة وعملیة االجتر

   

  معاملة حیوانات الذبح:        ·

االستھالكیة  قبل ذبحھا تأثیرا مباشرا علي ادمائھا وحالة لحومھا وجودتھا ومواصفاتھا تؤثر حالة الحیوانات
  مطلوبة.لذلك تبذل جھود كبیرة من اجل الوصول بحالة ھذة الحیوانات الي أقصي درجة 



  یجب مراعاتھا قبل الذبح االمور الھامة التي 

  الراحة     .١

ساعة قبل الذبح وذلك لتعویض الحیوان عن االرھاق الذي  ٢٤- ١٢یجب اراحة الحیوانات لفترة تتراوح بین 
یتعرض الیة أثناء النقل مع ضرورة وجود الحیوانات في حظائر مالئمة من حیث درجة الحرارة والرطوبة 

بین الحیوانات ،  كالعدوىتفادیا لحدوث بعض الحاالت كذلك یجب عدم حجزھا لفترة طویلة بتلك الحظائر 
  واعطاء الحیوان فترة الراحة الالزمة یساعد علي :

  أ ـ تزاید الفترة التي تبقي فیھا اللحوم صالحة لالستھالك االدمي.

  الھضمیة. ب ـ یصب علي جراثیم التعفن مھاجمة العضالت من خالل القناة

  لعضالت مما یكسب اللحوم مظھرا حیویا وبراقا.لوبین اایوكلوبین الدم ، وكذلك مج ـ تحسن عملیة اكسدة ھیموك

  تقدیم میاة الشرب     .٢

یجب اعطاء الحیوانات كمیات كافیة ووفیرة من میاة الشرب النظیفة خالل فترة وجودھا بالحظائر قبل عملیة 
یسھل الذبح حیث یساعد ذلك علي تخفیف الجراثیم باالمعاء مما یحافظ علي جودة اللحوم بعد الذبح وایضا 

عملیة نزع الجلد اثناء سلخ الحیوان مما یؤدي الي الحصول علي جلود مرتفعة الجودة كما یؤدي الي حدوث 
  ادماء كامل للحیوان بعد الذبح.

  تغذیة الحیوانات     .٣

ساعة قبل الذبح مع النصح بعدم التمادي في تجویع  ١٢یفضل منع العلف عن الحیوانات لفترة ال تقل عن 
فترات طویلة مما لة من مردود عكسي . واعطاء عالئق مركزة للحیوانات حتي حلول میعاد ذبحھا الحیوانات ل
  یؤدي الي :

  زیادة عدد الجراثیم الموجودة باالمعاء.   أ ـ

  ب ـ ضعف ادماء الحیوانات المذبوحة.

  ج ـ زیادة احتماالت تلوث لحوم الذبیحة أثناء تفریغ االحشاء.

  لذبیحة.د ـ صعوبة اعداد وتجھیز ا

  و ـ اعطاء مظھر جذاب للذبیحة مما ینعكس علي تسویق لحومھا.

  تنظیف الحیوان :     .٤

التي تقلل العدد الكلي البكتیري لسطح الجسم ریة قبل الذبح من العملیات الضرو یعتبر تنظیف الحیوان وغسلھ
مما یقلل من احتمال تلوث الذبیحة أثناء عملیة السلخ ویعطي لحوم  ة إزالة األوساخ العالقة بالجلد الخارجي نتیج
  عالیة الجودة.
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