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                          Pre slaughter treatment of animal معاملة وفحص الحیوان قبل الذبح

 معاملة الحیوانات بالحضائر قبل الذبح

 او اللحوم  الجلود والصوفمنتجاتها كیجب ان تعامل الحیوانات بطریقة صحیة وانسانیة لمنع تلوث    

وحواجزها بصورة تجعل من السهولة عملیة تنظیفها لتفادي المشاكل  الحیوانات ویجب ان تصمم حضائر

الى  الهاللتطهیر قبل دخخاصة في بعض البلدان تمرر الحیوانات على حمامات و الناتجة من سوء التصمیم 

 : للحیوانات قبل الذبح ما یأتيحضائر الذبح ومن المعامالت المهمة 

          Pre slaughter rest                                                    : اراحة الحیوان قبل الذبح.1

او االماكن طش والخوف خاصة اثناء نقلها الى المجازر غالبًا ما تعاني الحیوانات قبل الذبح من الجوع والع 

  : تؤدي الى ما یليقبل الذبح اراحة الحیوان مراعاة ، وان عدم المخصصة للذبح 

تقل فترة صالحیة اللحوم لالستهالك البشري نتیجة عدم اكتمال حالة الحموضة بالعضالت بسبب عدم  •

 . PHاو انخفاض مستوى الحموضة هبوط 

  . التعفن للعضالت من خالل القناة الهظمیةالمسببة میكروبات السهولة مهاجمة  •

 لحوم داكنة اللون وغیر مرغوبةعن ذلك ضعف اكسدة هیموغلوبین الدم ومیوغلوبین العضالت مما ینتج  •

لذا یجب ان یعطي الحیوان  مما یزید من حالة االجهاد ، نتیجة قلة االوكسجین الواصل للعضالت لالستهالك 

ساعة في الرحالت القصیرة وقد تزداد الى عدة ایام في الرحالت الطویلة  24-12تتراوح بین فترة راحة 

وتعتمد الفترة الالزمة لراحة الحیوان قبل الذبح على ما یلي : نوع الحیوان وعمره وجنسه وحالة الحیوان 

الة الصحیة للحضائر الح النقل ، ویجب التأكید علىاو واسطة الصحیة والموسم وطول فترة الرحلة وطریقة 

ثار أهناك عدة ، و داخل الحضائر المعدة للحیوانات العالئق الجیدة ومصادر الماء الصالح للشرب  وتوفیر

 ص الى ما یلي :تلختاراحة الحیوان  ایجابیة یمكن  الحصول علیها من

 التطور الكامل للحموضة واستعادة الحیوان لحالته الطبیعیة . •

 المفقود .استعادة الوزن الناقص و  •

 التعفن .احتمالیة باالمعاء واالقالل من  خفض اعداد المیكروبات •

 تجنب اللون الداكن الناتج في اللحوم نتیجة االجهاد . •
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  Watering of animal                                                        :   سقي الحیوان  .2

 خالل فترة اراحتها بالحضائر یؤدي الى : للحیوانات كمیات من الماء الصالح للشرب  ان تقدیم

 باالمعاء .المتواجدة اعداد البكتریا او خفض  تقلیل •

 السلخ .عملیة یساعد على تسهیل عملیة نزع الجلد اثناء  •

 على الحیوانات المعاملة بهذه الطریقة . تصبح طرق الصعق الكهربائي فعالة اكثر  •

   Fasting of animal                                                        تصویم الحیوان :

اثناء الذبح نتیجة الحركة  التلوثممتلئ المعدة لمنع  نان یلفت االنتباه الى عدم ذبح الحیوایجب   

الكرش واستنشاقها مرة اخرى وكذلك تجنب االخطاء اثناء الذبح والتجویف وهناك  یاتالشدیدة وخروج محتو 

ن الحیوانات الصائمة تنزف بصورة جیدة وتصبح لحومها براقة وهناك من یرى عدم إیوید من الباحثین فریق 

لى یركز عن أیجب من الناحیة االقتصادیة ومن هنا خاصة الجدوى من تغذیة الحیوانات المهیئة للذبح 

 :ما یلي  تصویمالمهمة للفوائد الومن  تصویم الحیوانات

 حیوان المذبوح .عالیة للكفاءة نزف  حقیقت •

 خفض هجرة المیكروبات الموجودة في االمعاء والتي تنشط اثناء عملیة الهضم. •

 .اكتساب الذبیحة مظهرًا حیویًا براقاً و  تسهیل عملیة تجهیز الذبائح •

 تفریغ االحشاء .تقلیل فرصة تلوث اللحوم عند  •

كما یجب غسل الحیوانات قبل الذبح مباشرة او ازاحة االتساخات العالقة بسطح الجسم لمنع تلوث   

 في االجواء الشدیدة البرودة كي ال یؤثر على نوعیة اللحوم.غسل الینصح ب الذبیحة اثناء عملیة السلخ وال

   Past mortem inspection of animal                                  فحص الحیوان قبل الذبح

من العمل بعد  %50ان اهمیة فحص الحیوان قبل الذبح ال یمكن اغفالها حیث توفر هذه  الطریقة   

 فحصذلك في فحص اللحوم ، ویجب ان یكون هناك اتصال بین المختصین في فحص الحیوان قبل و 

 بشهادة مؤرخة بمنع االدویة وكذلك مع المربین حیث ال یسمح بالذبح اال  الذبحائح بعد عملیة الذب

Medicineوالمضادات الحیویةAntibiotic  النمو حفزاتومG.H  بكافة انواعها ویشكل هذا الفحص اهمیة
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خاصة بالذات في حاالت الذبح االضطراري بحاالته المختلفة وكذلك في بعض االمراض ذات االعراض 

 الممیزة قبل الذبح مثل داء الكلب ومرض الحمى القالعیة .

 الغرض من الفحص الجید للحیوانات قبل الذبح :

o . حمایة الصحة العامة للمستهلكین من االمراض واالخطار الكیمیائیة 

o . حمایة الثروة الحیوانیة من خالل اكتشاف االمراض واالبالغ عنها 

o  واالصابات التي یمكن معرفتها .االقالل والتحكم في االمراض العامة 

o  اخطار االمراض المشتركة .حمایة العاملین والمستهلكین من 

o . منع تلوث اللحوم االدوات واالشخاص عن طریق الحیوانات الحیة الغیر السلیمة 

o . یوفر فحص ماقبل الذبح كل التقاریر الالزمة لالستمرار بالبحث العلمي وتتبع الحاالت المرضیة 

 كاالتي : في حضائر الذبح الفحص تصنف الحیواناتوبعد 

 تكون صالحة للذبح . ------------- حیوانات سلیمة  •

 تفحص بحذر للتأكد قبل الذبح .  --------- حیوانات مشكوك فیها  •

 تذبح في حجرة العزل    ---- مشتبه باصابتها بمرض معین  •

 بصورة جیدة .تذبح اضطراریًا وتفحص    ----------- مصابة في حادث  •

 .ة صحیة من الطبیب البیطري المختصیجب ان تصاحب بشهاد   -------- مذبوحة خارج المجزرة  •

 .الصحیة للحیوانیجب ان تصاحب الحاالت المشتبه بها بتقریر كامل ومفصل عن الحالة 

 تسهیالت الفحص :

الحي ذي فائدة بالغة مثل اسم صاحب الحیوان والمزرعة وفحص الحیوان  التعریف الكامل بالحیوان    

جیدًا وابالغ صاحبه بنتیجة الفحص وخاصة اذا كان هناك مرض فیجب اخذ االحتیاطات مع الحیوانات 

االخرى ، كما ان الرعایة التامة للحیوان وتجنب االجهاد له دور مهم في انتاج لحوم ذات جودة عالیة ویجب 

د مكان الفحص باالدوات المختلفة للترقیم والموازیین الخاصة بالحیوان ومقاییس لدرجة الحرارة واالجهزة ان یزو 

التحكم بالحیوان وعدد من الخاصة بالت یجب توفر االاالخرى الخذ كافة المعلومات عن الحیوان وكذلك 

 المهرة .الفنیین المدربین و الجیدین العاملین 
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 كیفیة اجراء الفحص :

یجري الفحص ابتداءًا عند وصول الحیوان الى الحضائر ویعاد مرة اخرى قبل الذبح مباشرة اذا مكث     

الحیوان اكثر من یوم واحد او اذا كان هناك اي شك في حالة الحیوان الصحیة ویتم الفحص داخل الحضائر 

ویحدد  ،لصناعیة المتجانسة اثناء حركة الحیوان واثناء سكونه ایضًا كما یجري تحت االضاءة الطبیعیة او ا

 : من الحاالت  ما یليللحیوانات الفحص 

A.  ینتقل الى االنسان او الحیوانات االخرى او احتمالیة ظهور وجود اعراض لمرض معین من الممكن ان

 اعراض لمرض معین وبهذه الحالة تسجل بكل تفاصیلها وال تهمل اي حالة مماثلة.

B. یجب ان وبهذه الحالة البشري غیر صالحة لالستهالك  الحیوانات  وجود اعراض لمرض یجعل لحوم

 .للتخلص منها تنقل الحیوانات الى وحدة المخلفات الحیوانیة 

C. . وجود اجهاد على الحیوان وبهذه الحالة یعطى الحیوان قسطًا من الراحة لیستعید حالته الطبیعیة 

في الحالتین االولى والثانیة یعامل الحیوان معاملة الحیوان المریض ویجب ان یؤخذ بالحسبان حالة    

ویجب عزل الحیوان الصحیة ونقص التغذیة ونضافة الحیوان واي اورام او اصابات او ظهور حالى الشبق 

 الحیوانات الشرسة وذات القرون عن الحیوانات االخرى . 

 : على الحیوانالظاهرة عالمات الصحة 

وسهولة الحركة والنهوض ، امتالء الجسم من عالمات الصحة التي تظهر على الحیوان هي :    

المخطم ندي واللسان سلیم وعدم ،  والعیون البراقة ، االنف سلیم وخالي من الرشح ، وسهولة رفع الرأس 

التنفس معدل ونسق یكون  ذلك مته كطراوة الجلد وسهولة شده ولمعان الشعر ونعو ،  سیالن اللعاب من الفم 

نبض القلب طبیعي معدل طبیعیة و  الحیوان تكون كما ان درجة حرارة،  طبیعي ومنتظم وال یرى السعال 

بانتظام ( في حالة المجترات)  تجري عملیة االجترارویتمیز الحیوان السلیم بتناول طعامه وشرابه بشهیة و 

في  ال یكون وام وغیر مختلط بالدم او االفرازات االخرى مثل المخاط و البراز طبیعي اللون ومتماسك القیكون و 

 . بعض من الصفات السابقة سهال اما الحیوان المریض فیظهر عكس الصورة ا

                                                  Transport of animalنقل الحیوانات 
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مهمة من مراحل تجهیز الذبائح واعداد اللحوم اذ یجب  یعد نقل الحیوانات تمهیدًا لذبحها مرحلة   

واالجهاد واالمراض التي قد تنشأ اثناء  الحفاظ على الحیوانات اثناء النقل خالیة من االصابات ونقص الوزن

النقل ویمكن نقل الحیوانات بعدة طرق منها السفن والشاحنات او القطارات او سیرًا على االقدام في قوافل وقد 

لقوانین الموضوعة لعملیة النقل على ان تضمن عملیات النقل بمختلف طرقها على راحة ورفاهیة نصت ا

 الحیوان من خالل التوصیات التالیة :

ان تكون وسیلة النقل جیدة التصمیم وخالیة من البروزات التي قد تسبب الرضوض وتكون االرضیات غیر  •

 . ملساء وتزود بساللم وخاصة الشاحنات ذات الطوابق

 فصل الحیوانات عن بعضها البعض حسب الجنس والعمر وتجنب الزحام بیبن الحیوانات . •

 . للحیوانات  بعد كل عملیة نقلاو واسطة النقل تنظیف الشاحنة یجب  •

 في الرحالت الطویلة .ساعة  12بمصدر الماء الصالح للشرب والعالئق كل تزود الشاحنة  •

 .او االضرار للحیوانات یكون الشحن والتفریغ بطریقة ال تؤدي الى حدوث االصابات  •

 الحوامل .للنقل كالحیوانات المریضة او یمنع نقل الحیوانات غیر المؤهلة  •

 االصابات الممكن حدوثها اثناء النقل : 

والتصمیم السيءللشاحنات هناك اسباب عدیدة للكدمات منها معاملة الحیوان بقسوة Bruises الكدمات :   .1

 او االبواب وكذلك وجود القرون وایضًا الطبائع المختلفة للحیوانات .

غیر المالئمة الهو التفاعل الداخلي للجسم من اجل التأقلم ومسایرة الظروف الخارجیة Stress :  االجهاد .2

 یمكن ان تجهد الحیوانات اثناء اي مرحلة من النقل .كما ، 

اثناء النقل للحیوانات او هالك یحدث نفوق    Death during transport ل :النفوق اثناء النق .3

 % في معظم االحیان .1بنسب متفاوتة وقد یصل الى و 

: تعاني اغلب الحیوانات من نقص الوزن اثناء النقل وبنسب متفاوتة  Loss of weightالوزن نقص  .4

 .الجویة وطول الرحلة ومدى توفر الراحة والتغذیةظروف ویعتمد على عوامل منها الحالیة الصحیة للحیوان وال

  االمراض الناتجة اثناء النقل : .5

 Foot rot  تعفن القدم  -Transit tetanus   3كزاز النقل   -Transit fever  2حمى النقل    -1
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