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  Different system for killing animal                       النظم المختلفة الزهاق نفس الحیوان
زهاق روح الحیوان هو القضاء على حیاته ویتم بعدة طرق تهدف جمیعها الى التخفیف إان الهدف من  
لالستنزاف النظم المختلفة  دراسةثم استنزافه وقبل وعیه لیة عن طریق افقاد الحیوان مالتعجیل بهذه العو أ

والتي تستخدم عدة طرق لتحقیقها قبل  unconsciousness یتعین علینا معرفة فقدان الوعي (الالوعي)
قلة دفع الدم ، االغماء ،  التخدیر ،ستنزاف الحیوان ویمكن ان یفقد الوعي خالل النوم ، الصدمات ، إعملیة 

 الصدمة الكهربائیة ، الوفاة وكذلك ذبح الحیوان یحدث فقدان فوري للوعي عن طریق النزف السریع .
   Method used for producing unconsciousness              طرق افقاد الوعي            
  Killing of animal الحیوان بمعنى ادق قتل الحیواناي تحطیم المخ او صرع اتالف دماغ الحیوان  .1
 . CO2 غاز  وأباستخدام الصعق الكهربائي     Stunning  طریقة التدویخ .2

  Destruction of brain and spinal cord                           اتالف الدماغ والحبل الشوكي
 Central Nerves Systemالعصبي المركزي  الجهازبهذه الحالة یتم اتالف الدماغ والتاثیر على      

 ویحدث بطریقتین وهما : وال یستطیع الحیوان استعادة الوعي مرة اخرى بعد زوال السبب
  Mechanical methods                                                  الطریقة االلیة المیكانیكیة  
ستخدام النوع غیر المخترق من إطریق الطرق او ارتجاج المخ بفي هذه الطریقة یتم اتالف المخ عن   

 و المرتجعة .أو التدمیر الحقیقي للمخ باستخدام النوع المخترق من المسدسات ذي الطلقات الحرة أالمسدسات 
  Non penetrative pistolالمسدس غیر المخترق  •
وبعد حدوث الصدمة  من مخها حداث الصرع في العجول الصغیرة لالستفادةیستخدم هذا النوع إل 

حداث االثر المطلوب إالثیران لعدم أو وال تستخدم الطریقة مع االبقار المسنة  ثانیة 30 تستمر لمدة
  والحیوانات بهذه الطریقة ال تعود الى الحیاة نتیجة النزف الذي یحدث داخل المخ .

 penetrative pistolالمسدس المخترق   •
مرتجعة الطلقات وهي مستخدمة على مدى واسع عالمیًا ، اما ال المسدساتهناك انواع عدیدة من  

ویستخدم في الخیول واالبقار المسنة والثیران  Free pullet pistolالنوع االخر فهو ذات الطلقات الحرة 
عتیادیة وتشترط و الطلقات اإلأو الطلقات المجوفة المدببة أوتستخدم عادة طلقات من البالستیك الصلب 

 عض الدول ان القائم بالعمل یجب ان یكون حامل لرخصة السالح وذو خبرة عالیة .ب
 .مكان احداث الطلقة في الحیوانات المختلفة 

عمل خط وهمي بین حدبة العین وقاعدة القرن المعاكس وعند نقطة االلتقاء یعتبر المكان  االبقار : .1
 المناسب الحداث الضرب اما العجول فیوضع في مستوى اقل من االبقار .
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سم تحت منتصف الخط  13بوضع المسدس على مسافة الحیوان  عیصر  االبقار المسنة والثیران : .2
 الوهمي الذي یقسم مقدم الرأس (الجبهة)

في الحیوانات العدیمة القرون یوضع اعلى الرأس باتجاه المريء اما الحیوانات ذات  االغنام والماعز : .3
 القرون فیوضع خلف الخط بین القرنین وفي االتجاه ناحیة الیسار.

 مستوى العین وفي اتجاه التجویف الجبهي .سم فوق  2.5تحدد هذه النقطة على بعد  الخنازیر : .4
 یؤخذ خط وهمي بین حدقة العین وقاعدة االذن المقابلة تحت جذر خصلة الشعر االمامیة . الخیول : .5

 ومن عالمات الصدمة  انطواء الحیوان مع تقلصات عضلیة ثم رعشة لالطراف الخلفیة تنتهي بحركة شدیدة.
 Non mechanical methods                  الطرق غیر االلیة                                  

        Pithing                                                                            ثقب الدماغ •
بعد الثقب یتم و الهراوة او یحدث الثقب نتیجة المسدسات المخترقة أیستخدم لهذا الغرض البلطة  

یتم ادخالها الى داخل المخ لغرض تدمیر مراكز الحركة  Pithing caneسم تسمى  60ادخال عصا بطول 
 بالمخ وبذلك ال یتحرك الحیوان اثناء الذبح ویتم تجنب اصابة العمال وال تؤثر هذه الطریقة على درجة النزف
ویتم تعلیق الحیوان المقتول نتیجة تدمیر مراكز الحركة والنخاع وینتج عنه توقف التنفس ویرى البعض عدم 

 جدوى احداث الصرع بهذه الطریقة لعدم صحیة تلك الطرق وكذلك الوقت المستغرق.
 Neck stab                                                                            طعن الرقبة  •
دخال سكینة قصیرة حادة الطرفین بین الفقرات العنقیة لیتم إ س الحیوان و أبهذه الطریقة یتم خفض ر   

قطع النخاع الشوكي والتاكد من قتل الحیوان وانعدام حركته قبل االستنزاف وهي مستخدمة بكثرة في البلدان 
 االوروبیة وامریكا الجنوبیة . 

   Stunning of animal أو تدویخ الحیوان  Temporary unconsciousness افقاد الوعي الوقتي
 : ویتم بعدة طرق منها

 وهناك نوعین من التیار المستخدم :  Electrical stunningاستخدام الصعق بالتیار الكهربائي   .1
  استخدام الفولت الواطئLow voltage   : 75ویتم بواسطة كماشة متكونة من قطبین وبقوة فولت 

ثواني فقط وتوضع الكماشة على طرفي رأس الحیوان وتغمس بمحلول ملحي قبل كل استخدام  5ولمدة 
 لضمان الكفاءة ویجب ضبط الجهاز بعد كل عملیة للسبب السابق نفسه.

  استخدام الفولت العالي High voltage  ولمدة تتراوح ما فولت  300  حواليبقوة كهربائي یستخدم تیار
ى بالفولت الواطئ ویجب الحذر عند استعمال االولالطریقة  كثر من أي طریقة تعتبر فعالة ة وهثانی 3-2 بین

 . العاملین  و التأثیر على صحةأضرار أحتمال حصول إلهذه الطریقة 
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 صعق تخدیر الرأس واالرجل معا                             Head to back lag stunning  
على الرأس واالرجل الخلفیة معًا وبهذه الحالة یجب تقیید الحیوان جیدًا لتجب الفولت العالي  یستخدم   

الكدمات او الكسور الناتج من حركة الحیوان وفي هذا النظام یصبح الدماغ مخدرأ كلیًا وقد دلت البحوث ان 
 50عد مرور ثانیة فقط من بدء العملیة اما في طریقة تخدیر الرأس فیخدر المخ ب 23بعد مرور  تخدرالمخ ی

ویالحظ بحالة انطواء   Pelt burnثانیة وقد تحدث حروق للجلد بهذه العملیة اعلى المنطقة الظهریة وتسمى 
 سریع للحیوان مع ثني االطراف وتقوس العمود الفقري ودوران مقلة العین 

 .  CO2استخدام غاز  .2
حیث یتم ذلك عن طریق قفل نهایات  م 1827 ثر المنوم لهذا الغاز منذ العامتم اكتشاف األ   

یجب الحذر عند تطبیق  م1950االعصاب وتقلیل النبضات العصبیة واستخدم بنجاح لتدویخ الحیوان عام 
على من الهواء لذلك یتجه الى أالعملیة وهي صعبة التطبیق وعالیة التكالیف ، وهو غاز ذو كثافة نوعیة 

ذا زاد التركیز قد یحدث اختناق إ من الهواء و  % 60-70و فضل تركیز لالستخدام هأوعیة و السفل في األ
ثانیة اذ یفقد الحیوان الوعي بعد   45وافضل فترة لتعریض الحیوان للغاز هي  وموت للحیوان او قلة ادماء

من ترك الحیوان لحجرة الغاز ویجب عدم ترك الحیوان  ثانیة 30 ربعد مرو  ثانیة ویجب الذبح 20-25مرور 
ثانیة لتجنب حالة الهیاج الشدید للحیوان وتوقف عمل القلب ویستعید الحیوان وعیه بعد   45لفترة اطول من

سرعة  مات فقدان الوعي بهذه الطریقةمن مغادرة حجرة التدویخ ، وعال ثانیة 60-90ترك الحجرة بفترة 
 شدید للعضالت .یتبعه صعوبة التنفس مع غیاب االستجابة للمؤثرات في العین وترهل التنفس ثم االنخفاض 

  . اثر الطرق المختلفة للصرع والتدویخ على جودة اللحوم •
 و قتل الحیوان بالمسدس :أاالثار الناتجة عن الصرع 

واستنزاف  یحدث نتیجة طول الفترة بین الصرع بالمسدس:  Blood splashingالرش الدموي     .1
مم زئبق وقد یصل الى  120-140( الحیوان او عدم كفاءة اختراق القذیفة مما ینتج عنه ارتفاع ضغط الدم

و السفر أجهاد بسبب اإل مثل هذه الحالة  حصلقد تیصاحبه زیادة في عدد ضربات القلب و  مم زئبق) 260
 الطویل او اثارة الحیوان او عدم الراحة .

ستخدام عصا اطول إتنتج هذه الحالة نتیجة  :  Slaughter spleenو الطحال الدموي أطحال الذبح   .2
سم لتدمیر مراكز الحركة في الدماغ بعد الصرع بالمسدس المخترق وینتج عنه تدمیر جذور العصب  60من 

وهو المسؤول عن انقباض االوعیة الدمویة  Great splanchnic nerves الكبیر في النخاع الشوكي
 للتجویف البطني ومنها الطحال مما یالحظ تضخم واضح للطحال .
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ینتج من استخدام المسدس غیر المخترق ویحدث :  Inter cerebral hemorrhageالنزیف المخي  .3
 نفجار االوعیة الدمویة بصورة نزیف داخل المخ .إرتجاج شدید في المخ بعد الصدمة مما یؤدي الى إ

الضامة ترى بشكل بقع نزفیة صغیرة الحجم منتشرة في العضالت واالنسجة :  Patches البقع النزفیة .4
 قة الصرع بالفولت العالي . والدهن نتیجة استخدام طری

 االثار الناتجة عن صعق الحیوان بالكهرباء :
ثانیة   23یؤدي الى موت المخ خالل  كما ذكر سابقًا البقع النزفیة كذلك فان الصعق بالفولت العالي   

 والتیبس الرمي  PHوبذلك ینفق الحیوان ورغم ذلك فان اللحوم الناتجة تكون ذات جودة عالیة من ناحیة 
Rigor mortis   والناحیة البكتیریة ، كما ان الصرع بالكهرباء یسرع من عملیة تحلل الكالیكوجین باالغنام

بح وهي حالة ذات اثر ذساعة من ال 2خالل  PHمما یؤثر على تكون حامض الالكتیك بالعضالت وهبوط 
اما الخنازیر فیخشى حدوث حالة اللحم  Cold shorteningجید لتجنب التقلص الناتج اثناء تبرید الذبائح 

   للعضالت اثناء دفئ الذبیحة . PSEالشاحب 

 االماكن المختلفة لصرع الحیوان
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