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                          Pre slaughter treatment of animal معاممة وفحص الحيهان قبل الذبح
 معاممة الحيهانات بالحضائر قبل الذبح

 او المحػم  الجمػد والرػفمشتجاتيا كيجب ان تعامل الحيػانات بصخيقة صحية واندانية لسشع تمػث    
وحػاجدىا برػرة تجعل مغ الديػلة عسمية تشطيفيا لتفادي السذاكل  الحيػانات ويجب ان ترسع حزائخ
الى  اليالمتصييخ قبل دخخاصة في بعس البمجان تسخر الحيػانات عمى حسامات و الشاتجة مغ سػء الترسيع 

 : لمحيػانات قبل الحبح ما يأتيحزائخ الحبح ومغ السعامالت السيسة 
          Pre slaughter rest                                                    : اراحة الحيهان قبل الذبح.1
او االماكغ صر والخػف خاصة اثشاء نقميا الى السجازر غالبًا ما تعاني الحيػانات قبل الحبح مغ الجػع والع 

  : تؤدي الى ما يميقبل الحبح اراحة الحيػان مخاعاة ، وان عجم السخررة لمحبح 
  تقل فتخة صالحية المحػم لالستيالك البذخي نتيجة عجم اكتسال حالة الحسػضة بالعزالت بدبب عجم

 . PHاو انخفاض مدتػى الحسػضة ىبػط 
  التعفغ لمعزالت مغ خالل القشاة اليطسيةالسدببة سيكخوبات السيػلة مياجسة .  
  لحػم داكشة المػن وغيخ مخغػبةعغ ذلظ ضعف اكدجة هيسػغمػبيغ الجم وميػغمػبيغ العزالت مسا يشتج 

لحا يجب ان يعصي الحيػان  مسا يديج مغ حالة االجياد ، نتيجة قمة االوكدجيغ الػاصل لمعزالت لالستيالك 
ساعة في الخحالت القريخة وقج تدداد الى عجة ايام في الخحالت الصػيمة  12-11تتخاوح بيغ فتخة راحة 

وتعتسج الفتخة الالزمة لخاحة الحيػان قبل الحبح عمى ما يمي : نػع الحيػان وعسخه وجشدو وحالة الحيػان 
الة الرحية لمحزائخ الح الشقل ، ويجب التأكيج عمىاو واسصة الرحية والسػسع وشػل فتخة الخحمة وشخيقة 

ثار أىشاك عجة ، و داخل الحزائخ السعجة لمحيػانات العالئق الجيجة ومرادر الساء الرالح لمذخب  وتػفيخ
 ز الى ما يمي :تمختاراحة الحيػان  ايجابية يسكغ  الحرػل عمييا مغ

 . التصػر الكامل لمحسػضة واستعادة الحيػان لحالتو الصبيعية 
  السفقػد .استعادة الػزن الشاقز و 
 التعفغ .احتسالية باالمعاء واالقالل مغ  خفس اعجاد السيكخوبات 
 . تجشب المػن الجاكغ الشاتج في المحػم نتيجة االجياد 
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  Watering of animal                                                        :   سقي الحيهان  .2
 خالل فتخة اراحتيا بالحزائخ يؤدي الى : لمحيػانات كسيات مغ الساء الرالح لمذخب  ان تقجيع

 باالمعاء .الستػاججة اعجاد البكتخيا او خفس  تقميل 
  الدمخ .عسمية يداعج عمى تدييل عسمية ندع الجمج اثشاء 
  عمى الحيػانات السعاممة بيحه الصخيقة . تربح شخق الرعق الكيخبائي فعالة اكثخ 

   Fasting of animal                                                        تصهيم الحيهان :
اثشاء الحبح نتيجة الحخكة  التمػثمستمئ السعجة لسشع  نان يمفت االنتباه الى عجم ذبح الحيػايجب   

الكخش واستشذاقيا مخة اخخى وكحلظ تجشب االخصاء اثشاء الحبح والتجػيف وىشاك  ياتالذجيجة وخخوج محتػ 
ن الحيػانات الرائسة تشدف برػرة جيجة وتربح لحػميا بخاقة وىشاك مغ يخى عجم إيػيج مغ الباحثيغ فخيق 

مى يخكد عن أيجب مغ الشاحية االقترادية ومغ ىشا خاصة الججوى مغ تغحية الحيػانات السييئة لمحبح 
 :ما يمي  ترػيعالسيسة لمفػائج الومغ  ترػيع الحيػانات

 حيػان السحبػح .عالية لمكفاءة ندف  حقيقت 
 .خفس ىجخة السيكخوبات السػجػدة في االمعاء والتي تشذط اثشاء عسمية اليزع 
 اكتداب الحبيحة مطيخًا حيػيًا بخاقاً و  تدييل عسمية تجييد الحبائح. 
  تفخيغ االحذاء .تقميل فخصة تمػث المحػم عشج 

كسا يجب غدل الحيػانات قبل الحبح مباشخة او ازاحة االتداخات العالقة بدصح الجدع لسشع تمػث   
 في االجػاء الذجيجة البخودة كي ال يؤثخ عمى نػعية المحػم.غدل اليشرح ب الحبيحة اثشاء عسمية الدمخ وال

   Past mortem inspection of animal                                  فحص الحيهان قبل الذبح
مغ العسل بعج  %50ان اىسية فحز الحيػان قبل الحبح ال يسكغ اغفاليا حيث تػفخ ىحه  الصخيقة   

 فحزذلظ في فحز المحػم ، ويجب ان يكػن ىشاك اترال بيغ السختريغ في فحز الحيػان قبل و 
 بذيادة مؤرخة بسشع االدوية وكحلظ مع السخبيغ حيث ال يدسح بالحبح اال  الحبحائح بعج عسمية الحب

Medicineوالسزادات الحيػيةAntibiotic  الشسػ حفداتومG.H  بكافة انػاعيا ويذكل ىحا الفحز اىسية

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



                                                                                      لول المحاضرة اال
كلية الزراعةاالنتاج الحيلواني                              المرحلة الثانية                                  قسم    

 

3 

خاصة بالحات في حاالت الحبح االضصخاري بحاالتو السختمفة وكحلظ في بعس االمخاض ذات االعخاض 
 السسيدة قبل الحبح مثل داء الكمب ومخض الحسى القالعية .

 الغرض من الفحص الجيد لمحيهانات قبل الذبح :
o . حساية الرحة العامة لمسدتيمكيغ مغ االمخاض واالخصار الكيسيائية 
o . حساية الثخوة الحيػانية مغ خالل اكتذاف االمخاض واالبالغ عشيا 
o  واالصابات التي يسكغ معخفتيا .االقالل والتحكع في االمخاض العامة 
o  اخصار االمخاض السذتخكة .حساية العامميغ والسدتيمكيغ مغ 
o . مشع تمػث المحػم االدوات واالشخاص عغ شخيق الحيػانات الحية الغيخ الدميسة 
o . يػفخ فحز ماقبل الحبح كل التقاريخ الالزمة لالستسخار بالبحث العمسي وتتبع الحاالت السخضية 

 كاالتي : في حضائر الذبح الفحص تصظف الحيهاناتوبعد 
  تكػن صالحة لمحبح . ------------- حيهانات سميطة 
  تفحز بححر لمتأكج قبل الحبح .  --------- حيهانات مشكهك فيها 
  تحبح في حجخة العدل    ---- مشتبه باصابتها بطرض معين 
  برػرة جيجة .تحبح اضصخاريًا وتفحز    ----------- مصابة في حادث 
  ة صحية مغ الصبيب البيصخي السختزيجب ان تراحب بذياد   -------- مذبهحة خارج الطجزرة. 

 .الرحية لمحيػانيجب ان تراحب الحاالت السذتبو بيا بتقخيخ كامل ومفرل عغ الحالة 
 تسهيالت الفحص :

الحي ذي فائجة بالغة مثل اسع صاحب الحيػان والسدرعة وفحز الحيػان  التعخيف الكامل بالحيػان    
جيجًا وابالغ صاحبو بشتيجة الفحز وخاصة اذا كان ىشاك مخض فيجب اخح االحتياشات مع الحيػانات 
االخخى ، كسا ان الخعاية التامة لمحيػان وتجشب االجياد لو دور ميع في انتاج لحػم ذات جػدة عالية ويجب 

د مكان الفحز باالدوات السختمفة لمتخقيع والسػازييغ الخاصة بالحيػان ومقاييذ لجرجة الحخارة واالجيدة ان يدو 
التحكع بالحيػان وعجد مغ الخاصة بالت يجب تػفخ االاالخخى الخح كافة السعمػمات عغ الحيػان وكحلظ 

 السيخة .الفشييغ السجربيغ و الجيجيغ العامميغ 
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 كيفية اجراء الفحص :
يجخي الفحز ابتجاءًا عشج وصػل الحيػان الى الحزائخ ويعاد مخة اخخى قبل الحبح مباشخة اذا مكث     

الحيػان اكثخ مغ يػم واحج او اذا كان ىشاك اي شظ في حالة الحيػان الرحية ويتع الفحز داخل الحزائخ 
ويحجد  ،لرشاعية الستجاندة اثشاء حخكة الحيػان واثشاء سكػنو ايزًا كسا يجخي تحت االضاءة الصبيعية او ا

 : مغ الحاالت  ما يميلمحيػانات الفحز 
A.  يشتقل الى االندان او الحيػانات االخخى او احتسالية ضيػر وجػد اعخاض لسخض معيغ مغ السسكغ ان

 اعخاض لسخض معيغ وبيحه الحالة تدجل بكل تفاصيميا وال تيسل اي حالة مساثمة.
B. يجب ان وبيحه الحالة البذخي غيخ صالحة لالستيالك  الحيػانات  وجػد اعخاض لسخض يجعل لحػم

 .لمتخمز مشيا تشقل الحيػانات الى وحجة السخمفات الحيػانية 
C. . وجػد اجياد عمى الحيػان وبيحه الحالة يعصى الحيػان قدصًا مغ الخاحة ليدتعيج حالتو الصبيعية 
في الحالتيغ االولى والثانية يعامل الحيػان معاممة الحيػان السخيس ويجب ان يؤخح بالحدبان حالة    

ويجب عدل الحيػان الرحية ونقز التغحية ونزافة الحيػان واي اورام او اصابات او ضيػر حالى الذبق 
 الحيػانات الذخسة وذات القخون عغ الحيػانات االخخى . 

 : عمى الحيهانالظاهرة عالمات الصحة 
وسيػلة الحخكة والشيػض ، امتالء الجدع مغ عالمات الرحة التي تطيخ عمى الحيػان ىي :    

السخصع نجي والمدان سميع وعجم ،  والعيػن البخاقة ، االنف سميع وخالي مغ الخشح ، وسيػلة رفع الخأس 
التشفذ معجل وندق يكػن  حلظ متو كشخاوة الجمج وسيػلة شجه ولسعان الذعخ ونعػ ،  سيالن المعاب مغ الفع 

نبس القمب شبيعي معجل شبيعية و  الحيػان تكػن  كسا ان درجة حخارة،  شبيعي ومشتطع وال يخى الدعال 
بانتطام ) في حالة السجتخات(  تجخي عسمية االجتخارويتسيد الحيػان الدميع بتشاول شعامو وشخابو بذيية و 

في  ال يكػن ػام وغيخ مختمط بالجم او االفخازات االخخى مثل السخاط و البخاز شبيعي المػن ومتساسظ القيكػن و 
 . بعس مغ الرفات الدابقة سيال اما الحيػان السخيس فيطيخ عكذ الصػرة ا
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                                                  Transport of animalنقل الحيهانات 
مخحمة ميسة مغ مخاحل تجييد الحبائح واعجاد المحػم اذ يجب الحفاظ يعج نقل الحيػانات تسييجًا لحبحيا    

واالجياد واالمخاض التي قج تشذأ اثشاء الشقل  عمى الحيػانات اثشاء الشقل خالية مغ االصابات ونقز الػزن 
ويسكغ نقل الحيػانات بعجة شخق مشيا الدفغ والذاحشات او القصارات او سيخًا عمى االقجام في قػافل وقج 
نرت القػانيغ السػضػعة لعسمية الشقل عمى ان تزسغ عسميات الشقل بسختمف شخقيا عمى راحة ورفاهية 

 الحيػان مغ خالل التػصيات التالية :
  ان تكػن وسيمة الشقل جيجة الترسيع وخالية مغ البخوزات التي قج تدبب الخضػض وتكػن االرضيات غيخ

 صػابق .ممداء وتدود بداللع وخاصة الذاحشات ذات ال
 . فرل الحيػانات عغ بعزيا البعس حدب الجشذ والعسخ وتجشب الدحام بيبغ الحيػانات 
  لمحيػانات  بعج كل عسمية نقلاو واسصة الشقل تشطيف الذاحشة يجب . 
  في الخحالت الصػيمة .ساعة  11بسرجر الساء الرالح لمذخب والعالئق كل تدود الذاحشة 
  او االضخار لمحيػانات يكػن الذحغ والتفخيغ بصخيقة ال تؤدي الى حجوث االصابات. 
  الحػامل .لمشقل كالحيػانات السخيزة او يسشع نقل الحيػانات غيخ السؤىمة 

 االصابات الططكن حدوثها اثظاء الظقل : 
والترسيع الديءلمذاحشات ىشاك اسباب عجيجة لمكجمات مشيا معاممة الحيػان بقدػة Bruises الكدمات :   .1

 او االبػاب وكحلظ وجػد القخون وايزًا الصبائع السختمفة لمحيػانات .
غيخ السالئسة الىػ التفاعل الجاخمي لمجدع مغ اجل التأقمع ومدايخة الطخوف الخارجية Stress :  االجهاد .1
 يسكغ ان تجيج الحيػانات اثشاء اي مخحمة مغ الشقل .كسا ، 
اثشاء الشقل لمحيػانات او ىالك يحجث نفػق    Death during transport ل :الظفهق اثظاء الظق .3
 % في معطع االحيان .1بشدب متفاوتة وقج يرل الى و 
: تعاني اغمب الحيػانات مغ نقز الػزن اثشاء الشقل وبشدب متفاوتة  Loss of weightالهزن نقص  .2

 .الجػية وشػل الخحمة ومجى تػفخ الخاحة والتغحيةطخوف ويعتسج عمى عػامل مشيا الحالية الرحية لمحيػان وال
  االمراض الظاتجة اثظاء الظقل : .5
 Foot rot  تعفغ القجم  -Transit tetanus   3كداز الشقل   -Transit fever  1حسى الشقل    -1
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  Different system for killing animal                       النظم المختمفة الزهاق نفس الحيهان
زىاق روح الحيهان ىه القزاء عمى حياتو ويتم بعجة طخق تيجف جسيعيا الى إان اليجف من  

الشظم السختمفة  دراسةثم استشدافو وقبل وعيو مية عن طخيق افقاد الحيهان سالتعجيل بيحه العو أالتخفيف 
والتي تدتخجم عجة طخق  unconsciousness يتعين عميشا معخفة فقجان الهعي )الالوعي(لالستشداف 

قمة دفع الجم  التخجيخ ،ستشداف الحيهان ويسكن ان يفقج الهعي خالل الشهم ، الرجمات ، إلتحقيقيا قبل عسمية 
، االغساء ، الرجمة الكيخبائية ، الهفاة وكحلك ذبح الحيهان يحجث فقجان فهري لمهعي عن طخيق الشدف 

 الدخيع .
   Method used for producing unconsciousness              طرق افقاد الهعي            
  Killing of animal الحيهان بسعشى ادق قتل الحيهاناي تحظيم السخ او صخع اتالف دماغ الحيهان  .1
 . CO2 غاز  وأباستخجام الرعق الكيخبائي     Stunning  طخيقة التجويخ .2

  Destruction of brain and spinal cord                           اتالف الدماغ والحبل الذهكي
 Central Nerves Systemالعربي السخكدي  الجيازبيحه الحالة يتم اتالف الجماغ والتاثيخ عمى      

 ويحجث بظخيقتين وىسا : وال يدتظيع الحيهان استعادة الهعي مخة اخخى بعج زوال الدبب
  Mechanical methods                                                  الطريقة االلية الميكانيكية  
ستخجام الشهع غيخ السختخق من إطخيق الظخق او ارتجاج السخ بفي ىحه الظخيقة يتم اتالف السخ عن   

 و السختجعة .أو التجميخ الحقيقي لمسخ باستخجام الشهع السختخق من السدجسات ذي الظمقات الحخة أالسدجسات 
  المددس غير المخترقNon penetrative pistol  

وبعج حجوث الرجمة  من مخيا حجاث الرخع في العجهل الرغيخة لالستفادةيدتخجم ىحا الشهع إل 
حجاث االثخ السظمهب إالثيخان لعجم أو وال تدتخجم الظخيقة مع االبقار السدشة  ثانية 33 تدتسخ لسجة

  والحيهانات بيحه الظخيقة ال تعهد الى الحياة نتيجة الشدف الحي يحجث داخل السخ .
   المددس المخترقpenetrative pistol 

سختجعة الظمقات وىي مدتخجمة عمى مجى واسع عالسيًا ، اما ال السدجساتىشاك انهاع عجيجة من  
ويدتخجم في الخيهل واالبقار السدشة والثيخان  Free pullet pistolالشهع االخخ فيه ذات الظمقات الحخة 

عتيادية وتذتخط و الظمقات اإلأو الظمقات السجهفة السجببة أوتدتخجم عادة طمقات من البالستيك الرمب 
 عض الجول ان القائم بالعسل يجب ان يكهن حامل لخخرة الدالح وذو خبخة عالية .ب

 .مكان احداث الطمقة في الحيهانات المختمفة 
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عسل خط وىسي بين حجبة العين وقاعجة القخن السعاكذ وعشج نقظة االلتقاء يعتبخ السكان  االبقار : .1
 السشاسب الحجاث الزخب اما العجهل فيهضع في مدتهى اقل من االبقار .

سم تحت مشترف الخط  13بهضع السدجس عمى مدافة الحيهان  عيرخ  االبقار المدنة والثيران : .2
 الهىسي الحي يقدم مقجم الخأس )الجبية(

في الحيهانات العجيسة القخون يهضع اعمى الخأس باتجاه السخيء اما الحيهانات ذات  االغنام والماعز : .3
 القخون فيهضع خمف الخط بين القخنين وفي االتجاه ناحية اليدار.

 مدتهى العين وفي اتجاه التجهيف الجبيي .سم فهق  2.5تحجد ىحه الشقظة عمى بعج  الخنازير : .4
 يؤخح خط وىسي بين حجقة العين وقاعجة االذن السقابمة تحت جحر خرمة الذعخ االمامية . الخيهل : .5

 ومن عالمات الرجمة  انظهاء الحيهان مع تقمرات عزمية ثم رعذة لالطخاف الخمفية تشتيي بحخكة شجيجة.
 Non mechanical methods                  الطرق غير االلية                                  

 ثقب الدماغ                                                                            Pithing        
بعج الثقب يتم و اليخاوة او يحجث الثقب نتيجة السدجسات السختخقة أيدتخجم ليحا الغخض البمظة  

يتم ادخاليا الى داخل السخ لغخض تجميخ مخاكد الحخكة  Pithing caneسم تدسى  60ادخال عرا بظهل 
 بالسخ وبحلك ال يتحخك الحيهان اثشاء الحبح ويتم تجشب اصابة العسال وال تؤثخ ىحه الظخيقة عمى درجة الشدف
ويتم تعميق الحيهان السقتهل نتيجة تجميخ مخاكد الحخكة والشخاع ويشتج عشو تهقف التشفذ ويخى البعض عجم 

 ججوى احجاث الرخع بيحه الظخيقة لعجم صحية تمك الظخق وكحلك الهقت السدتغخق.
  طعن الرقبة                                                                            Neck stab 
دخال سكيشة قريخة حادة الظخفين بين الفقخات العشقية ليتم إس الحيهان و أبيحه الظخيقة يتم خفض ر   

قظع الشخاع الذهكي والتاكج من قتل الحيهان وانعجام حخكتو قبل االستشداف وىي مدتخجمة بكثخة في البمجان 
 االوروبية وامخيكا الجشهبية . 

   Stunning of animal أو تدويخ الحيهان  Temporary unconsciousness افقاد الهعي الهقتي
 : ويتم بعجة طخق مشيا

 وىشاك نهعين من التيار السدتخجم :  Electrical stunningاستخدام الرعق بالتيار الكهربائي   .1
  استخدام الفهلت الهاطئLow voltage   : 75ويتم بهاسظة كساشة متكهنة من قظبين وبقهة فهلت 

ثهاني فقط وتهضع الكساشة عمى طخفي رأس الحيهان وتغسذ بسحمهل ممحي قبل كل استخجام  5ولسجة 
 لزسان الكفاءة ويجب ضبط الجياز بعج كل عسمية لمدبب الدابق نفدو.
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  استخدام الفهلت العالي High voltage  ولسجة تتخاوح ما فهلت  300  حهاليبقهة كيخبائي يدتخجم تيار
ى بالفهلت الهاطئ ويجب الححر عشج استعسال االولالظخيقة  كثخ من أي طخيقة تعتبخ فعالة ة وىثاني 3-2 بين

 . العاممين  و التأثيخ عمى صحةأضخار أحتسال حرهل إلىحه الظخيقة 
 صعق تخدير الرأس واالرجل معا                             Head to back lag stunning  
عمى الخأس واالرجل الخمفية معًا وبيحه الحالة يجب تقييج الحيهان جيجًا لتجب الفهلت العالي  يدتخجم   

الكجمات او الكدهر الشاتج من حخكة الحيهان وفي ىحا الشظام يربح الجماغ مخجرأ كميًا وقج دلت البحهث ان 
 50عج مخور ثانية فقط من بجء العسمية اما في طخيقة تخجيخ الخأس فيخجر السخ ب 23بعج مخور  تخجرالسخ ي

ويالحظ بحالة انظهاء   Pelt burnثانية وقج تحجث حخوق لمجمج بيحه العسمية اعمى السشظقة الظيخية وتدسى 
 سخيع لمحيهان مع ثشي االطخاف وتقهس العسهد الفقخي ودوران مقمة العين 

 .  CO2استخدام غاز  .2
حيث يتم ذلك عن طخيق قفل نيايات  م 1827 ثخ السشهم ليحا الغاز مشح العامتم اكتذاف األ   

يجب الححر عشج تظبيق  م1950االعراب وتقميل الشبزات العربية واستخجم بشجاح لتجويخ الحيهان عام 
عمى من اليهاء لحلك يتجو الى أ العسمية وىي صعبة التظبيق وعالية التكاليف ، وىه غاز ذو كثافة نهعية 

ذا زاد التخكيد قج يحجث اختشاق إمن اليهاء و  % 60-70ه فزل تخكيد لالستخجام ىأوعية و الدفل في األ
ثانية اذ يفقج الحيهان الهعي بعج   45وافزل فتخة لتعخيض الحيهان لمغاز ىي  ومهت لمحيهان او قمة ادماء

من تخك الحيهان لحجخة الغاز ويجب عجم تخك الحيهان  ثانية 30 ربعج مخو  ثانية ويجب الحبح 20-25مخور 
ثانية لتجشب حالة اليياج الذجيج لمحيهان وتهقف عسل القمب ويدتعيج الحيهان وعيو بعج   45لفتخة اطهل من

سخعة  مات فقجان الهعي بيحه الظخيقةمن مغادرة حجخة التجويخ ، وعال ثانية 60-90تخك الحجخة بفتخة 
 شجيج لمعزالت .يتبعو صعهبة التشفذ مع غياب االستجابة لمسؤثخات في العين وتخىل التشفذ ثم االنخفاض 

 اثر الطرق المختمفة لمررع والتدويخ عمى جهدة المحهم .  
 و قتل الحيهان بالسدجس :أاالثار الشاتجة عن الرخع 

واستشداف  يحجث نتيجة طهل الفتخة بين الرخع بالسدجس:  Blood splashingالرش الدمهي     .1
مم زئبق وقج يرل الى  120-140) الحيهان او عجم كفاءة اختخاق القحيفة مسا يشتج عشو ارتفاع ضغط الجم

و الدفخ أجياد بدبب اإل مثل ىحه الحالة  حرلقج تيراحبو زيادة في عجد ضخبات القمب و  مم زئبق( 260
 الظهيل او اثارة الحيهان او عجم الخاحة .

ستخجام عرا اطهل إتشتج ىحه الحالة نتيجة  :  Slaughter spleenو الطحال الدمهي أطحال الذبح   .2
سم لتجميخ مخاكد الحخكة في الجماغ بعج الرخع بالسدجس السختخق ويشتج عشو تجميخ جحور العرب  60من 
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وىه السدؤول عن انقباض االوعية الجمهية  Great splanchnic nerves الكبيخ في الشخاع الذهكي
 لمتجهيف البظشي ومشيا الظحال مسا يالحظ تزخم واضح لمظحال .

يشتج من استخجام السدجس غيخ السختخق ويحجث :  Inter cerebral hemorrhageالنزيف المخي  .3
 نفجار االوعية الجمهية برهرة نديف داخل السخ .إرتجاج شجيج في السخ بعج الرجمة مسا يؤدي الى إ

الزامة تخى بذكل بقع ندفية صغيخة الحجم مشتذخة في العزالت واالندجة :  Patches البقع النزفية .4
 قة الرخع بالفهلت العالي . والجىن نتيجة استخجام طخي

 االثار الناتجة عن صعق الحيهان بالكهرباء :
ثانية   23يؤدي الى مهت السخ خالل  كسا ذكخ سابقًا البقع الشدفية كحلك فان الرعق بالفهلت العالي   

 والتيبذ الخمي  PHوبحلك يشفق الحيهان ورغم ذلك فان المحهم الشاتجة تكهن ذات جهدة عالية من ناحية 
Rigor mortis   والشاحية البكتيخية ، كسا ان الرخع بالكيخباء يدخع من عسمية تحمل الكاليكهجين باالغشام

بح وىي حالة ذات اثخ حساعة من ال 2خالل  PHمسا يؤثخ عمى تكهن حامض الالكتيك بالعزالت وىبهط 
اما الخشازيخ فيخذى حجوث حالة المحم  Cold shorteningجيج لتجشب التقمص الشاتج اثشاء تبخيج الحبائح 

   لمعزالت اثشاء دفئ الحبيحة . PSEالذاحب 
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 االماكن المختمفة لررع الحيهان

      
 

 
 
 

 الماسكة الخاصة بجهاز الرعق الكهربائي
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                                                                                 Bleedingالنزف :
يعج ندف الحيػان وفقج كسية كبيخة مغ الجم مغ جدع الحيػان ىػ الخصػة األولى بعج الحبح اذ يفقج الحيػان   

فيبقى في الحبيحة واالعزاء الجاخمية  الجدء االخخكسية الجم السػجػدة في جدسو أما  % مغ65ما يقارب 
، لجم ومغ ثع الحفاظ عمى الحياة ولة يائدة مغ الحيػان لمحفاظ عمى اافي مح Residual bloodكجم متبقي 

زغط الجم يدداد فعل القمب وضخو لمجم وتشكسر األوعية الجمػية الصخفية وذلظ العام لنخفاض الشج الكغ عو 
يرل وزن الجم في  لمسحافطة عمى ضغط الجم االعتيادي واالبقاء عمى الجم  مخدون في االعزاء الجاخمية ،

% في 20% مغ حجسو في الخئتيغ و20كالتالي ) يػزع عمى الجدع مغ وزن الحيػان و  (13/ 1) إلىالجدع 
وح بيغ اويحتػي الجم الستحرل عميو مغ الحيػان عمى ندبة ماء تتخ ،  (% في األوردة الجدسية60القمب و

% ، وقج يدتيمظ الجم في البمجان غيخ االسالمية  19-18% وبخوتيغ  23-18% ومػاد صمبة  78-82
  .دقائق تقخيبًا  6تدتغخق عسمية التجمي في االبقار  ، أما في البمجان العخبية واالسالمية فسحخم استيالكو

حج اشخافيا الخمفية أو كمييسا وتعمق برػرة عسػدية أيتع الشدف بعج الحبح مباشخة فيسا تخفع الحبائح مغ 
سع( في مشصقة مخررة لمحبح  40-30خاس أو االسفل وعمى ارتفاع مشاسب مغ االرض )بحيث يكػن ال
 . مغ الحبائح حقشاة ترخيف ومغصاة بذبكة حجيجية لجسع الجم السدفػ  إلىمدمصة  ةالرضيأبحيث تكػن 

بعج  التخجيخ مباشخة الستغالل عسل القمب الدخيع وعسل الجياز التشفدي  ى ن تجخ أعسمية التجمي يجب 
 ةادحالت أجخاء العسمية بإكبخ كسية مسكشة مغ الجم مغ جدع الحيػان ويجب أذجيج لالستفادة مشيا في اخخاج ال

ويعتبخ الشدف جيجًا كمسا كانت كسية الجم الخارجة مغ الحيػان اكبخ ما ، ومخررة لحلظ )كسدجس التخجيخ( 
داعج ذلظ عمى اتسام عسمية وجيجة ي عميو كمسا كانت عسمية التخجيخ وتييئة الحيػان جيجة صحيحة و يسكغ ، 

 وبذكل افزل .جيجة التجمي برػرة 
تتع عسمية التجمي وباالخز في الجول والبمجان التي ليا شعائخ ديشية خاصة عادًة باحجاث ثقب في 

 سع في االغشام بحيث يكػن  15-10الرجر وبعسق قة الخقبة أو اعمى الرجر )مشصقة اترال الخقبة بصمش
االسفل وتدتعسل سكاكيغ في الغالب مجػفة ومجورة الذكل ، وفي االلػنة  إلى س أالحيػان معمق عسػديًا والخ 

بارة عغ سكيغ مجػفة ومخبػشة بانبػب مصاشي مختبط بسفخغة ىػاء عاالخيخة تدتعسل الة وخد خاصة وىي 
خخج مغ الحيػان عغ شخيق التجػيف السػجػد في الدكيغ ومغ ثع تالحي يدمتراص شفط الجم إتعسل عمى 

وعاء لجسع الجم ، بحيث تبقى الدكيغ معمقة في الثقب لحيغ شفط أو سحب اكبخ كسية مسكشة مغ الجم  إلى
 الخارج . إلىمغ جدع الحيػان السحبػح 

جة شخوط تبجأ بدقي الحيػان الساء قبل في الجيانة االسالمية ال يعتبخ الحبح جائدًا وصحيحًا ما لع تصبق ع
 ، ن يكػن الحيػان مدتمقي افكيًا عمى االرضأو ، وعجم ذبح الحيػان أمام اقخانو مغ الحيػانات االخخى  ، الحبح
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ويتع الحبح بقصع الػريجيغ الػداجييغ والقربة اليػائية بجون قصع الشخاع الذػكي لكي تبقى االيعازات العربية 
وبعج انقصاع الجم يتع فرل الخاس عغ الجدع مغ مشصقة  .ية اعزاء الجدع ومشيا القمببك إلىمغ الجماغ 

ي بيغ الفقخة العشكية األولى والثانية باستعسال سكيغ قػية وحادة لدخعة انجاز قصع الخقبة وعجم أاسفل السخيء 
الستبقي خارج جدع الحيػان  ولة اخخاج ما يسكغ مغ الجماايحاء الحيػان وتعمق الحبيحة عسػديًا مغ اشخافيا لسح
ء العسمية عمى الحيػان مغ الػضع العسػدي وعميو تجخى ا، في حالة التجمي بقصع الخقبة فانو مغ الرعب اجخ 

العسمية مغ الػضع االفقي وخاصة في حالة عجم استعسال التخجيخ الحي تحخمو بعس الجيانات مثل الجيانة 
ن كسية الجم التي تخخج مغ إحيث ثبت ، الييػدية ويفزل ان يكػن وضع الحيػان عشج التجمي بذكل عسػدي 

 .السحبػحعجم اتداخ الجمج بجم الحيػان  إلىتكػن اكثخ مغ حالة الػضع االفقي اضافة  جدع الحيػان السحبػح
( قج افتخضػا أن األلع أقل Stunningإن أنرار استخجام عسمية تجويخ أو إغساء الحيػان قبل ذبحو ) 

جمصة  في حيغ أن السشصق يقػل أن إحجاث اإلصابة بالخأس برجمة كيخبائية أو برجمة معجنية أو بإصابة
( قج تحجث Stunningمع افتخاض أن ىحه العسمية ) ىوحت،  اً دماغية ىي ليدت كحلظ فألسيا كبيخ وكبيخ جج

تخجيخا لمحيػان إال أنيا كسا أشخنا سابقا ىي شخيقة تخجيخ بجائية وليدت كالتخجيخ الحادث مغ الحبح حدب 
وبالتالي فان الحبح الحالل في كل األحػال أكثخ إندانية ورأفة  Anesthesiaوأسسيشاىا  االسالمية الذخيعة
فسثال عشج استخجام  ، عجم وجػد ألع بعج التجويخ ليذ بالديل ىو مغ الشاحية العمسية الحكع عم،  بالحيػان

مسا يجعمو  ، الرعق الكيخبائي يحجث تذشجات مبجئية يتبعيا ارتخاء كامل في عزالت الحيػان السخاد ذبحو
مسا يجعمشا نتػىع أن الحيػان عشج الحبح ال يذعخ ،  قادر عمي الحخكة أو الرياح كشتيجة شبيعية لأللع غيخ
 . عجم وجػد ألع بعج التجويخ باستخجام اإلشارات الكيخبائية لمسخ فقط غيخ كافي ىحتى اآلن الحكع عم ، باأللع

كمسا زادت كسية الجم الستبكية في الحبيحة واالعزاء الجاخمية لمحيػان زادت عخضة المحػم لمفداد ، الن 
عمى انتذار االحياء السجيخية بالحبيحة وانتذار السدببات السخضية ، الن الجم تاثيخًا مباشخًا وجػد الجم يؤثخ 

حاصل يشقصع الجم عغ العزالت ومغ ثع فزل وسط غحائي لشسػ االحياء والسيكخوبات ، وكتحريل أيعتبخ 
االترال بيغ العزالت واالعزاء االخخى مثل الخئتيغ والكبج والكميتيغ ، ولحا عشج انقصاع األوكدجيغ عغ 

يختبط بسايكمػبيغ   O2العزالت تربح كسية األوكدجيغ محجودة في العزالت ، إال أن بعزًا مغ ىحا 
Myoglobin ( العزالت الحي يجحبO2 مغ ) الييسػغمػبيغ السػجػد بالجم الستبقي بعج الحبح ، لحا يداعج

(O2( السختبط بالسايكمػبيغ في عسمية االيس وتػليج الصاقة لفتخة قريخة ، وبعج استشفاذ ىحا )O2 يتػقف )
عسل السدارات اليػائية االيزية وبعج ىحه الفتخة يتحػل ايس الصاقة إلى السدار الالىػائي وىي نفذ الصخيقة 

تي يدمكيا الحيػان الحي عشج نقز األوكدجيغ اثشاء التساريغ الذجيجة أو االجياد حيث يالحع الحيػان ال
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إلى اليدال نتيجة فقج الجىػن  استسخ االجياد لفتخة شػيمة يؤدي السجيج خالي مغ مخدون الكاليكػجيغ واذا
 قة .والبخوتيشات واستخجاميا لمسحافطة عمى العسميات الحيػية في انتاج الصا

في العزالت اثشاء حياة الحيػان يشتقل مغ العزالت إلى  واذا عمسشا ان حامس الالكتيظ الشاتج  
إلى سكخ الكمػكػز ، عشج ذبح الحيػان يشقصع ىحا االترال بيغ العزالت والكبج مغ ججيج الكبج ليعاد بشاؤه 

ه كمسا تقجمت عسمية االيس عغ شخيق فقج الجم لحلظ يتجسع حامس الالكتيظ في العزالت ويدداد تخكيد 
ويبقى الحامس يتجسع في العزالت إلى ان يشفح مخدون العزالت مغ الكاليكػجيغ أو إلى ان بالػقت 

نخفاض المعيغ تقل أو تقف عشجىا عسميات التحمل الالىػائي لمكاربػىيجرات نتيجة  ه الى حجيرل إلى تخكيد 
 .( 6.5-6.0) حػالي  العزالت إلى PHتخكيد 

الالزم ليحا التحمل الكخبػىيجراتي ، وبدبب تجسع حامس الالكتيظ  ATPتيجة إنخفاض تكػيغ وكحلظ ن
Lactic acid  انخفاض تخكيدPH  في لمعزالت ويعتسج ىحا االنخفاض عمى كسية الكاليكػجيغ السػجػد

 .قبل عسمية الحبح والتجمي الحيػاناالجياد الحي تعخض لو الرحية و حالة الالعزالت و 
 المؤثرة على النزفالعوامل 
كل انػاع الحيػانات الدراعية يكػن انتاجيا مغ الجم وخخوجو عشج الحبح معتسج عمى وزن الجدع النوع : 

أما فيسا يخز العسخ فكمسا تقجم الحيػان بالعسخ قل انتاجو مغ الجم كسا يمعب جشذ السػلػد دور عشج الحبح 
 الحي لو نفذ الػزن . اذ ان البقخة تشدف اكثخ مغ الثػر واعمى مغ العجل

كمسا كان الػزن فن عشج الحبح اة الجم الكمية التي يشتجيا الحيػ تػجج عالقة بيغ الػزن وكسي الوزن الحي : 
 عالي زادت كسية الجم السشتجة والعكذ صحيح .

كمسا كان الحيػان السخاد ذبحو بحالة صحية جيجة وبػضع مختاح  الصحة والحالة الفيزياوية للحيوان :
 وغيخ مجيج سيعصي كسية كبيخة مغ الجم مقارنة بالحيػان السجيج أو السخيس .

 وتقدع إلى تقنية الذبح:
 . شخيقة الحبح 
 . شخيقة التخجيخ 
 . مػقع الحبيحة اثشاء عسمية الشدف 
 . مجة الشدف 

 :العألمات الدالة على ضعف النزف 
 . احتػاء البصيغ االيدخ عمى الجم وبكسية كبيخة 
 . تكػن األوعية الجمػية السػجػدة تحت الجمج محتقشة بالجم 
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 . يكػن لػن المحع داكغ 
 ػح األوردة السػجػدة بيغ االضالعوض. 
 . العقج المسفأوية خرػصًا قبل الكتفية تكػن بارزة مسمػئة بالجم 
  متخىل ومائي مع مالحطة األوعية الجمػية لمخئتيغ.احتقان االعزاء الجاخمية وتكػن بذكل 

 الذبح اإلسالمي يحافظ علي النخاع الشوكي و لذلك أهمية كبيرة.
الشخاع الذػكي ىػ جدء مغ الجياز عربي السخكدي والحي يبجأ مغ قاعجة السخ ويسخ خالل العسػد   

امتجادا لمجياز العربي السخكدي مغ  وىػ أنبػبي الذكل ويتكػن مغ حدمة مغ األعراب التي تعتبخ ، الفقخي 
والػضيفة الخئيدية لمحبل شػكي ىي نقل الشبزات  ، الجماغ ويحسييا مجسػعة مغ العطام تدسى العسػد الفقخي 

ىػ عبارة عغ حبل شػيل مغ األعراب الذػكية  ، العربية مغ وإلى السخ وتػصيميا األعراب الفخعية
سع في القشاة السخكدية في الفقخات لو دور ميع في تػصيل اإلشارات الكيخبائية مغ  45يتخاوح شػلو حػالي 

 وإلى السخ حيث يقػم بتػصيل اإلشارات الكيخبائية مغ السخ إلى العزالت.
شخيقة الحبح اإلسالمية مدتفيجيغ ومػضفيغ مختمف  مغ السسكغ تػضيح اىسيةطريقة الذبح االسالمية : 

ة مثل عمع التذخيح وعمع الفديػلػجي وعمع األعراب وعمع التخجيخ ووضائف القمب وبيان العمػم الصبية والبذخي
الجورة الجمػية وعسمية التشفذ وبيشا الستصمبات التذخيحية والفديػلػجية لتشكية المحػم مغ دميا, كسا قارنا بػجو 

بيان أىسيتيا في تشكية المحػم عمسي بيغ الصخيقة اإلسالمية في الحبح والصخق السختمفة والستبعة في الغخب و 
 مغ جية ومغ الخأفة بالحيػان مغ جية أخخى. و قج حخصت عمي بيان الشقاط التالية:

حيث يػجو الدائل الجمػي  Hemorrhagic Shock. أن شخيقة الحبح حدب الذخيعة تحجث صجمة ندفية 1
 . غ الػداجيغ والقربة والسخيءلمػريجيفي الجورة الجمػية إلى الخارج مغ خالل القصع الحادث والدخيع 

. إن عسمية الحبح اإلسالمي ىي عسمية فعالة لجية الشدف السخغػب مع بقاء القمب نذيصا, مسا يداعج في 2
 رفع كفاءة تفخيغ الجم والحرػل عمى نػعية عالية مغ المحػم.

. إن عسمية الحبح الرحيحة وحدب الذخيعة اإلسالمية تحجث تخجيخا مديال أللع الحبح والشدف وأسسيشاىا 3
Anesthesia .وبالتالي فان الحبح الحالل في كل األحػال ىي أكثخ إندانية ورأفة بالحيػان 

. إن عسمية الحبح الرحيحة )الحالل( تحجث ندفا سخيعا مغ الػىمة األولى لعسمية القصع وحتى تػقف القمب 4
عغ الشذاط وبالتالي فان فتخة الشدف تكػن شػيمة ندبيا مع نذاط القمب مسا يتيح فخصة أكبخ لمتخمز مغ 

الشدف تكػن أقل مع ضعف نذاط  الكسية الكبخى لمجم. وعكذ ذلظ يشتج مع إحجاث الرجمة الكيخبائية ففتخة
القمب أو تػقفو سخيعا مع احتسال حجوث تفجخ داخمي لألوردة والذخاييغ والذعيخات الجمػية أي ندف داخمي 
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 neurogenicوخخوج الجم مغ مدار الجورة الجمػية الصبيعية حيث تتدبب الرجمة في حجوث ما يدسى ب 
shock  .بدبب تأثخ الشطام العربي بيا 

يتع قصع رأس الحبيحة وفرميا عغ الجدع مباشخة إال بعج أن يتع تفخيغ الجم وىحا يدسح لمشخاع الذػكي ال  .5
    بسػاصمة عسمو في تػصيل وتسخيخ اإلشارات العربية مغ الجماغ إلى الجدع.
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                                            Inspection of carcasses فحص الذبائح :
عخف االندان اىسية المحػم كغحاء مشح قجيع الدمان وقج قامت الحزارات القجيسة باالىتسام  

ولحلظ سشت القػانيغ السختمفة والستعمقة بحبح وتجاول  باإلندان والرحة العامة ،بالمحػم وعبلقتيا 
الحيػانات الدراعية )حيػانات المحع( ، ووضعت ايزًا القػانيغ الستعمقة والسحجدة لسجى صبلحية 

وفي  م3131في بخيصانيا عام بالتحجيج فحز الحيػانات لبلستيبلك مغ عجمو وقج بجأ  الحيػان 
 . م3196عام  حػالي الالستحجة االمخيكية الػاليات 
ن ىشالظ مخحمتيغ مغ الفحز وىسا فحز الحيػان قبل الحبح والتي أخبلل عسميات الفحز ف 

لتحجيج الحيػانات الدميسة مغ الشاحية الرحية  يغالسختر االشخاص الستسخسيغتجخي بإشخاف 
الفحز بعج الحبح وىي عسمية فحز لكل  ما السخحمة الثانية مغ الفحز فييا واستبعاد غيخ الدميسة ،

مغ الحيػان اثشاء الحبح ، كسا يجب مخاقبة كافة العسميات  اعزاء الحبيحة شاممة الجم الستجفق
التحزيخية كالدمخ والتقصيع والتجييد ، ويجب ان ال تسكث الحبائح لفتخة شػيمة بعج الحبح بجون تجييد 

 حتباس الحخاري الشاتج مغ وجػد الجمج او الفخوة بجون سمخ ،اال والتمف والشاتج مغلتفادي سخعة الفداد 
يجخى الفحز بكل عشاية ودقة شاممة ان و  ويجب ان تتػفخ كافة التقاريخ البلزمة لمحيػان قبل الحبح ،

و شقػق غيخ ضخورية في المحػم ، ويجب التفخيق بيغ أوبصخيقة صحيحة مع تجشب أي قصػعات 
والسدمشة وحالة الحبيحة العامة وكحلظ االحتياشات والحادة تحت الحادة الحاالت السػضعية والسشتذخة و 

السعسمية البلزمة لمػقػف عمى مجى صبلحية تمظ الحبائح لبلستيبلك البذخي ، ويجب التشديق بيغ 
حيػان وذلظ مغ اجل اماكغ فحز الحيػان قبل الحبح وفحز الحبائح وفحز االعزاء الجاخمية لم

خحىا بشطخ أن وجج وىشاك بعس االحتياشات التي يجب إو السخض أة التذخيز الجيج لئلصاب
 .وىي كاالتيمحبائح عسمية الفحز لقبل البجء ب االعتبار
  تفحز الحبائح مباشخة بعج االنتياء مغ عسمية الحبح والدمخ والتجػيف وذلظ لتبلفي التيبذ

 والحي يؤدي الى صعػبة فحز الحبيحة .Rigor mortis  الخمي 
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 يقػم نفذ الصبيب البيصخي بإجخاء عسمتي فحز الحيػان قبل وبعج عسمية الحبح . يفزل ان 
  نة لرعػبة تفحز الحبائح عمى ضػء الشيار الصبيعي وال تدتخجم االضػاء الرشاعية والسمػ

 .Jaundiceوحالة اليخقان  Feverوالحسى  Ill Bleedingقمة االدماء تذخيز بعس الحاالت ك
 بالفحز او ان يقػم بشفدو  السختز بعسميات الفحزالستسخس و الذخز  يتعيغ عمى

جدء مراب ي أو أعزػ ػيف لمتأكج مغ عجم ازالة أي عسميات الحبح والرمخ والتج عمى باإلشخاف
 .لتبلفي الغر الرشاعي  طخوف جيجةببالتالي التزميل السعتسج وان يتع الفحز 

  س مترمة اترال شبيعي أالخ حلظ كالجاخمية و او االعزاء يجب ان تكػن جسيع االحذاء
 الفحز .حتى والدمخ والتجػيف و الحبح بالحبيحة كسا يجب ان ال يذػه العزػ اثشاء عسميات 

 الفحز سكيشتيغ في عسمية الفحز واحجة لمفحز  السختز بعسل يجب ان يدتخجم الذخز
 الصبيعي واالخخى لذق الخخاريج واآلفات مع تجشب تمػث الحبيحة والكيام بتعكيع الدكيغ بسجخد تمػثيا .

  فحز العزػInspection of Organ  أي فحز العزػ نفدو والعقج المسفاوية الخاصة
مغ او  Palpationعغ شخيق الجذ أو  Inspectionبو وذلظ عغ شخيق الفحز بالعيغ السجخدة 

  .Incision"القصع""   بالدكيغ او الفتحخبلل 
كامل وتمعب الخبخة الذخرية دورًا ميسًا في الػقػف عمى مجى سبلمة وصبلحية العزػ او  
او العزػ وشكل  محػم الحبائحلحلظ يتعيغ عمى الذخز السختز ان يعخف المػن الصبيعي ل الحبيحة

ل مخض مغ االمخاض السختمفة ، وكسا تمعب الخبخة الذخرية ايزًا دورًا ىامًا في االفة ولػنيا لك
معخفة رائحة العزػ الجاخمية بعج فتحو ، كسا يجب االنتباه الى مجى تمػث الحبائح ونزافتيا مغ 

السختمفة وبحلظ يسكغ ان تجرج تمظ الحبائح تحت  لآلفاتمحتػيات االمعاء او عغ شخيق الفتح الخاشئ 
، وتشز القػانيغ العالسية الخاصة مغ السدؤول قخارًا حاسسًا بالتالي التي تتصمب و بائح السمػثة الح

عمى  غذاء مغ االغذية السرمية التي تجلو أصابة إمى عجم ازالة أي افة او برحة الحػم وفحريا ع
 تزميل الفاحز.قج يقػم بمغ شأنو والحي مخض معيغ 
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سختز ان يقػم بسخاقبة كل شيء الذخز و الأومغ الػاقع العسمي يتعيغ عمى الصبيب البيصخي  
ومخاقبة مجى تصبيق الذخوط الرحية وال يدسح بالحبح اال اذا كانت كافة عمى شبيعتو داخل السجدرة 

 ديب اوالذخوط والتدييبلت متػفخة ، وان يقػم السختز بإغبلق السجدرة اذا كان ىشاك أي نػع مغ الت
بعج تأميغ الذخوط الرحية وعػدة االمػر مخة اخخى والعسل بيا  فتح السجدرةمباالة عمى ان يعاد  بلال

، ويجب ان ال نغفل اىسية مخاقبة عسمية اعجاد االختام وختع الحباح واالعزاء الدميسة الى شبيعتيا 
و لبلستيبلك أكانت غيخ صالحة  ذاالرالحة لبلستيبلك وازالة واستبعاد االعزاء او الحبائح بأكسميا ا

قبلل جيج مغ اجل اإلبجج و ويجب العسل ىا عمى الرحة العامة لمسدتيمكيغ ، ىشاك احتسال ألضخار 
عسميات سحب االحذاء الجاخمية لمحبائح عمى  أوالفخوة  أو مغ عسميات تمػث الحبائح مغ خبلل الجمج

و قبل التبخيج وذلظ لتجشب حجوث البقع أاالرضيات السمػثة ، كسا يجب فرل الحبائح مباشخة بعج الدمخ 
مصبػخة نتيجة تبلمذ الحبائح مع بعزيا البعس وىي دافئة  وكأنياالباىتة والتي تطيخ عمى الحبائح 

 قة الرجر مغ الشاحية الخارجية .وخاصة في مشص Scaldوتدسى الحالة  
  Inspection of beef carcasses                               فحص الذبائح البقرية  

تفحز الحبائح البقخية حدب الصخيقة االتية مع االخح بشطخ االعتبار شبيعة االمخاض كسخض  
غيخه مغ االمخاض وكحلظ بخامج القزاء عمييا وايزًا بعس األمخاض الصفيمية كالجيجان  أوالدل 

 :وتذخيريا الدميع الذخيصية وندب حجوثيا 
    فحص الذبيحة                                        Inspection of carcasses 

مع مبلحطة درجة اليدال  عمى جثة الحبيحةتفحز الحبائح بجقة متشالية حيث تمقى نطخة فاحرة 
التغيخ في لػن الحبيحة  أوالكدػر  أو الخخاريج  أواالورام  أوالخضػض  أووجػد الكجمات  أو

ويجب ايزًا خبلل ىحه االثشاء مبلحطة مجى Jaundice  اليخقان أوIll Bleedingكاالحتقان 
اترال االعزاء الجاخمية والخاس بالحيػان والتأكج مغ ذلظ ، ويجب ايزًا ان تفحز االغذية كالغذاء 

والحجاب الحاجد مع مبلحطة  Pericardium والتامػرPeritoneum والبخيتػني  pleuraالبمػري 
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وعسل شقػق اذا كان ذلظ ضخوري في االرباع االمامية مجى نطافة الحبيحة والخائحة السشبعثة مشيا ، 
والخمفية وذلظ الكتذاف االصابات بالحػيربلت الذخيصية ، وتفحز العقج المسفاوية الخاصة بالحبيحة 

قصػعات اذا لدم  أوومشيا امام الكتفية وامام الفخحية والكمػية ويعشي بالفحز جذ العقج وعسل الذقػق 
ع مغ افات الدل في االعزاء الجاخمية يجب عشجىا فحز العقج المسفاوية االمخ وعشج اكتذاف أي نػ 

 وفتحيا كميا ومبلحطة اآلفات الدمية السحتسل تػاججىا بيغ الحجاب الحاجد والججار الرجري. 
  فحص الدم                                                    Inspection of blood  
لسعخفة لػنو ودرجة المدوجة ويعج وذلظ نتخك بعس مغ قصخات الجم تديل عمى نرل الدكيغ  

واالصابة  ايزا قبل الحبح ولمحبيحة تحجيج الحالة الرحية لمحيػانفحز و لػن الجم بالغ االىسية في 
ذا يكػن و ،  Feverببعس االمخاض اذ يربح لػن الجم احسخ داكغ وقميل التجمط في حاالت الحسى 

اما المػن االحسخ السبيس فيذيخ الى Anthrax  يخ متجمط في حاالت الحسى الفحسيةلػن اسػد وغ
 . Anemiaوالمػن االحسخ الفاتح يذيخ الى فقخ الجم  Leukemiaالدخشان الجمػي 

  فحص الرأس                                                    Inspection of head   
 الخاس مترل اترال شبيعي بالحبيحة ويذسل الفحز الشقاط االتية :يجب ان يكػن  

 . Scab  الجمجية مثل الجخب اآلفاتفحز الخاس مغ الخارج الستبيان وجػد بعس  .3
 تحجيج العسخ عغ شخيق مشاضخة االسشان او القخون لتحجيج عسخ الحيػان . باإلمكان .2
والغذاء  Dental pad لؤلسشانفحز المثة واالغذية السخاشية لمفع والػسادة المحسية  .1

  الحسى القبلعيةسخض السخاشي لمذفتيغ لسبلحطة القخوح والبثػر الخاصة ببعس االمخاض الخصخة ك
Foot and Mouth disease (F M D) الصاعػن البقخي   أوCattle plague . 

سع مػازية لصخف الفظ  1عغ  ال تديجفحز العزبلت الساضغة وذلظ بعسل مقاشع رقيقة  .4
 وذلظ لمكذف عغ الحػيربلت الذخيصية البقخية .الدفمي 
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الشجبات ويفحز قػامو لػجػد  أوالبثػر  أوفحز الدصح الطيخي لمدان لمكذف عغ القخوح  .5
 . Wooden tongueالتخذب في حاالت االصابة بالمدان الستخذب 

فحز العقج المسفاوية الخاصة بالخاس وىي الشكفية وخمف البمعػمية والفكية واالندية والػحذية  .6
 التزخع .  أواالحتقان  أوالكتذاف وجػد بعس اآلفات الدمية 

 
 زيروالخناصور تجهيز ذبائح االبقار 
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 Inspection of thoracic cavity                             فحص التجويف الصدري:
الفحص الى داخل الحبيحة لفحص  الفحص الغاىخي لجدج الحبيحة يؾجو ذبح الحيؾان وبعج جبع  

ن أيجب ، إذ الجقيقة لحيؾان الحبح بائح والؾقؾف عمى الحالة الرحية الجاخمية لمح االعزاءو  االندجة
خش الجمؾي وذلػ لؾجؾد حالة المحؼ البقخي الجاكؽ الجاف وال عالية ةبجقيف الرجري ؾ فحص التجي

الجاخمي لمتجؾيف الرجري والغذاء البمؾري وكحلػ في ت السدمشة بيؽ الججار وكحلػ لؾجؾد االلتراقا
 الدل الكاذب ويقدؼ فحص التجؾيف الرجري الى فحريؽ ىسا:االصابة بحاالت  بعض

A.  فحص الغشاء البلوري                                            Inspection of pleura 
يخه غاذ يغمف الخئتيؽ كال عمى حجة ويكؾن م خئتيؽبالالحي يحيط تعتبخ البمؾرا الغذاء البمؾري   

ويجب ان تكؾن الجشبة سميسة والمعة وغيخ مشدوعة االجداء وبخالفيا تجل عمى والمع الخارجي شفاف 
 .االخخى و االلتراقات او اي نؾع مؽ االصابات الجرنية أوجؾد االلتيابات 

B.  فحص المعالق            :                                       Inspection of pluck 
يتؼ و غذيتو والخئتيؽ وعقجىسا المسفاوية أ والقمب و يذسل السعالق كال مؽ السخيء والقربة اليؾائية    

 . ةاالتيحدب الخظؾات  لكل عزؾ مؽ االعزاء الدابقةفحص  ال
                                                                       Esophagusالمريء:  .1

وجؾد الحؾيرالت المحسية  الكتذافالجذ بخاحتي اليج و العيؽ السجخدة بالسخيء يفحص     
 (Hydrated cysts)جيجان السياجخة مثل الشغف الجمجي صشؾبخية الذكل وكحلػ وجؾد بعض ال

 Lungs                                                                            الرئتان: .2
تذسل الخئتان الغذاء البمؾري الؾحذي والعقج المسفاوية الخاصة بالخئتيؽ ، وتفحص الخئتان عؽ     

بيؽ البمؾرا والغذاء التامؾري ، مع  االلتراقاتطخيق مالحغة شكميسا الظبيعي مع مالحغة وجؾد 
كسا تفحص  ،و الخخاريج البارزة أالبمؾرية  االلتياباتو وجؾد اي نؾع مؽ أمالحغة لؾنيسا الظبيعي 

االندجة و الحؾيرالت داخل أو الخخاريج أحغة وجؾد التكبج الخئتان بالجذ بخاحتي اليج لسال
صابات درنية ، ثؼ يتؼ عسل شق عخضي بالخئتيؽ إاو  Hydrated cystsكالحؾيرالت السائية 

خش اثشاء والذعيبات اليؾائية وعجم تمؾثيا عؽ شفط محتؾيات الك باألندجةلسالحغة الدائل الستؾاجج 
الخئؾي البمؾري  االلتيابوخاصة  االلتياباتو أي نؾع  مؽ الجيجان الخئؾية أوكحلػ وجؾد ، الحبح 
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 قؾامو وتفحص القربة اليؾائية لؾن الجم و يفحص صابات الدمية وكحلػ اإلوجؾد  احتسالو أالسعجي 
Trachea لسالحغة الغذاء السبظؽ تفتح بالدكيؽ مخ ا لدم األذاو  بعج الحشجخة لسالحغة مكان الحبح

 . اليؾائية اتبييبًا عشج تفخع الخغامي الى الذعمتفيسا اذا كان م
 Lymph nodes of lungs                                   :     العقد اللمفاوية الرئوية .3

قظؾعات رفيعة يسشى بالعيؽ السجخدة وكحلػ عسل تفحص العقج الميسفاوية الذعيبية اليدخى وال
متعجدة مع فحص تمػ القظع بعشاية تامة كسا يتؼ فحص العقج الحيدومية الخمفية واالمامية واستبيان 

 . Tuberculosis lesions الخاصة مثل افة الدل  اآلفاتوجؾد بعض 
 Pericardium and heart                            :                    التامور والقلب .4

ي نؾع مؽ التغيخات أي تعكخ ويالحظ أن يكؾن الدائل التامؾري شفافًا خاليًا مؽ أيجب 
و اي التراق  بيشو أ pleuraوالغذاء البمؾري  Pericardiumكااللتراقات بيؽ الغذاء التامؾري 

اذ يتحؾل Inflammation كسا في الحاالت الستقجمة مؽ االلتياب   Epicardiumوبيؽ الشخاب 
بيؽ الذبكية والحجاب الحاجد  لو في صؾرة ناسؾر يرأالغذاء التامؾري الى كيذ مؽ الرجيج 

، ويفتح الكيذ التامؾري لتعخية الشخاب حيث يتؼ فحص سظح القمب ` والغذاء التامؾري والقمب
الخارجي والجىؽ التاجي ووجؾد الحؾيرالت الذخيظية العدالء ثؼ تفحص عزالت القمب وذلػ لعسل 

في عزمة البظيؽ االيدخ وكحلػ عؽ طخيق عسل شق مائل بيؽ البظيؽ  4-5شخائح يتخاوح عجدىا مؽ 
و اي نؾع مؽ التشكدات االخخى ، ثؼ أالحؾيرالت مثل االكياس السائية االيدخ وااليسؽ وكحلػ لؾجؾد 

البقع الشدفية ، كسا يفحص و الستبيان وجؾد بعض االلتيابات  Endocardium يفحص الذغاف
 . او قمة االدماء الديءالبظيؽ االيدخ لؾجؾد الجم الستبقي الستجمط كسا في حاالت الشدف 

   Inspection of abdominal cavity                               فحص التجويف البطني 
يذسل التجؾيف البظشي الغذاء البخيتؾني والكبج والظحال والكميتيؽ والسعجة واالمعاء والخحؼ والسثانة  

  .Testis وعقجه المسفاوية والخريتانUdder بو الزخع  قالبؾلية والحجاب الحاجد ويمح
ذو لؾن شفاف  فييا الرفاق  يكؾن الحالة الدميسة  peritoneum  (الصفاق) الغشاء البريتوني     

ويتؼ فحص الرفاق لؾجؾد او البقع الجمؾية  االلتراقاتي نؾع مؽ أوالمع وسميؼ وال يؾجج بو 
 . في حاالت الشدف غيخ الجيج  و البقع الشدفيةأو االلتيابات االخخى أااللتيابات الدمية 
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   Liver                                                                             الكبد     
و القؾام عؽ طخيق الجذ أو الحجؼ أة اي تغيخ في المؾن غيفحص الكبج بالعيؽ السجخدة لسالح  

مائمة عبخ القشؾات الرفخاوية وذلػ  قظؾعات، ويتؼ عسل الخاصة بالكبج وتفحص ايزًا العقج البابية 
و ألسالحغة الشديج الكبجي الجاخمي ووجؾد بعض االصابات كالخخاريج والحؾيرالت السائية او االورام 

مع تكمذ  (سؼ 8-2لرفخاوية التي يتخاوح طؾليا )الجيجان الكبجية اليافعة الستؾاججة داخل القشؾات ا
ن تخى في الشديج الكبجي برؾرة أجيجان غبخ اليافعة فيسكؽ ما الأالججار الجاخمي لمقشؾت الرفخاوية 

حظ الججار الجاخمي ليحه حؾيرالت ذات محتؾى داكؽ المؾن مائل لالخزخار وعشج فتح تمػ االورام يال
( وتفحص Cirrhosisالتميف ) ظالحيقج ي شديج الكبجالعشج فحص و الحؾيرالت ببعض التكمدات ، 

 والدائل السخاري.  Gall bladderؾيرمة السخارية الح
   Spleen                                                                          الطحال   

يتؼ فحص الظحال بالعيؽ السجخدة والجذ الدظحي لمكذف عؽ وجؾد اي عقج عمى الدظح   
امثال حجسو في  5تزخؼ الظحال الى  ظالجاخمية ويالح اآلفاتالخارجي ثؼ يذق لخؤية اي نؾع مؽ 

ويجب  Slaughter spleenح ًا في حالة طحال الحبزكسا يالحظ تزخسو اي، حالة الحسى الفحسية 
 السختمفة واالكياس السائية . (Infarcts)ان يالحظ وجؾد االحتذائات 

  Kidney                                                                          الكليتان  
وىسا في مكانيسا الظبيعي داخل التجؾيف البظشي مع عقجىسا  في الحاالت االعتيادية تفحص  

 اىخي لؾجؾد تغيخاتغؽ مؽ اجل فحريسا الالمسفاوية ، ويتؼ ازالة الجىؽ الكمؾي لتعخية سظح الكميتي
 االصابات الجرنية ، او االلتياباتو أالخخاريج  كالبقع الشدفية ، ثؼ تذق لخؤية اي تغيخات داخمية مثل

 في الحجؼ مؽ حيث التزخؼ او الزسؾر . ي تغيخأالكمؾية او استدقاء الكمية ، يجب مالحغة 
    Stomach and intestines                                       :المعدة واالمعاء      

زالة محتؾيات الكخش واالمعاء وتفحص االغذية إيفحص الدظح الخارجي لمسعجة واالمعاء ، كسا تتؼ 
وجؾد بعض االجدام الغخيبة مسا  إلمكانيةالسخاطية ويجب ان يمفت االنتباه الى  الذبكية في االبقار 

ج المسفاوية السؾجؾدة عمى سظح ججارىا ومؽ ثؼ الحجاب الحاجد والتامؾر ، وتفحص العق اختخاقيدبب 
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يميات والكذف عؽ و الظفلؾجؾد افات الدل ا السداريقيتفحص االمعاء ايزًا بفحص العقج  والكخش ، 
  االورام السعؾية

Uterus                                                                                 الرحم 
افخازات مؽ السيبل اثشاء وعشج مالحغة وجؾد أوالدة ججيجة  ىشاك كان اجيجًا خرؾصًا اذ يفحص  
 و عجم وجؾد اجشةأتعسل شقؾق لسعخفة وجؾد ص الحيؾان قبل الحبح وعشج وجؾد نؾع مؽ االلتيابات فح

   Testis                                                                             الخصيتان
ويفحص  الخرية اي نؾع مؽ انؾاع االلتيابات تذقؾجؾد عشج الفحص واالشتباه بو  عاىخياتفحص   

 لمخرية.السحيظة بالشديج الفعال الشديج الجاخمي واالغذية 
  Bladder                                                                       نة البوليةاالمث

فتح السثانة عشج االشتباه في بعض االمخاض الظفيمية مثل ايزًا وعشج الذػ نقؾم ب عاىخياتفحص 
 انؾاع التدسؼ السختمفة .اي نؾع مؽ البيخوبالزما او 
  Diaphragm                                                                  الحجاب الحاجز

وىؾ الغذاء الحي يفرل بيؽ التجؾيف البظشي والتجؾيف الرجري ويجب ان يكؾن لساعًا    
اجداء مؽ الشديج الزام وتعسل قظؾعات مدتعخضة في عزالتو وشفافًا وخالي مؽ االصابات ، تدال 

 . عشج االشتباه في اي حالة مخضية
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 Inspection of Calves                                      : ذبائح العجول  فحص
الحبائح البقخية مع تػجيو العشاية الخاصة إلى فحز تفحز ذبائح العجػؿ بشفذ شخيقة  

 القالعية  الحسىألفسي بيجؼ الكذف عغ آفة  التجػيفأماكغ معيشة في الحبيحة مثل فحز 
(Food and Mouth Disease) (FMD) فحز السعجة يخكد في الفحز عمى  وكحلظ

 حاالت  خفة وجػدعلساألمعاء الجقيقة تفحز كحلظ و  اليزسيةوجػد التقخحات الحتساؿ الخابعة 
خاصة الخمفية االمامية و الحيدومية العقج و  ةفحز الكبج والعقج البابيتع كسا ي ،العاـ  إلسياؿا
فحز يالتكيح و و  لاللتياباتوتفحز السفاصل والحبل الدخي  ، الدل الػراثي أفاتوجػد كذف ل

ا والقػاـ كس طيخسمغ ناحية ال الكمػي الجىغ يفحز الدائل السفرمي عغ شخيق نرل الدكيغ و 
 .لمحبيحةوالتأكيج عمى العقج المسفاوية  يتع فحز الحبيحة بذكل عاـ 

 Inspection of Buffalo and Camel Carcasses  :فحص ذبائح الجاموس والجمال
فحز حالة في و  األبقارالحبائح في الصخيقة الستبعة لفحز كسا في تفحز ىحه الحبائح   

الرجرية والرجرية  فحز العقج المسفاوية أماـلالخاصة تػجو العشاية يخكد او  أفيجب الجساؿ 
عمى فحز التخكيد في اللغيابيا في الجساؿ مع   الفخحية أماـمغ  وكحلظ االربية الدصحية بجالا 

 الخئػية وغيخىا .أو االلتيابات  الدشاـ والرجر لػجػد الخخاريجمشصقة 
 Inspection of Sheep and Goat Carcasses  :والماعز  فحص ذبائح األغنام

 األبقارذبائح فحز تفريال مغ دقة او قل ألفحز  والساعد األغشاـح ئتحتاج ذبا 
  (Rigor Mortis)التيبذ الخميكحلظ و  (Bleeding)عمى مجى الشدؼ  الفحزفي  يخكدو 
بالجيجاف  لإلصابةية والحػيرالت السائية والكبج بالجيجاف الخئػ  اإلصابة لكذفتفحز الخئتاف و 

، الذخيصية العدالء الحػيرالت  أكياسلػجػد  الغذاء البخيتػني وكحلظ  يةالشخخ الكبجية والبقع 
اليخقات تػاجج الخخاريج الستكيحة نتيجة انػاع حة لػجػد يسصح الحب يػجو الفحز الىوفي األغشاـ 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



                                                                            لسادسةالمحاضرة ا
كلية الزراعةالمرحلة الثانية                                  قسم االنتاج الحيواني                              

 
2 

 

كسا يتع التخكيد عمى فحز العقج بدبب كثافة غصاء او فخوة الرػؼ وتكيح السكاف السراب 
 آفة الدل.المسفاوية لمحبيحة خرػصاا أماـ الفخحية وأماـ الكتفية في األغشاـ والساعد لػجػد 

 Inspection of Horse Carcasses                          : فحص ذبائح الخيول
عمى الخغع مغ نجرة  بشفذ الصخيقة الستبعة لفحز الحبائح البقخيةتفحز ذبائح الخيػؿ   

ويخكد عمى فحز الخئتيغ لػجػد الحػيرالت السائية وكحلظ ، السختمفة  باإلمخاض إصابتيا
 أعصىالحيػاف قج  اف ىشالظ اشتباه بالدل أو كافك إذاخاصة ج المسفاوية لمحبيحة العزالت والعق

 .ب األنفيةس إلى نرفيغ لفحز الجيػ ذق الخأبعس الجوؿ ي،  نتائج مػجبة الختبار الساليغ
 Inspection of Pig                                فحص ذبائح الخنازير :

Carcasses 
ويخكد عمى فحز سصح  فحز الحبائح البقخيةشخيقة تفحز ذبائح الخشازيخ بشفذ  

مخض وىػ  الجسخة  وحسخة الخشازيخ وكحلظ االرتكاريا آفةالجمجية وخاصة  اآلفاتالجمج لػجػد 
تحجث تفاعل مثيخ  التيببعس السشتجات  يثارأحسخ المػف مثيخ لمحكة،  جمجي وتييجحداسية 

زخع فتتاليدتاميغ  يدسى الجدع نػعا مغ البخوتيغالتفاعل يشتج  لحداسية الجمج، وعشج حجوث
،  يالجمج وتدبب الصفح الجمج يػائل فحلظ تتجسع الدب، و  االوعية الجمػية الذعخية قخب الجمج

لػجػد الخخاريج وفحز الزخع في  واألقجاـ االلتيابويفحز الحيل لمكذف عغ مجى وجػد 
ر ابقىػ مخض معج يريب اال(Actinomycosis) الذعاعيالفصخ اللتياب الزخع أو  اإلناث

ـ واإلنداف وسببو فصخ خيصي شعاعي يشسػ ويتذعب مغ السخكد إلى اغشوالصيػر واألرانب واال
خئػي ويفحز وتفحز الخئتاف لػجػد االلتياب الجسيع الجيات ومغ شكل الفصخ اشتق اسسو 

 .الكبج بالعيغ السجخدة
 
 

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



                                                                            لسادسةالمحاضرة ا
كلية الزراعةالمرحلة الثانية                                  قسم االنتاج الحيواني                              

 
3 

 

 األمراض الموجبة لإلعدام الكلي للذبيحة :
والجـ حدب القانػف  واألحذاءلمحبيحة إعجاما كمياا والحاالت اآلتية  األمخاضتتصمب   
السشتذخ ،  الذعاعيالفصخ  ما يأتي  :  وىي الحبائح عشج وجػدىا في لفحز المحـػ  جوليال

الفحسية والجسخة العخضية ، الخضػض والكجمات الذجيجة ،  ىحاالت فقخ الجـ الستقجمة ، الحس
الذجيجة بالحػيرالت الذخيصية العدالء أو الجيجاف الذخيصية ،  اإلصاباتالدل الكاذب السشتذخ ، 

الدقاوة ، اليخقاف ، الحسى الشدلية ، اليداؿ الباثػلػجي ، الفداد العاـ ، الحسى والحسى القالعية 
العامة ، االلتياب  ذمةالػ الخوائح الغخيبة السخضية ، ،  أالنتانيالخبيثة ، التياب الزخع الحاد 

الحاد ،  الخئػي د ، االلتياب البخيتػني الحاد ، االلتياب البمػري الحاد ، االلتياب التامػري الحا
الجمػي ، التدسع الجمػي ، الحػيرالت  اإلنتافالتكيح الجمػي ، الحػيرالت المحسية السشتذخة ، 

ىػ مخض حاد يشتج عغ تمػث الجخوح بالجخاثيع التي تحسل و  الحادة ، حسى الخشازيخ ، الكداز
بالشسػ مػضعيا في الجخح  أواألبػاغ تحسل بجاخميا البكتخيا التي تبج( spores) االبػاغ بجاخل
، وتشتج سسا قػيا يسترو الجدع ويؤدي إلى تقمرات مؤلسة في العزالت وتقمز في  نفدو

، الجيجاف الذعخية ، الدل العاـ ، الدل السػضعي السراحب  وتذشجات متػتخة الفكيغعزالت 
 .عمى جدج الحبيحةباليداؿ ، الدخشانات السشتذخة 

  Judgment at Postmortem                               الحكم عند فحص الذبائح :
يعتسج الحكع الشيائي عمى الحبائح  بعج فحريا بالعيغ السجخدة أو الجذ أو عسل    

والخوائح وأي مالحطات أخخى عمى الحيػاف وكحلظ نتيجة الفحز ذلظ الذقػؽ إذا لـد األمخ 
يحا السجاؿ أف يتع التأكج مغ سالمة الشطخ بالسختريغ لحلظ يجب عمى ، السعسمي إف وجج 

ة دورية ، والججيخ بالحكخ إف الحكع الشيائي يعتسج عمى مجى الحالة وحاسة الذع لجييع وبرػر 
الرحية لمحبائح وكحلظ مجى تػافخ وسائل السعامالت الحخارية مغ عجمو ويشحرخ الحكع الشيائي 

 : القخارات التالية في

University of Diyala- College of AgricultureUniversity of Diyala- College of Agriculture



                                                                            لسادسةالمحاضرة ا
كلية الزراعةالمرحلة الثانية                                  قسم االنتاج الحيواني                              

 
4 

 

 الذبيحة لالستهالك البذري :  إمرار                      Passing of Carcasses 
بػصفيا صالحة البذخي لالستيالؾ ليا الجاخمية  األعزاءكحلظ و تسخر الحبيحة   

التي تدبب فداد و األخخى والتذػىات  واآلفات اإلصاباتاي نػع مغ وخالية مغ لالستيالؾ 
  .العامة  مزخة بالرحةقج تكػف او لالستيالؾ وتمػث الحبيحة وتجعميا غيخ صالحة 

 كليًا : إعداماالذبيحة  إعدام                                 Total Condemnation  
لعجـ صالحيتيا لالستيالؾ البذخي أو خذية الجاخمية  وأعزائيا وأحذائيا تعجـ الحبيحة  

العامة لمبذخ كسا في  الحالةعمى  تأثيخكاف لو  إذا إالمغ انتذار مخض وبائي فيسا عجا الجمج 
 وغيخىا مغ األمخاض الػبائية .والحسى القالعية  ألبقخي مخض الجسخة الخبيثة والصاعػف 

 الذبيحة : إعدام                                 Condemnation of Carcasses 
الجاخمية  األعزاءو ويتخؾ الجمج  والخمفية  األمامية األرباعتعجـ الحبيحة ويقرج بيا    

 .لغخض استخجاميا سػاء في الرشاعة بالشدبة لمجمج أو لالستيالؾ البذخي لألعزاء الجاخمية 
  الجزئي :  اإلعدامPartial Condemnation                                    

 الجاخمية . األعزاءكل  إعجاـمغ الحبيحة كسا في حالة الدل السػضعي أو  أجداء إعجاـ    
  المقيد بذروط : اإلمرار                            Condemnation Passing  

 لالستيالؾ البذخي بذخوط معيشة وىي:  خح بإمخار الحبائح أو أجداء مشياير
i.   المعاملة بالطرق المختلفة : 

وذلظ لجعل ىحه الحبائح أو المحـػ صالحة لالستيالؾ البذخي مغ خالؿ السعاممة الحخارية  
ىحه المحػـ وتباع وتعمع تعخؼ يجب اف التعكيع( ، التسميح ، التخميل ، أو التثميج ، و )الصبخ أو 

ثانية ، ويذسل ىحا القدع كمحػـ درجة   Free Bank) البشظ الحخ( في محالت خاصة تدسى 
، وذلظ في البالد  اإلدماءالمحـػ ذات الخوائح الغخيبة وكحلظ الػذمة البديصة  ، قمة  اإلحكاـمغ 

 الستػسصة او الستجنية او بمجاف العالع الثالث. حالة االقتراديةذات ال
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ii.  لتوزيع في مناطق محدودةا:  
في حالة عدؿ الحيػانات إثشاء األوبئة ، و و ستػسصة الاالقترادية  الحالة اف ذاتجالبمخاصة في 

الخصػرة ىكحا لحـػ ، ولكغ مثل ضخر عمى السدتيمظ مغ استيالؾ  الحالة التي ال يػجج فييا 
يتع استيالكيا في أماكغ تذار السخض ولحلظ تعامل الحبائح والمحـػ بصخيقة مشاسبة و تكسغ في ان

 .ويجب اف تتع تحت الخقابة الرحية محجدة 
 : ترنيف األمراض حدب العامل المدبب

 ي القخادي، حسى الػاد، التياب السخ  داء الكمب، الحسى القالعية :أهمها أمراض الفيروسية
 خىاوغي السترجع

 :الجسخة الخبيثة، الكداز، الخعاـ، الحسى السالصية ، الدل ،  أمراض الجرثومية وأهمها
 وغيخىا . ، الحسى القخمديةت(داء الدالمػنيا) الغحائيالتدسع  شاعػف الجساؿ ،

 وغيخىا  تالخشا شيا:  القخع ، الدعفة ، داء أمراض فطرية ومنها 
 األمراض الطفيلية وأهمها: 
o الخمية: التػكدػبالزما . ةالصفيميات وحيج 
o .الصفيميات الذخيصية كاإلصابة بالجودة الػحيجة العدالء وداء األكياس السائية 
o .التخيساتػدا وتزع مجسػعة مغ الصفيميات مشيا الجودة الكبجية 
o .الشيساتػدا مثل داء اليخقة السياجخة 
o .الصفيميات الخارجية كالجخب 

 الجهاز اللمفاوي 
في تخكيبو تخكيب  ويذب لألصفخ يسيل لػنو الذفاؼ  سائل المسف داخموجياز دوراني يجخي  

يػجج في العطاـ  بيزاءالجـ الات يكخ يحتػي فقط عمى حسخاء الجـ الت ياالجـ ال يحتػي عمي كخ 
 .خاليا الجـويعج مرجراا لتكػيغ  الفخح القز واألضالع ورأسعطع السدصحة كالجسجسة و 
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 العقد اللمفية
، وتشقدع العقجة مغ  في بعس مشاشق الجدع االوعية الميسفاويةتعتخض مدار ىي تخاكيب  

بو مغ عمق مسا  سفز الميتخمتعتبخ مخشح للخاليا المسفية  التي با تستمئالجاخل إلى جيػب 
 الىء الجياز المسفاوي ويرل عجدىا أىع أجدا الغجد المسفاويةخ بتعتو  اخخى ، خاليا بقاياجخاثيع 

انحاء كل  عمىوىي تتػزع  لػزحبة الى  عجسغجة ويتخاوح حجسيا ما بيغ حبة  (650) نحػ
كحلظ الرجر والبصغ و مشصقة في  شكل مجسػعات أىسيا السجسػعات السػجػدة  ىعمو الجدع 
نػاتج مغ الجـ إلى الخاليا و الحائبة مادة وسيصة تشقل السػاد يعتبخ المسف ،  تحت االبصيغالػاقعة 
يذبو البالزما في تخكيبو اال انو ال ىػ الخاليا إلى الجـ ويعخؼ بدائل االندجة و مغ االيس 

وىػ الحي يسأل الفخاغات بيغ الخاليا ويتع امتراص جدء مغ سائل  يحتػي عمى البخوتيشات
في أوعية شفافة رقيقة  فيػ يجخي  جمػية اما ما تبقى مغ الدائلاالندجة عغ شخيق الذعيخات ال

لمسفاوية ويػجج بجاخميا المسف وىشاؾ أيزا العقج الميسفاوية وىي اعزاء خاصة ألوعية اتعخؼ با
يتع فييا تخشيح سائل المسف الحتػائيا عمى مػاد مغ ضسشيا البكتيخيا وسسػميا ووضيفتيا 

 التخمز مغ الجديئات الغخيبة داخل تيار المسف وإنتاج خاليا ليسفاوية ججيجة.
 Spleen                                                                          الطحال

ية او سفعقجة ل ويعتبخ الصحاؿوتحت الحجاب الحاجد   السعجة خمفىحا العزػ يقع  
ولكشيا تحتػي عمى  اوي سفالمالدائل بالجـ بجالا مغ  تستمئجيػب  إلىمغ الجاخل كبيخة حيث يشقدع 

وبعس خاليا الجـ  الخاليا المسفاويةية في تكػيغ او فمع العقج المس  الصحاؿ ويذتخؾ التياميةخاليا 
ىع الصحاؿ ااألخخى ىحا فزاَل عغ اعتباره مخدناا يتجسع فيو مقجار كبيخ مغ الجـ ويد البيزاء

الستقجمة في العسخ كحلظ و  الجـ الحسخاء اليالكة كخيتاتوتحصيع في تحميل برػرة كبيخة  الكبجمع 
 .يػـ  120خات الجـ تعير لػػػ كسا ىػ معمـػ فاف ك

 مفسائل الل
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ويذبو في تخكيبو الجـ  الذعيخات الجمػيةىػ جدء مغ سائل األندجة الخاشح مغ الجـ عشج  
عخفشا أنو عشج خاليا الجدع ونيايات الذعيخات الجمػية يخشح  خاليا الجـ الحسخاء إال أنو يخمػ مغ

ل يعػد إلى وعخفشا كحلظ أف جدءاا كبيخاا مغ ىحا الدائسائل يغسخ الخاليا أسسيشاه الدائل الشديجي 
أما الجدء الزئيل مغ ىحا الدائل فيجخل إلى شعيخات مقفمة نياياتيا  ، الجـ عغ شخيق األوردة

تتجسع ىحه الذعيخات في أوردة أكبخ فأكبخ تذبو في تخكيبيا األوردة  الذعيخات المسفاوية ،تدسى 
القشاة  وىسا مذكمة قشاتيغ رئيديتيغ في الجدعىحه األوعية  تتجسع الجمػية وتديخ مػازية ليا

ؼ الدفمية والبصغ والحراع األيدخ وجانب الخأس والعشق اسف مغ األشخ والتي تجسع المالرجرية 
سشى لمخأس والعشق سف مغ األجداء اليوتجسع المالقشاة المسفية اليسشى األيدخ. أما الثانية فتجعى 

سفية اليسشى إلى وريجيغ تحت تخقػييغ ف مغ القشاة الرجرية والقشاة المسلميشتقل ا،  والحراع األيسغ
أيدخ وأيسغ ومغ ثع إلى مجخى الجـ حيث يرباف في األوردة الجػفاء السترمة باألذيغ األيسغ 

الجـ كسا يمعب  ىمغ الخاليا ويعػد بيا إل نػاتج االيسيقـػ سائل المسف بجسع و ،   القمب مغ
 .الػاجية السشاعة االولى لجدع الكائغ الحيع عغ الجدع فيػ  يذكل جفاالدور أساسي في 
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 األمراضفحوصات المحوم لمتأكد من خموها من 
  Jaundice                                                             اليرقان .1

 أعمىالدم عشدما يكؾن تركيزىا  إلىالدم نتيجة لدير صبغة الرفراء البميروبيؽ  أمراضيعتبر احد 
 :ىؾفي السجترات عمسًا ان السدتؾى الظبيعي ليذه السادة ( مل مؽ بالزما الدم 100ممغؼ/ 5مؽ )

 مل مؽ بالزما الدم .  100ممغؼ /  0.62           : األبقار
 مل مؽ بالزما الدم . 100 ممغؼ /   0.62 : والطاعز األغظام
 مل مؽ بالزما الدم . 100 ممغؼ / 3.1-1.5         :  الخيول

 الفحص الكيطيائي :
بدبب حالة اليرقان  ىؾىل داخل االناء الذي يتكؾن مؽ حكيقة المؾن  لمتأكديجرى ىذا الفحص  

ختبار ريسشتؾن إعؽ طريق السؾجؾدة في االعالف الخزراء بدبب مادة الكاروتيؽ الظبيعية  أم
 بسا يمي:ىذا الفحص  ويسكؽ تمخيص خظؾات  and fowrie test Remington وفاوري 

  ختبار إنبؾبة إغؼ مؽ الدىؽ السراد فحرو في   2نزعTest tube   مؽ  مل 5ويزاف لو
 .% 5تركيز  Naohىيدروكديد الرؾديؾم 

   لحيؽ ذوبان الدىؽ جيدًا  األنبؾبةدقيقة واحدة مع رج حراري لسدة لسردر ليب  األنبؾبةنعرض
 .Oم 50-45  درجة حرارةثؼ تترك لتبرد عشد 

   جيدًا وتترك لشالحع تكؾن طبقتيؽ وىسا : األنبؾبةاليثر ثؼ نرج أمل مؽ   5 لألنبؾبةنزيف 
  االيثرالستكؾنة ىي طبقة الظبقة العميا. 
  ىيدروكديد الرؾديؾم +الساء الستكؾنة ىي طبقة الظبقة الدفمى  Naoh . 

 ياألنالظبيعية الكاروتيؽ صبغة دل عمى وجؾد  األعمىفي  األصفرتكؾن المؾن  إذا التفدير:
في  األصفركان المؾن  إذااما  ،عدم وجؾد االمراضو حالة طبيعية ي االيثر وتعتبر ذوب فت
 .في االيثر ذوب  ييذوب في الساء والالبميروبيؽ  اليرقان النوجؾد حالة  عمى دل سفلالا
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  Acetonaemia                                                     مرض خمونية الدم .2
 : اآلتيةلظرق الؾالدة ويسكؽ الكذف عشو با بعد األبقارخاصة  اإلناثالتي تريب  األمراضمؽ  
   : وشؼ رائحة االسيتؾن السسيزة في مالحغة الروائح الرادرة مؽ الذبيحة  مؽ فحص الذبيحة

 الذبيحة السختمفة او في الكبد وذلػ بعسل الذقؾق في المحؼ وشؼ الرائحة . أندجةالعزالت او 
  : ساعة مؽ ذبح الحيؾان ، إذ نحزر إناء مع غظاء محكؼ  24 يتؼ بعد مرورفحص الغميان

ويحتؾي عمى نرف سعتو ماء ثؼ نزع قظعة المحؼ السراد فحريا في اإلناء ونتركيا حتى 
الغميان ثؼ نقؾم بذؼ رائحة البخار الستراعد عشد بدء الغميان حتى تغير الرائحة واضحة عشد 

 . ميانعسمية الغ لحرارة بعدلدرجات ااالنخفاض التدريجي 
 فحص الروثيو :                                                       s test,Rothera  
مل ماء مقظر ونزع فيو قظعة  15مخروطي ونزع فيو زجاجي يكؾن بأخذ دورق    

دقيقة وبعدىا نزيف  3-2السراد فحريا ثؼ نقؾم برج السحتؾيات وتترك لسدة  غؼ 10المحؼ 
دقيقة وعشد  3-2ممعقة طعام مؽ كاشف الروثيؾ ونقؾم برج السحتؾيات ثؼ يترك الدورق لسدة 

 االسيتؾن .غاز عيؾر المؾن البشفدجي داللة عمى وجؾد 
باالضافة الى االختبارات الدابقة والتي  : ألطختبري  الفحصلمذبيحة عظد  الديئ الظزف اهرظم

الكيسيائية التي تدل ىشاك مجسؾعة مؽ االختبارات اىر الشزف الديء الزاىرية غذكرت عؽ م
 ما يمي : مشياعمى الشزف الديء لمذبائح و 

 االختبارات الطبيعية :اواًل : 
 emoglobin extraction testH                :اختبار استخالص الهيطوغموبين -1

ختبار مع الرج الجيد إنبؾبة إغؼ مؽ المحؼ السفروم في  5مؽ الساء السقظر مع  3سؼ 10نزيف 
 أمافتكؾن الشتيجة في المحؾم الجيدة الشزف بان يكؾن لؾن السحمؾل وردي دقائق  10وتترك لسدة 
 غامق.الحسر الابالمؾن الديئة الشزف فيكؾن لؾن السحمؾل في المحؾم 

 Copressorsum                                         استخدام جهاز الضغط : -2
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تيؽ عشد يتكؾن الجياز مؽ شريحتيؽ مؽ البالستػ الذفاف ولو مدساران عمى جانبي الذريح
الفحص نزع قظعة لحؼ صغيرة عمى ورقة الترشيح بيؽ شريحتي الجياز ثؼ نزغط ضغظًا 

 ستخدام مدساري الجياز فتخرج عرارة الدم مؽ المحؼ وتشتذر عمىإبديظًا عمى الذريحتيؽ ب
ورقة الترشيح ، فشالحع في المحؾم الجيدة الشزف يكؾن شكل دائرة التمؾن حؾل قظعة المحؼ وال 

في المحؾم الديئة الشزف تكؾن  أماتكزن دائرة التذريب قريبة مؽ دائرة المحؼ ،  أييتعدى الحافة 
 . 2سؼ 1مؽ  أكثردائرة التذريب واسعة حؾل قظعة المحؼ وتتعداىا بحدود 

  Blotting paper test                                     اختبار ورقة الترشيح :  .3
في القظع خاصة ثؼ تؾضع ورقة ترشيح او االندجة المحسية المحؼ عزالت لعسل قظع ي   

 المحسية او المؾن مؾن ورقة الترشيح ومدى انتذار العرارة ت دقيقة ونالحع  2لسدة  السعسؾل
بالعزمة ، تكؾن الشتيجة في المحؾم سيئة ورقة الترشيح ترال عمى ورقة الترشيح عؽ حافة ا

في المحؾم الجيدة  أما،  عمى ورقة الترشيح واسعةالشزف ان المؾن يكؾن داكؽ ومداحة االنتذار 
 . اترال الؾرقة بالقظع الشزف يكؾن لؾن الؾرقة فاتح ومداحة االنتذار قريبة مؽ الحافة

 االختبارات الكيطيائية ::  ثانياً 
 االخضر تاختبار الطالكي                               green test malachiteAcid   
 15مل مؽ الساء السقظر وتترك لسدة  14 معغؼ وتؾضع  6حؾالي ناخذ قظعة لحؼ    

وتؾضع  (لمحؼالدظح العمؾي لسشقؾع )ساصة مؽ السحمؾل الرائق لمل بؾاسظة ا 7دقيقة ثؼ ناخذ 
االخزر وترج  ترغيرة ثؼ تزاف ليا قظرة واحدة مؽ السحمؾل السالكيالختبار الفي انبؾبة ا

 %3بتركيز   H2O2االنبؾبة جيدًا ثؼ تزاف قظرة واحدة مؽ محمؾل فؾق بيروكديد الييدروجيؽ 
 دقيقة ويالحع االتي :  22وترج االنبؾبة جيدًا حتى تكؾن الرغؾة بعدىا تترك االنبؾبة لسدة 

 جيدة الشؾعيةاذا كان السحمؾل ازرق رائق دل عمى ان الشزف جيد والمحؾم  .1
 اذا كان السحمؾل اخزر عكر دل عمى ان الشزف مقبؾل والمحؾم متؾسظة الشؾعية .2
 اذا كان السحمؾل مرفر عكر دل عمى ان الشزف سيء والمحؾم رديئة الشؾعية. .3
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مل  25االخزر يذاب في  تغؼ مؽ مادة السالكي 1 الخزر :كيفية تحزير محمؾل السالكيؽ ا
 عمى درجة حؾالي  حسام مائي يؾضع في % و 32مؽ محمؾل حامض الخميػ الجميدي بتركيز 

مل ماء مقظر ويحفع في  122السحمؾل يكسل الحجؼ الى  ذوبان دقائق وبعد  12ولسدة  0م 62
 .لحيؽ االستخدام كسة الغمق حقشيشة معتسة وم

 البيروكديد الزائف اختبار : 
قظعة صغيرة مؽ المحؼ خالية مؽ االوعية الدمؾية وتؾضع في وعاء مؽ الخزف معتؼ ثؼ   نأخذ 

وىؾ عبارة عؽ كحؾل محزر حديثًا ثؼ  % 1 كحؾلي بتركيز تغظى بظبقة قميمة مؽ محمؾل 
 ونالحع االتي  % 2بتركيز   H2O2تزاف قظرتان مؽ محمؾل فؾق بيروكديد الييدروجيؽ 

 .واحدة فقط دقيقة مرور بعد و المحؾم الجيدة الشزف يتمؾن السحمؾل بالمؾن االخزر السزرق   .1
عدة ثؾاني ثؼ يتحؾل لؾن مرور ازرق غامق بعد السحمؾل المحؾم الديئة الشزف يكؾن لؾن  .2

 االزرق البشفدجي.المؾن الى السحمؾل 
بأنو مجسؾعة  1987عام   Hoffmanيعشي مرظمح نؾعية المحؾم كسا عرفيا *** 

 -العؾامل الشؾعية لمحؾم السؾصؾفة في التدسيات االتية :

 .عريرية، نكية ، رائحة لؾن ، طراوة ،  تذسل Sensory propertiesالخصائص الحدية  .1
البروتيشي ، السحتؾى وتذسل : السحتؾى الدىشي ،  Nutritive Factorsالعوامل التغذوية  .2

 والسعادن .  تالفيتاميشاومحتؾى 
وتذسل الدبؾرات ، االعفان ،  Hygienic & axiologicalالعوامل الصحية والدطية  .3

 البكتيريا والدسؾم والسخمفات الحيؾانية.
وتذسل قابمية المحؼ عمى االحتفاظ  Technological propertiesالخصائص التكظولوجية  .4

 . PHوالرقؼ الييدروجيشي W.H.C بالساء 
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 الطظتجات الحيوانية الطعلبة
                                          Spoilage of canned meatفداد معلبات اللحوم :   

قد تذير الى انيا أن حالتيا الخارجية  يقرد بفداد السعمبات إذا كانت ضارة بالرحة البذرية أو 
 بالعين السجردة في صهريرى ىذا الفداد قد ، و البذرية العامة  إلى احتسال الزرر بالرحة ستؤدي

وقد تكهن السحتهيات الداخمية أجهانب العمبة باحد او كال أو ضغط  اتأو تقعر  ات تذهىات أو انتفاخ
يتجسع الغاز داخل ىذا يؤدي الى ان خارجي طبيعي و  ذات مظيربيشسا تكهن العمبة فاسدة لمسعمبات 

ويرى التكهن الستهاجدة والستكاثرة داخل العمب العمبة وفقا لدرجة الفداد وأعداد السيكروبات الداخمية 
  ما ياتي : نيا32 بعدة صهر ملمسعمبات الفاسدة الغازي 

  العلبة ذات الهواء الطتحرك(Flipper)  : تظير العمبة طبيعية وعشد اصظداميا بجدم صمب يبرز
 وضعيا الظبيعي. إلىتعهد السشتفخة  اإلطرافالخارج وبالزغط الخفيف عمى  إلىطرفييا 

  العلب الطرتدة(Springer) :  بقهة تظير ىذه العمب انتفاخ عشد احد الظرفين وعشد الزغط عميو
  .داخل العمبة اتج من التجسع الغازي لمعمبة وىه ن األخريبرز ىذا االنتفاخ من الظرف 

  العلب الطظتفخة(Swell or Blown)  يتم تكهن كسيات كبيرة من الغازات الداخمية الشاتجة من :
التخسر الالىهائي أو تكهن الغازات الكيسيائية تربح العمب مشتفخة من الجيتين وقد يؤدي الزغط 

لمفداد تحهل الجيالتين السزاف  األخرى انفجار العمبة محدثًا صهت عالي ومن الرهر  إلىعمييا 
 األخظاءتدبب  كسارتفاع الحرارة ، إن يفرق عن سيهلتو بدبب أسائل ويجب  إلىلسعمبات المحهم 

ما يدسى انتفاخ الشتريت  إلىالترشيع كعدم قفل العمبة أو عدم التفريغ الجيد لميهاء  ثشاءأالشاتجة 
(Nitrite swilling) لحراريةالسعاممة ا إثشاء ويشتج. 

  العلب الطتدربة الرائحة(Leaker) :  من الثقهب أو العدوى اليهاء  إليياعمب مثقهبة ويدخل
من السقرر وترى في  أكثرالخارج وقد تكهن العمب معبئة بكسية  إلىالخارجية وقد تخرج السحتهيات 
من االنتفاخ ، ويسكن تسييزىا عن العمب  األولىفي السراحل  وكأنياصهرة حافتين مشتفختين تبدو 

  والرنان في الحالة الثانية . األولىالسشتفخة من خالل الرهت الرامت في الحالة 
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 الفداد في اللحوم الطعلبة . أنواع 
  : الفداد الطيكروبي                                              Microbial spoilage  

 السدببة لفداداالحياء السجيرية  نهاعا أىم ذات القدرة عمى التخسرتعد البكتريا السحممة لمبروتين  
وىشاك ثالثة  اضرارًا بالغة لسعمبات المحهم  لدرجات الحرارة السرتفعة سقاومةالالبكتريا  وتدبب اتالسعمب

 : الحرارة السدتخدمة في التعميبمجسهعات مقاومة لدرجات 
  ميكروبات( م 37تشسه عشد  درجة الحرارة القرهىo وتشتج الغازات وىي )ما ىهائية أو ال ىهائية أ 
 ( م 55ميكروبات تشسه عشد  درجة الحرارة القرهىoوتشتج الغازات وىي ) . ال ىهائية 
 ( م 55ميكروبات تشسه عشد  درجة الحرارة القرهىo وىي ال تشتج الغازات اما ىهائية أو ) ال ىهائية

 . (Flat sour)محيرة وتشتج ما يدسى 
قميمة من السيكروبات ولذلك تؤدي السعاممة  إعدادقتل  إلىوتؤدي السعامالت الحرارية السختمفة        

 (Leakage)معمبات سريعة التمف وقد تؤدي التدربات   إنتاج إلىغير الكافية و الأالرديئة الحرارية 
 إلىالسحتهيات الداخمية لمعمبة بالسيكروبات اليهائية الخارجية ، ويسكن التعرف تمهث  إلىفي المحهم 

بهضع العمبة تحت الساء والزغط أو ( التعفيرالتفريغ عمى طرفي العمبة ) راثأوجهد التدريب بغياب 
( ثم تبريدىا oم 38درجة حرارة )  إلىعن طريق التدخين  وأيزاعمييا فيالحظ وجهد فقاقيع ىهائية ، 

الفظري عمى السحتهى  الشسهتدريجيًا ومالحظة عدم تكهن التقعر عمى طرفي العمبة ، ويعشي وجهد 
 الداخمي لمعمبة بعد الفتح عمى وجهد التدريب .

  Flat- souring                                           بدون الغازات :  ألحامضيالتكون  
الخارجي  االنتفاخوبدون تكهن الغازات أو حامزية داخل معمبات المحهم تتكهن رائحة          

ان مشتجات المحهم السعمبة  سيات كبيرة من الكربهىيدرات ،في السعمبات السحتهية عمى ك وتحدث
من البكتريا  أنهاعالسختمفة من الدجق أو العجائن السحتهية عمى المحهم وتدبب تمك الظاىرة  كاألنهاع

 تشتج أيزاالسقاومة لمحرارة ( coagulants, Bacillus’s .circulars) B.ارة مثلالسحبة لمحر 
نتيجة التخسر الالىهائي غازات عشدما تياجم السهاد الشذهية حسهضة بالهسط الغذائي بدون تكهن 

أو قبل السعاممة  ، وقد تشتج الحسهضة في السعمبات نتيجة التدرباتلألحساض الدىشية وتحمل البروتين 
الظاىرة السيكروبات السحبة  وتدبب مفتهح فئ أوجه داب ترك السشتج قبل التعبئة إذاوخاصة  الحرارية

 بمدان ذات حرارة عالية ب نتاج اإل لمحرارة خاصة عشد
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  : الفداد الكيطيائيChemical spoilage                                                
ىه بفعل السيكروبات و وليس الحاصمة نتيجة التفاعالت الكيسيائية من ىذا الشهع الفداد  يحدث 
 :ما يأتي إلى انتفاخ العمبة أيزا ومن أنهاعو  يؤدي
  : االنتفاخ الهيدروجيظي                                            Hydrogen swell 

 الداخمي لظبقة الهرنيش ، التآكل بدببيحدث االنتفاخ نتيجة تكهن غازات الييدروجين داخل العمبة  
تربح ىذه السشاطق السعراة  ولذلكبديظة أو غير كاممة  خدوشويحدث عشدما تكهن طبقة الظالء ذات 

يذه السشاطق كانت ىذه السادة غشية باألحساض ويسكن ان يشذأ ب إذامالصقة لمسادة الغذائية وخاصة 
تكهن االنتفاخ ويداعد عمى ىذا التفاعل وجهد ياترال كيربائي وبذلك تتحرر ايهنات الييدروجين و 

والسادة السمهنة في السهاد الغذائية مثل الفاكية الحسراء ، ويسكن ان يرى ىذا الغاز في  األوكدجين
سا ذكر سابقًا وعشد ثقب العمبة درجات متعددة من التكهن الغازي في صهرة العمب الستدرجة االنتفاخ ك

من  PHالذي يذتعل عشد تقريب الميب مشو ، وتذكل قيسة  يخرج غاز الييدروجين عديم الرائحة و 
مدتهى مشاسب لتكهن االنتفاخ الييدروجيشي ، ولذلك فان الفاكية والسعمبات ذات التركيز  (3.5-4.5)

بالحدبان ، ونادرًا ما ترى ىذه ىذه الحالة لم تأخذ  إذاتذكل مراعب في عسمية الترشيع  ألحامزي
الغاز الشاتج من التخسر السيكروبي  يقفر السعمبة ومعمبات المحهم ، ويجب  تالحالة في الخزروات 

 تفاخ الغازي بغض الشظر عن نهعو.تعدم السعمبات ذات االن، وغاز الييدروجين 
   األرجوانيالتلون :                                                     Purple staining  

الغشية بعشرر الكبريت ولذا يظمق عميو  السحتهياتيحدث ىذا التمهن عمى الدظح الداخمي لمعمب ذات 
(Suplphiding)   خاصة السشتجات التي تحتهي  واألسساكويسكن ان يرى في جسيع مشتجات المحهم

لكمى والمدان ، ويشتج من تكدير البروتيشات السحتهية عمى الكبريت في درجات الحرارة عمى الكبد وا
ويظمق عمييا محممة  (CL. nigrificans)العالية وبهاسظة نهع معين من الالىهائيات السحبة لمحرارة 

وليذا يتحرر كبريتيد الييدروجين ويتفاعل مع مادة العمبة مكهنًا  (Sulphur stinkers)الكبريت 
ال يذسل السادة ويرى المهن عمى الدظح الداخمي لمعمبة فقط ، و  (Tin supplied)كبريتيد القردير 

وسظح الداخمي لعمبة اسظح ن رؤية اسهداد عمى مهن ارجهاني فاتح أو غامق ، ويسكب الغذائية ويكهن 
في حالة تفاعل كبريتيد الييدروجين مع مادة العمبة وتكهن كبرياد الييدروجين ذي  يالخارجالسحتهيات 

تشقير العمبة وىه اخظر حاالت الفداد  إلىتكهن كبريتيد الحديد والذي يؤدي  أيزامسكن و  األسهدالمهن 
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والتي تقهم  الكبريتبسزادات اىرتين بدىن داخل العمبة ومن السسكن تجشب حدوث الظسابقة الذكر 
السيكروبات غازات السعاممة الحرارية ويسكن تفريق الغازات الكيسيائية عن  إثشاءبامتراص الكبريت 

ويالحظ  كهن صمبة وال يهجد سيهلة الجيالتينرائحة ليا ويسكن ان تذتعل ومحتهيات العمبة ت ال بأنيا
 عشد فتح العمبة وجهد التبقع عمى الدظح الداخمي لمعمبة .

  :الصدأ                                                                             Rust  
تحت  الردأ يجب ان تعامل السعمبات ذات الردأ الخارجي باحتراس شديد وخاصة عشد وجهد 

ورقة تعريف السشتج والتي تستص الرطهبة ، تسرر العمب ذات الردأ القميل لالستيالك البذري الدريع 
الة يجب حىذه ال3عسمية الفحص وتكهن العمب مشقرة ففي  إثشاء، اما عشد وجهد قذهر من الردأ  

فداد السحتهيات العمب لخظهرة التمهث الخارجي من خالل الفتحات الستكهنة والرغيرة جدًا و  إعدام
، وقد تشذأ  تمك الفتحات من داخل العمب وخاصة إذا كانت طبقة الهرنيش غير كاممة ، الداخمية 

وتردأ العمب أيزا إذا تركت فترة من الزمن قبل التعبئة ، ويجب ان يهضع في الحدبان األخظاء 
من صدمات قد تؤدي إلى  الترشيعية واألخظاء الشاتجة عن السعاممة الخاطئة لمسعمبات وما تتعرض لو

 .ع من التدربات الغير السرئيةأنها 
انبعاع  وأيانفرال المحام ،  إلى التذققات البديظة التي تؤديترفض السعمبات ذات  الحكم الظهائي : 

االنتفاخ ، السراحل السختمفة من  إلىان تؤدي  إلمكانيةعمى سظح العمبة الظبيعي يتظمب ورفزيا 
 الظبيعي السظيرالعبهات البالستيكية ذات التذققات الشاتجة من التعامل عمى الرغم من  أيزا وترفض

 لمسحتهيات الداخمية .
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  فحص الميكروبي لمعلبات اللحومال                             المنتجات الحيوانية المعلبة
، إذ تشقل السعمبات  تفحص معمبات المحؾم عشج مجخد الذػ في تدببيا لمتدسؼ الغحائي أيا كان نؾعو 

السختمفة مؽ السدببات السخضية  األنؾاعمختبخية لعدل فحؾصات ثؼ  عاىخيافحص تلمسعامل و  باحتخاس
السؾاصفات القياسية لكل مشتج والؾقؾف عمى فعالية  إلىعمى سالمة السدتيمػ يجب الخجؾع  ولمتأكج، 

ميل مرجر لػ الخجؾع الى تحالسائي وكح واإلمجادالعسميات الترشيعية السختمفة كالسعامالت الحخارية 
  : كاالتيمؽ خمؾىا مؽ الرجأ واالنتفاخ  لمتأكجلمتاكج مؽ سالمة السعمبات تفحص خارجيا الخظأ و 

  األخظاء السجخدة والعجسة السكبخة الكتذاف ائية لفحريا بالعيؽ عمبة بظخيقة عذؾ  200خح أيتؼ
 : كاألتيويعظى قخار  واالنتفاخ الترشيعية في المحام والرجأ

 اذا لؼ يثبت وجؾد العيؾب .تقبل السعمبات  .1
 فييا عيؾب . وأكثخ%  4كان  إذاتخفض  .2
  م 37عمبة عؽ طخيق الحزؽ عمى حخارة  200يتؼ فحصo  عمى االقل ونالحظ  ساعة  10ولسجة 
 او اكثخ تخفض السعمبات . %4-3اذا شؾىج انتفاخ في  .1
 ال يؾجج انتفاخ تظبق الخظؾة التالية : .2
  عمبة محزشة لمعيؾب المحامية او التدخبات : 20تفحص 
        ال يؾجج عيؾب تقبل الؾجبة . .1
 يؾجج عيؾب تخفض الؾجبة .   .2

  Assessment of decomposition                                :طرق تقدير التحلل
وفدادىا تقجيخ وتحميل المحؾم بحيث اصبحت ىحه االختبارات مؤكجة لتحمل المحؾم  لقج تظؾرت طخق 

الظخق البكتيخية فتعتسج عمى العج الكمي  .فيديائية والكيسيائية والبكتيخية ومؽ ىحه الظخق : االختبارات ال
ج عمى السغيخ تعتسفداد الزاىخة اما الفيديائية فلمبكتخيا وان كان ليذ ىشاك عالقة بيؽ العج ودرجة ال

 ارجي والظعؼ والسمسذ والخائحة ألخخهالخ
                                                         Physical teste : االختبارات الفيزيائية

وطعؼ غيخ  يكؾن لؾن المحؾم الستحممة رمادي او اصفخ مخزخ وذو رائحو كخيية )خاصة عشج الظبخ (
ويسكؽ ان تجخى ىحه االختبارات عمى المحؾم بعج التجسيج واالذابة مقبؾل وذو ممسذ طخي 

(Thawing واذا كانت الخائحة غيخ واضحة يجخى اختبار الظبخ والتحسيص ). لمتاكج 
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  Histological examination                                        الفحص الهدتولوجي :
لمفحص وتربغ ويالحظ في المحؾم الستحممة انتفاخ االلياف تجيد شخائح مؽ المحؾم بالظخق السختمفة 

 .العزمية وتخسيب امالح الفؾسفات )فؾسفات الكالديؾم والبؾتاسيؾم(
  Bacteriological examination                                      الفحص البكتيري : 

السثميؽ وتفحص مجيخيًا  بأزرق سؼ ثؼ تربغ  1.5عسق المحؾم عؽ طخيق اخح مدحات بيفحص سظح 
كل ب (30-20يالحظ في المحؾم الستحممة كثخة العريات والسكؾرات العشقؾدية ويتخاوح عجدىا حؾالي ) ،

 يتؼ العج البكتيخي .و ( والظخيقة االخخى ىي طخيقة الدرع Microscope field areaحقل مجيخي )
  Chemical tests                                              ثانيًا: االختبارات الكيميائية :   

وقج ال تكؾن ىحه  األسؾداو المؾن  المتحللةتعتسج عمى اكتذاف بعض السؾاد الشاتجة في المحؾم 
 ما صؾحبت بتغيخات في المؾن والظعؼ والخائحة ، ومؽ ىحه االختبارات : إذااالختبارات ذات قيسة 

 Eber,s test                                        (اختبار ايبر)مونيا اختبار الكذف عن اال .1
مؽ  ألسختبخي ويتكؾن السحمؾل االختبار عمى وجؾد بعض نؾاتج االمؾنيا في المحؾم الستحممة  يعتسج 
كحؾل االثيمي( اجداء  3+ 1.25مؽ حامض الييجركمؾريػ وزنو الشؾعي  1مؽ االيثخ + جدء  1)جدء 

مميمتخيؽ مؽ السحمؾل في انبؾبة اختبار ثؼ يغسذ طخف قظب زجاجي في قظعة المحؼ  ، يتؼ وضع
لستحممة السخاد فحريا ويقخب مؽ سظح السحمؾل ويالحظ تراعج ابخخة بيزاء المؾن في حالة المحؾم ا

 ناتج مؽ تفاعل االمؾنيا الستظايخة مؽ المحؾم مع ابخخة حامض الييجركمؾريػ .تسثل كمؾريج االمؾنيؾم 
  Lead acetate test                             :                   اختبار خالت الرصاص .2

يعتسج ىحا االختبار عمى اكتذاف غاز الييجروجيؽ الستراعج مؽ المحؾم الفاسجة ، ويتؼ بتحزيخ 
ثؼ يجفف ويحفظ حيؽ  %10شخائح مؽ ورق التخشيح السغسؾس في محمؾل خالت الخصاص 

غخامات مؽ المحؼ السفخوم في طبق بتخي ويمرق شخيط مؽ ورق خالت   10االستعسال ، ويتؼ وضع 
  10ويتخك الظبق مغظى لسجة الخصاص عمى الدظح الجاخمي اغظاء الظبق بعج غسذ الذخيط بالساء 

ىحا الغاز ويتفاعل مع  يتراعج  دقائق في درجة حخارة الغخفة ، في حالة وجؾد كبخيتيج الييجروجيؽ
 خالت الخصاص مكؾنًا كبخيتيج الخصاص وذو لؾن معجني او اسؾد فزي .
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  Copper sulphate test                                        اختبار كبريتات النحاس : .3
قظخات مؽ محمؾل كبخيتات 3  إليياممميمتخ مؽ مدتخمص المحؼ في انبؾبة اختبار وتزاف  2يؾضع 

تكؾن الخاسب العكخ والحي يتشاسب  ظجيجًا وتتخك ليزع دقائق ، يالح األنبؾبةوتخج  %5الشحاس 
ممة وتتخسب التي تتحخر في المحؾم الستح واأللبؾميؽطخديًا مع الفداد وىي عبارة عؽ كبخيتات االمؾنيؾم 

 بفعل كبخيتات الشحاس.
  PH estimation                                              الهيدروجيني : األستقدير تركيز 

ساعة بعج  24ثؼ تيبط بعج مخور  6.8 واألغشام( 7.2 – 6.9)الظازجة  األبقارفي لحؾم  PHكيد تخ 
التخديؽ وحالة  عخوففي الحيؾانات الدميسة ثؼ تثبت بعج ذلػ وتعتسج عمى  5.8 – 5.6الحبح الى 

 بعجة طخق مشيا : PHالحيؾان قبل الحبح وتقجر 
a)  ممميمتخ خالية مؽ االوعية  8طخيقة دليل الشتخازيؽ االصفخ : نؤحح قظعة لحؼ مؽ العزالت حؾالي

جانذ توتؾضع في جفشة خدفية وتغظى بسحمؾل الشتخازيؽ االصفخ وتزغط لت الحىشية واألندجةالجمؾية 
 PH= 6.0صفخ داللة عمى ان اال خ بالمؾن فاذا لؼ يتغيخ المؾن ثؼ يالحظ التغي، العرارة مع السحمؾل 

وان المحؾم مذتبو  PH= 6.4خزخ زيتؾني دل عمى ان أاما اذا كان المؾن ، وتعج لحؾم جيجة الشؾعية 
  .وتعج بحلػ غيخ صالحة لالستيالك PH= 6.8زرق بشفدجي دل عمى ان أفييا ، اما اذا كان المؾن 

b)  : طخيقة الجياز االلكتخونيPH meter  داخل المحؾم : يحتؾي الجياز عمى قظب معجني يغخز
 .ل جياز التقييذ والديظخة الشؾعيةسجال التجارة في المحؾم مؽ قبويدتخجم باد قياسيا فيعظي قخاءة السخ 

 ثالثًا :اختبارات باستخدام مجموعة من االجهزة :  
تؾضع المحؾم السخاد فحريا تحت لسبة السرباح   البنفدجية:استخدام مرباح االشعة فوق .1 

 البؾرفخيؽ.ويخى وميض احسخ في حالة المحؾم الستحممة او الفاسجة نتيجة لؾجؾد مادة 
غيخ السذبعة  والجىؾن  الديؾتيعتسج ىحا الجياز عمى  :Chemiluminscenseاستخدام جهاز .2

 لالغحية.اثشاء فدادىا تعظي وميزًا وتدتخجم ىحه الظخيقة في تقييؼ السؾاد السزادة لالكدجة السزافة 
وىؾ ،  ويسكؽ تظبيقو عمى المحؾم يدتخجم في فحص االسساك :Torrey meterاستخدام جهاز .3 

( فكمسا كانت القخاءة عالية 9-0بقظبيؽ يؾضعان عمى سظح االسساك ويحتؾي عمى تجريج مؽ ) مدود
صية التؾصيل وعشج فداد او تحمل المحؾم تقل ىحه خاالنو يعتسج عمى كمسا كانت االسساك طازجة 

 الخاصية. 
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 مهاصفات دههن ولحهم الحيهانات المختلفة .
نهعية المحهم ونهع الحيهان الحي تعهد لو تمك المحهم وىحا ميم في  من الهاجب والزخوري معخفة     

حاالت الغر التجاري خاصة في  مجال صحة المحهم بدبب الجانب الرحي أو القزائي لمكذف عن
  : صشاعة السشتجات الغحائية مسا يهجب معخفة االتي

 لمحيهانات السختمفة.مهاصفات المحهم السختمفة والجىهن  .1
 لمحيهانات السختمفة.الصخق الكيسيائية والفيدياوية لتسييد المحهم والجىهن  .2
 .الصخق البيهلهجية لتسييد المحهم السختمفة  .3
 وفيسا يمي مهاصفات لحهم الحيهانات السختمفة : الحيهان .تقجيخ عسخ وجشذ  .4
 : لحهم الماشية 

ين او لمسختررائحة خاصة يسكن تسييدىا بالخبخة العسمية كهنيا ذات تتسيد لحهم الساشية   
الرغيخة  في العجهل والثيخان المحهم  كهن تويختمف لهن المحم حدب عسخ وجشذ الحيهان اذ  الباحثين 

احسخ فاتح وفي الثيخان السخرية يشحدخ المهن بين االحسخ الفاتح واالحسخ الغامق مع ذات لهن الدن 
ذا لهن ويكهن الذحم الندجة الجدم السختمفة ، الذكل السهزائيكي لهجهد الذحم بين االلياف العزمية 

السدشة العسخ وفي الحيهانات في اصفخ في الحيهانات الرغيخة ذا لهن يكهن بيشسا ابيس وصمب القهام 
ويفقج القهام شيئًا من صالبتو وفي العجهل التي يكهن عسخىا عجة ايام لهن  يكهن مائل الى االصفخار

 المحهم يكهن شاحب مائي والجىهن جالتيشية القهام .
 : لحهم الجامهس 

يتخاوح بين البشي الفاتح الى البشي الغامق ويربح احسخ فاتح بعج عسمية في الجامهس م المحلهن     
اللياف العزمية في الجامهس االختالف ان الحهم الساشية ولكن  خيج المحهم وبحلك يذابو لهنيا لهن تب

االلياف العزمية في لحهم في تكهن خذشة السمسذ مقارنة بشعهمتيا في الساشية وال تتجاخل الجىهن 
تتهاجج بين حدم العزالت ويكهن لهن الجىن ابيس ناصع وخذن السمسذ ومحبب  نساالجامهس وا

 . الساشيةفي ن ه جىالقهام واكثخ لدوجة من ال
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 : لحهم االغنام 
ذي لهن ما بين االحسخ الفاتح والغامق حدب العسخ والشهع والجىهن تكهن يكهن لهن المحهم      

السدسشة او بيزاء المهن وخذشة السمسذ وال تتهاجج بين االلياف العزمية ولكن في الحيهانات 
 . في الجدم  العزالت ذات التغحية الجيجة تالحظ تخسيب الذحهم بين مختمفالحيهانات 

 لحهم الماعز: 
تكهن ذات رائحة خاصة تشتقل من الجمج الى الحبائح اثشاء الدمخ ولهن المحم كسا ىه في لهن لحهم 

 االغشام وادىهن متسخكدة حهل الكميتين وال تهجج شحهم بين العزالت . 
 : لحهم الخيهل 
خة القصع مباشالحبح و بعج  المهن االزرق احسخ قاتم مائل الى ذات لهن يكهن المحهم في الخيهل      

اصفخ ذىبي وقهاميا شخي  اما الجىهن فتكهن ذات لهن بعج تعخضو لميهاء  Rustyويربح المهن بشيًا 
 تحتهي ندبة عالية من الكاليكهجين . بانيا ولدج تستاز لحهم الخيهل 

  :لحهم الجمال 
 وذات ممسذ خذن عخيزة تكهن م في الجسال احسخ وردي وااللياف العزمية ه يكهن لهن المح      

 ممسذ ناعم ولدج .ذا ىن ولهن الجىن يكهن ابيس مرفخ و وغيخ مستدجة بالج
 الطرق الكيميائية لتمييز لحهم ودههن الحيهانات : 

يتم االتجاه نحه الفحهصات الكيسيائية عشجما نجج المحهم مقصعة الى قصع صغيخة او المحهم       
من لمحهم و ف عمى احتسال الغر التجاري الفحز الجقيق لمتعخ ذلك القيام بعسمية مفخومة مسا يهجب 

حيث لهحظ ان لحهم الخيهل واالجشة  او المحهم  ىحه الصخق ىه تقجيخ ندبة الكاليكهجين في العزالت
 االخخى  الحيهاناتاالعزاء وانهاع والكبج تحتهي عمى كسيات عالية من الكاليكهجين مقارنة ببقية انهاع 

يهل من خالل تعيين ندبة االحساض الجىشية حيث تحتهي ، وكحلك يسكن الكذف عن وجهد دىهن الخ
وز ندبتو في افي حين ال تتج Linoleic%( من ندبتيا حامس الميشهليك  2-1دىهن الخيهل عمى )

 %  0.5االخخى حهالي الحيهانات لحهم بقية 
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 الطرق البيهلهجية لتحديد نهع اللحهم 
 اختبار التخسيب  ىه  االولوىسا : يدتخجم في ىحا السجال نهعان من االختبارات   

Precipitation test  اختبار التالق ىه  الثانيوAnaphylactic test    فحهصات دقيقة تعج وىي
اختبار التخسيب لمتفخيق بين لحهم الفرائل  حيث يدتخجمالجقيقة ججًا وسخيعة في اعصاء الشتائج 

 Heamoglutination م فحز التالزن لمجم السختمفة )الساشية ، الخيهل ، االغشام( في حين يدتخج
test )لمتفخيق بين لحهم الفريمة الهاحجة )االغشام ، الساعد 

 . الفخذ ولقطعةلذبيحة ا لنصف الفيزيائي الفصل
   (العظم –الدهن  –اللحم  :) ندبة 
في دراسة  عسمةالعظم( من الصخائق السدت –الجىن  –الفيديائي لمحبيحة )المحم  الفرليعج  

والحبيحة السثالية يسكن تعخيفيا بأنيا  (Slezacek  ،1191و  Murrayتخكيب ذبيحة حيهان المحم )
من  مقبهلةتحتهي عمى اكبخ كسية من المحم االحسخ االندجة العزمية واقل كسية من العظام مع كسية )

معقهلة( ىي التي تكهن مدؤولة عن . ان الكمسات الثالثة في ىحا التعخيف )اكبخ واقل وكسية ( الذحهم
التباين السهجهد بين الحبائح السختمفة الشاتجة عن انساط تدسين وادارة وتغحية مختمفة بين الحقهل 

  .ولسختمف الدالالت
يحجد التخكيب الفيديائي لمحبيحة مجى اقبال السدتيمك عمييا ويعتسج تقييم الحبائح بجرجة كبيخة  

(. ومثمسا 2003،  ئووزمال Canequeتشاسق تهزيعو عمى جدسيا )ومجى  عمى ندبة المحم الى الجىن
يشالك دراسات تسيج الدبيل فتكخس االبحاث لسعخفة انتاجية الحيهان ومحتهاه من االندجة السختمفة 

يسكن ان تسثل الحبيحة ككل بأقل كمفة قصعة ختيار افزل إلالفزل واسيل وادق الصخائق البحثية 
( ان مشصقة الفخح افزل مسثل ليحه الرفة السيسا 1111وعميو فقج بين عبجهللا )وبهقت تجخيبي اقرخ 

 لالغشام ذات االلية ومشيا العهاسي.
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