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  )٢٠٠٥ تموز ٣١ ؛ القبول٢٠٠٥ أذار ١٠االستالم(
  
  صةالخال

روج 20لجزر ) بالصعق الكھربائي وبدون صعق( تم إستخدام نوعين من طرق الجزر         ف
م  ور و 10(لح اث10 ذك ع  ) إن ور 5وبواق ل  طي دم لك ة ال ة بكمي ت مقارن م أجري ة، ث معامل

سبيا ستنزف ن اًالم د أن ھن ي فوج سم الح ى وزن الج وي  إل رق معن   ك ف
)P≤ 0.01 (م . ولى عند مقارنتھا بإناث المجموعة الثانية بالنسبة الناث المجموعة األ في حين ل

  .يسجل فرق معنوي في الذكور لكال المعاملتين
تخداما       دم اس زف أفضل من ع ائي تعطي ن ة الصعق الكھرب تنتج من البحث أن طريق . هس

  . والشريعة اإلسالمية كون الطيور حية عند الذبحضًعلما أن ھذا ال يتعار
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ABSTRACT 

      Two slaughtering methods (with and without electrical stunning) for broilers were 
used in this study, using 20 broilers (10 males and 10 females) at a rate of 5 birds for 
each method. The results showed that there was a significant (P<0.01) increase in the 
amount of blood collected from slaughtered females by using electrical stunning 
method when compared with the females slaughtered without electrical method. The 
amount of blood collected from male broilers of both gropes and methods showed no 
significant differences. It was concluded that electrical stunning of broilers gave 
better results of bleeding than birds stunned without electrical stunning. Moreover, it 
does not object with Islamic believes since birds were alive at slaughter time. 

  
  مقدمةال

مصادر يفضل  من اللطريقة األفضل لذبح الدواجن، بعض      إختلفت المصادر العلمية حول ا
ح واألخر  ).٢ ,١( الحيوان لوعيه ويعطي التبريرات لذلك طريقة الذبح بعد فقد ة ذب يفضل طريق

ذلك ) الطريقة اإلسالمية أو اليھودية( الحيوان وھو بكامل وعيه  ة ل رات علمي ). ٣(ويعطي تبري
ااقتصرنافي بحثنا ھذا  الم وھم دواجن في الع ر شيوعا أو استخداما لل ا األكث ً على طريقتين ھم ً: 

  ھا للوعي بواسطة الصعق الكھربائي طريقة ذبح الطيور بعد فقد
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 )stunning(. ة بتو ذه الطريق تلخص ھ ر امت ولطري ار ي ه تي ر ب درج يم اء مھ ي حوض م ر ف

ائي وة كھرب    ق
تم لمدة خمس ثواني وھي مدة كافية لتفقد الطيور وعيھا ولمدة خمس دقايق و )  فولت٤٠ -٢٠( ت

دة لھفي خاللھا عملية الذبح ومن أھم فوائد ھذه الطريقة حسبما ذكرت  ة المؤي ه ذالمصادر العلمي
  :الطريقة ھي

  . الذبح بحيث تتم ببساطة ويسرتھدئة الطيور أثناء عملية - ١
 .تكون كمية الدم المستنزف أكبر من باقي الطرق وبفرق معنوي - ٢
 .انبساط العضالت المحيطة ببصالت الريش كي تسھل عملية نزع الريش - ٣
دم  - ٤ سانية، ع ة اإلن ن الناحي آالم ور ب عور الطي اء ش وعي أثن دة لل ون فاق ا تك ذبح النھ م ال

 ).٤(إجراء عملية الذبح
ذبح ل ريقة االخرىوالط      إلسالميه أو اذبح الطيور وھي بكامل وعيھا والتي تعرف بطريقة ال

اد و.اليھودية شفرة سكين ح ا ب ور وھي بكامل وعيھ ذبح الطي ة ب ثةتتلخص ھذه الطريق تم  حي  ي
ة اءجرأ ة أ قطع جزئي في منطق رأس بالرقب ة( تصال ال ى الرقب د العنقي أل) أعل جل قطع الوري

(Jugular Vein)ة لفصيتم ال  و د إال الرأس عن الرقب ال  بع زفإكتم ومن . (Bleeding) الن
   :مميزات ھذه الطريقة حسبما ذكرت المصادر العلمية ألمؤيده لھا ھي

ارة رجل مدرب : الناحية اإلنسانية - ١ عند إجراء عملية الذبح بسكين حاد وتأدية القطع بمھ
اھ ھذا الجرح آثال يحد ى م تنادا إل ذكر إس ة ت اس في أن ًالم أني ين الن ه ب ارف علي و متع

ا ه يكون غير مؤلم يتبعدالجرح الحا شرايين المخ مم دم ب دا في ضغط ال ً ھبوط سريع ج
د  خ فيحدث فق سجة الم ى أن دم إل ن ال داد م ة اإلم ة قل سجين نتيج ي األوك يحدث نقص ف

  ).٣(للوعي في الحال
ككما يتوجب على القائم بالعملية التكبير وان  "  عند الذبح وتفسير ذل ذا الحي ح ھ ي أذب انن

ه( الن هللا  ل جالل سي كا) ج ي نف شيء ف يس ل ه ول ل ذبح د حل شفي أو ق ام أو الت النتق
  .إلخ....الضھار قوتي

ة ھي أن : الناحية العلمية - ٢ من الحقائق العلمية الثابتة والتي أجمعت عليھا المصادر العلمي
ذبذل. لنمو الجراثيم وسط أفضلالدم يعتبر  اس صحة ال دم لك تق دار ال ام بمق شكل ع ائح ب

ستنزفالمستنزف بعد الذبح دم الم ة ال ى وزن الجسم دل  فكلما كانت كمي ا إل رة قياس ً كبي
 ).١(ذلك على أن الذبيحة صحية 

ي وأخرون د عل اروق حم دكتور ف ل ال د )١٩٨٦ (           يعل ستنزف عن دم الم ة ال ادة كمي  زي
ه وان يتملك ة اإلسالمية أن الحي ه وأن الخوف الذبح بالطريق ه يكون بوعي ذبح الن د ال  الخوف عن

ة  ى حرك دم باالضافة إل ر من ال ة أكب ساعد في خروج كمي ا ي يزيد من سرعة نبضات القلب مم
  . أي بدون ألم،ركات إنعكاسيةحالعضالت بعد الذبح مباشرة تزيد من ھذه الكمية وھي 

  
 
   العملائقالمواد وطر

وى لل       زرة نين ي مج ه ف ث تمت التجرب م، حي روج اللح ا بجزر ف د قيامھ م دواجن عن ذ ت أخ
ًطيرا◌عشرون  اميع ، مجأربعة قسمت إلى  المعدة للذبح وبطريفة عشوائية و من الطيور الداجنةً

  .تحوي كل منھا على خمسة طيور
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ائي)مسة ذكورخ(والثالثة ) ناثخمسة إ( ولىالمجموعة اال  جزرت ة الصعق الكھرب م  بطريق  ث
ين مًحسب وزن الدم المستنزف وذلك بحساب الوزن الحي مطروحا منه الوزن بعد النزف كما  ب

  .باستخدام ميزان قرصي لوزن الدواجن). ١(بالجدول رقم 
ة دون أي معامفجزرت ) خمسة ذكور(و الرابعة ) خمسة أناث(أما المجموعة الثانية  ور (ل الطي

ذبح  .الدم المستنزف بنفس الطريقة السابقةوزن وحسب ) كامل وعيھاب ذكر أن ال ومن الجدير بال
ي ك اف زف لت دة الن د وكانت م م بواسطة الي التين ت ذا ١٣٥) Bleeding( الح ة أي حسب ھ  ثاني

سمط  دة واحدة . (Scalding)الوقت من وقت قص الرقبة إلى وصول الدواجن لقسم ال ذه الم وھ
  .الحالتينلتا لجميع الطيور في ك

  
  النتائج

  وزان الفردية لطيور التجربة ونسبة الدم المستنزف منهااأليبين : ١جدول رقم 

   ذكور) غم =الوزن(الطيور غير المعاملة    ذكور) غم =لوزنا(الطيور المعاملة   
وزن الدم   الوزن الحي  

  المستنزف

وزن الجسم  

  بعد النزف

  وزن الدم

المستنزف 

 
  حيالوزن ال

  

وزن الدم   الوزن الحي

  المستنزف

وزن الجسم  

  بعد النزف

وزن الدم 

  المستنزف

 
  حيالوزن ال

1 1830 100 1730 5.5% 1950 70 1880 3.6% 
2 1975 60 1815 3.0% 2100 80 2020 3.8% 
3 2200 100 2100 4.5% 2150 75 2075 3.5% 
4 2400 110 2290 4.6% 1900 70 1830 3.7% 
M1660 85 1575 5.1% 1970 80 1890 4.1% 

إناث) غم= الوزن (الطيور غير المعاملة   إنـــــاث) غم= الوزن (الطيور المعاملة    

1 1700 100 1600 5.9% 1500 75 1425 5.0% 
2 1360 90 1270 6.6% 1630 80 1550 4.9% 
3 1660 93 1567 5.6% 1700 50 1650 3.0% 
4 1950 95 1855 4.9% 1550 67 1483 4.3% 
M1345 95 1250 7.0% 1620 60 1560 3.7% 

در   ي إذ تق الوزن الح ة ب ور مرتبط سم الطي ي ج دم ف ة ال ا أن كمي روف علمي ن المع   ًم
ى ) 7-10%(بـ  ستنزف إل دم الم ة ال ة لكمي سبة المئوي م حساب الن ذلك ت من وزن الجسم الحي، ل

ال وزن الجسم و دم إغف ا موضح في الجدول الوزن الحي للدواجن وذلك لع دم كم ة ال أثير كمي ت
  .أعاله) ١(
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  وقت النزف وتأثير الجنس على نسبة الدم المستنزفيبين : 2جدول رقم 

الوزن الحي   العدد والنوع والجنس

  )غم(

 المستنزف دموزن ال

  )غم(

/ الدم المستنزف

  وزن الجسم

  ن النزفمز

 135 ثانية %5.9 473 8015  خمس إناث معاملة
 135 ثانية %4.2 332 8000 خمس إناث غير معاملة
 135 ثانية %4.5 455 10070  خمس ذكور معاملة

 135 ثانية %3.7 375 10165 خمس ذكور غير معاملة

 
وي  رق معن اك ف د أن ھن ائج وج ل اإلحصائي للنت د إجراء التحلي دم  )P>0.01 (بع سبة ال ي ن ف

ى ت بلغإذ ،المستنزف لمجموعة اإلناث المعاملة عن غير المعاملة  نسبة الدم في المجموعة األول
  ).3.9% (- غير المعاملة– بينما كانت في المجموعة الثانية )%5.9(من اإلناث 

كور المعاملة ذك فرق ظاھري فقط في نسبة الدم بين الكور فقد أتضح ان ھناذ    أما من ناحية ال
  ). %3.9(كور غير المعاملة ذ وال)4.5%(

روج اللحم يجزر سوية ا وبعمر واحد فأرتبما أن ف ورا وإناث ً ذك د التقرب أً ه من المفي ا ان من ين
   ).٣(كما مبين في جدول رقم . الواقع التطبيقي وجمعھم 

  
  وزن الجسم/تأثير الصعق على نسبة الدم المستنزف : ٣جدول رقم 

  
/ الدم المستنزف  زفن النمز

  وزن الجسم
لدم وزن ا

  )غم(المستنزف 
الوزن الحي 

  )غم(
  العدد والنوع 

   معاملةطيور ١٠ 18085 928 %5.1 135 ثانية
   معاملةطيور غير ١٠ 18065 707 %3.9 135 ثانية

  
د  ى حد بعي ا إل د جمعھ يالحظ أن مجموعة األوزان الحية لكال النوعين من الطيور قد تقاربت بع

غ حوالي )  غم20( أن الفرق بينھا إذ ذي بل وزن ال ا(18)فقط من مجموع ال م تقريب إن ً كغ ذا ف ، ل
ة  ذه الحال د في ھ ر الوحي التباين في كمية الدم المستنزف يعود فقط للمعاملة عند الذبح فھو المتغي

  .ًوأيضا كان ھنالك فرق ظاھري لنسبة الدم المستنزف بين المجموعتين ولكن غير معنوي
  

  مناقشة ال
ستنزف من أن ) 1(جدول رقم  المنيالحظ        دم الم روج اللحم المصعوقنسبة ال د تفف ق و ق
ورلكي نقو المصعوق غير فروج اللحمعلى  ة لطي روق الفردي اين الف ل من تب ه وكل لك ذ التجرب

   ً إلى أربعة مجاميع تبعا للجنس والمعاملة وكماتقسيم فروج اللحمحد من الخطأ التجريبي تم ن
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ذه المجاميع وظھر)2( رقم مبين في الجدول ل اإلحصائي لھ اين ، ثم أجري التحلي ة التب إذ ت قل
ةاالنحراف مربعأتضح ذلك من خالل ھبوط قيمة  التين في المجاميع المعامل   المعياري لكال الح

  حين  في) 1(في جدول رقم ) S2=13.5(ًفمثال في اإلناث المعاملة كان . ملةوغير المعا
ك أ) 2(لنفس المجموعة وفي جدول رقم ) ٢(في جدول رقم ) S2=12.9(نخفض إلى إ ضا ھنال ًي

ائج، المعاملة وغير المعاملة كما سبق ذكره فاإلناثفرق معنوي نسبة الدم المستنزف بين   ي النت
روج الل ى ان ف ك إل زى ذل مويع رب ح ه مظط ل وعي ون بكام ذي يك ل أي ال ر المعام  غي

(Nervous) ى العضالت  مما دم إل ر من ال سم االكب يؤدي إلى تسريع نبضات القلب وتوجيه الق
وبالتالي فإن  .وليس إلى الرقبه فقط) أي على أطراف الجسم(واألوعية الدموية القريبة من الجلد 

تنزافمثل ھذا الدم سوف يتجلط بسرعة بعد الذبح قب ه وإس تبقى هل أن يحين موعد نزول ذلك س  فب
  . النتائجهنسبة من الدم داخل الذبيحة وھذا ما أكدت

ائي  ة )  Stunning(   بينما طريقة الصعق الكھرب د إجراء عملي وعي عن دا لل ًيكون الطائر فاق
ذبح  د ال دم عن ر من ال ة أكب زول كمي ذا  (Bleeding)ًالذبح أي يكون ھادئا وھذا يساعد على ن ھ

  .بأالضافة إلى الفوائد السابقة الذكر في المقدمة عن طريقة الذبح ھذه
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