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 الثامنةالجلسة العملية 

 الحيوانات تحنيط

بنى فكرة التحنٌط على أمرٌن مهمٌن األول إزالة األحشاء وهً أول جزء من الجسم ٌدب فٌه ت  

والثانً وقاٌة باقً الجسم من التعفن بواسطة دهنه أو حقنه بمواد كٌمٌاوٌة التعفن بعد الموت 

 سامة تمنع تكاثر جراثٌم التفسخ فٌه 

 ة التحنٌط عبارة عن فن ال ٌدّرس فً الكتب بقدر ماٌمارس باألٌدي وفً الحقٌق

وخاصة  وتصنٌفه تندرج بعض أؼراض التحنٌط فً التعرؾ على الشكل المورفولوجً للحٌوان

فً مخابر الكلٌات ومراكز البحوث العلمٌة أو للعرض فً المتاحؾ والصاالت التً تختص فً 

 أو كهواٌة ورؼبة فً اقتناء محنطات الحٌوانات . ٌفٌةوذلك ألؼراض تعلٌمٌة وتثق هذه األمور

 أنواع التحنٌط :

التحنٌط الرطب : وٌشمل حقن الحٌوان بالفورمول أو ؼمر الحٌوان كله أو جزء منه  ( أ

 بالفورمول 

 التحنٌط الجاؾ   ( ب

 أوالً : التحنٌط الرطب 

نار والحسون وحتى ٌستخدم هذا النوع من التحنٌط فً تحنٌط الطٌور الصؽٌرة الحجم منها الك

 الطٌور التً تبلػ فً حجمها حجم الحمامة المنزلٌة وٌشمل على المراحل التالٌة :

قتل الحٌوان إن كان حٌاً بواسطة قطعة قطن مبللة بالكلوروفورم توضع على أنؾ  -0

 . كان نازفاً بالرمل  وٌجفؾ جرح الطائر إنالطائر 

بحٌث ٌمتد كل قدم مابٌن األصابع من اسفل بإدخال سلك معدنً مناسب ٌسلك الحٌوان  -8

 حتى الرأس مخترقاً الفخذ والصدر والرقبة وٌخرج أحد السلكٌن من الجمجمة .

فً المناطق %( 01التجاري عٌار )ٌحقن الطائر بالمحقنة الطوٌلة المعّبأة بالفورمول  -3

 التالٌة :
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 –الجمجمة –العضالت الصدرٌة  –الجناحٌن  –فً كل من الفخذٌن  3سم 0/0 -

 من ناحٌة الشرج  3/ سم 8-0/وٌحقن ماٌقارب  –رقبة ال

مناسبتان وٌكتب اسم الطائر  وتركب له عٌنانقاعدة مناسبة ٌجهز للطائر بعد جفافه  -0

 تحنٌطه واألماكن التً ٌعٌش فٌها وجنسه وتارٌخ   ونوعه

 

 ثانٌاً : التحنٌط الجاؾ 

 امة للحٌوان الهنلجأ إلٌه ألنه ٌمكننا من االحتفاظ بالكثٌر من الصفات 

 هذه المعجونة  حٌث تتكوننقوم فً بادىء األمر بتحضٌر معجونة التحنٌط ) المحلول الحافظ (

 من المواد التالٌة :السامة  المركباتفً حال دخل فً تركٌبها بعض 

 غ 211زرنٌخات الصودٌوم   -

 غ  211برش الصابون         -

 غ 811ملح الطرطٌر         -

 غ 811فحمات الكالسٌوم     -

 غ 01كافور                  -

 طرٌقة صنع المعجونة :

 وٌقلّب حتى ٌذوب ٌوضع الصابون مع قلٌل من الماء فوق نار هادئة  (0

 ٌضاؾ ملح الطرطٌر وكربونات أو فحمات الكالسٌوم مع التحرٌك  (8

 ٌرفع المزٌج عن النار وٌضاؾ إلٌه الزرنٌخ مع التحرٌك  (3

ٌ ضاؾ إلى  (0 ٌ حرك حتى نحصل على عجٌنة ٌ ذاب الكافور فً الكحول و المزٌج و

 متماسكة 
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لحٌن االستعمال حٌث تؤخذ قطعة صؽٌرة حفظ العجٌنة فً إناء زجاجً أو فخاري ت   (5

 منها توضع فً وعاء وتحل بالماء البارد .

 الوعاء وٌدهن بها الجلد ثم تؽسل جٌداً بعد االستعمال تؽمس الفرشاة فً  (6

المشبع ثم ات ؼٌر سامة فٌدهن الجلد بمحلول البوراكس إذا كانت هذه المعجونة تتكون من مركب

 ٌضاؾ إلٌه البوراكس بشكل مسحوق وٌدلك جٌداً .

 

 نماذج حٌوانٌة للتحنٌط 

 الثعلب أو الذئب أو ابن آوى كاألرنب أو أوالً : تحنٌط حٌوان ثدي 

وٌنشق تخطٌطٌاً فوق ورقة وٌعمل له رسماً حٌث ٌوضع جسم الثعلب : سلخ الثعلب  - 0

وتتم عملٌة السلخ من حتى بداٌة األضالع لجلد من الناحٌة البطنٌة فوق فتحة الشرج ا

 الناحٌة العلوٌة من الجسم وٌنظؾ الجلد من الفضالت والدهن واللحم 

 الزالة الدم الذي قد ٌسٌل أثناء السلخ على الفراءٌ رش بعد ذلك الجلد بالرمل الناعم  -

 وصوالً لألصابع ن عظام الساق ونفصله عنتابع السلخ حتى عظام الفخذ  -

 نتابع السلخ حتى عظام الساعد ونزٌل العضالت واألوتار المتوضعة على الساعد -

 والٌد 

 الجمجمة قاعدة نواصل السلخ فً منطقة العنق وصوالً إلى  -

 نعمل شقاً على طول الذنب ونخرج ماتبقى من عظم العصعص وننظؾ الجلد  -

  وننزع اللحمنخرج الدماغ من القحؾ  -

 ننزع العٌنٌن باعتناء حتى الٌتمزقان  -

  نقطع اللسان من التجوٌؾ الفموي ونزٌل كل أثر للحم ضمن هذه التجوٌؾ  -

  البوراكسنرش المسحوق المعقم على الجلد وبهذه الحالة ٌمكن استخدام ملح  -
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 ل ثم ننظفه من المسحوق ٌومٌن على األقنترك الجلد  -

تم طلً الجلد من الداخل بالمركبات الواقٌة وٌترك مدة ٌوم واحد لكً ٌتشرب الجلد ٌ -

 هذه المواد 

 ٌة مبللة ؾ الجلد بالورق ونحٌطه بقطعة قماشوأخٌراً ٌل -

 

 

 :الحشو  -8

وٌجب أن تكون كمٌة هذه األلٌاؾ مناسبة نمأل جوؾ الفم والقحؾ بألٌاؾ الكتان  -

 لحجم الرأس الطبٌعً 

نستعٌض بها عن ب تناسب مع طول الرقبة والجسم والذنلها مقاٌٌس ت نجهز أسالكاً  -

 العمود الفقري للحٌوان وتعطٌه الشكل الذي نرٌده

 ندخل سلك من طرؾ الذنب وصوالً إلى الرأس  -

بشكل  طرفٌه األمامٌٌننوصلهما إلى  الخلفٌٌن خل سلكٌن من طرفً الثعلبدن  -

 Xحرؾ 

كل التجاوٌؾ فً الصدر والعنق لنعطً حتى نمأل نحشو العنق والجسم بالقش  -

 الشكل الحقٌقً لمنطقة الصدر والعجز 

 نلؾ حول سلك الذنب كمٌة من ألٌاؾ الكتان  -

 بعد ذلك نخٌط الجلد من الذنب والبطن  -

 ضمن األذن ورق مقوى إذا أردنا ابقائها مرفوعةندخل  -

 الطبٌعً  نضع العٌون الصناعٌة فً التجوٌفٌن ونلصقها ونعٌد الجفن إلى مكانه -

 نجهز القاعد الخشبٌة ونصفؾ الشعر  -
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 اً: تحنٌط الطائر ٌثان

 سلخ الطائر :  (0

 ٌوضع الطائر على الناحٌة الظهرٌة فوق منصة التشرٌح  -

 رط بواسطة المش ٌشق الجلد من فتحة الشرج صعودا إلى أعلى -

ٌفاً ٌمسك الجلد من المنطقة المقطوعة وٌعمد إلى فصله عن الجسم بنزعه نزعاً خف -

 وتجرٌده من أي أثر للحم

وقد ٌحدث نستخدم بعملٌة الفصل هذه بعض المساحٌق الناعمة كالبوراكس مثالً  -

 دم فنعمد إلى امتصاصه بواسطة الماصة  نأحٌاناً سٌال

 نستمر بالسلخ حتى ٌظهر كل من الفخذ والساق  -

 بواسطة المشرط نفصل الفخذ عن الساق ونجرد الساق من اللحم -

 منطقة العجز حتى قاعدة الذنب  من وتخلٌص الجسم من الجلد ابتداء نتابع السلخ -

 نفصل المنقار عن الجمجمة -

 نفصل األذن من الداخل والجفون بواسطة المشرط -

 نفتح الفم ونزٌل اللسان و نزٌل الدماغ ثم ننتزع العٌنٌن بلطؾ  -

 ط الخارج بمركب التحنٌٌدهن تجوٌؾ القحؾ وكل التجاوٌؾ األخرى من الداخل و -

 تسلٌك الطائر وحشوه : (8

  Xسلكٌن بالقدمٌن ونصلهما بالجناحٌن على شكل حرؾ ندخل  -



 د.عال مدور                                                                                                   إدارة الحٌاة البرٌة
 م. رٌجٌنا ملوك                                                                                                                      

 8102-8108                                                                                                    8الجلسة العملٌة 
 

6 
 

 ندخل سلك ٌصل بٌن الرأس والذنب نستعٌض به عن العمود الفقري للطائر -

 تتم عملٌة الحشو ونخٌط مكان الشق ونثبت الطائر على قاعدته  -

  نعمد إلى معاملة الرٌش بالمركبات الخاصة لحماٌته من التلؾ  -

 التحنٌط الرطب :مثال عن  ثالثاً  

 وٌستعمل بشكل كبٌر لتحنٌط األسماك والضفادع ٌستخدم لحفظ الحٌوانات كاملة أو أجزاء منها 

 شروط العٌنة : ٌجب أن تكون العٌنة مطابقة لماٌلً : (0

 سلٌمة وخالٌة من األمراض  -

 ؼسلها بشكل جٌد  -

 رفع أو نزع أحشائها إن امكن  -

 العمل :  (8

فتخرج األمعاء قطعاً ممزقة شرج وٌفتح صنبور الماء فً فم السمكة نوسع فتحة ال -

 تشرٌح لثم نسحب المتبقً بملقط امن الشرج 

بٌن الٌومٌن فً الصٌؾ  مالمدة تتراوح توضع العٌنة فً محلول الحفظ األولً  -

 بالنسبة للضفادع وأسبوع فً الشتاء بالنسبة لألسماك وأربعة أٌام فً الشتاء 

األولً للحفظ : ٌتركب بصورة أساسٌة من الفورمول التجاري عٌار  تركٌب المحلول

 غ كلور الصودٌوم 01لمؽنٌزٌوم َو غ كبرٌتات ا 01َو  3سم 081ونأخذ منه %( 01)

 وٌكمل المحلول السابق إلى لٌتر بالماء المقطر 

 تحت صنبور ماء حار لمدة مناسبة نخرج العٌنة من المحلول السابق ثم نؽسل العٌنة  -

 .) فورمول ممدد بالماء ( بوعاء ٌحوي محلول حفظها ون

 

 


