
 العملية التاسعةالجلسة  –تربية الحيوان والدواجن 
 تجهيز الذبيحة وتوضيبها

 

نظرًا لتطور تربية الدواجن بشكل  لبيكر وحوظكوظ اكو ا ونكة ا فيكرة اكو جحيكع دو  اليكال, تفريبكًا  واكو 
قطرنا اليربكو الوكورخ فا,كة  ونتيجكة لت كاكم اللحيكات الحنتجكة حكن لظك, اليكروج وتزايكدىا الحوكتحر اكو 

حناوبة الوتيياب ىذه اللحيات الزائدة ككن االوكتي   الفطر  اإنو البد حن التيلير او البظث كن أوواق 
 الحظوو  وذل  كن طريق توويق اروج بشل  طازج وحبرد أو حجحد.

 وحن ىنا اإنو ال بد حن إقاحة حوالخ انية فا,ة بالدواجن تت حن ىذه الحوالخ الحنشآت ا تية:
 حراقبة الجودة.بناء اإلدارة: ي , الحلاتب اإلدارية والحالية وحوتو,يًا وحفبرًا ل -ٔ
,كككالة التو ككككيب: يبنككككي أحاحيككككا ر,ككككيم حوكككفوم الوككككت , الطيككككور  وبارتيككككاع وطككككو  حناوككككب  -ٕ

 الوتفبا  الشاظنات الحظحوة بالطيور.
 وتفو, ,الة التو يب إلي ث ثة أقوا, ىو: 

 قو, الذبح والنتم. - أ
 قو, التجويم. - ب

 قو, التدريج الوزنو. - ت
 نو.وظدة التبريد: وىو احتداد لفو, التدريج الوز  -ٖ

 وظدة التيبئة: احتداد لفو, التبريد. -ٗ

 ( حترًا حن ,الة التو يب إلي الفوم. ٕ٘-٘ٔوظدة ت,نيع الحفويات: كوي بيد )  -٘

 وظدة حيالجة الحياه ا ونة: وتلون أي ا فوم ,الة التو يب. -ٙ
 ول حان الظ,و  كوي نوكية لظو, جيدة حن الطيور ال بد حن ا فذ بيين االكتبار حا يأتو:

 ركاية الطيور: يجب حراكاة ا حور ا تية كند توحين الطيور لوظ,و  كوي نتيجة جيدة: –أ 

 تربية الطيور بأكداد حثالية او الظظائر  حن وظدة الحواظة. -ٔ     
 اليرشة جااة بشل  جيد. -ٕ     
 تيوية الظظائر جيدًا. -ٖ     
ائظكة والطيك, لحفويكات ا وكحا  وايرىكا  حراكاة كد, تفكدي, أيكة حكواد كوييكة تلوكب الوظك, الر  -ٗ     

 أو حواد دوائية كدة أوابيع قب  الذبح حنيًا حن بفاء آثار حتبفية حنيا ت ر ب,ظة اإلنوان.
ت,ككنيم الطيككور: يجككب ت,ككنيم الطيككور قبكك  الككذبح اككو درجككات وتحتوكك  طيككور الدرجككة ا ولككي  –ب 

 الحوا,يات ا تية:
 د وال,در حلتنز بالوظ,.أجواحيا ناحية وحتطورة بشل  جي -ٔ     
 اطاؤىا الريشو نا, وحلتح  جيدًا. -ٕ     
 كد, وجود أية أ رار أو جروح ولوور او أرج  الطيور وأجنظتيا. -ٖ     



 الطيور وويحة واير حري ة. -ٗ     
 حو  الطيور وظحويا وتيبئتيا ونفويا إلي الحووخ: وىنا يراكي ا تو: -جك

ا نكككوار اكككو الظظيكككرة أو إ كككاءة أنكككوار فااتكككة و تفوكككي,  كنكككد حوككك  الطيكككور يراككككي إطيكككاء -ٔ
 الطيور بشب  حيدنو يوي  حوليا.

تظحيكك  الطيككور بشككل  ال تلككون ايككو حتجحيككة كوككي بي ككيا ححككا يككؤدخ لظككدوث نيككوق أو  -ٕ
 ر وض أو لوور.

تيبئككككة الطيككككور ب,ككككناديق حككككن الب وككككتي  أو الشككككب  وككككيوة اليككككتح و اإلاكككك ق         و  -ٖ
 ( و, ارتياع.ٓ٘( و, كرض و)ٓ٘( و, طو  و )ٓٓٔتلون أبيادىا) التنظيم و التيفي, و 

 كد, تيريض الطيور لإلجياد نتيجة االزدظا, الشديد او التظحي   ويوبب اإلجياد: -ٗ

 ظدوث تغيرات ايزيولوجية او جو, الطائر تؤثر ووبًا او نوكية الوظ,.  -أ

الشككييرات الدحويككة وبفككاء الككد, حظتفنككًا اككو ارتيككاع ترليككز ظحككض الوككبن اككو د, الطيككور يوككبب تووككع  –ب 
بيض ا طرام بيد الذبح  وىذا حا يوبب ظيكور بفكع دحويكة تظكت الجوكد وييحك  كوكي اوكاد الوظكو, فك   

 اترة ق,يرة.
 نزم الد, بشل  ويئ بيد الذبح نتيجة  يم كح  ك وة الفوب. -جك 

الطبيككب البيطككرخ لوتألككد حككن ظالتيككا د ك ذبككح الطيككور: بيككد إجكراء اليظككص الوككريرخ كوككي الطيككور حككن قبك  
ال,ظية  توتبيد الطيور التو تظير كوييا ك حات حر ية  أو يشتبو بيد, وك حتيا  بيكد ذلك  تنفك  إلكي 

 الحووخ ويلون الذبح إحا:  
يككدويًا: كنككدحا يلككون اليككدد قوككيً  وذلكك   ككحن وكككاء فككاص كوككي شككل  قحككع وبظيككث يتجككو الككرأس ايككو  -ٔ 

 الوريد  ليس لاح  الرقبة  ويتر  الطائر ظتي يت, نزم الد, لاحً . نظو ا وي  ويت, قطع
آليًا: كن طريق تيويق الطيكور حكن أرجويكا اكو أاك   حت,كوة بوووكوة الكذبح ذات النفكا  ا لكو اتنظكر  -ٕ

أواًل اوق ظوض ال,يق ظيث تغطي رؤوويا لب كع ثكوانف اكو ظكوض ايكو حكاء حليكرب لتيفكد وكييكا 
 .يًا وبفطع الوريد  ث, تحرر اوق ظوض النزم لحدة دقيفة ظتي دقيفتين ث, تذبح يدويًا أو آل

وحط ونتم الطيور: تبفي الطيور حيوفة كوي ا ا   وتحرر حن فك   فكزان الوكحط الظكاوخ حكاًء  -ىك  
(,ْ  ليدة دقائق لتدف  بيكدىا إلكي آلكة النتكم ذات الح كارب الحطاطيكة ٖٙ-ٓٙوافنًا بدرجة ظرارة )

 نتم الريش ث, تغو  الطيور إلزالة حا تبفي كوييا حن الريش أو تظرق بالويب. التو تيح  كوي
التجويككم: ويككت, إحككا بشككل  جزئككو أو تككا,. وتي,كك  ايككو ا رجكك  بحوككاكدة آالت فا,ككة  ثكك, ييككتح الككبطن -و

نكو الث( وك, ثك, تراكع ا ظشكاء الدافويكة حكع حراككاة قطكع طكرم اٗ-ٖحن الحجحع باتجاه الفكص بطكو  ) 
فان,ككة بظككذر دون تحككزق اككو ا حيككاء لتظاشككو توككوث الذبيظككة  وتفوكك, إلككي أظشككاء ,ككالظة كشككر حككع ال

ل وتي   )لبد  قوب  قان,ة( تنظم وتو ع اكو أليكاس دافك  الذبيظكة  وأظشكاء ايكر ,كالظة ل لك  
)الرئتين و اللويتين( تجحع حع الحفويات ا فكر  ل وكتيادة حنيكا اكو ,كناكة الحرلكزات اليوييكة. لحكا يكت, 

 ع الظو,وة والحرخ والرااحي بيد شق جود الرقبة. نز 



زك اليظص ال,ظو: تيظص لاح  الذبظة بيد فروجيا حباشرة حن آلة النتم الوتبياد الحشكوه حنيكا والتكو 
 .لان نزايا ويئًا أو الذبائح اليزيوة والح,ابة بالجروح وايرىا

 كوي النظو ا تو:  ح ك نزع ا ظشاء الدافوية وتجييز الذبيظة ل وتي  : ويت, ذل 
 تفطع ا رج .  -ٔ        
 يفطع الرأس ث, الرقبة. -ٕ        
 يشق الجود حن أوي  بطن الذبيظة. -ٖ        
 ينزع الجياز الي حو والف,بة اليوائية وتفطع اتظة الحجحع وتوتبيد.  - ٗ        

 نيا كوي ظدة.يؤفذ الفوب واللبد والفون,ة التو تشق وتنظم ويت, و ع ل   وظدة ح -٘
 ينظم جو, الذبيظة وا ك اء ال,الظة ل وتي   البشرخ بالحاء.  -ٙ
تو ع ا ك اء ال,الظة ل وتي   البشرخ او ليس نايوون نظيم وتو ع او جوم  -ٚ

 الذبيظة.
تثني ا جنظة إلي ا وي  ولذل  ا افاذ لتدف  او جوم الذبيظة ظتي كنيا لحدة ق,يرة  -ٛ
 تجم قويً . تيطي الذبيظة حظيرًا جيدًا.( دقيفة ظتي  ٕٓ-ٓٔ)
( ,ْ  وذل  بالحاء البارد جدًا أو ٕ-ٔتبرد الذبيظة ظتي ت,بح درجة ظرارتيا الدافوية ) -ٜ

 ( دقيفة.ٖٓ-ٕٓباليواء الرطب ولحدة )
 تتر  الذبيظة بيد راييا حن الحاء البارد أو قطع اليواء الرطب -ٓٔ
 ا,ة حع تيريغ اليواء حن الليس.تيبأ الذبيظة  حن ألياس نايوون ف -ٔٔ
 ( أيا,.ٙ-ٗ( ,ْ  إذا لانت وتوتيو  ف  )  ٗ-ٕتظيظ الذبيظة كوي الدرجة ) -ٕٔ
 ( يوحًا. ٗٔ( ,ْ  إذا لانت وتوتيو  ف   ) ٕ-تظيظ الذبيظة كوي الدرجة)  -ٖٔ
 ,ْ  إذا لانت وتوتيو  بيد اترة زحنية ٕٕ-تظيظ ذبيظة الطيور الحائية كوي الدرجة  -ٗٔ

,ْ ( وذل  لو ال تتألود الدىون  ٛٔ-وىو أبرد حن درجة تفزين ذبيظة اليروج )  طويوة
الحوجودة او لظ, ذبائح البط واإلوز ويتظو  قو, حنيا إلي أظحاض دىنية اير حشبية التو 
تيطو الذبيظة طيحًا ورائظة اير حوتظبة لحا يي   التجحد الوريع بداًل حن البطوء لو ال 

 وجية او أنوجة جو, الذبيظة. تتشل  بوورات ث
وقككد يلككون حككن الحراككوب أظيانككًا أن تلككون الطيككور حفطيككة ايككت, ذلكك  اككو آالت فا,ككة تفطككع اييككا 

 أجوا, الطيور  ت, تغوم وتبرد أو تجحد لحا وبق.
 

 :حائتقييم الذب
 حن ف   حظيرىا الفارجو:  -ٔ 

دورًا لبيكككرًا اكككو ذوق الحوكككتيو  يويكككب الحظيكككر الفكككارجو لوذبيظكككة بغكككض النظكككر ككككن الفيحكككة الغذائيكككة 
 وت,نيم الذبيظة وتوويفيا ويتيوق الحظير الفارجو لوذبيظة بك:

 الشل  اليا, لوجو, الذخ يتيوق إلي درجة لبيرة بدرجة التناز الجو, لي  ت قوية ناحية نحوًا جيدًا. -أ 
 لون الجود.  -ب 



ا  رار الحوجودة كوي الجود لالتشففات والر وض وبفع حوونكة واليفاككات ال,كدرية والبفكع الدحويكة  -ج 
Hematoma. 

 واللوور. Deformationالتشوىات  -د 

الدرجككة ا ولككي / والثانيككة //  إلككي ذبككائحوت,ككنم الذبيظككة إلككي ثكك ث درجككات وافككًا لوحظيككر الفككارجو 
 .والثالثة ///

بيد أن تفي, الذبيظة وافًا لوحظير الفارجو يكت, تفييحيكا وافكًا لحيكايير أفكر  بيكدم الظلك, ك نوكية الوظ,:  ٕ
 كوي جودة لظ, الذبيظة وحن أى, ىذه الحيايير:

 . Fresh gradeدرجة الطزاجة  -أ
 فوارة الووق أو الفوو أو الشواء. –ب 
 . Tendernessالطراوة  –ج 
 . Succulenceالي,يرية  –د 
 .Colourالوون  –و 
 .Aromaالرائظة  -ىك 
 .tasteالطي,  –ز 
 .PHدرجة الظحو ة الك  –ر 
 الحظتو  حن الينا,ر الغذائية. –خ 

 : نسبة التصافي والتشافي في ذبائح الطيور -ٖ
لتظديكككد ليكككاءة توكككحين الطيكككور وحيراكككة حكككد  اوكككتيادتيا حكككن ا كككك م التكككو تغكككذت كوييكككا تظوكككب نوكككبة 

زن الذبيظة بيد اوتبياد ا رجك  والكرأس وا ظشكاء الدافويكة والكد, حنوكوبًا الت,ااو والتو تيرم كوي أنيا و 
 وتظوب بالحيادلة: ٓٓٔ×لووزن الظو لوطائر 

 

 نوبة الت,ااو =
 وزن الذبيظة

×ٔٓٓ 
 الوزن الظو

 
ايككو تيككرم كوككي أنيككا وزن لظكك, الذبيظككة حككع ا جككزاء ال,ككالظة ل لكك  ووزن ا ظشككاء  أحككا نوككبة التشككااو

 ال,الظة ل ل  حنووبًا إلي الوزن الظو لوطائر.

                                 
 وتظوب حن الحيادلة: 

 نوبة التشااو =
 وزن الوظ, ال,الح ل وتي   والفولبات

×ٔٓٓ 
 وزن الذبيظة

و تفتوككم نوككبة أجككزاء الذبيظككة إذ تلككون نوككبة اليفككذ حرتييككة اككو اليككروج  ونوككبة الظيككر حرتييككة كنككد 
 البط  ونوبة الفون,ة والرقبة والفوب حرتيية كند اإلوز  ونوبة ال,در حرتيية كند الظبش.



 :وأخيرًا البد من اإلشارة إلى
ذبكائح  وكوكي ا فكصنيكا  حكرة ثانيكة  ت حكن الحجحكدات وذاب الكثوج كفرجكيحنع تفزين الذبائح التكو أ -1

بيكككد التفكككزين بالتجحيكككد ي ظكككظ إذ الكككبط واإلوز ودجكككاج الشكككوربة ) دجكككاج البيكككاض الحنفطكككع ككككن البكككيض( 
لوكدىون ححكا  Autoxydationليترات طويوة ظ,و  تغيكرات اكو حظتكو  الكدىن  إذ تظ,ك  ألوكدة ذاتيكة 

 ال ت ظظ او الدىن الطازج. يؤدخ إلي تلّون أظحاض دىنية اير حشبية وىذه التغيرات
تتكأثر رائظككة وطيكك, لظكك, الطيكور الحائيككة بككالتفزين إذ االبككًا حكا تتلككون رائظككة زنفككة وافكزة ولككذل  ين,ككح بتفككزين  -ٕ

 ذبائح البط واإلوز كوي درجات ظرارة حنفي ة ) كحيفة( لحا ىو الظا  او اليروج.
حلن اكتبار الظروم ال,ظية والتفنيكة إذ يجكب أن تلكون حن ا حور التو تويب دورًا ىاحًا او لياءة التفزين ي -ٖ

الذبيظكككة نظييكككة ولكككذل  الحكككاء الحوكككتفد, اكككو كحويكككة النتكككم ظيكككث يحلكككن أن تنحكككو الحيلروبكككات اكككو قطيكككرات الحكككاء 
 الحوجودة كوي جو, الذبيظة.

 
 


