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مقدمة

تمثل المادة الواردة بهذا الدليل إرشادات توجيهية تتعلقة بتجهيز لحوم الطرائد من 
الحيوانات والطيور التي يتم اصطيادها من قبل ممارسي الصيد البري بأماكن الصيد 
أجل  من  لها  السليم  والحفظ  اللحوم  استخالص  لسبل  كذلك  وتتطرق  المختلفة. 
تحقيق عناصر السالمة الغذائية بتقليل تعرضها للفساد والتلف جراء التلوث لضمان 
لهواة  نصائح ومعلومات مفيدة  تقديم  صحة وسالمة مستهلكيها، وذلك من خالل 
الصيد لتجنب بعض اإلشكاالت التي قد تنشأ من االفتقاد للخبرة المطلوبة للمحافظة 
على سالمتهم الشخصية وسالمة اللحوم المنتجة من الحيوانات التي يتم اصطيادها. 
وتمثل ندرة المواد اإلرشادية في هذا المجال على الصعيد المحلي دافعًا إضافيًا إلعداد 
بالممارسات  الخاصة  الغذائية  السالمة  وإرشادات  التشريعات  أغلب  أن  خاصة  الدليل، 
السليمة لتداول األغذية واللحوم تتعلق باللحوم التي يتم الحصول عليها من حيوانات 
التربية المستأنسة في األحوال المعتادة بالمنشآت المختصة كمزارع اإلنتاج الحيواني 
أو أسواق المواشي، وبإجراءات وضوابط ذبحها وتجهيزها بالمسالخ والمجازر وعرضها 

بمنافذ البيع خالل مختلف مراحل السلسلة الغذائية.
اإلماراتية  المواصفات  الدليل على  العلمية في هذا  المادة  إعداد  االستناد في  لقد تم 
أدلة  شملت  الصلة  ذات  المحلية  والتشريعات  العلمية  المصادر  من  وعدد  الخليجية 
تتعلق  والتي  الغذائية  والسالمة  للزراعة  أبوظبي  بإصدارها هيئة  قام  التي  الممارسة 
باألساسيات العامة للسالمة الغذائية وتم تضمين الجوانب المتعلقة مباشرة بمتطلبات 

الحفظ والتجهيز السليم بمادة الدليل. 
بين  المشتركة  األمراض  من  الوقاية  لمتطلبات  موجزة  بصورة  كذلك  الدليل  يتعرض 
عمليات  أثناء  الصيد من خطرها  ممارسي  حماية  بهدف   )1 )ملحق  والحيوان  اإلنسان 
انتشارها  احتماالت  بسبب  منتجاتها  وتحضير  اللحوم  استخالص  أو  الذبائح،  تجهيز 

ببعض مناطق الصيد المختلفة حول العالم.

الهدف  

يهدف هذا الدليل الى اآلتي:

تقديم الدعم اإلرشادي والفني لممارسي الصيد البري بإمارة ابوظبي وشرح بعض   أ- 
الخطوات الضرورية لتجهيز ذبائح الطرائد المبنية على الممارسات الصحية الجيدة 

وأساسيات السالمة الغذائية.

اإلنسان  بين  المشتركة  األمراض  من  للوقاية  العامة  الممارسات  بعض  ب-  توضيح 
والحيوان وتلك التي تنتقل بواسطة الغذاء التي قد يتعرض لها ممارسي الصيد.

يمكن  والتي  عامة  اللحوم  وحفظ  إعداد  في  المتبعة  الطرق  لبعض  ج-  التطرق 
االستفادة من تطبيقها وإتباعها في حفظ لحوم الطرائد بعد نقلها من مكان 
واألدوات  المعدات  توفر  إمكانية  تزيد  حيث  الصيادين  معسكرات  إلى  الصيد 

والمواد الالزمة للقيام بذلك.

د-  شرح وسائل وخطوات التبريد والتجميد عقب الحصول على اللحم أو فصله من 
ذبائح الحيوانات المصطادة بوصفها أحد العناصر الرئيسية في إطالة فترة الحفظ 

بغية توفير السالمة لمستهلكيها.

التعاريف

ألغراض هذا الدليل يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل 
منها ما لم يدل سياق النص على خالف ذلك:

الطرائد:
باستخدام  لحومها  استهالك  بغرض  واصطيادها  قنصها  يتم  التي  الحيوانات  هي 

وسائل عديدة كاألسلحة النارية أو الحيوانات المدربة.

 :Curing التمليح والتقديد
)كلوريد  الطعام  ملح  بإضافة  جافة  بطريقتين  عادة  ويتم  الفساد  من  اللحوم  حفظ 
الصوديوم( بتراكيز عالية وبعض المنكهات للحم أو طريقة رطبة باستخدام سوائل 

ملحية )محاليل للتقديد( عن طريق حقنها أو ضخها بعمق في قطع اللحم جيدًا.  

:Pickling النقع أو التخليل بالسوائل الملحية
تحضيره  يتم  آخر  ملحي  محلول  يوضع في  ثم  الملحية  بالمحاليل  اللحم  اللحم  حقن 

مسبقًا ويحفظ داخل حاوية مناسبة من المعدن المقاوم للصدأ.

:Drying/Jerking التجفيف الساخن
وضع شرائح اللحم المبرد بعد إضافة الملح والتقطيع علي سطح نظيف من المعدن 



7 6

المقاوم للصدأ وتعريضها بعد ذلك لحرارة ال تتجاوز 48 درجة مئوية داخل فرن تتوفر 
به إمكانية تدوير الهواء الحار ويتم وقف تعريض اللحم للحرارة قبل اكتسابه للصالبة.

 :Canning التعليب
 pressure canner بالضغط  تعمل  تعليب  أداة  باستخدام  للحرارة  اللحم  تعريض 
بعد  اللحم  قطع  توضع  حيث  المرضية  البكتيريا  على  للقضاء  تكفي  طويلة  لمدة 
تجهيزها وإزالة الشحم الزائد في ماء يحتوي ملح الطعام بواقع ملعقة كبيرة لكل ربع 

جالون من الماء ويقطع اللحم بالعظم أو بدون عظم بطريقة تناسب أبعاد الحاوية.

:Smoking التدخين
تعريض اللحم إلى دخان الخشب بعدة طرق حتى يجف بغرض حفظه مع إكسابه نكهة 
ومظهر مميزين وبدرجة حرارة ال تقل عن 48 مئوية تقريبا باستخدام أنواع مناسبة من 
األخشاب الجافة)كخشب البلوط Oak( لمنع الطعم غير المرغوب ويمكن االستمرار في 

عملية التدخين حتى تبلغ درجة الحرارة الداخلية للحم 70 درجة مئوية.

:Aging التعتيق
من  عليها  مسيطر  ظروف  تحت  التدخين،  أو  بالتمليح  والمعالج  الطازج  اللحم  إبقاء 
حرارة ورطوبة في مكان بارد ونظيف تتراوح حرارته من 7-3 درجة مئوية لمدة قد تصل 
التخلص  المراد  الرطوبة  لمقدار  تبعًا  ذلك  ألكثر من  تمتد  أن  ويمكن  أيام  لـعدة  عادة 
منها حتى تكتمل عمليات التغير والتفاعالت الكيمائية الداخلية باللحم بهدف إكساب 
مميزة  نكهة  اكتساب  أو  القوام  في  التحسن  وزيادة  الطراوة  من  كبيرا  قدرا  اللحم 

بإضافة بعض مواد التخمر.

الثيرمومتر )مقياس الحرارة(:
أو  المحفوظة  اللحوم  درجات حرارة  بها في معرفة  الحرارة يستعان  درجة  لقياس  أداة 

التي تم تعريضها للحرارة أو كفاءة عمل وسائل التبريد.

:Seasoning التتبيل
تحسين أو تحوير نكهة اللحم بإضافة الملح والبهارات/التوابل مثل )الفلفل المجروش( 

بنسب محددة.     

:Zoonotic diseases )Zoonoses( األمراض المشتركة
العدوى باألمراض التي تنتقل بين الحيوانات الفقارية واإلنسان.

:Food-borne diseases األمراض المنقولة بالغذاء
العدوى باألمراض أو المسببات المرضية التي تنتقل لإلنسان باستهالك المواد الغذائية 

الملوثة كاللحوم ومن بينها عدد من األمراض المشتركة.

:)CITES( اتفاقية السايتس
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of 
Wild Fauna and Flora)

اتفاقية دولية تحدد ضوابط االتجار في النباتات والحيوانات المهددة باالنقراض.

خصائص لحوم حيوانات الصيد) الطرائد(

تتميز لحوم الطرائد التي يتم صيدها بالوسائل المختلفة باآلتي:

تمتعها بنفس القيمة الغذائية ألنواع اللحوم األخرى التي يتم الحصول عليها من   أ- 
وهي  والدواجن،  المواشي  من  المستأنسة  التربية  كحيوانات  المعتادة  المصادر 
خطوات  إتباع  يجب  لكن  اإلنسان،  لغذاء  المصادر  متنوعة  غذائية  إضافة  تشكل 
خالل  من  عليها  الحصول  أسلوب  الختالف  نظرا  وتجهيزها  تهيئتها  في  خاصة 
بالمرافق  المجهزة  وغير  المأهولة  غير  البرية  بالمناطق  والصيد  القنص  عملية 

الالزمة.

وجودتها  نوعيتها  تتأثر  كما  البروتين  نسبة  وازدياد  الدهني  المحتوى  انخفاض   ب- 
بالتبريد  سواء  الحفظ  ووسائل  السريع  التنظيف  عملية  بتوفر  لالستهالك 
والتجميد أو غيرها من الطرق األخرى عقب الصيد نظرا النتشار الملوثات بشكل 
الضارة  البكتيريا  ومنها  نفسها  بالحيوانات  أو  الصيد  بيئة منطقة  طبيعي في 

.) E.Coli وااليشرشيا القولونية  Salmonellaمثل )السالمونيال

تتأثر جودة لحوم الطرائد بالمجهود العضلي الذي تبذله للفرار اثناء المطاردة قبل   ج- 
التي  الذبح كالحيوانات  النزف عقب  الذبائح بكفاءة  اصطيادها، وبالتالي ال تتمتع 
تذبح في األوضاع العادية مما يؤدي لبقاء كميات أكبر من الدماء بها كما تنخفض 
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األمــراض  مــن  والوقايــة  الصحــة  علــى  المحافظــة  متطلبــات 

البــري الصيــد  المشــتركة عنــد ممارســة 

المراد  المنطقة  عن  معلومات  بجمع  البدء  البري  الصيد  أنشطة  منظمي  على  يجب 
والموقف  الحيوان  صحة  أوضاع  عن  وخاصة  الصيد،  برحالت  القيام  قبل  بها  الصيد 
الحيوان  من  لإلنسان  تنتقل  التي  المشتركة  واألمراض  الحيوانية  لألمراض  الوبائي 
مباشرة، أو بواسطة تجهيز الذبائح المصابة أو استهالك اللحوم ومنتجاتها، والحصول 

على معلومات كافية من السلطات البيطرية المسئولة بالدولة قبل السفر. 

هناك عديد من األمراض التي تشكل خطورة على ممارسي الصيد وتنتشر في دول 
 Crimean Congo hemorrhagic النزفية  الكنغو  حمي  مثل  العالم  في  معينة 
الصيادين عن  به  أو يصاب  القراد )شكل1(  ينقله  Fever وهو مرض يسببه فيروس 
والشرق  والهند  أوروبا  بشرق  ويوجد  للطريدة  الجسمية  للسوائل  تعرضهم  طريق 
يسببه  الذي   Rift Valley Fever المتصدع  الوادي  حمى  ومرض  وإفريقي،  األوسط 
العربية وإفريقيا إضافة لعدد من  بالجزيرة  البعوض )شكل1( وينتشر  فيروس ينقله 

األمراض األخرى المهمة )الملحق1(.  

وتشمل الخطوات الوقائية المهمة التي يتعين اتباعها لتجنب اإلصابة بتلك األمراض 
الثروة  على  السلبي  التأثير  وتالفي  اللحوم  طريق  عن  الدولة  لداخل  انتقالها  ومنع 

الحيوانية المحلية اآلتي:

اإلطالع على الموقف الوبائي ألمراض الحيوان بالمنطقة المزمع الصيد بها.  أ- 

استشارة السلطات البيطرية المعنية حول استخدام بعض الحيوانات)كالصقور   ب- 
والكالب السلوقية( كأداة للصيد لتقرير صالحيتها وخلوها من األمراض.

الشخص في وضع صحي غير جيد كاإلصابة  إذا كان  بالصيد  القيام  اإلمتناع عن   ج- 
بأية أمراض عارضة بعد وصوله لمنطقة الصيد نظرًا لتدني المناعة في تلك الحالة 

وسهولة التقاط بعض مسببات األمراض.
شكل )1(: بعض الطفيليات الخارجية الناقلة لألمراض وتسبب أنواع منها األمراض 

الجلدية كالجرب

حيوانات مصابة بالجرب

القرادالبعوض

في  الطاقة(  الحيواني)مصدر  النشا  وهو   )Glycogen( الجاليكوجين  نسب 
العضالت مما يقلل مقاومتها للفساد والتحلل وقابلية االحتفاظ بالجودة مقارنة 
االحتياطات  تتخذ  لم  ما  السريع  للتدهور  عرضة  تكون  وبالتالي  العادي  باللحم 
الضرورية للحد من ذلك، لذا من الضروري الكشف على سالمة اللحوم واستكمال 
تجهيزها إذا توفرت مقاصب بمنطقة الصيد يمكن نقل اللحوم إليها دون مشقة.

تطبيق االحتياطات الضرورية للوقاية من لسع الحشرات الزاحفة والطائرة بمنطقة   د- 
الصيد.

غير  عالمات  عليها  تبدو  التي  الطيور  أو  البرية  الحيوانات  صيد  تجنب   ه- 
كالقراد  الخارجية  بالطفيليات  المنتشرة  واإلصابات  واإلسهال  طبيعية)كالهزال 

والجرب(، شكل)1(.
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أثناء  النقالة(   ( الخلوية  الهواتف  استخدام  أو  التدخين  أو  والشرب  االكل  تجنب   و- 
تنظيف وتجهيز الحيوانات والطيور المصطادة.

االلتزام باأللبسة الواقية كقفازات االيدي عند التعامل مع ذبائح الطرائد لتجهيزها   ز- 
بالموقع )شكل 2(.

الحيوانات  من  مختلفة  أنواع  وتنظيف  لتجهيز  األوعية  نفس  استخدام  عدم   ح- 
ألنواع  التجهيز  عمليات  بين  وتعقيمها  جيدا  غسلها  أو  واستبدالها  والطيور 

الطرائد المختلفة.

اللحم  تلوث  إذا  خاصة  وجدت  إن  الطريدة  بجسد  القديمة  الجروح  أماكن  إزالة   ط- 
بالصديد جراء ذلك والتخلص من منطقة الجرح والتلوث بالكامل.

التخلص من الذبيحة بكاملها إذا شوهدت بعض المظاهر غير الطبيعية خاصة   ي- 
القناة  بمحتويات  روائح كريهة  أو عند وجود  البطني.  والتجويف  الصدر  بمنطقة 
الهضمية أو وجود جيوب او تجمعات دموية غير مرتبطة بعملية اصطياد الطريدة 

وقتلها.

 ك-  تقليل التعرض ألنسجة الهيئة العصبي للحيوان )كالمخ والنخاع الشوكي( عند  
واإلبقاء  التجهيز  اثناء  الرأس  بمنطقة  خاصة  العظم  عن  اللحم  بفصل  القيام 
الكامل عليها وعدم تعريضها للقطع، ويتوجب عدم كسر جمجمة الحيوانات ذات 
القرون التي تظهر عليها عالمات غير طبيعية، واستخدام منشار يدوي مناسب 

إلزالة القرون والحرص على حماية الوجه بالنسبة لمن يقوم باإلزالة )شكل 3(.

شكل )3( مناشير إلزالة القرون يدويًا وفؤوس لتكسير العظام

عدم تصويب الطلق الناري عند استخدامه باتجاه منطقة البطن لتجنب التسبب   ل- 
بمعاناة غير ضرورية للحيوان وتلويث اللحم بمحتويات القناة الهضمية ويتوجب 

التخلص من تلك اللحوم عند حدوث ذلك.

بالماء  جيدا  المستخدمة  والمعدات  واألدوات  اليدين  غسل  على  الكامل  الحرص   م- 
والصابون أو المطهرات بعد االنتهاء من العمل.

تجنب استهالك لحوم الطرائد النيئة أو التي لم تعرض لحرارة كافية جيدا لتقليل   ن- 
لدرجة  الطرائد  لحم  تعريض  يتوجب  ولذلك  بالغذاء،  المنقولة  باألمراض  االصابة 
تقطر  التي  السوائل  خروج  يتوقف  حتى  كاف  لوقت  مئوية   82.2  –  65.6 حرارة 
من اللحم اثناء ذلك ويتغير اللون الوردى المميز للحم الطازج )تبعا لطبيعة لحم 

الطريدة( أما لحوم الطيور فيجب تعريضها لدرجة حرارة 73.9  مئوية لوقت كاف.

بأقصى سرعة  يتم ذلك  أن  المطبوخة فيجب  اللحوم غير  تجميد بعض  تقرر  اذا   س- 
وغير  طهيها  تم  التي  المطبوخة  اللحوم  بين  الكامل  الفصل  يتم  وأن  ممكنة 

المطبوخة لتجنب التلوث العرضي.

العادية  الغرفة  تركها في درجة حرارة  اللحوم وعدم  أنواع  لكافة  السريع  التبريد   ع- 
أو  تبريده سريعًا  يتم  ال  الذي  المطبوخ  اللحم  تلوث  إلحتمال  نظرًا  لفترة طويلة، 
حفظه بطريقة سليمة ببعض أنواع البكتيريا الخطيرة مثل »الكولوستريديوم« 
تجميد  بأن  علما   ،Clostridium perfringens و   Clostridium botulinum
أن تمنع  بالضرورة  التغير في خواصه وليس  اللحم قد تمنع  وخفض درجة حرارة 
انتقال العدوى منه إذا كان ملوثا منذ البداية ولم تتبع السبل السليمة في منع 

التلوث.

الطرائد  ذبائح  مع  والتعامل  التجهيز  مراحل  أثناء  القفازات  بلبس  االلتزام   )2( شكل 
من ضروريات الوقاية من األمراض المشتركة والسالمة الغذائية والمحافظة على لحوم 

الطرائد من التلوث والفساد السريع
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المحافظة على سالمة لحوم الطرائد بعد الصيد

تتوقف سالمة لحوم حيوانات الصيد لالستهالك على توفر الوعي الكافي لدى الصيادين 
ومتداولي لحوم الطرائد ومدى التزامهم بإتباع الممارسات الصحية الجيدة وأساسيات 
المتبعة  اإلجراءات  تماثل  والتي  للحوم  السليم  الحفظ  طرق  وإتباع  الغذائية  السالمة 
في أنواع اللحوم األخرى رغم اختالف الظروف المحيطة الخاصة بالصيد. ومن الضروري 
معرفة أنواع الحيوانات المنتشرة بمنطقة الصيد وتجنب األنواع التي تحرمها الشريعة 
االسالمية ،واتباع االسلوب الذي يوصي به الشرع الحنيف عند مباشرة القنص أو الشروع 
في الصيد )الملحق2( وااللتزام بعدم صيد األنواع المحظورة بموجب االتفاقيات الدولية 
على  الحصول  ويمكن  باالنقراض،  المهددة  الحيوانات  بحماية  والخاصة  )السايتس( 

قوائم تلك الحيوانات من الجهات المختصة كوزارة البيئة والمياه.

الصيد  لحوم  تجهيز  خالل  بها  اإللتزام  يتعين  التي  الجيدة  الممارسات  أهم  وتتمثل 
لضمان سالمتها لالستهالك اآلدمي في اآلتي:

الذبيحة  بتجهيز  العمل  بدء  قبل  جيدا  والصابون  بالماء  األيدي  وغسل  تنظيف   أ- 
وبعده  التجهيز  مراحل  أثناء  المختلفة  األعمال  أنواع  بين  والتحول  االنتقال  وعند 

وكل ما من شأنه إحداث التلوث.

غسلها  إعادة  يتعين  والتي  النظيفة  واألوعية  األدوات  باستخدام  العمل  ابتداء   ب- 
وتنظيفها باستمرار كلما اتسخت أثناء العمل وكذلك قبل أي استخدام تالي.

غسل وتنظيف األدوات كالسكاكين )شكل4( وطاوالت وألواح التقطيع )شكل5(   ج- 
وأدوات التكسير وإزالة القرون كالمناشير والفؤوس أو السواطير )شكل3( عقب 
أو  للتأكد(  الحرارة  مقياس  )ُيستخدم  مئوية   82 بدرجة  الحار  بالماء  استخدامها 
تطهيرها بالمحاليل المطهرة وينصح باستخدام ماء يحتوى على مركبات الكلور 
المطهرة بمعدل) ملعقة طعام من المحلول المركز لكل جالون أو أربعة أكواب 
المحلول  على  يحتوي  مناسب  إناء  أو عن طريق وضعها في  النظيف(  الماء  من 
المطهر )بعد تجهيزه بالنسب المذكورة(، وأن تترك لتجف في الهواء كما ينصح 
بتحضير كمية مناسبة من المحلول المطهر ليكون جاهزًا لالستخدام عند اللزوم 

خالل فترة معسكر الصيد.

إعداد  أثناء  كافية  بمسافة  األخرى  األطعمة  بقية  عن  بعيدًا  اللحوم  وضع  يجب   د- 
مميز  بلون  باللحوم  خاصة  تقطيع  ألواح  استخدام  وُيستحسن  للحفظ  اللحوم 

لتجنب استخدامها في تجهيز أغذية أخرى.

شكل )4( نماذج للسكاكين والسواطير الالزمة للسلخ والتقطيع

 شكل )5( ضرورة إستخدام الواح تقطيع نظيفة والحرص على غسل و تنظيف األيدي 
والسكاكين وألواح التقطيع اثناء وقبل واثناء اإلستخدام
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شكل)6( نموذج لطاولة لتقطيع اللحوم مفيدة في حالة الذبائح كبيرة الحجم

األدوات والمعدات والتجهيزات الضرورية

تتطلب التهيئة السليمة لذبائح الطرائد ولحومها بموقع الصيد توفير المعدات واألوعية 
التي تمنع فساد  المواد  الذبائح، اضافًة الستخدام  لتجهيز وتقطيع  الضرورية  والمواد 
اللحوم المستخلصة من الحيوانات بمختلف أحجامها سواء الكبيرة أو المتوسطة الحجم 
كالغزالن أو الصغيرة كالطيور، لذلك من الضروري أن يتوفر ضمن المجموعة التي تقوم 
بالصيد أفراد مؤهلين يتمتعون بالخبرة الضرورية )قصابين وطهاة( للقيام بإعداد وتجهيز 
ذبائح الطرائد بالطرق السليمة وحفظها وتغليفها بما يؤمن التبريد الجيد والصحيح 
 أو التجميد إذا ُرغب فيه، للتمكن من حفظها لفترات زمنية أطول نسبيًا بعد الصيد.
يتعين توفير المعدات والمواد اآلتية لغرض التجهيز السليم واستخالص اللحوم من 

الطرائد: 

سكاكين حادة، وأدوات لشحذ وسن السكاكين كالتي تستخدم عادة من قبل   أ- 
القصابين )شكل4(.  

حكمها  في  ما  أو  الصغيرة  والمناشير  السواطير  أو  الفؤوس  من  مناسب  عدد   ب- 
)شكل3(.  

يمكن  صلبة  مواد  من  عرضية  وقضبان  المتانة  جيدة  عمودية  حوامل  أو  قوائم   ج- 
أمتار   8 بطول  مناسبة  مادة  من  أو  بالستيكية  وحبال  للتعليق،  جيدًا  تثبيتها 
الحيوان  تعليق  في  بها  لالستعانة  والمتانة  بالقوة  تتمتع  بحيث  بقليل  أقل  أو 

)شكل12(. 

القناة الهضمية  أو دائرية من مادة مناسبة كالمطاط لربط أطراف  أربطة حلقية   د- 
عند استخراجها)لمنع تسرب محتويات الهيئة الهضمي وتلويث لحم الحيوان(.

خطافات Hooks لتعليق بعض أجزاء الذبيحة وقد تستخدم لسحب األحشاء من   ه- 
جوف الذبائح كبيرة الحجم )شكل9 و 10(.

للكسر  ومقاومة  والتنظيف  الغسل  سهلة  اللحوم  لتقطيع  وألواح  طاوالت   و- 
والتشقق )شكل 5 و 6(. 

 ز-  يجب توفير كميات مناسبة تفي بالغرض من المواد اآلتية: 

قفازات بالستيكية مختلفة القياسات )شكل 2(.  .1

صناديق مناشف ورقية معقمة.  .2

أكياس من النايلون القابلة لإلغالق المحكم وبأحجام مختلفة )شكل11(.  .3

قطع نظيفة من قماش خفيف لتغليف اللحوم إذا تقرر تجميدها.  .4

ملح الطعام والبهار )كالفلفل المجروش( والسكر.  .5

مياه نظيفة وثلج مجروش.  .6

درجات  معرفة  في  به  لالستعانة  الحرارة  لدرجة  مقياس  أو  ثيرمومتر  محرار/   .7
في  ايضا  مفيد  وهو   )8 )شكل  المطبوخة  وغير  المطبوخة  اللحوم  حرارة 

تقدير كفاءة عمل وسائل التبريد. 

صناديق عازلة للحرارة لحفظ اللحوم المبردة بعد تغليفها و باستخدام الثلج،   .8
)شكل 26(.  

مواد للغسل والتطهير.  .9
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شكل )7( أجهزة لتطهير السكاكين

شكل )9( خطافات تستخدم في التعليق 
الرأسي للحيوانات

بها  التي ُتسحب  الخطافات    )10( شكل 
أحشاء الحيوانات كبيرة الحجم

شكل )8( استخدام الثيرمومتر )مقياس الحرارة( لقياس درجة حرارة الطبقات العميقة 
للحم مهم حتى بعد الطبخ

شكل )11( تغليف اللحم بعد تنظيفه بأكياس البالستيك وتبريده أو تجميده

تجهيز اللحوم  بالحقل بعد عملية صيد الطرائد

لغرض التجهيز الجيد للحيوان في موقع الصيد يتعين القيام باآلتي:

ويمثل  المبرد  للحفظ  ونقله  اللحم  واستخالص  تجهيز  بسرعة  الصيادين  إلتزام   أ- 
أولى الخطوات المهمة للحفاظ على سالمة اللحم وجودته حيث أنها تقلل فرص 

التلوث والفساد وتعمل على إبطاء تكاثر الجراثيم.

حفظ ذبائح الطيور والحيوانات الصغيرة الحجم كاملة )بعد إزالة االحشاء الداخلية   ب- 
الفصل  أكبر  أو  العجل  حجم  )في  حجما  األكبر  الطرائد  تتطلب  بينما  منها(، 
والتقطيع ألجزاء أصغر على أرباع أو اقل من ذلك، وتوفير صناديق للحفظ المبرد 

ذات سعة كافية )شكل 26(. 

عند القيام باصطياد الحيوانات كبيرة الحجم يستحسن االقتراب من الحيوان بعد   ج- 
سقوطه من الخلف والتأكد من عدم قدرته على الحركة ومن ثم السيطرة عليه 
وذبحه إذا لم يفارق الحياة لتأمين خروج أكبر قدر من الدم ، وكذلك يساعد توفر 
خروج  مثال  العنق  على  بدقة  الناري  الطلق  كتصويب  الصيد  طريقة  في  المهارة 
للحيوان بعد  السريع  للحيوان وذبحه والموت  الوصول  الدم قبل  أكبر كمية من 

فقدان الجزء األكبر من الدماء.

سحب الطريدة إذا سقطت بمكان موحل أو كثير التلوث إلى مكان جاف وأنظف   د- 
الرأس  على  واإلبقاء  األحشاء  وإزالة  السلخ،  خطوات  في  الشروع  قبل  نسبيا  
نوعية  على  للمحافظة  بسرعة  حرارتها  لدرجة  الطريدة  افقاد  ويتعين  والعنق 
التجاويف الجسمية  الحرارة عن طريق اإلسراع بفتح  اللحم ويمكن تسريع فقدان 
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العصا  بأداة نظيفة في شكل  البطني ويمكن االستعانة  أو  الصدري  كالتجويف 
لإلبقاء على الجوف مفتوحا.

استخدام الماء النظيف لغسل األجزاء الملوثة بالرمل أو الطين أو األعشاب بأسرع   ه- 
وقت ممكن. 

تربط الذبيحة من أحد األرجل الخلفية وتعلق على قضبان أو حوامل تثبت جيدا   و- 
كقوائم للتعليق وباستخدام الحبال البالستيكية لتكون في وضع رأسي كما في 

شكل )12(.

من  تفريغها  أو  الجلد  إزالة  أثناء  الطريدة  لحم  تلويث  في  التسبب  تجنب  يجب   ز- 
األحشاء أو أثناء التقطيع. 

الحرص على ارتداء قفازات نظيفة أثناء العمل واستبدالها أو إعادة تنظيفها كلما   ح- 
اتسخت.

من  الرأسي  الوضع  في  الصيد  بمواقع  الطرائد  ولحوم  ذبائح  تعليق   )12( شكل 
الممارسات الجيدة المطلوبة ويمكن تجهيز على األرض في حالة االضطرار مع المحافظة 

على عدم تلوث الذبيحة

التي  الممارسات  وبعض  )السلوقية(   المدربة  الكالب  باستخدام  الصيد   )13( شكل 
يجب تجنبها كوضع اللحوم على األرض دون اتخاذ التدابير الضرورية مما يؤدي للتلوث 

والفساد السريع ويهدد سالمة اللحم والمستهلك

الذبيحة  الذبيحة وعملية سلخ  القطع عند سلخ  لعملية  الصحيح  المسار   )14( شكل 
على األرض

يمتد  الذبيحة   منتصف  خط  بموازاة  قطع  بإحداث  السلخ  مباشرة  الممكن  من   ط-  
بين عظمة الصدر )شكل14( ومكان الضرع أو الخصيتين مع وضع رأس السكين 
اختراق  وتجنب  الذبيحة  خارج  باتجاه  الجلد  لقطع  األعلى  للجهة  الحاد  والنصل 

السكين للمعدة أو الكرش واألمعاء وانسكاب محتوياتهما على اللحم.
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يتعين ربط المستقيم بعمل قطع دائري من الخارج حول فتحة المخرج )الشرج(   ي- 
بواسطة حلقات مطاطية أو أية وسيلة مناسبة لتجنب نزول الفضالت على جوف 
الذبيحة ،ويمكن ربط المريء أيضا بنفس األسلوب لمنع انسكاب محتويات المعدة 

على جوف الذبيحة.

 ك-  بمعاونة شخص آخر تسحب األحشاء للخارج عبر فتحة القطع لتتدلى خارج جسم 
التجويف  يفصل  الذي  الحاجز  للحجاب  بسهولة  الوصول  بعدها  الذبيحة.ويمكن 
الربط  المريء فوق مكان  الهوائية ويقطع  القصبة  البطني وتقطع  الصدري عن 

ويجذب للخارج ومعه الرئتين والقلب.

بعد استخراج األحشاء يجب اإلسراع بإخراج الدماء والسوائل المتجمعة بجوف.  ل- 

البارد البدء بتفريغ األحشاء بسرعة قبل السلخ  إذا أوجبت الظروف في الطقس   م- 
)شكل16( لتعذر أو صعوبة إتمامه فيجب الحرص على تعريض الذبيحة للتهوية 
السلخ  عدم  على  يترتب  قد  لما  وذلك  الفساد  من  اللحم  على  للحفاظ  الجيدة 

السريع من االحتفاظ بالحرارة نظرا لبقاء الجلد دون إزالة. 

بالثلج  التفريغ بأكياس معبأة  الذبيحة بعد  الحار يتعين ملء جوف  في الطقس   ن- 
ومن ثم إغالقها بواسطة خيط قبل نقلها إلى حيث يتم إكمال العمل.

تجهيز األرانب

يجب توخي الحذر عند التعامل مع لحوم الطرائد من األرانب لتجنب اإلصابة بمرض   أ- 
حمى األرانب )التوالريميا( التي تصيب اإلنسان وذلك بااللتزام باإلحتياطات الصحية 
السليمة بلبس القفازات والمالبس الواقية واستخدام المياه النظيفة في غسل 

اللحم و تطهير السكاكين باستمرار.

من  الذبيحة  وفتح  الجلد  بنزع  البدء  يجب   )15 )شكل  األرانب  تجهيز طرائد  عند   ب- 
مستوى  من  الجلد  ويقطع  الذيل  ويزال  العرقوب  مفصل  من  وتعلق  أسفل 
مفصل العرقوب اآلخر بمقربة من قاعدة الذيل حتى الرجل المعلقة، وبعد تحرير 
طرف الجلد يشد بقوة لألسفل لنزعه بالكامل. وتفتح الذبيحة من عظمة الصدر 
إلستخراج األحشاء الداخلية والرئتين كذلك. وأخيرا تغسل الذبيحة بالكامل بالماء 

النظيف البارد. 

شكل )15(  صيد وسلخ وتجهيز أنواع من األرانب

شكل )16( تجهيز لطائر بعد صيده وصيد الحبارى بواسطة صقر مدرب

تجهيز الطرائد الصغيرة كالطيور

توجد عدة أنواع من الطيور التي يتم صيدها بغرض استهالك لحومها في دول عديدة 
الخاصة  الصيد  وضوابط  انتشارها  وأماكن  تواجدها  معلومات  على  التعرف  ويمكن 
بذلك من السلطات المسئولة بتلك البلدان ومن أهم تلك األنواع  الحبارى )شكل16( 

والدجاج الرومي البري والسمان ودجاج الوادي)الدجاج الحبشي( واألوز والبط.

ويتعين مراعاة األتي:

التجهيز السريع للطيور لمنع تكاثر البكتيريا في اللحم)شكل16( نظرا التصاف  أ- 
الصيد،  بيئة  في  بالبكتريا  التلوث  لسهولة  التلف  بسرعة  الصيد  طيور  لحوم 

ومنها البكتيريا المسببة لألمراض. 
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كالقفازات،  الطيور  ذبائح  وتجهيز  للعمل  الضرورية  المعدات  واستخدام  توفير   ب- 
السكاكين وأدوات شحذها وتنظيفها ، ألواح التقطيع وحبال التعليق إذا كانت 

الطيور كبيرة الحجم كالديك الرومي. 

تفريغ أحشاء الطائر بوضع الذبيحة على ظهرها ويفتح الجلد بشد المنطقة فوق   ج- 
الخلفية، ومن  األرجل  بين  الذبيحة  نهاية  إلى  الصدر وإحداث قطع طولي  عظمة 
ثم جذب األحشاء للخارج باستخدام اليد ويجب االنتباه لعدم ثقب األمعاء وبالتالي 

خروج محتوياتها إلى جوف الطائر.

الطعام  بداخله  يتجمع  الذي  الهضمية  القناة  من  الجزء  وهي   ( الحوصلة  إزالة   د- 
قمة  باتجاه  لألسفل  والنزول  بالرقبة  شق  بعمل  للمعدة(  مروره  قبل  المأكول 
في  التسبب  وعدم  الشديد  الحذر  كذلك  ويتعين  الحوصلة،  مكان  حيث  الصدر 

ثقب األمعاء أو األعضاء األخرى وانسكاب محتوياتها للخارج.

المخرج  فتحة  حول  ما  قطع  يتعين  للخارج  والرئتين  والقلب  األحشاء  جذب  بعد   ه- 
بمتابعة مسار األحشاء بعناية وزيادة القطع للخارج.

تنظيف جوف الطائر جيدا بعد إزالة الحوصلة واألعضاء الداخلية األخرى بالتخلص   و- 
لتتعرض  الذبيحة  وتعليق  النظيف  الماء  باستخدام  بالدم  الملوثة  السوائل  من 

لتيار الهواء لتجف بسرعة. 

يجب تنظيف الطائر من األوساخ الخارجية الظاهرة ومنطقة دخول الطلق الناري إذا   ز- 
استخدم.

وحفظها،  بالستيكي  كيس  في  والقلب  كالكبد  المأكولة  األحشاء  وضع  يمكن   ح- 
الفخذ  )األرجل( أسفل مفصل  القوائم  أو أطراف  األجزاء السفلية  إزالة  كما يتعين 

والتخلص منها.

واستبدال  العمل  أثناء  المستخدمة  لألدوات  المستمر  بالتنظيف  االهتمام  يجب   ط- 
للسكاكين  المستمر  والتطهير  المختلفة  العمل  مراحل  بين  الواقية  القفازات 
بالمناديل المشبعة بالكحول مثال وغسل وتنظيف ألواح التقطيع مرارًا كلما لزم 

األمر أثناء العمل باستخدام بالماء الدافئ النظيف، وبالمطهرات بعد العمل.

وضع أكياس مملوءة بالثلج بجوف الطائر، واذا كان عدد الطيور كبير يجب عدم   ي- 
تكديسها بصندوق التبريد بترك مسافات للسماح بدوران الهواء بينها ووضعها 

بالصندوق بأسرع وقت ممكن.

حار  ماء  في  الطائر  غمر  أو  توفر  إذا  البرافين  استخدام شمع  يمكن  الريش  إلزالة   ك- 
بدرجة 55 مئوية تقريبا لفترة ال تتعدى 60 ثانية ونتف الريش بعد ذلك.

في حال انبعاث رائحة غير مقبولة أو كريهة من األعضاء الداخلية للطائر أو كانت   ل- 
مخّضرة اللون أو كان الدم مائل للون األسود أو وجدت دماء متجلطة بالعضالت 

تعتبر الذبيحة غير صالحة لالستهالك ويجب التخلص منها وعدم االحتفاظ بها.

ــة  ــالخ القريب ــي المس ــد ف ــح الطرائ ــن ذبائ ــري ع ــف البيط الكش

مــن مواقــع الصيــد

في حالة وجود مسلخ قريب من مكان الصيد، يمكن ارسال ذبائح الطرائد التي تم   أ- 
اصطيادها إلجراء الفحص البيطري عليها واستكمال تجهيزها شريطة حفظها 

جيدًا بالتبريد مباشرة عقب صيدها وعدم تعرضها للتغير السريع.

يجري الكشف البيطري األولي )الظاهري( على ذبائح الطرائد بالمسالخ عادة بناًء   ب- 
على مستوى الخطورة المتوقعة وقبل استكمال إجراءات الكشف وذلك الستبعاد 
وتفادي كل ما من شأنه التسبب بتلويث بيئة المسلخ. ويتضمن الكشف البحث 
وتلوث  اتساخ  وجود  أو  المعدية  األمراض  لبعض  مميزة  ظاهرية  عالمات  اية  عن 
تجلب  قد  الذبائح  بعض  أن  الحسبان  في  األخذ  مع  الموقع  من  بالذبائح  شديد 

للمسلخ وهي غير مكتملة  األجزاء.

التنظيف  مثل  الالزمة  السليمة  الصحية  اإلجراءات  كل  تطبيق  من  التأكد  يجري   ج- 
الجيد للذبيحة من عوامل التلوث الظاهري ويتم إتباع اإلجراءات النظامية المقررة 
األحشاء  تمييز  مثل  الذبائح  على  الكشف  في  المختصة  السلطات  قبل  من 

واألعضاء الداخلية لكل ذبيحة بالربط بينها وبين الذبيحة المصدر.

كذلك يجب األخذ باالعتبار أي معلومات تتعلق ببيئة موقع الصيد تكون ذات تأثير   د- 
المعلومات  الذبيحة لالستهالك، ويجب شرح وتوضيح تلك  على سالمة وصالحية 
للممارسات  تطبيقهم  من  والتأكد  واالستفادة  اإلرشاد  بغرض  الصيادين  لفريق 

الواجبة لضمان سالمة وصالحية لحوم الطرائد. 

يجرى  الذي  الروتيني  الذبح  قبل  التفتيش  بخطوات  شبيهه  إجراءات  اتخاذ  يتم   ه- 
للذبائح العادية، إال انها تكون محدودة وتتركز حول كشف المظاهر غير الطبيعية 
قبل  الطريدة  نفوق  على  منها  يستدل  التي  كالعالمات  الطريدة  جسم  على 
استكمال ذبحها أو إذا كانت تعاني من إصابات مرضية أو كانت في حالة احتضار 
يعادل  والذي  األخرى  األجزاء  التفصيلي على  الكشف  يتم  ثم  قبل صيدها، ومن 

الكشف بعد الذبح  لتقرير صالحية اللحوم لالستهالك. 

أجل  وترقيمها من  الذبائح  لتمييز  بالمسلخ  النظامي  الذبح  تتبع نفس خطوات   و- 
التعرف بسهولة على ذبائح الطرائد وأجزائها أثناء وبعد مراحل تجهيزها ويمكن 
بنفس  الطرائد  لحوم  لحفظ  بالمسلخ  المتوفرة  التبريد  إمكانيات  االستفادة من 

الطرق المعتادة إذا دعت الضرورة لذلك.
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لحــوم  لحفــظ  إســتخدامها  يمكــن  التــي  المختلفــة  الطــرق 

الطرائــد

يمكن  طويلة  لفترات  اللحوم  لحفظ  الزمان  قديم  منذ  معروفة  عديدة  طرق  توجد 
استهالكها  بغية  الطرائد  لحوم  لحفظ  المعسكر  في  وتطبيقها  منها  اإلستفادة 
ملح  استخدام  على  أساسًا  الحفظ  طرق  أغلب  تعتمد  الصيد.  فترة  بعد  مستقبال 
للتخلص  االثنين معا، وذلك  أو  للحرارة  اللحم  أو تعريض  الصوديوم(  الطعام )كلوريد 
من الرطوبة ووقف نمو وتكاثر الجراثيم الملوثة )البكتيريا والفطريات(. يمكن معاملة 
نفس اللحم بأكثر من طريقة معا لتأمين الحفظ الجيد ووفقا للرغبة الشخصية مثل 
التقديد ثم التخليل أو التقدديد مع التدخين) تعريض اللحم لدخان منبعث من احتراق 
بعض أنواع األخشاب( أو التجفيف الحراري ومن ثم التدخين. وإلتباع أي من طرق الحفظ 
يتعين توفير متطلباتها من مواد وأدوات في معسكر الصيد إضافة لضرورة امتالك 
الطهاة المهارة والخبرة الكافية لتطبيقها، حيث تكتسب تلك الطرق أهمية إضافية 
خصوصًا عند تعطل أو عدم توفر إمكانية الحفظ بالتبريد أو التجميد ومن أهم طرق 

حفظ اللحوم:

   Curing التمليح والتقديد  أ- 

Smoking تدخين اللحوم  ب- 

 Pickling النقع والتخليل بالسوائل الملحية  ج- 

Drying/ Jerking التجفيف الساخن  د- 

Canning التعليب  ه- 

Aging التعتيق  و- 

وفيما يلي شرح مختصر ألهم الخطوات العملية لتلك الطرق:

:Curing أ - التمليح )التقديد

جافة  أما  وبطريقتين:  جيدا  وتبريدها  اللحوم  تنظيف  بعد  التقديد  يستخدم   .1
للكيلوجرام  سكر  جرام   15 و  ملح  جرام   30 )بواقع  والسكر  الملح  باستخدام 
الملحية عن طريق حقن  اللحم(، أو طريقة رطبة باستخدام السوائل  الواحد من 
ونصف  الملح  من  كيلوجرام  حوالي  يذاب  المحلول  ملحي)لعمل  بمحلول  اللحم 
كيلوجرام سكر لكل 1 جالون الماء النقي الصالح للشرب(؛ ويستحسن الحصول 

على خلطات تجارية جاهزة لهذا الغرض.  

تضخ السوائل الملحية بحقن كمية من السوائل الحافظة في أجزاء أو قطع لحم   .2
الضروري  ومن  الثقوب  متعددة  مجوفة  إبرة  ذات  للحقن  أداة  بواسطة  الذبيحة 

تجنب إحداث جيوب هوائية جراء الحقن غير الجيد )شكل17(.

الهدف من الحقن هو توزيع المحلول الملحي الحافظ على أنسجة اللحم العميقة   .3
حيث يساعد الحقن على نشر المحلول في اتجاهين عند البدء بحقن الطبقات 
للطبقات  وصوال  للخارج  الحقنة  سحب  وأثناء  تدريجيا  المحلول  وتفريغ  العميقة 
باتجاه  العميقة(  )الطبقات  الداخل  من  باتجاهين:  السائل  ينتشر  حيث  الخارجية 
العميقة  للطبقات  السطحية  الطبقات  من  الوقت  نفس  وفي  األعلى  الطبقات 
في نهاية الحقن عند إخراج وسيلة الحقن، وينتج عن ذلك تساوي معدل انتشار 

السائل بداخل قطع اللحم.

يجب أن تنظف أداة الحقن بين االستخدامات المختلفة بالصابون والمطهرات وأن   .4
تحفظ جيدا دون أن تتعرض لالتساخ والتلوث بتجنب لمسها باليد أو وضعها على 
أسطح غير نظيفة، وعند االستخدام تمأل بالسائل ويفرغ السائل ببطء أثناء إدخال 

اإلبرة في اللحم ويتعين عدم ترك فقاعات هوائية أثناء ملء الحقنة بالسائل.

األنسجة  ليتخلل  الحافظ  بالحقن  الملحي  المحلول  توزيع  اللحم:  تقديد   )17( شكل 
اللحمية المبردة الطازجة وأداة الحقن
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 5-7 تزن  التي  الخلفية  لألرجل  تقريبًا  مل   20 سعة  حقن   3-4 عادة  تستخدم   .5
كيلوجرام، وبمعدل 6-5 حقنة لألجزاء أو القطع األكبر التي تزن 12-7 كجم، بينما 

تكفي حقنة أو اثنتين لألجزاء أو قطع اللحم األصغر من ذلك.

ملحي  مسحوق  بواسطة  الجاف  التمليح  يستخدم  بالمحلول  اللحم  حقن  بعد   .6
)العرقوب  والمفاصل  العظام  مناطق  حول  خاصة  اللحم  سطح  على  يمسح 
والركبة(، ويستخدم لذلك مسحوق يتألف من 2.5 كجم + 1 كجم سكر مع كميات 
قليلة حوالي 4 مالعق من نترات الصوديوم وملعقة من نتريت صوديوم لكل 50 

كجم لحم.

توضع اللحوم على سطح مستٍو من غير غطاء في درجة حرارة 4-3 درجة مئوية   .7
لمدة 6-4 أسابيع.

بعد اكتمال عملية التمليح الجاف يمكن نقع اللحم لمدة ساعة في ماء دافئ لمدة   .8
40-30 دقيقة وباستخدام فرشاة نظيفة يكشط ما يوجد على سطحه من دهون 

متبقية، وبذلك يكون اللحم جاهزًا للتدخين إذا تقرر ذلك.

:Smoking  ب- تدخين اللحم

أو  التخليل  أو  التقديد  أو  التمليح  طريق  عن  المحفوظ  اللحم  بتعريض  يتم   .1
التجفيف الحار للتدخين smoking على حرارة ال تقل عن 48 مئوية  وتهدف عملية 
التدخين إكساب اللحم نكهة مميزة مستحبة ويتم ذلك باستخدام أنواع خاصة 

من األخشاب الجافة للتدخين لمنع الطعم غير المرغوب )شكل 20(.

تستمر عملية التدخين حتى بلوغ درجة الحرارة الداخلية للحم 70 مئوية )ُتقاس   .2
بالثرمومتر(.

لغايات حفظ اللحم لفترة أطول يمكن تجميد اللحم بعد ذلك ويلف اللحم المدخن   .3
بقماش نظيف خفيف.

Pickling  ج- النقع والتخليل بالسوائل الملحية

يمكن وضع اللحم بعد الحقن في محلول ملحي، يوضع اللحم المحقون بالسائل   .1
الملحي بحيث يغمر السائل اللحَم في حاوية مناسبة من المعدن المقاوم للصدأ، 
ويحّضر المحلول قبل وضع اللحم بالحاوية مباشرة. وإذا لم يتوفر ميزان لمكونات 

المحلول يضاف السكر على أساس نصف كمية الملح.

يوضع اللحم في درجة حرارة 3 مئوية لمدة تقدر على أساس أسبوع للكيلو الواحد   .2
ويجب تجديد وتبديل السائل عندما يتغير لونه.

3.  يمكن تعريض قطعة اللحم للتدخين بعد اكتمال العملية.

د- التجفيف مع إستخدام التوابل والمنكهات:

تبريده  ثم  ومن  والشوائب  الدهون  من  أوالً  بتنظيفه  اللحم  تجهيز  يجب   .1
سريعًا لدرجة حرارة 4-3 مئوية. 

تتم إضافة التوابل بمعدالت متوازنة مثل: 300 جرام ملح 5 )مالعق كبيرة(   .2
+ 150 جرام سكر )2 ونصف ملعقة( + 15 جرام توابل أو بهارات مطحونة 

)2 ملعقة صغيرة(، شكل )18(.

يمكن تجفيف اللحم بعد التتبيل حراريا أو عن طريق التدخين عند الرغبة   .3
في إضفاء نكهة معينة عليه.

شكل )18( تتبيل اللحم بالبهارات seasoning بإضافة البهارات الحافظة مثل )الفلفل 
المجروش والملح( للحفظ والتجفيف



29 28

Canning شكل )19( الحفظ  بالتعليب داخل أوعية لفترة زمنية قبل اإلستهالك

:Canning هـ- حفظ اللحوم بالتعليب

لدرجة  اللحم  لتعريض   pressure canner بالضغط  تعمل  أداة  بواسطة  يتم   .1
أن  يجب  المرضية،  البكتيريا  على  للقضاء  تكفي  زمنية  لمدة  المناسبة  الحرارة 
أنواع  الكثير من  والشوائب ويتم حفظ  األوساخ  اللحوم نظيفة خالية من  تكون 

لحوم الطرائد الكبيرة والصغيرة والطيور بهذه الطريقة. 

2.  توضع قطع اللحم بعد التجهيز في ماء يحتوي على ملح الطعام بواقع ملعقة 
أو  بالعظم  اللحم  ويقطع  الزائد  الشحم  ويزال  الماء  من  جالون  ربع  لكل  كبيرة 
بدون عظم بطريقة تناسب أبعاد الحاوية التي سيتم الحفظ بها وتستخدم لذلك 

طريقتان:

النضج  من  أقل  لمستوى  للحرارة  اللحم  بتعريض  تتم  األولى  الطريقة   2.1
الكامل)ثلثي المستوى( يضاف ملح الطعام بواقع ملعقة كبيرة لربع الجالون 
من الماء، ثم تمأل الحاوية بقطع اللحم المراد حفظها مع الحساء المتكون من 

عملية الغليان وتترك مسافة مناسبة من قمة الوعاء أو العبوة )شكل 19(.

المالح  الماء  بوضع  للغليان  تعريضه  دون  اللحم  يحفظ  الثانية  الطريقة  في   2.2
بنفس المقدار المذكور اعاله ومن ثم وضع قطع اللحم بالحاوية وإضافة السائل 
التعريض  ثم  ومن  الغطاء.  وإحكام  الوعاء،  قمة  من  مناسبة  مسافة  ترك  مع 
للضغط لمدة من ساعة إلى ساعة ونصف أو حسب إرشادات االستخدام الخاصة 

.pressure canner بأداة الضغط الحراري

:Drying/ Jerking و- التجفيف الحراري

مناسب  بسمك  طويلة  لشرائح  تقطيعه  بعد  الحرارة  بفعل  اللحم  تجفيف  هو   .1
وحفظه بعد ذلك في درجة حرارة 4-3 مئوية، ويجب وضع اللحم بعد تمليحه على 

سطح نظيف يتعين أن يكون من المعدن المقاوم للصدأ.

يمكن استخدام فرن ُيعّرض فيه اللحم لدرجة حرارة ال تقل عن 48 مئوية، ولتعزيز   .2
قدرة الفرن على التجفيف يجب أن تتوفر إمكانية تدوير الهواء الحار بداخله ويمكن 

على سبيل المثال استخدام صندوق مناسب لهذا الغرض.

تستخدم خلطة لتمليح اللحم تتألف من ملح الطعام والسكر والبهار المطحون   .3
ونترات البوتاسيوم بواقع )300 جم + 140 جم + 6 مالعق + ملعقتين( بالترتيب.

بالغرض مثل أخشاب  اللحم تفي  لتدخين  األخشاب  أنواع مناسبة من  تستخدم   .4
اللوز والبلوط إلكساب اللحم المدخن نكهة طيبه مرغوبة.

مكان  من  اللحم  بإخراج   )22 )شكل  الحار  للتجفيف  اللحم  تعريض  وقف  يتم   .5
تعريضه للحرارة قبل أن يتصلب، وينخفض عادة وزن قطعة اللحم بعد التدخين 

إلى النصف.

بعد ذلك يمكن تخزين اللحم المجفف بوضعه في حاويات بالستيكية نظيفة أو   .6
اللحم في  تّفقد  ويمكن  التجميد  تحت  ثم وضعه  بقماش خفيف ومن  تغطيته 
التجفيف  عملية  قدرة  من  وبالرغم  تجفيفه.  جودة  من  للتأكد  الخزن  مدة  بداية 
Jerking على حفظ اللحم لفترات طويلة وفي درجات حرارة مختلفة إال أن جودته 

قد تتراجع خالل أشهر.

يزال  الجديان  أو  المثال  سبيل  على  كالغزالن  الصغيرة  الحيوانات  لحم  لتجفيف   .7
اللحم من العظم deboning ومن ثم تقطع العضالت على شكل شرائح عريضة 
اللحم  ينقع  ثم  ومن  سابقا،  محضر  ملحي  بمحلول  الشرائح  حقن  ويتم  كاملة 
بالكامل أيضا في محلول ملحي بحيث يغمر السائل الملحي قطع اللحم بالكامل، 
اللحم  تغيير وتقليب  أيام ويتعين   10 لمدة  4-3 مئوية   ويخزن في درجة حرارة 
ويعرض  مئوية   65 درجة  على  اللحم  تدخين  يتم  ثم  ومن  يومين  كل  المنقوع 
ويمكن  أسبوعين  لمدة  العادية  الحرارة  درجة  في  تدريجيًا  ليجف  الطلق  للهواء 

استهالكه مباشرة بعد ذلك أو وضع البهارات عليه حسب الرغبة. 

smoking شكل )20( تعريض اللحم المجفف حراريا لعملية التدخين
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استهالكه  ويستحسن  مبردا  يحفظ  والتدخين  بالتمليح  المجفف  اللحم   )21( شكل 
قبل موسم الصيد التالي

شكل)22( استخدام قماش خفيف لتغطية اللحم أثناء عملية التعتيق

:Aging ز- التعتيق

 22 )شكل  التدخين  أو  بالتمليح  والمعالج  الطازج  اللحم  خزن  أو  إبقاء  هو  التعتيق 
به  الحرارة  درجة  تتجاوز  وال  ونظيف  بارد  مكان  في  مناسبة  ظروف  في  وحفظه  و23( 
14 يوم تبعًا  أن تمتد حتى  أيام ويمكن  لـعدة  7-3 درجة مئوية لمدة قد تصل عادة 
استكمال  هو  التعتيق  عملية  من  والغرض  منها.  التخلص  المراد  الرطوبة  لمقدار 
عمليات التغير والتفاعالت الكيمائية الداخلية باللحم التي تحدث أثناء عمليات التقديد 
أو  القوام  التحسن في  الطراوة وزيادة  اللحم قدرا كبيرا من  المختلفة بهدف إكساب 
اكتساب نكهة مميزة بإضافة بعض مواد التخمر. والتعتيق غير مهم في حالة الطيور 
أو الحيوانات صغيرة السن ويفيد في حالة لحوم حيوانات الفصيلة البقرية كبيرة العمر، 
وأهم المتطلبات هي توفر المكان المناسب والمعدات ألجراء التعتيق من حيث البرودة 

والنظافة. 

Aging شكل )23( تعتيق اللحوم

إرشادات عامة لحفظ وتخزين لحوم الطرائد بالتبريد

من الضروري أن تكون ثالجات التبريد أو التجميد المستخدمة لحفظ لحوم الطرائد   أ- 
النظافة  المحافظة على  24(. ويجب  التلوث )شكل  التنظيف وخالية من  سهلة 
االستخدامات  بين  مطهر  بمحلول  وتنظيفها  المجمدة  أو  الثالجة  خلو  عقب 

المتتالية. 

الهواء  دوران  اكتمال  حيث  من  الثالجة  عمل  كفاءة  من  باستمرار  التأكد  يجب   ب- 
بداخلها ويتعين تعليق اللحم بالداخل في وضع رأسي وعدم تركه على األرضية 
بواسطة  التجميد  أو  التبريد  وسيلة  حرارة  درجة  من  التأكد  ويمكن   )25 )شكل 
ثيرمومتر أو مقياس حرارة ذي تصميم مناسب كالذي يعمل بواسطة أشعة الليزر 
 20- أو  للثالجات  4 درجة مئوية  أقل من  بدرجة حرارة  لتكون  المثال  على سبيل 

درجة مئوية للمجمدة.

إلطالة فترة الحفظ دون حدوث تغييرات غير مرغوب بها يتعين طبخ أو تعريض   ج- 
المبرد بتعريضها لدرجة حرارة ال تقل )بعمق قطعة  الحفظ  للحرارة قبل  اللحوم 
ُتجمد  أو  مئوية   4 لدرجة  بالتبريد  سريعًا  تحفظ  ثم  ومن  مئوية.   73 عن  اللحم( 

لدرجة - 18 مئوية. 

اللحوم المجمدة في درجة حرارة الغرفة قبل طبخها ويجب أن يتم  ال يجوز إذابة   د- 
ذلك داخل الثالجة.

في حال الرغبة في االحتفاظ بجلد الذبيحة يجب معالجته بالملح وتركه لمده -24  ه- 
46 ساعة ليجف ومن ثم نقله للحفظ في مكان يخصص لذلك الغرض.
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شكل )26( نماذج صناديق التبريد التي تتسع للذبائح الكاملة أو كبيرة الحجم - يمكن 
األكبر حجما  الحيوانات  )أرباع( ذبائح  أو قطع  الصغيرة والطيور  الحيوانات  تخزين ذبائح 

ويمكن اصطحاب الصناديق لمكان الصيد

لوضع شكل )24( نموذج لثالجات التبريد الصحيحة  الطريقة   )25( شكل 
وضع  في  تكون  بحيث  بالثالجة  الذبائح 

رأسي وتوزيع يسمح بدوران الهواء

 إرشادات عامة لحفظ وتخزين لحوم الطرائد بالتجميد

من الممكن أن تحفظ لحوم حيوانات وطيور الصيد بعد اصطيادها مباشرة عن طريق 
اللحم  الوقت على جودة وسالمة  المحافظة في نفس  إتمام ذلك مع  التجميد ويجب 

بإتباع الخطوات اآلتية:

يستحسن اتخاذ القرار بتجميد اللحوم مسبقا دون تأخير.  أ- 

وإخراج  صيده  بعد  الحيوان  لذبح  األولى  الدقائق  خالل  السلخ  عملية  في  اإلسراع   ب- 
عند  واإلحتياط  الداخلي،  التلوث  لتفادى  تأخير  دون  واألمعاء  كالمعدة  االحشاء 
تلوث  في  التسبب  لعدم  والحذر  والمرارة  األمعاء  ثقب  لتجنب  األحشاء  استخراج 

اللحم المراد تجميده.

يجب أن يتم تجميد اللحم بأسرع وقت وهو ال يزال طازجا وبحالة جيدة.  ج- 

اللحم  لحفظ  مخصصة  مناسبة  طبيعة  ذات  مادة  من  بغالف  اللحم  قطع  تلف   د- 
المجمد.

يجب التأكد من تغليف اللحم جيدا دون ترك أي فراغات بين مادة التغليف وسطح   ه- 
اللحم والتخلص ما أمكن ذلك من أي فقاعات هوائية.

أال  ويجب  مئوية.   18°  - الحفظ  حرارة  تتجاوز  ال  بحيث  المجمدة  في  اللحم  يوضع   و- 
طريق  عن  الطرائد  لحوم  على  المحافظة  ويمكن  طويلة  التجميد  فترة  تكون 
التجميد لمدة تصل إلى سنة، كما أن التعبئة بتفريغ الهواء تساعد على حفظ 

جودة اللحم المجمد. 

التخزين طويل األمد لحفظ اللحوم بالتجميد لمدة ال تزيد عن سنة يتم على درجة   ز- 
حرارة قدرها  - °18 مئوية بعد تقطيعها وذلك حسب المواصفات المعمول بها 

بالدولة.
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الغذائية  للمواد  اآلمن  والخزن  للحفظ  الالزمة  الحرارة  درجة 

واللحوم

لدرجات  ساعتين  من  أكثر  لمدة  تعرضت  إذا  المطبوخة  اللحوم  استهالك  عدم  يجب 
وتتكاثر  تنشط  حيث   )C مئوية  درجة   63 و   5 بين  الخطر  )المعدل  ضمن  تقع  حرارة 

البكتيريا المرضية.

شكل )27( يوضح درجات الحرارة المطلوبة لحفظ وتخزين اللحوم ومنطقة الخطر التي 
تتعرض بها اللحوم واألغذية للفساد

الوثائق ذات الصلة والمراجع

:UAE.S.GSO 815:1997  المواصفة اإلماراتية الخليجية  .1

دليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة.

  UAE.S GSO 997 / 1998    المواصفة اإلماراتية الخليجية  .2

بشأن أنواع من اللحوم الحمراء والدواجن المجمدة.                                                                         

 :UAE.GSO 58: 2007 المواصفة اإلماراتية الخليجية  .3

مدونة االشتراطات الصحية للحوم.

 :GSO 1931    UAE.S / المواصفة اإلماراتية الخليجية  .4

األغذية الحالل - الجزء األول االشتراطات العامة.

وثائق هيئة أبوظبي للزراعة والسالمة الغذائية ذات العالقة:  .5

•  دليل الممارسة رقم )12( لسنة 2011 بشأن الممارسات الصحية في المسالخ.

•  دليل الممارسة رقم )13(/2011 الخاص بصحة الغذاء لقطاع خدمات تقديم الغذاء.

•  نظام رقم )6( لسنة 2010 بشأن السالمة الغذائية خالل مراحل السلسلة الغذائية.

الوقاية من األمراض لممارسي الصيد )جمعية األطباء البيطريين بالواليات المتحدة   .6
األمريكية2010-.

Disease Precautions for Hunters. American Veterinary Medical 
Association- (AVMA)  June 14, 2010.

الطرق الجيدة في تجهيز لحوم حيوانات الصيد واألسماك /  خدمات اإلرشاد الزراعي   .7
كلية الزارعة جامعة بنسلفانيا.

Proper processing of wildgame and fish, Penn. State University- 
College of Agricultural Sciences, Agricultural Research & Cooperative 
Extension.

صحة ممارسي الصيد/ مركز السيطرة على األمراض، الواليات المتحدة االمريكية.  .8

Hunters Health Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

داكوتا  /جامعة  االرشادية  الخدمات  واألسماك:  الصيد  لحوم حيوانات  9.  طرق حفظ 
الشمالية، الواليات المتحدة.

Preservation of Game Meats & Fish- Martin Marchello &Julie Garden 
Robison,North Dakota State University, NDSU2012.
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المالحق

ملحق )1( بعض األمراض المشتركة الهامة التي يمكن أن تنتقل عن طريق 
الصيد في المناطق الموبوءة

االنابالزما Anaplasmosis

أنفلونزا الطيور Avian Influenza

البابيزيا Babesiosis

الحمى المالطية Brucellosis

داء العطائف الكمبيلوباكتر Campylobacteriosis

 Chronic Wasting Disease مرض الهزال المزمن
(CWD)

الكريبتوسبوريديوسيس Cryptosporidiosis

مرض البرابوكس بالغزالن Deer Parapoxvirus

)مرض األكياس المائية( Hydatid Tapeworms 
(Echinococcosis)

 Escherichia coli Infection عدوى االيشرشيا القولونية
(E. coli)

الجيارديا Giardiasis

فيروس هانتا Hantavirus

داء البريميات Leptospirosis

حمى الكيو Q fever

داء الكلب Rabies

السالمونيال Salmonellosis 
(Salmonella species)

الجرب Sarcoptic mange

مرض السل Tuberculosis

داء المقوسات Toxoplasmosis

حمى األرانب Tularemia

ملحق )2( الحيوانات غير الحالل التي تحرم الشريعة االسالمية أكلها

التصنيف التفصيل
حيوانات البر أو  اإلسالمية،  للشريعة  وفقا  ذبحها  يتم  ال  التي  البر  حيوانات   -1

الميتة، أو المنخنقة أو الموقوذة أو المتردية أو النطيحة وما أكل 
السبع وما ُأهل به لغير اهلل او الملوثة بأجزاء من حيوانات ال يحل 

أكلها في الشريعة االسالمية.

2- الخنازير والحمير االهلية والبغال والفيلة والقردة وما في حكمها.

والثعالب  الكالب  مثل  حكمها.  في  وما  المفترسة  الحيوانات   -3
والفهود والدببة والقطط عدا الضباع.

4- الطيور الجارحة ذوات المخالب الحادة التي تفترس بها و ما في 
والغربان  والعقبان  والصقور  والكواسر  النسور  مثل  حكمها. 

والحداة والبوم.

الفئران  حكمها.مثل  في  وما  والهوام  والزواحف  القوارض   -5  
والجرذان وأم أربعة وأربعين والحيات واألفاعي والورل والسحالي 
الضب  )عدا  والخفاش  والخطاف  والقنفذ  والحرباء  واالوزاغ 

والجربوع(.

المحظور  الحيوانات  و  والديدان  الحشرات  انواع  العقارب وجميع   -6
النمل  مثل  حكمها.  في  وما  االسالمية  الشريعة  في  قتلها 
والنحل ونقار الخشب والهدهد و يستثنى من ذلك الجراد و ما 

ال يمكن التحرز منه كأجزاء النحل الساقطة في العسل.

7- المخلوقات المستقذرة )الكريهة( وما في حكمها. مثل القواقع 
ومراحل اليرقة والحيوانات األخرى المماثلة.

8- الحيوانات التي تمت تغذيتها بالنجاسات، ما لم تحبس وتتغذى 
بغذائها المباح وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية لمدة ال تقل عن 

ثالثة ايام.

 الحيوانات
البرمائية

التماسيح  مثل  حكمها.  في  وما  البرمائية  الحيوانات  كافة   -9
والضفادع عدا السالحف البحرية.




