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إنتـــاج اللحـــم

نسعلن وتةعر  تةتبر الليوم من المواد الغذائي  ذا  القيم  الغذائي  الةللي  التعى تلعام لإ

ويسعتريد الليوم بأنهل هى ا جاا  أو المكونل  من ذبيي  الييوان التى يمكن لإنسلن أن يأكلهل

ةعض الغعدد منهل مثع الةضال  والدهن وأيضلً بةض ا عضل  الداخلي  القلبل  لالستخدام مثع ب

بللجسم مثع الكبد والخليتين

يتلمينل  التعى وتتلخص أهمي  الليوم فى إمداد الجسم بللمواد البروتيني  والدهني  وبةض الر

لقعع  لهععل دور هععلم فععى تنظععيم الةمليععل  الييويعع  فععى الجسععم وتقععوم الععدهون بإمععداد الجسععم بللط

ةععد ذبيهععل إنتععلج الليععم يقععدر بكميعع  الليععم النععلتج مععن الييوانععل  ب. اليراريعع  التععى تلععام للجسععم 

ن كميع  ولرل  جودة هذا الليم المتيلع عليه والوان اليعى للييعوان يةطعى فكعرة مبدئيع  عع

الليم وهنلك 



 

بعض المقاييس أكثر دقة ومهمة للمربى والمنت  والجزار التى يتم تقديرها مثل حساب نسب 

التصافى والتشافى وتعتبر هذه المقاييس فى غاية األهمية ويتم حساب نسبة التصافى بعديد من 

 -الطرق أهمها : 

                                              وزن الذبيحـــة 
 100نسبة التصافى =      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       × 

                                   وان الييوان للئم قبع الذبيل مبلررة 
 

 سلع  لكى يتم تقدير نسب  24-12ييب يتم تلويم الييوانل  عن ا كع فقط لمدة تتراون بين  

التللفى على أسلك دقي  وسليم 

 وتتراون –وتتأثر نسب  التللفى بةدة عوامع أهمهل نوع الييوان وجنسه وعمره ومظهره الةلم 

 كجم 1000-800%( فى ييوانل  الليم السرية  النمو التى يلع وانهل 72-60نسب  التللفى )

% أمل فى ييوانل  ملري  60-50أو اكثر وفى الملري  ثنلئي  الغرض تتراون نسب  التللفى بين 

% 50-45اللبن فتتراون نسب  التللفى بين 



صفــات اللحــم 

 – ا نسج  الضلم  – لرل  الليم ترمع كال من التركيب المورفولوجى )ا ليل  الةضلي  

ا نسج  الدهني  ( وتختل  القيم  الغذائي  لكع من هذه ا نسج  الثالث  المختلر  وأيضلً التركيب 

الكيملوى لليم عبلرة عن الرطوب  والبروتين والدهن والةنللر المةدني  وكمي  السةرا  اليراري  

  0والليوم الجيدة هى التى تيتوى على نسب  متسلوي  من البروتين والدهن فى الملدة الجلف 

نسب  مكونل  الليم سوا  من النليي  المورفولوجي  أو الكيميلئي  تختل  بلختال  أجاا  

الذبيي  وأيضلً تتوق  على نوع الييوان وطبية  التغذي  وفترة التسمين وعمر وجنك الييوان ويلل  

  0الييوان الليي 

والجدوع التللى يوضل اختال  كال من التركيب المورفولوجى والكيملوى لذبيي  الملري  

بلختال  يلل  الييوان المظهري  :- 



مكـونات الذبيحــة 

حالة حيوان اللحم المظهــرية 

أقل من 

المتوسط 
متوسط 

أكثر من 

المتوسط 
كثير الدهن 

    التركيب المورفولوجى% 

 52.1 56.6 59.7 60.0ا ليل  الةضلي  

 9.6 11.5 14.3 14.3ا نسج  الضلم  

 23.0 16.1 10.3 3.5ا نسج  الدهني  

 15.1 15.7 17.5 21.6الةظلم والرضلري  

    التـركيب الكيمـاوى: 

 58.0 61.6 68.3 74.1رطوب     

 17.7 19.2 20.0 21.0البروتي  ن 

 22.9 18.3 10.7 3.8الده   ن 

 0.9 0.9 1.0 1.2الةنللر المةدني  

 2856 1485 1815 1214 السةرا  اليراري  كجم ) كللورى(

 



المسميات التجارية للحــوم 

اللحم البقــرى :-  -1
ا فى التغذية عن باقى أنواع اللحوم األخرى  يعتبر اللحم البقرى من أكثر أنواع اللحوم استخداما

وهو لحم صحى وسهل الهضم عن لحوم العجول واللحوم الطازجة منه تكون لونها حمراء 

 0فاتحة ويتخلل اللحم الدهن المائل لالصفرار ويتناوله كثير من المرضى وضعاف البنية

:-  لحم عجول الكنــدوز -2
       لحوم حيوانات متوسطة فى العمر واللحوم الطازجة منها يكون لونها فاتح وأليافة  

ا إال أنه يمثل نسبة كبيرة من إنتاج اللحم0رقيقة      يعتبر أعسر اللحوم هضما



:-  لحم البتلـــو -1
 لحوم حيوانات أعمارها صغيرة وتتميز بأن أليافه متوسط أقطارها صغيرة وسهلة الهضم 

وتصلح لعالج مرض الكبد والمرارة والسكر والذين يعانون من أمراض السمنة وتستعمل كغذاء 

جيد ل طفال 

:-  اللحم الضانى الصغير -2
 العظام رقيقة ورفيعة ولون اللحم أحمر غام  – لحوم سهلة الهضم وذات جودة عالية 

ومتماسك ولون الدهن أبيض ويباع أجود أنواع هذا النوع من اللحم فى أواخر شهر أكتوبر حتى 

مارس من كل عام 



 Carcass cuts قطعيات الذبيحة

تتوقف أسعار اللحوم على حسب نوعية وجودة القطعيات وفى عهد قريب لم يكون لتقطيع      

الذبائح مجال فى مصر ولكن نظراا لتحسين دخل الفرد وارتفاع ذوق المستهلك بدأ تقسيم 

ا ألهميتها هذا وتختلف القطعيات باختالف النوع الحيوانى ولفهم  الذبائح إلى قطعيات تبعا

عملية تقطيع الذبيحة البد من دراسة مبسطة لطبيعة عدد فقرات الهيكل العظمى للحيوان أوالا 

  -: وهى كاألتى

 فقرات( وهو عدد ثابت فى جميع الحيوانات الثديية 7عدد الفقرات العنقية ) -1

 فقرة( صدرية 13عدد الفقرات الصدرية )  -2

 فقرات( قطنية 6عدد الفقرات القطنية ) -3

 فقرات( عجزية 4عدد الفقرات العجزية ) -4

 فقرة( 20عدد فقرات الذيل ) -5



  كجم450-400 شهر ووزنها يتراوح بين 18القطعيات المختلفة لذبيحة ماشية كندوز عمرها حوالى 

 

 Fillet (Tender Loin)- الفلتو 1

 Leg (Round)- الفخـــذ 2

 Loin (Sir Loin)- بيت الكالوى 3

 Best ribs- رؤوس الضلوع الخلفية 4

 Fore ribs- رؤوس الضلوع األمامية 5

 Shoulder- الكتـــف 6

 Neck (Stiking)- الزند أو الرقبة )منطقة المذبح( 7

 Plate ribs  (- الري  ) جانب الضلوع8

 Brisket  - الصدر )الــد (9

 Flank- البطن ) الســرة( 10

 Hind Shank- الموزة الخلفيـــة 11

 Fore Shank- الموزة األماميـــة 12

 



 القوانين التى تنظم عمل المذابح فى جمهورية مصر العربية:

 يولهو وينظم القلنون عمع هذه 2كم8تنترر المذابل فى ملر بييب تخدم كع منهل مسلي  
  -: المذابل كللتللى

حسب نوع الحيوان:   -1
أ- األبقــار: 

 كجم 250الذك  ور: غير ملرن بذبل عجوع أقع من وان  

اإلن   لب: غير ملرن بذبيهل نهلئيلً إ  فى يل   الكسر أو اإلللب  أو انتهل  
ييلتهل اإلنتلجي  

ب- الجامــوس: 

 تذبل عند أى وان وعند أى عمر مل عدا عجوع البتلو الذكــور:

غير ملرن بذبيهل إ  فى اليل   ا ضطراري  ا نــاث: 



أمل ا نواع ا خرى مثع ا غنلم والجملع والملعا فال توجد قوانين تنظم ذبيهل ولذلك تذبل على 

أى عمر أو أى وان 

2 ً  0- الذبل خلرج السلخلنل  غير ملرن به نهلئيل

 0- تيديد لاليي  تسوي  الذبلئل من عدمه عن طري  الكر  الطبى بواسط  أطبل  بيطريين3

وبةد التلريل بتسوي  الذبلئل تختم الليوم بأختلم خلل  تختل  فى ركلهل ولون اللبغ  المستةمل  

على أسلك النوع الييوانى والةمر وييرر تلري  الذبل فى هذه ا ختلم كمل توجد عالم  سري  

تتغير بلستمرار وذلك لةدم الغ  فى الذبلئل 



 إنتـــاج الجامــوس
 

يؤثر الةلمع البرري تأثير كبير في نقص الكرل ة التنلسلي  واإلنتلجي  للجلموك في جمهوري  

ملر الةربي  أثنل  مرايع التربي  المختلر  فةلي سبيع المثلع هنلك بةض الظواهر التي تيدب 

رعلي  الييوان ممل يؤدي إلى يدوب المرلكع عم  ليللييوان نتيج  عدم خبرة المربي بللطر  الك

الليي  ونقص دخع المربي مثع :- 

1                                                                         -

                                                                            

                                                                       

                      



كرر ظلهرة التروي  وعدم يدوب اليمع ممل يترتب علي ذلك انخرلض في نسب  اليمع 

وقل  النلتج في الةجوع وذلك لةدم خبرة المربي بةالمل  الرب  التي تظهر علي 

الييوان أو عدم إتملم التلقيل الطبيةي أو اللنلعي في الوق  المنلسب وبللطريق  

اللييي   

- استخدام طالئ  غير مةرو  سجع تلريخهل التنلسلي والتي قد تكون يلمل  لإمراض 3

التنلسلي  ممل يترتب عليهل يدوب عدوي الجهلا التنلسلي لألنثى و التهلبه لألسبلب 

 -: التللي 

 

 

أ- نتيج  استخدام السلئع المنوي المجمد الغير ميروظ أو مخر  بطريق  جيدة أو 

بلستخدام أدوا  التلقيل الملوث   

ب-التدخع الغير ليي أثنل  عمليل  اإلجهلد أو تةثر الو دة وانيبلك المريم  أو 

 الولرل  البلدي  لةالج يل   الةقم 

 يوم ( قبع رجوع الريم إلى يللته الطبيةي  60ج - التلقيل في وق  مبكر بةد الو دة ) قبع 

 ويدوب التواان الهرموني للييوان 

                                                                         - 

             



 -وللقضاء عل  هذه الظواهر يجب عمل ما يل  :

- تقديم الةالئ  المتواان  للييوانل  التي تتنلسب م  يلل  الييوان اإلنتلجي  والتنلسلي   1

- مراقب  الييوانل  في فترة الريلع بواسط  علمع فني مدرب ذو خبرة علي ذلك أو 2

استخدام الوسلئع اليديث  التي تسلعد في التنبؤ بيدوب الريلع وعمع سجال   

 سلع  بةد ظهور عالمل  الريلع 12- التلقيل في الوق  المنلسب بييب   يايد عن 3

بواسط  الطبيب البيطري المتخلص في مراكا التلقيل اللنلعي المنتررة في جمي  

 أنيل  الجمهوري  بلستخدام سلئع منوي جيد بطريق  ليي  

  رهور علي ا قع ( وعدم إجهلد الييوان 3- تجري  الضرع قبع الو دة بوق  كلفي ) 4

- الةنلي  بللريم أثنل  فترة الو دة والنرلك والتأكد من ناوع المريم  في وقتهل الطبيةي) 5

  سلع  من الو دة ( 12بةد 

6                                                                           -

                     



 نواع قطعان األغنــام
 

فى بعض البالد المتخصصة فى إنتاج األغنام يوجد قطعان متخصصة فى ا نتاج يمكن إجمالها 

فى األتى : - 

 Pure breedsاألنواع األصيلة أو النقية  -1
 الهد  من تكوين هذا النوع من القطةلن بي  نةلج التربي  ا ليل  للماارع ا خرى وأيضلً 

بي  كبل  التربي  ا ليل  بهد  استةملع هذه الكبل  فى الماارع ا خرى للخلط م  ا نواع 

 ويوجد فى البالد المتخلل  فى إنتلج وتربي  ا غنلم ا ليل  مثع استراليل وإنجلترا 0ا خرى

ونيوايالندا وأمريكل جمةيل  لكع نوع تةمع على التيسين المستمر وايلدة انترلره بللوسلئع الرني  

والدعلئي  المختلر  وذلك عن طري  وض  موالرل  ركلي  وإنتلجي  لكع نوع وتسجيع الييوانل  

المطلبق  فى سجال  ا نواع 



 Cross Breedsاألنواع الخليطة  -1
يتخلص المربين فى إنتلج هذا النوع بهد  إنتلج يمالن سرية  النمو ذا  كرل ة تيويلي  

 أو بهد  إنتلج من النةلج الخليط  للتربي  وتهجينهل بأيد نعللي  فى تمثيع الغذا  لللي  للتسمي

ا بويين أو بكبل  من نوع ثللب وتمتلا هذه النةلج الخليط  ا ليل  بكبر يجمهل وايلدة إدرارهل 

من اللبن ومقدرتهل على رعلي  نتلجهل وبللتللى ايلدة فى ميلوع اليمالن 

 Replacement ewesتربية نعاج االستبدال  -2
فى هذا النوع من القطةلن يتخلص المربين فى إنتلج نةلج تسمى نةلج ا ستبداع ويتم ذلك 

 رهور وإبقلئهل بللمارع  لمدة يوالى علم ثم بيةهل كبدريل  8-6عن طري  ررا  يوليل  فى عمر 

 Yearlingللتربي  

 Feed lotsمزارع التسمين  -3
فى هذا النوع يتم ررا  اليوالى الذكور من الماارع ا خرى بةد عمر الرطلم لتسمينهل 

وغللبلً مل تكون هذه اليوالى خليط  فى تكوينهل من نوعين أو أكثر أنتج  لهذا الغرض 



مراحل تأسيس القطيــع 

يوجد عدة اعتبلرا  هلم  يجب ماليظتهل عند تأسيك القطي  هى اختيلر النوع المنلسب 

وتيديد يجم القطي  وخبره المربى فى عمليتى الررا  للنةلج والكبل  

اختبـار النــوع :-   -1
يجب ماليظ  أنه لكى ينجل أى مرروع من مرلري  تربي  ا غنلم يستلام توفر الخبرة 

الرني  الكلفي  بتربي  ا غنلم ويتيدد اختيلر النوع يسب الوض  الاراعى أو ظرو  المنطق  

الاراعي  والبيئ  المييط  ثم تيديد نوع اإلنتلج المرغوب فيه سوا  كلن ليم أو لو  أو ليم 

ولو  أو لو  وليم مةلً ويجب دراس  ظرو  المنطق  دراس  كلفي  من ييب المنل  ومدى 

توفر مواد الةل  بأنواعهل المختلر  وكذلك مةرف  طبية  انترلر ا مراض المختلر  ويجب قبع تيديد 

النوع المطلوب واإللملم التلم بللظرو  البيئي  التى نرأ فيهل هذا النوع ألالً أو التى انترر فيهل فى 

  المنلط  ا خرى



تحديد حجــم القطيع :-   -1
 يتوق  يجم القطي  على عدة عوامع منهل المقدرة المللي  للمربى وطبية  الوض  الاراعى 

بللمنطق  ومدى توفر المراعى ومواد الةل  ويجب أن يكون يجم القطي  ميدود فى البداي  ثم ياداد 

تدريجيلً بةد ذلك يتى تتوفر الخبرة الرني  الالام  إلدارة القطي  

 نةج  يةتبر بداي  مةقول  ثم ياداد تدريجيلً إلى اليد المطلوب 30-20فقطي  مكون من 

يسب اإلمكلنيل  ييب تيق  القطةلن اللغيرة فى اليجم علئداً أكبر وذلك لمقدار الةنلي  التى تتوفر 

لكع ييوان فى القطي  

عملية الشراء وتقدير العمر ل غنام :-  -2
أيد متطلبل  تأسيك القطي  ررا  ا غنلم وترترى عندمل يكون المةروض من اليمالن  

يايد عن الطلب أى بةد موسم فطلم اليمالن أى خالع رهرى أبريع ومليو 

ويجب على المربى مةرف  تقدير الةمر لألغنلم عن طري  دراس  طبية  تكوين ا سنلن وأن 

يختلر الةمر المنلسب لررا  ا غنلم الالام  لتأسيك قطية و وطبيةى يتوق  ذلك على نوع القطي  

المراد تكوينه وكذلك على توفر المةروض من ا عملر المختلر  لألغنلم 



إنتـاج الصوف من األغنـام 

ويقدر إنتلج ا غنلم من اللو  عن طري  وان الجاة ولرل  الجاة كع علم ويتراون 

 كجم 6-5وان الجاة لألغنلم ذا  اللو  النلعم والنل  نلعم وأغنلم الليم اإلنجلياي  يوالى 

 كجم 2-1.5 كجم للذكور أمل ا نواع الغير ميسن  فيكون وان الجاة لهل يوالى 8لإنلب ويوالى 

وكمي  اللو  على الييوان يمكن تقديرهل بللتقريب بقيلك طواع خلل  اللو  وكثلفته ونةومته 

ووجود ثنيل  فى الجلد على الجسم أم   وكمي  الدهن ودرج  ا تسل  للغطل  اللوفى 



إنتاج اللحم من األغنام 
 

يتوق  إنتلج الليم من ا غنلم على نوع الييوان واتجله اإلنتلج سوا  كلن إلنتلج الليم أو 

ثنلئى الغرض )ليم ولو ( وجنك الييوان وأيضلً على عمر الييوان ويستيسن ذبل الييوانل  

فى عمر   يايد عن علم وذلك من النليي  ا قتللدي  وفى أغنلم الليم اإلنجلياي  يكون أكبر مةدع 

 رهور 6-5نمو للةظلم فى الرهور ا ولى لييلة الييوان وتكوين ا ليل  الةضلي  لهل فى عمر 

وأكبر ترسيب للدهن ياليظ فى الرهور ا خيرة وفى عمر سن  ينمو الدهن والليم بمةدع وايد وبةد 

ذلك يقع تكوين الدهن بللنسب  لألليل  ولذلك فإن ا غنلم التى عمرهل أكثر من سن  تكون لرل  

الليم لهل أقع من الييوانل  اللغيرة فى الةمر 

فى ا غنلم بلر  علم  خالع فترة الرضلع  إذا توفر لبن ا م م  الرعلي  الكلمل  للنتلج 

 جرام/ يوم للرأك الوايدة أمل مةدع  300-200اللغير فيكون متوسط مةدع الايلدة اليومي  يوالى 



 0 جرام/ يوم200– 150 رهور فإنهل تتراون من 8الايلدة اليومي  بةد الرطلم يتى عمر 

 وأغنلم الليم 0 جرام/ يوم400-300أمل بللنسب   غنلم الليم اإلنجلياي  فإنهل تايد بمةدع يومى من 

 رهورو ونيوايالندا تيتع 10-7اإلنجلياي  تربى أسلسلً  جع إنتلج الليم إلى عمر   يايد عن 

 17-16المكلن  ا ولى فى إنتلج ليم الض ن فى الةللم وكع علم تلدر فى ا سوا  الةللمي  من 

-4مليون ذبيي  والمراعى فى نيوايالندا تكون طواع الةلم وتذبل أغنلم الليم سرية  النمو فى عمر 

 كجم 40-36 رهور وتان يوالى الجسم من 5

أغنلم الليم اإلنجلياي  تةتبر سرية  النمو والتى   يواايهل أغنلم ليم أخرى ولذلك تربى إمل 

فى يلل  نقي  أو تستخدم للخلط م  ا غنلم ا خرى لتيسين إنتلج الليم بهل واليوالى تان فى عمر 

 كجم فى هذه الخلطلن 50– 39 رهور 4

وا سةلر الةللمي  لليوالى اللغيرة تايد عن ضة  أسةلر ليم الضأن لألغنلم الكلمل  

النمو أو من الكبيرة فى الةمر 



 إنتـاج اللبن من األغنام

%( 6-4.6%( وبروتين يوالى )8-6يتميا لبن ا غنلم على نسب  عللي  فى الدهن يوالى )

كمل ييتوى على نسب  كبيرة من الريتلمينل   وهذه المكونل  فى لبن ا غنلم تترو  على لبن ا بقلر 

 مرة فى الميتويل  ويتوق  تركيب اللبن فى ا غنلم على نوع ا غنلم وظرو  2-1.5بيوالى 

و  تربى ا غنلم أسلسلً بغرض إنتلج  التغذي  وكذلك ترتيب رهر اليليب خالع موسم اإلنتلج للبن

اللبن ولكن يستخدم اللبن فى رضلع  النتلج وذلك على عكك أغنلم الكراكوع )ا ستراخلن( التى 

تستخدم فى تغذي  اإلنسلن 

 5-4 سن  تةطى كمي  لبن أقع من ا مهل  التى فى عمر 3-2النةلج اللغيرة فى الةمر 

% عن ا مهل  التى 25-20سنوا  بينمل النةلج التى تةطى توائم تةطى كمي  من اللبن أكثر بمقدار 

تةطى و دا  فردي  أمل النةلج التى تنر  أبنلئهل يستخدم اللبن فى لنلع  الجبن 



طرق تحسين األغنام المصرية 

 أجري  فى جمهوري  ملر الةربي  ميلو   عديدة بغرض تيسين لرل  الغطل  اللوفى 

الخرن لألغنلم الملري  إلى لو  نلعم أو نل  نلعم  نه من المةرو  أن اللو  بلر  علم  

يةتبر ملدر للنلع  المنسوجل  اللوفي  غللي  الثمن وأن إنتلجه ميليلً بغرض توفير المبلل  التى 

تلر  فى استيراد مثع هذا اللو  من الخلرج ويتم التيسين عن طري  ا تى:  

توفير ا غذي  الكلفي  لألغنلم وذلك عن طري  اراع  مواد الةل  الخضرا  والجلف  التقليدي   -1
والغير تقليدي  م  توفير عدد كبير من المراعى 

ايلدة أعداد ا غنلم م  عمع برامج التيسين لللرل  اإلنتلجي  إلبقل  ا غنلم الممتلاة واستبةلد  -2
 الييوانل  التى يقع إنتلجهل عن متوسط القطي  الةلم بإجرا  فراه كع علم



استيراد السال   ا جنبي  الممتلاة إلنتلج اللو  النلعم أو النل  نلعم أو التى تتميا بإنتلج  -1
توائم بررط قدرة هذه السال   على تيمع الظرو  البيئي  المختلر  لجمهوري  ملر الةربي  

وميلول  تربيتهل فى يلل  نقي  واستخدامهل لتيسين إنتلج ا غنلم الملري  فى اتجله الليم 
واللو  أو عن طري  استيراد السلئع المنوى المجمد  دا  هذا الغرض لتيسين اإلنتلج 

إعداد ا خللئيين فى تربي  ا غنلم وترجي  ا بيلب الةلمي  والبليثين فى مجلع تربي  ورعلي   -2
ا غنلم 

إعداد الماارع على أسلك علمى وتخطيط سليم وبنل  المبلنى واليظلئر وتوفير الوسلئع اليديث   -3
الالام  لرعلي  الييوان والميلفظ  على ييلته لكى يةطى أقلى إنتلج له 

توفير نظم الرعلي  السليم  وكذلك الةنلي  البيطري  للييوانل   -4


