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احسانی* ،1

-1گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
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دریافت مقاله99/5/27 :

سابقه و هدف :روشهای مختلفی مانند حالل ،کوشر( (kosherو بی حسی برای ذبح حیوانات در

پذیرش مقاله99/12/25 :

جهان وجود دارد .ذبح حالل ،یکی از روشهای عمده و مورد استفاده در جوامع اسالمی برای کشتار
دام و طیور است .با افزایش جمعیت مسلمانان جهان و عالقه مندی جهت عمل به آموزههای دینی و
مذهبی ،بازاری گستردهای در گوشت حالل به وجود آمده است .مطالعات نشان دادند که روشهای
ذبح میتوانند بر ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گوشت ،خواص فیزیکی ،میکروبی و حسی گوشت
پس از مرگ حیوان تأثیر داشته باشند .مطالعه حاضر در قالب یک تحقیق کتابخانهای و با استفاده از
مقاالت مرتبط در بانکهای اطالعاتی انجام شده است .روش ذبح حالل شامل برشی افقی و قطع
چهار رگ گلو ،نای و مری ،بدون استفاده از هر نوع بی حسی قبل از ذبح است .پس از ذبح مقدار
زیادی خون خارج میشود ،تخلیه کامل خون حین کشتار منجر به کیفیت بهتر ،ماندگاری بیشتر و
کاهش عیوب گوشت و الشه میشود .همچنین ذبح حالل میتواند از سالمت انسان در برابر
بیماریهای عفونی حفاظت کند.
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ویژگیهای شیمیایی
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نتایج :نتایج مطالعات نشان میدهد که درکل ،ذبح حالل به دالیل تخلیه کامل خون ،عدم وجود درد
و حضور پاتوژن و نیز بهبود ایمنی و بهداشت گوشت و افزایش مدت زمان نگهداری گوشت یکی از
بهترین روشهای کشتار محسوب میشود.
نتیجهگیری :به طور کلی ،ذبح حالل نسبت به سایر روشهای کشتار منجر به بهبود کیفیت و ایمنی
گوشت میشود.
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تغذیه میشود و تنها منبع تهیه این ماده ،حیوانات

مقدمه

هستند(.)2-1

گوشت قسمتی از رژیم غذایی انسان را تشکیل

گوشت به دو دسته قرمز و سفید طبقهبندی میشود.

میدهد ،که بنا به شواهد موجود ،انسان اولیه نیز از آن

گوشت یکی از مهمترین منابع پروتئینی به شمار

استفاده نموده است .گوشت و فرآوردههای آن از مهمترین

میآید( .)3گوشت غنی از پروتئینهای ارزشمند ،اسیدهای

مواد تأمین کننده غذای انسانها به شمار میرود .این ماده

آمینه ضروری ،مواد معدنی مانند آهن و روی و انواع

از ضروریترین مواد غذایی است و نقش اساسی را در رشد

ویتامینها میباشد( .)4گوشت بنا به دالیل متعددی از

انسانها دارد و نبودن آن موجب پیآمدهای ناگوار و سوء

جمله  pHمناسب ،فعالیت آبی ( )1WAمناسب ،غنی بودن
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از مواد مغذی برای رشد میکروارگانیسمها از فساد

در این مقاله اثرات کشتار حالل بر کیفیت گوشت از

پذیرترین مواد غذایی به شمار میآید و زمینه را برای رشد

دیدگاه میکروبی ،شیمیایی و حسی مورد بحث و بررسی

باکتریها ،کپکها و مخمرها فراهم میسازد(.)5

شد.

بنابراین ذبح حیوانات جهت مصرف گوشت آنها با
استفاده از قوانینی که مرتبط با سالمت و بهداشت غذا و

اصول ذبح اسالمی

رفاه حیوانات هستند صورت میگیرند .انواع روشهای

حیوان مورد نظر میبایست غذا خورده باشد ،زنده و

مختلف کشتار ،استراتژیهای متفاوتی را طی فرآیند دنبال

سالم باشد .با ذکر نام خدا و فقط به دلیل غذا و نه دلیل

میکنند .مطالعات متعدد حاکی از آن هست که انواع

دیگری ذبح شود .این روشی است که در دین اسالم برای

روشهای ذبح در تغییرات داخلی حیوانات ذکر شده و

ذبح تمام حیوانات حالل گوشت نظیر بز ،گوسفند ،گاو و

کیفیت الشه اعم از خصوصیات فیزیکی ،تغذیهای ،حسی و

مرغ به استثناء ماهی و سایر جانداران دریایی اشاره شده

فعالیت میکروبی تأثیر زیادی دارند .از مهمترین پارامترهای

است .این بدان معنی است که حیوانات غیرمجاز (خوک،

کیفی گوشت میتوان به  ،pHرنگ ،تردی ،سالم بودن آن،

سگ ،گربه ،کانگورو ،روباه ،خرگوش ،شیر ،پلنگ ،گرگ و)...

وضعیت مواد مغذی و عاری بودن آن از پاتوژنها و سموم

نباید ذبح شوند .در مورد ذبح حالل ،حیوان باید با یک

اشاره کرد( .)6مصرف گوشت و فرآوردههای آن توسط مردم

شیء تیز (چاقو) و به روش سریع ذبح شود تا درد ذبح به

یک منطقه ،به عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،سنت ،اخالق و

حداقل برسد .در این روش ،برش گلو ،نای و رگهای خونی

اعتقادات مذهبی آنها بستگی دارد .مصرف گوشت غالباً

در گردن باعث مرگ حیوان بدون قطع نخاع میشود .قبل

نشانگر وضعیت اقتصادی یک کشور یا یک فرد است.

از جدا کردن سر حیوان ،خون باید کامالً تخلیه شود.

افرادی که وضعیت اجتماعی یا اقتصادی بهتری دارند،

دستکاری الشه مثل کندن پوست قبل از مرگ کامل

تقاضای بیشتری از محصوالت گوشتی با کیفیت باال را

حیوان مجاز نمیباشد .به این دلیل که خون یک محیط

دارند.

مناسب برای رشد میکروارگانیسمها به حساب میآید.

سرانه مصرف گوشت در کشورهای توسعه یافته یا صنعتی

الزم به ذکر است نخاع نباید قطع شود :به سبب اینکه

در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر است.

با قطع نخاع الیاف عصبی متصل به قلب ممکن است در

دین قدرتمندترین عامل مؤثر در الگوها یا عادتهای رژیم

طی فرآیند آسیب ببیند و موجب ایست قلبی شوند و به

غذایی است همچنین هر چقدر میزان درآمد جامعهای

تبع آن خون در رگها راکد شود و خون بطور کامل تخلیه

بیشتر باشد ،مصرف گوشت آن بیشتر خواهد بود .اما از

نگردد(.)9-8

مدتها قبل بحث و جدال بر سر رعایت اخالق در خوردن
حیوانات با توجه به انواع روش ذبح حیوانات بوجود آمده

تأثیر خونگیری بر کیفیت گوشت

است( .)7شایان ذکر است اکثر مردم در سراسر جهان

در ذبح حالل ،مقدار قابل توجهی خون از بدن حیوان

ترجیح میدهند که گوشت یا محصوالت گوشتی حاوی

خارج شود .این امر فقط به این دلیل نیست که خوردن

مقدار زیادی مواد مغذی ،و نیز عاری از مواد خطرناک نظیر

خون در اسالم حرام است بلکه خونگیری ناقص بر کیفیت

سموم و عوامل بیماریزا را مصرف کنند .همچنین گوشت

گوشت نیز تأثیر منفی میگذارد .بنابراین ،خونگیری کامل

بدست آمده باید از لحاظ محدوده مناسب  ،pHظرفیت

کیفیت و ماندگاری گوشت را بهبود میبخشد( .)10با توجه

نگهداری باالتر آب و افت کمتر در حین پخت و پز ،بهتر از

به اینکه خون یک ماده طبیعی برای رشد اکثر

انواع دیگر گوشت باشد.

میکروارگانیسمها است بنابراین وجود خون درگوشت به
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جهت خونگیری نادرست و ناقص باعث رشد و تکثیر
باکتریهای عامل فاسد میشود(.)11،9
هلموت 2در سال  2010میالدی اظهار داشت که تمام
شیوههای ذبح کردن ،خونگیری کارآمد و سریع ،بخش
مهمی از روند کشتار هستند .این کار معموالً با بریدن
رگهای خونی اصلی انجام میشود ،هرچند که چندین
تکنیک برای خونگیری وجود دارد .در صورت استفاده از
گوشت برای مصرف انسان ،حذف خون از الشه ضروری
است زیرا کیفیت آن را بهبود میبخشد و ماندگاری گوشت
را افزایش میدهد(.)12
عالوه بر این عوارض جانبی خونگیری نادر است ،خون
باقیمانده در گوشت باعث افزایش حفظ هموگلوبین
میشود ،که به عنوان یک تقویت کننده قدرتمند
اکسیداسیون چربی در نظر گرفته میشود(.)13
اکسیداسیون لیپیدها یکی از مهمترین فاکتورهای
غیرمیکروبی در تخریب گوشت ،در شرایط نگهداری و پخت
گوشت است که حتی از طریق نگهداری در یخچال و فریزر
قابل کنترل نیست( .)10با در نظر گرفتن این یافتهها
میتوان نتیجه گرفت که ذبح حالل کیفیت گوشت و
ماندگاری گوشت را طبق نیاز مصرف کنندگان تضمین
میکند و همچنین از منافع صنعت گوشت حمایت

تأثیر استرس بر کیفیت گوشت
ترس برای حیواناتی که منتظر کشتار در سالن انتظار
هستند ،به عنوان یک عامل استرسزا است .استرس قبل
از کشتار نه تنها بر رفاه حیوانات ،بلکه در کیفیت گوشت
حاصل از کشتار این حیوانات نیز تأثیر دارد .در طی جمود
نعشی pH ،عضله از  7به  5/5کاهش مییابد ،که در نتیجه
متابولیسم گلیکوژن به اسید الکتیک است(شکل .)1سطح
باالیی از گلیکوژن برای تولید اسید الکتیک مورد نیاز است
تا  pHبه  5/5کاهش یابد .در صورتیکه حیوان در شرایط
استرس ذبح شود ،ذخایر گلیکوژنی آنها در پاسخ به استرس
کاهش خواهد یافت .به طوری که  pHنهایی گوشت حاصله
از کشتار چنین دامهایی باال خواهد بود ،گوشت تولید شده
به عنوان گوشت تیره ،سفت ،خشک و رنگ پریده ،نرم و
مرطوب شناخته میشوند .این نوع گوشت توسط مصرف
کنندگان مطلوب نبوده و از این رو زیانهای اقتصادی
فراوانی در تولید گوشت خواهد داشت .میزان  pHپایین در
ماندگاری گوشت بسیار مهم است و در این  pHرشد و
تکثیر میکروارگانیسمهای عامل فساد کاهش مییابد .عالوه
بر این ،اسید الکتیک به عنوان یک ماده ضد میکروبی
طبیعی عمل میکند(.)15-16

میکند(.)14
دانشمندان متعددی پروژههای تحقیقاتی را در مورد
بیحس کردن انجام دادهاند .تاکنون هیچ تفاوتی بین ذبح
با بیحس کردن یا نکردن از نظر از دست دادن حجم خون
(در صورت انجام هر یک از روشها مطابق با آیین نامه)
مشاهده نشده است .اگر قرار باشد از ذبح حالل برای
خونگیری استفاده شود ،رعایت آرامش و عدم استرس
حیوانات به دلیل برخی نگرشها ضروری میشود.

شکل .۱تأثیر تغییرات  pHبر کیفیت گوشت  24ساعت از کشتار ()1

هدف از خونگیری بهبود کیفیت گوشت به جهت
راحتی حیوان مورد نظر است .تا به امروز ،مطالعات بسیار
کمی در رابطه با خونگیری حالل کارآمد و حفظ رفاه

تأثیر ذبح حالل بر کیفیت گوشت
طبق تحقیقات

فارووک 3

و همکاران در سال 2014

میالدی ،ذبح حالل به خودی خود در مقایسه با معادلهای

حیوانات از دیدگاه علمی انجام شده است.
Helmut

2
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صنعتی تأثیر سو آنچنانی بر کیفیت گوشت نمیگذارد.

ناشی از تراوشات است .این مسائل به ندرت در الشه

همچنین هیچ گونه خون ریزی زیر پوستی ،4لکه ناشی از

حیوانات بیحس نشده دیده میشود .یکی از خصوصیات

خون مردگی ،5شکستگی استخوان و هماتوم در گوشت

کیفیت گوشت بدست آمده از الشه با خون کمتر ،ماندگاری

برههای بیحس نشده نسبت به نمونههای بیحس شده با

بیشتر و تهیه یک گوشت ایمنتر برای مصرف انسان است.

جریان برق ثبت نشده است .همچنین مقدار بیشتر لکههای
خونی pH ،پایینتر ،افت ناشی از تراوشات گوشت و افت در

ویژگیهای کیفی گوشت حالل
کیفیت گوشت براساس انواع روشهای ذبح متفاوت

مرحله پخت و پز در نمونههای بی حس شده با برق نسبت

است .این امر میتواند گواهی بر ترجیح مصرفکننده برای

به نمونههای بدون اعمال جریان برق گزارش شده است.
اساساً ،مشکالت کیفی گوشت از خونگیری در

خرید یک چنین نوعی از گوشتی در بازار گوشت باشد.

ماهیچهها و اعضاء بدن حیوانات ذبح شده تشکیل شده

مردم تمایل به خرید و مصرف ،پذیرفتهترین نوع از گوشت

است .از جمله مشکالت ذکر شده در رابطه با بیحس کردن

بر اساس معیارهای مورد نیاز خود دارند .در جدول ،1

دام قبل از کشتار و شیوههای مرتبط با آن ،شکستگی

اثرات ذبح حالل بر کیفیت گوشت ماکیان از دیدگاه

استخوانها ،آسیب به الشه ،ناپایداری رنگ و افزایش افت

میکروبی و شیمیایی آورده شده است.

جدول .۱ویژگیهای میکروبی و شیمیایی گوشت ماکیان
وضعیت شیمیایی

وضعیت میکروبی
نوع کشتار
شمارش کلنیهای زنده

کل مخمرها و کپکها

کلی فرم

درصد رطوبت

درصد خاکستر

درصد چربی

حالل

5/6×104

5/10×103

0

68/71

6/17

2/18

غیرحالل

10/4×104

7/00×103

2/1×104

73/00

4/84

3/31

است و از طرف دیگر ،تعداد کل کپک و مخمر از لحاظ

کیفیت میکروبی
ایمنی میکروبی و کیفیت گوشت برای تولید کننده،
خرده فروشان و مصرف کننده اهمیت یکسانی دارند و هر

تعداد در همبرگر گوشت حالل نسبت به همبرگر گوشت
غیر حالل بیشتر است(.)17

دو آلودگی میکروبی گوشت و فرآوردههای گوشتی را شامل

همچنین در همبرگر حاصل از گوشت حالل کلیفرم،

میشوند .در مطالعهای توسط ابراهیم 6و همکاران در سال

اشرشیاکالی و سالمونال شناسایی نشد .خون محیط

 2014میالدی اثر ذبح حالل و غیرحالل بر بار میکروبی

مناسبی برای باکتریها و توکسینها است .بنابراین روش

گوشت مرغ مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه

کشتار مسلمانان بهداشتیتر است به سبب اینکه مقدار قابل

نشان داد که بار میکروبی در گوشت مرغ حالل در مقایسه

توجهی از خون که حاوی میکروبها ،سموم و ...بیماریزا

با غیر حالل کمتر بود .نتایج بررسی ویژگیهای

هستند ،خارج میشود(.)18

میکروبیولوژیکی همبرگر تهیه شده از گوشت مرغ حالل و

گوشت ذبح شده به روش اسالمی به سبب کمبود خون

غیرحالل نشان داد که تعداد کل میکروارگانیسمهای زنده

در گوشت در مقایسه با سایر روشهای ذبح ،برای مدت

همبرگر حالل نسبت به همبرگر گوشت غیر حالل کمتر

زمان طوالنیتری تازه و سالم خواهد ماند(.)19

Ecchymosis
Petechial

4

Ibrahim

5
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وضعیت شیمیایی گوشت

واقعی مرتبط است .میزان اکسی میوگلوبین در گوشتهای

 pHتعیینکننده اصلی کیفیت گوشت است pH .نهایی

به روش ذبح حالل باال است ،که سبب بازتاب رنگ قرمز

یک عامل مهمی است که بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی

روشن در گوشت میشود (.)25

گوشت تأثیر میگذارد( pH ،)21-20گوشت مرغوب حدود

جنبه تغذیهای

 5/4-5/8است( .)6مقدار کاهش  pHپس از ذبح بستگی به
میزان گلیکوژن موجود در عضله قبل از مرگ حیوان دارد.
مقدار  pHتعادل میکروبی محیطی را تعیین میکند.

pH

پایین اثر باکتریواستاتیک بر گوشت دارد .دو ساعت بعد از
ذبح ،مقدار  pHدرگوشت معمولی ( )5/5و گوشت حالل
( )5/62بود .احتماالً عدم بیحسی ،منجر به طوالنی شدن
رنج حیوانات قبل از مرگ ،کاهش ذخایر گلیکوژن
ماهیچهای و تغییرات افت  pHمیشود(.)2
ظرفیت نگهداری آب به توانایی گوشت در حفظ مقدار
ضروری از آب اطالق میشود که ویژگیهای کیفی برای
صنعت و همچنین برای مصرف کنندگان است .روشهای
کشتار تأثیر معنیداری در افت پخت دارند .افت پخت
گوشت بز در کشتار بدون بیحسی کمتر از بیحسی
الکتریکی با فرکانس پایین برای سر ،بیحسی الکتریکی با
فرکانس پایین برای سر به پشت و بیحسی الکتریکی با
فرکانس باال برای سر به پشت است( .)22میزان افت

pH

عضالت نقش مهمی در افت پخت گوشت دارد(.)23
ویژگی حسی

ترکیب الشه یکی دیگر از جنبههای مهم کیفیت
گوشت است و به طور معمول با مقدار اجزاء تشکیل دهنده
(پروتئین ،چربی ،آب و خاکستر) ارزیابی شیمیایی صورت
میگیرد( Ibrahim .)26و همکاران ( )2014نشان دادند که
میزان رطوبت ،چربی و کربوهیدرات همبرگر تهیه شده از
گوشت ماکیان غیرحالل بیشتر از همبرگر گوشت حالل
بوده و میزان خاکستر و پروتئین در گوشت مرغ حالل زیاد
بود .در مورد محتوای فیبر تفاوت معنیداری در بین دو
روش مشاهده نشد(.)17
محتوای رطوبت یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر
کیفیت گوشت است .میزان رطوبت پایینتر را میتوان به
روش ذبح کردن نسبت داد ،به سبب اینکه مقدار کمتری
از خون در هنگام ذبح غیرحالل خارج میشود .رطوبت باال
سبب میشود میکروبها به راحتی تکثیر یابند .این امر
میتواند بر سالمتی افراد تأثیر گذاشته و مشکالت عمدهای
را برای صنعت نگهداری و فرآوری گوشت ایجاد کند(.)27
انرژی الزم برای فعالیتهای عضالنی در بدن دام زنده
از قندها (گلیکوژن) در ماهیچه فراهم میشود .در حیوان

نتیجه شگفت انگیز پخت و مصرف گوشت حالل در آن

سالم با طول مدت استراحت کافی ،میزان گلیکوژن عضله

است که گوشت سالم ،بافت ترد و طعم دلپسندی داشته

بیشتر است .پس از ذبح دام ،گلیکوژن موجود در عضله به

باشد .تردی یکی از مهمترین مؤلفههای کیفی و حسی

اسید الکتیک تبدیل شده و ماهیچه و الشه سفت

گوشت است که رضایت مصرفکنندگان را تحت تأثیر قرار

میشوند(جمود نعشی) .اگر حیوان قبل و در هنگام ذبح

داده و با نیروی برشی ارتباط عکس دارد Buyukunal .و

دچار استرس شود ،گلیکوژن مصرف شده و سطح اسید

همکاران در سال  2007میالدی نشان دادند که مقدار

الکتیک پس از ذبح در گوشت کاهش مییابد .این امر

نیروی برشی گوشت گوسفند دچار بیحسی الکتریکی

اثرات منفی جدی بر کیفیت گوشت خواهد داشت(.)28

مشابه با آنهایی بود که بدون بی حسی ذبح شدند .طول
سارکومر یک شاخص مفیدی از تردی گوشت است(.)24

مطالعه  Sabowو همکاران در سال  2017میالدی
نشان داد که میزان گلیکوژن در گوشت بز نسبت به گوشت

ارزیابی اولیه کیفیت گوشت قرمز از دید مصرف کننده،

ذبح شده بعد از بیحسی بسیار زیاد بود .روش کشتار

بر اساس رنگ آن است .رنگ گوشت با ادراک و مقادیر

تأثیری بر تجمع الکتات نداشت( .)22تجمع الکتات یک
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شاخص مهم در میزان کاهش  pHو  pHنهایی عضالت
است (.)29

در بسیاری از مناطق جهان ،گوشت بخش قابل توجهی
از رژیم غذایی را تشکیل میدهد .برای به دست آوردن

ترکیبات بیوشیمیایی و ماندگاری گوشت حالل
یکی از مهمترین عوامل موثر در تغییر کیفیت گوشت،
میزان خون باقیمانده در رگها و مویرگها است که
فسادپذیری گوشت را باال میبرد( .)31-30خون تا زمانی
که دارای مواد مغذی باشد ،محیط مناسبی برای رشد
باکتریها خواهد بود .در ذبح حالل برش در قسمت گردن
ایجاد میشود که اکثر رگهای گردن قطع شده و
خونگیری سریع منجر به خروج بیشتری خون از سر و
گردن میگردد( .)32گوشت با خون کمتر فاقد برخی از
مواد مغذی است بنابراین از طریق کاهش فساد محصول
سبب افزایش مدت زمان نگهداری محصول میشود.
هموگلوبین موجود در خون به عنوان پروموتور قوی
برای اکسیداسیون لیپیدها و کاهش ماندگاری گوشت در
نظر گرفته میشود .میزان آهن در گوشت حاصل از ذبح
حالل کمتر بوده و از آن جایی که آهن هم و غیرهم یک
عامل اکسید کننده هستند ،اکسایش لیپیدها نیز کمتر
شده و چون اکسایش لیپیدها دلیل اصلی فساد
غیرمیکروبی گوشت است ،در نتیجه مدت ماندگاری گوشت
حاصل از ذبح حالل بیشتر است(.)30

گوشت گاو ،گوسفند و مرغ برای مصرف و فرآوری،
روشهای مختلف ذبح استفاده میشود .روش کشتار عمدتاً
به قوانین کشور نگرشهای مذهبی بستگی دارد .روشهای
دقیق کشتار باعث کاهش درد و حفظ کیفیت (ویژگیهای
حسی ،شیوع پاتوژنها ،وضعیت شیمیایی و ارزش غذایی)
محصول نهایی میشود .به طور کلی بین روشهای مختلف
ذبح به این نتیجه میرسیم که ذبح حالل بهترین روش
بوده و سبب باقی ماندن کمترین خون داخل بافت گوشت
میشود .همچنین در ذبح حالل کفایت خونگیری باعث
میشود گوشت از نظر ظاهری ،طعم و ماندگاری از کیفیت
بهتری برخوردار بوده و رشد میکروارگانیسمها به سبب
کاهش خون (محیط مغذی آنها) کاهش یابد .در روش ذبح
حالل به سبب کاهش آهن و به دنبال آن اکسیداسیون
لیپیدی از بروز بیماریهای سیستم عصبی در انسان
جلوگیری میشود .و بطور کلی ذبح حالل تأثیر به سزایی
در رفاه حیوان ،تخلیه کامل خون ،تکمیل فرآیند تولید
گوشت ،بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری آن دارد.
تعارض منافع
نتایج حاصل از این مطالعه با منافع نویسندگان و
محققان در تعارض نمیباشد.
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Background and objective: There are various methods (such as
halal, kosher and Stunning) for slaughtering animals in the world.
Halal slaughter is one of the main methods used in Islamic societies
to slaughter livestock and poultry. With the growing Muslim
population of the world and the interest in practicing religious
teachings, there is a large market for halal meat. Studies have shown
that slaughter methods can affect the chemical and biochemical
composition of meat, physical, microbial and sensory properties of
meat after animal’s death.The present study was conducted in the
form of a library study using related articles in databases and search
engines. The halal slaughter method involves horizontal incision and
amputation of the four vessels of the throat, trachea and esophagus,
without the use of any type of stunning before slaughter. After
slaughter, a large amount of blood gets out, complete bleeding during
slaughter leads to better quality, increase shelf life and reduced meat
and carcass defects. Halal slaughter can also protect human health
against infectious diseases.
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Results: The results of this study showed, in general, halal slaughter
is one of the best methods of slaughter due to complete bleeding, no
pain and no presence of pathogens, as well as improving the safety
and health of meat and increasing the shelf life of meat.
Conclusion: In general, halal slaughter improves the quality and
safety of meat compared to other methods of slaughter.
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