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تعتبر الجمود من اىم مخمفات الذبيح التى يجب االستفادة منيا حيث انيا تشكل الخامة االولية فى 
صناعة الجمود والصناعات الممحقة بيا كاالحذية والحقائب والممبوسات والجمد بعد السمخ وقبل معاممتو يعرف 

ىو ذلك الغطاء الذى وىبو اهلل لمحيوان ليقيو من البرد والحر ويحتوى الجمد الخام عند نزعو من بالجمد الخام و 
من وزنو وىو يتكون من الياف جيالتينية وبروتينات % 65الحيوان عمى نسبة عالية من الماء قد تزيد عن 

 .ييا باسرع مايمكن تتأثر بالحرارة اذا تركت وشأنيا بعد السمخ وتتحمل وتتعفن ولذا يجب الحفاظ عم
  -:طبقات  3يتكون الجمد من 

  -:  Epidermis  -:البشرة  /1
مكونة من خاليا متراصة من طبقتين االولى داخمية بروتوبالزمية والثانية قرنية تنمو البشرة  

ى التحتوى البشرة عم. وتتضاعف الخاليا الداخمية التى ترقع اماميا الخاليا القرنية نحو السطح الظاىر 
اوعية دموية وتوجد بين خاليا طبقتيا شعيرات عصبية دقيقة وتنتشر عمى السطح الخارجى ثقوب دقيقة وىى 

 .منفذ قنوات الغدد العرقية
   Corium  -:االدمة  /2
تتكون من نسيج ليفى تحتوى طبقاتو العميا عمى كثير من االوعية الدموية والممفاوية وحمقات وغدد  

وية تقع فى اعماق طبقات االدمة وليا قنوات تفتح عمى سطح الجمد ، و توجد بالجمد العرق وىى انابيب ممت
 . غدد صغيرة ذات قنوات تفتح عمى بصيالت الشعر وتفرز مادة دىنية تكسب الشعر لمعانو ومرونتو 

  Flesh  -:المحمية  /3
 . وىو الجزء الممصق مع جسم الحيوان ويتكون من شحم ولحم  
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   Structure of the Skin  -:جلذ تركيب ال

 مكونات اخرى 
Other substances 

 امالح معدنية 

Mineral salts  
 بروتين 

Protien  
  ماء

Water   
 

Fats 
 

 تركيب الجمد 

   

 ماء    بروتين                                                                                    
                                                                                 64    %33                                                                                    % 

 ن  معادن      دىو                0.5%                      0.5%                33%          64%   2%
                                                                                   2 %   ½      % 

 أخرى                                                                                       
                                                                                       ½% 

                             
 البروتين الحر الغير نسيجى                     
                   Non, structure protien    

     البروتين النسيجى                                                             
 
 

          ,7                 %,1         %,2         %,29      %     ,3% 
            

من التحميل التحميل اعاله يتضح ان الجمد ىو عبارة عن مادة الكوالجين البروتينية ذات الخاليا المتماسكة 
% 29لكوالجين تمثل التى تعالج بالمواد الدابغة لتعطى جمدًا مدبوغًا غير قابل لمتحميل او التعفن ، ومادة ا

. جمود خام ( 1){ 1}انواع الجمود  or true skin (Corium)0من تركيب الجمد وتسمى بالجمد الحقيقى 
 .جمود مدبوغة ( 2)
مثل )جمود زواحف / 3( الضأن الماعز( )صغيرة)الحقيقة /  2( البقر االبل( )كبيرة)جمود ثقيمة /  1{ 2}

 ( . حيوانات المناطق الباردة)الفراء/ 4( الثعبان/ الورل/ االصمة
 . اخرى/6الفرش واالغطية / 5المالبس / 4السيور / 3الحقائب / 2االحذية / 1 -:استعمال الجمود 
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  -: املؤشرات العامة لواقع قطاع اجللود فى السودان
خرى يتميز قطاع صناعة الجمود فى السودان بميزات عديدة ال تتوفر لمعظم القطاعات الصناعية اال 

 –مميون رأس من االبقار  130حيث يمتمك السودان ثروة حيوانية تزيد عن , تتمثل فى توفر المادة الخام 
 ( ( . 1)جدول رقم  2007حسب إحصاءات وزارة الثروة الحيوانية لمعام ) الماعز واالبل  –الضأن 

ورش لممنتجات وكاالت ومدابغ ومصانع و  –وجود البنيات االساسية ليذه الصناعة من مسالخ  
( 6)يوضح المسالخ العاممة وجدول رقم ( 5)جدول رقم ) الجمدية مع وجود  طمب عالمى ومحمى مستمر 

 ( . يوضح وكاالت الجمود 
مميون دوالر من  35-30عمى الرغم من ذلك فإن عائد صادر السودان من الجمود يتراوح بين  

مع أن إنتاج الجمود يبمغ اكثر %( 0,14)د اى نسبة مميار دوالر إجمالى الصادر العالمى لمجمو  25متوسط 
اى ( م2007)مميون قطعة سنويًا  7وصادر الجمود فى حدود ( ( 2)جدول رقم ) مميون قطعة  20من 

 ( ( .3)جدول رقم %( )35)بنسبة 
تعتبر الجمود السودانية جيدة من حيث تماسك األلياف والمتانة وكبر المساحة خاصة بالنسبة لمجمود  
 .لصغيرة مما جعميا مرغوبة فى السوق لصناعة الجمود ا

  -: الفجوة بين الموارد واالنتاج

من % 14,9والماعز ولكن تنتج فقط / الضأن/ من جممة تعداداالبقار% 20تمتمك الدولة االفريقية  
السوق  من جمود االبقار فى% 4,5من تعداد االبقار العالمى وتنتج % 10إنتاج الجمود العالمى وتمتمك 

% 9,2والطاقة الفعمية لمدباغة من % 2الى % 4إنفضت صادرات الجمود فى السنوات االخيرة من , العالمى 
وىناك زيادة طفيفة فى إنتاج االحزية الجمدية مقارنة بالدول النامية االخرى ويقدر وارداتيا من % 6,8الى 

وة بين الموارد من الجمود االفريقية ومن بينيا ىذه الفج, % 73,3االحزية الجمدية من الدول النامية بحوالى 
السودان و بين االنتاج والصادر يوضح مدى امكانية ىذا القطاع لمتطوير والنمو والمساىمة بشكل كبير فى 
االقتصاد المحمى واالقميمى والعالمى وتشغيمو لعدد مقدر من العمالة فى سمسمة االنتاج المتكامل من الحقل 

فى الدول % 74-1ث يبمغ نسبة إستخدام القوة العاممة فى حمقة إنتاج وصناعة الجمود من لمحذاء الجمدى حي
 .االفريقية المجاورة لمسودان حيث يساىم ذلك فى التخفيف من وطأة الفقرة 

  -: الرؤيت المستقبليت لتحسين إنتاج الجلود الخام

 . م 2012 –م 2008تنفيذ مشروع تحسين إنتاج الجمود  /1
 .خالل ثالث سنوات % 10ى ال% 50تقميل عيوب الجمود الميكانيكية والطبيعية من  /2
 ( . مشروع بناء القدرات فى الجمود )تدريب و تأىيل كوادر العاممة فى الجمود  /3
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. تأىيل وبناء مسالخ حديثة بحيث يكون فييا معدات تحسين إنتاج الجمود وتصنيع مخمفات الذبيح  /4
 .وضع الذبيح العشوائى 

ستجالب مشاريع إستثمارية متكاممة ب /5 إنتاج مكثف وشبو مكثف بمشاركة النتجين واصحاب إقامة وا 
 . المواشى لمحوم والجمود 

ليؤكد عمى اشراف المركز القومى لتحسين الجمود عمى تحسين إنتاج  1954تعديل قانون الجمود  /6
الجمود فى البالد وتدريب الكوادر العاممة وتسجيل تجار ومصدرى الجمود والترخيص لمذباحين والسالخين 

 1969شيادات فرز الجمود المصدرة و إدخال فرز الجمود المصنعة فى الئحة فرز الجمود المصدرة إصدار 
و إعتماد الجودة اساس لمتعامل التجارى فى الجمود و إدخال مبدأ الحافز والعقاب لمسالخين وجمع وتحميل 

 . طاتو لمواليات معمومات الجمود ومنع عالمات الكى بالنار عمى ظير الحيوان مع إمكانية تفويض سم
تطبيق مواصفات الجمود المجازة فى كل مراحل إنتاج الجمود لتواكب المتطمبات العالمية بالمتابعة من  /7

الواليات بتعيين فنى جمود فى المراعى والمزارع لالرشاد وفى / المواصفات/ المركز القومى لتحسين الجمود
 . المسالخ والوكاالت والمدابغ 

لمؤتمرات والمعارض العالمية وتبادل زيارات الخبراء ومنح دورات تدريبية قصيرة فى المشاركة فى ا /8
 الدول الشقيقة والصديقة إلكتساب ونقل الخبرات


