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فهرس احملتويات
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النافقة  احليوانات  وجثث  اإلعدامات  من  التخلص  طرق  اختيار 
7باملسالخ

العوامل التي حتدد الطريقة املثلى للتخلص من اجلثث 
7واإلعدامات 

8تقييم العوامل التقنية
8تقييم العوامل االقتصادية

9اتخاذ القرار
9نقل اجلثث واإلعدامات اخملتلفة

9محطات جتميع اجلثث واإلعدامات
10ملخص للقواعد العامة

10عوامل األمان احليوي 
10االعتبارات البيئية

11التخلص باملعاجلة احلرارية خمللفات ونفايات املسالخ 
11متطلبات مصنع معاجلة اخمللفات 

12التخلص باحلرق 
15التخلص بالدفن 

احليوانات  وجثث  باملسالخ  اخملتلفة  اإلعدامات  معاجلة  طرق 
17النافقة

20جتميع ونقل اخمللفات والنفايات واإلعدامات باملسالخ
ونفايات  مخلفات  معاجلة  مصانع  في  الصحية  االشتراطات 

23املسالخ

االشتراطات الصحية الواجب توافرها أثناء عملية معاجلة إعدامات 
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طرق التخلص من احليوانات النافقة واإلعدامات باملسالخ

مـقدمـة:
النافقة  احليوانات  وجثث  املسالخ  ونفايات  من مخلفات  التخلص  إن   
أثناء  معقدة  وصحية  تقنية  مشاكل  تظهر  حيث  باخملاطر،  دائما  محفوف 
إنتشار األمراض الوبائية بصورة فجائية وبأعداد كبيرة، خاصة األمراض الوبائية 
شديدة الضراوة مثل : الطاعون البقرى ، احلمى الفحمية، مرض الفم والقدم، 
وغيرها من األمراض الوبائية املسجلة بالقائمة )أ( طبقاً لتقييم مكتب األوبئة 
الدولى بباريس. وقد أدت هذه الصعوبات إلى تسليط الضوء على احلاجة املاسة 
لتقنني الطرق اخملتلفة وكذا حتديد أفضل تلك الطرق للحيلولة دون إنتشار 

األوبئة بني احليوانات السليمة حماية لصحة اإلنسان وبيئته.

أختيار طرق التخلص من اإلعدامات وجثث احليوانات النافقة باملسالخ
إن عملية اختيار أى من الطرق املستخدمة فى التخلص من اإلعدامات 
بصفة عامة، وخاصة جثث احليوانات النافقة متوقف على متغيرات عديدة 

وذلك على النحو التالى:
والنفايات،  اخمللفات  ملعاجلة  مصانع  إنشاء  وتتطلب  احلرارية  املعاجلة   .1

ووسيلة مناسبة لنقل هذه اخمللفات.
الدفن في مدافن صحية ذات اشتراطات خاصة متنع تلوث املياه اجلوفية   .2
أو القنوات املائية. وتكمن عيوب هذه الطريقة في عدم االستفادة من 
اخمللفات والنفايات التى ميكن معاجلتها وحتويلها إلى منتجات جديدة 

لرفاهية وخدمة اإلنسان.
متثلة  وملا  تستهلكة من طاقة  ملا  اقتصادية  غير  وهي طريقة  احلرق   .3
من تلوث للبيئة من اإلنبعاثات الغازية والروائح املتصاعدة من عملية 

احلرق.

العوامل التى حتدد الطريقة املثلى للتخلص من اجلثث واإلعدامات 
موت  في سبب  اجلثث  من  للتخلص  املناسبة  الطريقة  اختيار  يرتبط   *
إختيار  احليوان، فعندما يكون سبب نفوق احليوان مرض معدي فيجب 

الطريقة التي تضمن منع انتشار املرض. 
يستهان  ال  دورا  تلعب  التقنية  االعتبارات  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  كما   *
الذي يحدد  النهائي  واملعيار  التخلص من اجلثث،  به في حتديد طريقة 
اختيار أى من هذه الطرق  هو مدى تأثير تلك الطريقة على الصحة 
العامة لإلنسان ومدى تأثيرها على صحة البيئة واملياه اجلوفية والقنوات 

املائية. 
وأخيراً يجب وضع التكلفة اإلقتصادية للطريقة املفضلة في اإلعتبار.  *
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تقييم العوامل التقنية
يجب وضع املعايير التقنية التالية في اإلعتبار عند حتديد الطريقة التى 
سوف تستخدم في التخلص من جثث احليوانات النافقة واالعدامات اخملتلفة 
للتأكد من سالمة البيئة وعدم تلوثها من جراء استخدام تلك الطريقة وذلك 

على النحو التالي:

أ- التخلص باحلرق:
يشترط أال يحدث تلوث للهواء.  .1

أال يسبب الدخان والروائح تلوثا للبيئة.  .2
يناسب احليوانات والذبائح أقل من 250 كيلو جرام.  .3

يتطلب مراجعة وتراخيص دورية.  .4

ب- الدفن:
وجود معدات مناسبة لعمليات احلفر والردم.  .1

مساحات مناسبة.  .2
أن تكون األرض واملنطقة التي وقع عليها اإلختيار بعيدة عن مجرى   .3

السيول واألمطار.
أال يكون هناك أمكانية لتلوث املياه اجلوفية.  .4

جـ- التخلص باملعاجلة احلرارية:
توفر وسائل نقل مناسبة.  .1

جتميع  أماكن  عن  30م  عن  يقل  ال  مبا  تبعد  اجلثث  تخزين  أماكن   .2
احليوانات.

أماكن تخزين اجلثث يجب أن تكون محاطة بسور مناسب، وذات تهوية   .3
ودرجة حرارة مناسبة .

4. يجب أن التخزن اجلثث ملدة طويلة تفادياً لتعفنها.

تقييم العوامل االقتصادية:
العوامل  تقييم  يجب  البيئية  والعوامل  التقنية  العوامل  تقييم  بعد 
اجلثث.  من  للتخلص  األمثل  الطريقة  لتحديد  دقيقة  بصورة  اإلقتصادية 

والعوامل التي يجب أخذها في اإلعتبار هي :
1- عدد اجلثث. 

2- املكان املتاح. 
3- األدوات املتاحة. 

4- حجم وحدة املعاجلة. 
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وجتدر اإلشارة إلى أن تكلفة عملية التخلص تختلف من مسلخ آلخر على 
حسب املصادر املتاحة من املادة اخلام واملعدات. وبصورة عامة فإن احلرق هو 

اقل البدائل تكلفة بينما معاجلتها باحلرارة أكثرها تكلفة.

اتخاذ القرار:
إن حتديد الطريقة املفضلة في التخلص من جثث احليوانات النافقة وإعدامات 
املسالخ اخملتلفة هو قرار مهم ملا له من تأثيرات عديدة على صحة كل من 
احليوان واإلنسان. وهناك العديد من العوامل التي حتدد اختيار أي من الطرق 

املتعارف عليها وذلك على النحو التالي:
عدد احليوانات النافقة.  .1

موقع مكان اإلنتاج.  .2
نوع التربة والتضاريس.  .3

العمالة واملعدات املتاحة.   .4
تكلفة الطرق اخملتلفة وتأثيرها على البيئة.  .5

نقل اجلثث واإلعدامات اخملتلفة:
اجلزئية  واإلعدامات  اجلثث  لنقل  املستخدمة  احلاويات  تكون  أن  يجب   *
اخملتلفة للمسالخ مبواصفات متكن من  نقلها بكل آمان من املسلخ 

إلى أماكن التخلص منها. 
يجب أن يكون صندوق تلك العربات من املعدن ومبطن مبادة غير منفذة   *

للسوائل.
يجب تغطية اجلثث أثناء نقلها.   *

بنقل  فيها  تقوم  مرة  كل  بعد  احلاويات  تلك  وتطهير  غسل  يجب   *
اإلعدامات ويتم ذلك باستخدام ماء ساخن أو بخار مع مادة مطهرة. 

يحظر استخدام تلك احلاويات حتت أي ظرف في نقل احليوانات احلية   *
مادة  أي  أو  احليوانات  تغذية  في  املستخدمة  واألعالف  العالئق  أو 

مشابهة. 
يحظر على قائدي احلاويات اخملصصة لنقل اإلعدامات تغيير خط السير   *
احملدد لها سلفاً، وال يتوقف سوى حلمل املزيد من اجلثث، وذلك بناًء على 

تصريح مسبق.

محطات جتميع اجلثث واإلعدامات:
يجب التأكيد على أهمية إستيفاء اإلشتراطات التالية في محطات جتميع 

اجلثث واإلعدامات : 
وال  للسوائل  منفذة  غير  أوعية  في  اجلثث  حلفظ  وسائل  توفير     .1
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تسمح بتسرب  هذه السوائل منها.
2.    ال يسمح بحجز اجلثث غير مبردة أكثر من 48 ساعة.

3.   أن تكون هذه احملطات بعيدة من العمران احلدائق العامة وومجاري 
السيول واألمطار.
ملخص للقواعد العامة:

يجب االحتفاظ باجلثث في منطقة مخصصة لذلك تبعد ما ال يقل   .1
 72 خالل  في  منها  التخلص  يتم  وأن  اجملاورة,  املباني  عن  18م  عن  
ساعة، إال إذا كانت منطقة جتميع اجلثث مزودة بثالجات تبريد فيمكن 

االحتفاظ باجلثث حتى سبعة ايام.
لدفن اجلثث يجب أن تكون اجلثة اعلى 1.5 م عن مستوي سطح املاء   .2

وأن تغطي بإرتفاع 1 م من التراب. مع مراعاة جتنب األرض الرملية.
يجب نقل اجلثث أو أجزاء الذبائح غير الصاحلة لالستهالك في أوعية   .3
أو حاويات مغطاة وغير منفذة للسوائل، كما يجب الكشف على تلك 

الوسائل بصفة دورية للتأكد من صالحيتها لإلستخدام.
اجلثث التي تستخدم في تصنيع أغذية احليوانات األليفة يجب ان يتم   .4
فحصها بواسطة طبيب بيطري يؤكد صالحيتها لهذا الغرض كما 

يجب ان يتم التعامل معها حتت ظروف صحية مناسبة.

عوامل األمان احليوي :
تفوق اعتبارات األمان احليوي دائما االعتبارات البيئية في حتديد أي من الطرق 
واإلعدامات.  النافقة  احليوانات  جثث  من  للتخلص  تستخدم  سوف  التي 
االعتبارات  النفوق  أماكن  في  بالدفن  للتخلص  العامة  القواعد  وتتضمن 

التالية:
األمراض شديدة العدوى.  .1

التقليل من تعرض االنسان للخطر.  .2
وجود عوائق لعملية نقل احليوانات تتعلق بالصناعة أو الصحة   .3

العامة. 
ومن أمثلة ذلك التخلص من جثث احليوانات النافقة أو احليوانات املصابة 
الفم  مرض  البقري،  الطاعون  املتصدع،  الوادي  حمى  البقر،  جنون  مبرض 
والقدم ، احلمى الفحمية ، حيث ميثل نقلها مصدراً هاماً النتشار العدوي 

بني احليوانات السليمة من مزرعة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.

االعتبارات البيئية:
موقع  إختيار  عند  دراستها  يجب  التى  البيئية  االعتبارات  قائمة  تتضمن 
واإلعدامات اخملتلفة  النافقة  احليوانات  للتخلص من جثث  املدفن الصحى 
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اإلعتبارات التالية :
املياة اجلوفية.  .1
احلياة البرية.  .2
جودة الهواء.  .3

مصادر املياة الطبيعية.  .4
الطقس.  .5

الصحة العامة.  .6
األماكن األثرية.  .7

الزراعة.  .8

التخلص باملعاجلة احلرارية خمللفات ونفايات املسالخ :

تعتبر عملية تدوير أو معاجلة اخمللفات احليوانية عملية هامة لصناعة اللحوم 
حيث تتعامل تلك الصناعة مع ما يقرب من 60% من الوزن احلي للحيوانات 
في  استخدامه  والذي ميكن  القيمة  عالي  والدهن  البروتني  منتجة  املذبوحة 

تغذية احليوانات اخملتلفة أو فى األغراض التصنيعية األخرى.

وتؤدى عملية املعاجلة احلرارية للمخلفات والنفايات باملسالخ إلى فصل املكونات 
الثالث األساسية لهذه اخمللفات )الدهون – البروتني – املاء(. 

وهناك طريقتان لتلك املعاجلة، ففى الطريقة القدمية يستخدم البخار حتت 
ضغط مع عملية الطحن في تنكات كبيرة مغلقة، بينما في الطريقة احلديثة 
يتم معاجلة املادة اخلام مبا حتتوية من دهون بإستخدام احلرارة اجلافة في تنكات 

مخصصة لهذا الغرض.

الصاحلة  غير  واخمللفات  اجلثث  لتجميع  أماكن  وجود  يفضل  عامة  وبصورة 
لالستهالك األدمي في مناطق بعيدة عن الطرق العامة والسريعة وعن أماكن 
إلى  األمراض  انتقال  دون  للحيلولة  م   30 عن   يقل  ال  ومبا  احليوانات،  جتمع 

احليوانات السليمة )شكل رقم 1(.

متطلبات مصنع معاجلة اخمللفات :
يجب أن تتوفر االشتراطات العامة للمباني باملسالخ في مصنع معاجلة 
اخمللفات من حيث التصميم واإلنشاء ومواصفات املواد املستخدمة ، وإختيار 
وتركيب املعدات الالزمة لعملية التخلص من اجلثث. كما يجب أن يحاط مبني 
مصنع معاجلة اخمللفات احليوانية بسور مناسب االرتفاع مع اتباع االحتياطات 
املعدات  أو  بالدخول،  لهم  مصرح  الغير  األشخاص  دخول  متنع  التي  الالزمة 

ووسائل النقل واحليوانات غير املرخص لها بالتواجد داخله. 
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شكل رقم )1(: موقع مقترح ألماكن جتميع اجلثث أو احليوانات النافقة

ويتكون مصنع معاجلة مخلفات ونفايات املسالخ من:
اخلام  املواد  وتخزين  وجتهيز  استقبال  غرف  متثل  نظيفة  غير  منطقة   .1

متهيداً لعملية املعاجلة والتعقيم.
منطقة نظيفة حتتوي على الغرف التي يتم بها جتفيف وتعبئة املادة   .2
التصرف  يتم  حتى  املواد  تلك  تخزين  وايضا  حراريا  معاجلتها  مت  التى 

فيها.
ويجب ان يفصل بني املنطقتني حائط من املباني اخلرسانية مينع وجود أي 

تالمس مباشر بني املنطقتني.
وتعتبر طريقة معاجلة اخمللفات والنفايات باحلرارة طريقة صديقة للبيئة من 
حيث حتويل اجلثث والذبائح غير الصاحلة لإلستهالك اآلدمي إلى مكوناتها 
األساسية الثالث )بروتني، دهن، ماء( ، إال ان هناك العديد من احملاذير التي 
تتعلق بهذه الطريقة وخاصة بعد ظهور مرض جنون البقر، كما أن عملية 
مصانع  إلى  اخمللفات  جتميع  أماكن  أو  احليوانات  نفوق  اماكن  من  النقل 
املعاجلة متثل مصدرا ال يستهان به لتلوث البيئية ولنقل األمراض للحيوانات 
السليمة. والشكل رقم )2(  يوضح اخلطوات األساسية للمعاجلة احلرارية 

لهذه اخمللفات.
التخلص باحلرق :

يتم حرق اجلثث في أفران خاصة وحتت ظروف محكمة من حيث درجة 
احلرارة العالية لتحويل املادة اخلام إلى رماد شكل رقم )3(. وميكن أن تعمل أفران 

حرق اجلثث بالديزل أو الغاز الطبيعي أو البروبان.
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شكل رقم )2(: اخلطوات األساسية ملعاجلة اخمللفات والنفايات باملسالخ

 ويعتبر حرق اجلثث الكبيرة أصعب كثيرا من حرق اجلثث الصغيرة. ويجب ان 
تزود أجهزة احلرق مبعدات لقياس درجة احلرارة وضابط أوتوماتيكي للوقت لغلق 
اجلهاز عند متام حرق اجلثث. ومتثل الغازات املتصاعدة من عملية احلرق املشكلة 

األساسية التي تواجه هذه الطريقة حيث تسبب اإلزعاج للمناطق اجملاورة.
ينتج عن حرق اجلثث مخلفات صلبة هي العظام والرماد والتي غالبا ما تكون 
أثناء  إذا ما اتخذت اإلجراءات السليمة  املتحللة  واملواد  امليكروبات  خالية من 
مخلفات  من  والتخلص  النافقة  اجلثث  حرق  عملية  يجعل  مما  احلرق  عملية 

املسالخ الطريقة املفضلة في اماكن عديدة. 

هذه  أفضلية  حتدد  التي  التالية  العوامل  اإلعتبار  في  األخذ  يجب  ولكن 
الطريقة:

موقع احملرقة وأمكانية وصول املواد اخلام إليها.  .1
نوعية وكمية املواد اخلام املراد التخلص منها.  .2

توفر نوع الوقود وسعره.  .3
االعتبارات البيئية الواجب أتباعها.  .4

شكل رقم )1(: موقع مقترح ألماكن جتميع اجلثث أو احليوانات النافقة

ويتكون مصنع معاجلة مخلفات ونفايات املسالخ من:
اخلام  املواد  وتخزين  وجتهيز  استقبال  غرف  متثل  نظيفة  غير  منطقة   .1

متهيداً لعملية املعاجلة والتعقيم.
منطقة نظيفة حتتوي على الغرف التي يتم بها جتفيف وتعبئة املادة   .2
التصرف  يتم  حتى  املواد  تلك  تخزين  وايضا  حراريا  معاجلتها  مت  التى 

فيها.
ويجب ان يفصل بني املنطقتني حائط من املباني اخلرسانية مينع وجود أي 

تالمس مباشر بني املنطقتني.
وتعتبر طريقة معاجلة اخمللفات والنفايات باحلرارة طريقة صديقة للبيئة من 
حيث حتويل اجلثث والذبائح غير الصاحلة لإلستهالك اآلدمي إلى مكوناتها 
األساسية الثالث )بروتني، دهن، ماء( ، إال ان هناك العديد من احملاذير التي 
تتعلق بهذه الطريقة وخاصة بعد ظهور مرض جنون البقر، كما أن عملية 
مصانع  إلى  اخمللفات  جتميع  أماكن  أو  احليوانات  نفوق  اماكن  من  النقل 
املعاجلة متثل مصدرا ال يستهان به لتلوث البيئية ولنقل األمراض للحيوانات 
السليمة. والشكل رقم )2(  يوضح اخلطوات األساسية للمعاجلة احلرارية 

لهذه اخمللفات.
التخلص باحلرق :

يتم حرق اجلثث في أفران خاصة وحتت ظروف محكمة من حيث درجة 
احلرارة العالية لتحويل املادة اخلام إلى رماد شكل رقم )3(. وميكن أن تعمل أفران 

حرق اجلثث بالديزل أو الغاز الطبيعي أو البروبان.
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شكل رقم )3(: منوذج ألفران حرق احليوانات النافقة

وهناك ثالثة طرق ميكن اتباعها حلرق جثث احليوانات النافقة 
الطريقة األولي:

هي احلرق في الهواء الطلق وتتطلب إضافة مادة تساعد على زيادة فاعلية 
للوصول  للوقود  اخلشب كمادة مساعدة  نشارة  أو  القش  احلرق مثل  عملية 
لدرجة احلرارة التى تضمن االحتراق الكامل للمادة اخلام. ويعيب هذه الطريقة 
للبئية ملا يحمله من  الدخان املتصاعد عن عملية احلرق حيث يشكل تلوثاً 
روائح كريهة وغبار إذا كان اإلحتراق غير كامل. ويعتبر املكان املناسب للحرق 
في الهواء الطلق من أهم العوامل احملددة الستخدام هذه الطريقة من حيث 
منها  التخلص  املراد  الذبائح  نوعية  متثل  كما  الرياح.  واجتاه  سرعة  مراعاة 
مشكلة أخرى فالذبائح عالية الدهون حتترق سريعا وتستهلك كمية أقل من 

الوقود.

الطريقة الثانية:

هي احلرق البيولوجي وهو احلرق املنظم للمخلفات العضوية وإحالتها 
إلى رماد باستخدام أفران مصممة خصيصاً لذلك يطلق عليها أحيانا 
احلرارة  إن درجة   .)Biological Incinerators( البيولوجية بأفران احلرق 
البيلوجية  احلرق  أفران  في  اخمللفات  بقاء  ومدة  والتقليب  األكسجني  وكمية 
من العوامل التي يجب تنظيمها إلمتام عملية احلرق وتفادي انبعاث الغازات 
غير  العضوية  واملركبات  الكربون،  أكسيد  كأول  الكريهة  والروائح  السامة 
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كاملة االحتراق من املداخن. فعملية احلرق يجب أن تتم في درجة حرارة عالية) 
أكثر من100ْ  م في بعض احلاالت( ويجب إمداد العملية باألكسجني الكافي 
وتركها ملدة كافية كي تتأكسد كل املواد العضوية املوجودة وتتحول إلى غاز 

ثاني أكسيد الكربون وماء. 
وهي طريقة فعالة للتخلص من اجلثث حيث ال تشكل أي مصدر من مصادر 
التلوث ومن خاللها ميكن التأكد من اإلحتراق الكامل للجثث. والعوامل املؤثرة 
في استخدام هذه الطريقة تتمثل في تكلفتها العالية، وأماكن وجود تلك 
احملارق، وسعتها احملدودة والتى ال تسمح بإستخدامها في حالة إنتشار األمراض 

بصورة وبائية.

الطريقة الثالثة :

كطريقة  الهوائية  بالستائر  املزودة  احملارق  استخدام  طريق  عن  احلرق  هي 
جديدة تستخدم بصورة متنامية للتخلص من اجلثث في حال إنتشار األوبئة. 
وتتكون احملرقة من مروحة كبيرة تتحرك بواسطة ماكينة ديزيل يتم توصيلها 
إلى مواسير لضخ الهواء إلى حفرة طويلة ضيقة بسرعة عالية قد تصل إلى 
265 كم في الساعة. وحتدد أبعاد احلفرة على حسب عدد احليوانات أو الذبائح 
املراد التخلص منها. وتتميز هذه الطريقة بإمكانية نقلها إلى موقع احليوانات 
النافقة واالعدامات ، كما أنها صديقة للبيئة حيث تستخدم املواد النباتية 

كمصدر للوقود . بينما تكمن عيوبها في التكلفة العالية.
التخلص بالدفن :

عند إختيار طريقة الدفن للتخلص من جثث احليوانات النافقة ومخلفات 
ونفايات املسالخ، يجب أن تتم هذه العملية خالل أربع وعشرين ساعة، وذلك 

بحفر حفرة يتم ملئها باملواد املراد التخلص منها وإضافة األتربة عليها.

وهناك إسلوبان للتخلص من اإلعدامات بالدفن:

األول : الدفن فى حفر أو أخاديد مفتوحة إلضافة املزيد من املادة اخلام 
)اإلعدامات(، ولكن لوحظ أن هذا اإلسلوب له العديد من التأثيرات السلبية 
على البيئة خاصة املياه اجلوفية، كما أن إنخفاض درجة حرارة مكان الدفن 
هذا  البيئى.  التلوث  إنتشار  فرص  من  يزيد  مما  األنسجة  حتلل  عملية  يؤخر 
باإلضافة إلى احتمال وصول احليوانات الضارية الى املواد املدفونة من خالل هذه 

الفتحات مما يساعد على إنتشار األوبئة.  

الثاني: إستخدام طريقة احلفر املغلقة وهو املفضل خاصة فى حال 
إنتشار األوبئة فى اعداد كبيرة من املاشية.
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وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على فعالية التخلص من اجلثث بالدفن 
وذلك على النحو التالي:

نوع التربة.  .1

التضاريس.  .2
املسافة إلى املكان املستخدم.  .3

عمق املياه اجلوفية.  .4

توافر معدات احلفر.  .5
الطقس.  .6

بناء على ما تقدم يجب أن يكون مكان الدفن بعيدا مبا ال يقل عن 30 م 
عن أماكن االنتاج وأيضاً بعيدا عن مصادر املياه. ويفضل استخدام األماكن ذات 
التربة الناعمة مثل الطفلة أو الصلصال للتقليل من أثر هذه الطريقة على 
املياة اجلوفية. كما يجب بناء سور حول حفر الدفن ملنع وصول الضواري إليها.

التخلص بالدفن في مكان النفوق

التخلص  طرق  أقل  النفوق  مكان  في  بدفنها  اجلثث  من  التخلص  يعتبر 
اجلوفية، وميكن  املياه  تلوث  إلى  يؤدى  اإلختيار ألنه  استخداما وال يفضل هذا 

قبوله فقط في حال تطبيق االشتراطات الصحية التى متنع ذلك. 

ولتطبيق اإلشتراطات الصحية والبيئية السليمة إلستخدام طريقة التخلص 
من اجلثث بالدفن فى مكان النفوق يجب اتباع املعايير التالية:

معدل الدفن ال يزيد عن بقرة واحدة ، وسبعة أغنام ، أو ما ال يزيد عن   .1
النمو  500 كيلوجرام من أي من احليوانات األخرى واألبقار غير كاملة 
املياة  وذلك في حال وجود معدل عال من  العام،  للفدان في  واألغنام 

اجلوفية.

معدل الدفن ال يزيد عن سبعة أبقار، وسبعة وأربعون من األغنام، أو   .2
ما ال يزيد عن 3500 كيلوجرام من أى من احليوانات االخرى واالبقار غير 
كاملة النمو واألغنام للفدان في العام  وذلك فى حال وجود معدل غير 

عال من املياه اجلوفية.

األرض املسموح بالدفن فيها يجب أن ال تزيد على 10% من املساحة   .3
اململوكة لصاحب قطعان املاشية التى ظهر بها الوباء أو فدان أيهما 

أكبر.
يحظر الدفن فى املناطق املنخفضة احملتمل تعرضها للسيول.  .4
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يجب تغطية املادة اخلام مباشرة بطبقة ال تقل عن 15 سم من   .5
من  سم   75 عن  النهائي  الغطاء  سمك  يقل  أال  ويجب  التربة 

التربة.

أو  أو حفرة  أخدود،  في  بل  األرض  اجلثث عل سطح  وضع  جتنب   .6
مغارة حتت األرض مع تغطيتها بالتربة.

يجب عمل فتحة في بطن جثث احليوانات التي يزيد وزنها عن 75   .7
كيلو جرام للسماح بخروج الغازات املنبعثة من التحلل اجلرثومى 

لألنسجة.

يحدد مكان الدفن طبقاً للمعايير التالية:

يبعد مبا ال يقل عن 90 م من اآلبار اجلوفية ومصادر املياة  	·
الطبيعية. 

يبعد مبا ال يقل عن 15 م من القنوات املائية. 	·

يبعد مبا ال يقل عن 90 م عن املزارع اجملاورة. 	·

وجتدر اإلشارة إلى أن دفن احليوانات النافقة تعتبر الطريقة املفضلة 
للتخلص من اجلثث في حال تفشى أمراض معدية وبائية عدا مرض جنون 
والتكلفة   ، اجلثث  كبيرة من  أعداد  التخلص من  وذلك لسهولة  البقر، 

اإلقتصادية املنخفضة واجلوانب السلبية احملدودة على البيئة.

طرق معاجلة اإلعدامات اخملتلفة باملسالخ وجثث احليوانات النافقة

أوالً: املواد األشد خطورة:

وهى الفئة األكثر خطورة على الصحة العامة وتشمل احليوانات وذبائح 
البقر.  إصابتها مبرض جنون  يحتمل  والتى  أجزاء منها  أو  احليوانات، 
والطريقة املصرح بها للتخلص من هذه املواد هى احلرق بتحويلها إلى 
رماد بواسطة األفران اخلاصة بهذه الفئة ثم دفن الرماد فى مدفن 

صحى شكل رقم )4( .
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ثانياً: املواد شديدة اخلطورة

ومواد هذه الفئة تشكل خطورة على الصحة العامة وتشمل احليوانات   
الوادى املتصدع، الطاعون  الوبائية )احلمى الفحمية، حمى  باألمراض  املصابة 
ذبائح  وكذلك   – الوبائية  االمراض  من  وغيرها  والقدم(  الفم  مرض  البقرى، 
احليوانات واجزائها الغير صاحلة لإلستهالك اآلدمى نتيجة اصابتها باالمراض 
بها  املصرح  والطريقة  اخملتلفة.  الباثولوجية  والتغيرات  والطفيليات  املعدية 
للتخلص من هذه املواد هى احلرق بتحويلها إلى رماد بواسطة األفران اخلاصة 
بهذه الفئة ثم دفن الرماد فى مدفن صحى. أو بتحويلها إلى أسمدة، ومخصبات 
للتربة، والغاز الطبيعى )امليثان( فى مصانع معاجلة مخصصة لهذا الغرض 

شكل رقم )5(. 

شكل رقم )4(: يوضح طرق التخلص من جثث احليوانات املصابة مبرض 
جنون البقر
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شكل رقم )5(: طرق التخلص من جثث احليوانات املصابة باألمراض الوبائية 
واملعدية

وهناك دول تسمح قوانينها باستخدام الناجت فى تغذية االسماك أو استخالص 
الدهون لألغراض الصناعية اخملتلفة. ولكننا ال ننصح بذلك ونوصى بالتخلص 
من هذه الفئة من اخمللفات بتحويلها إلى رماد ودفن الرماد فى مدفن صحى. 

يجب أن تعالج املواد شديدة اخلطورة فى مصنع مخصص لهذه النوعية   *
من املواد.

فى حالة وجود مخاطر لتلوث البيئة أثناء النقل، أو فى حالة ندرة وقلة   *
الكميات املطلوب التخلص منها، أو لعدم وجود وسائل نقل متاحة، أو 
فى حالة كون املسافة املطلوب نقل هذه املواد تشكل عائقا يؤدى الى 
احتمال حدوث تلوث البيئة أثناء عملية النقل، يتم التخلص من املواد 

شديدة اخلطورة باحلرق أو الدفن.
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ثالثاً - املواد األقل خطورة:

تشتمل على مخلفات املسالخ الغير صاحلة لإلستهالك اآلدمى طبقا   
ويتم  العامة.  الصحة  على  خطورة  تشكل  وال  والديانات  والتقاليد  للعادات 

معاجلتها فى:
مصانع إنتاج مساحيق حلم وعظم.  -1

مصانع إنتاج الكيماويات والعقاقير واملستحضرات احليوية.  -2
مصانع إنتاج أغذية احليوانات االليفة.  -3

مصانع إلنتاج مصدر للطاقة )الغاز احليوي(.  -4
مخلفات  معاجلة  مصانع  فى  املعاجلة  عن  الناجتة  للمواد  وبالنسبة 
املسالخ - مساحيق اللحم والعظم والدم والدهون فيمكن االستفادة منها 
ومخصبات  أو كسماد   ، احليوانى(  للبروتني  )مصدر  واالسماك  للطيور  كغذاء 
للتربة أو التخلص منها باحلرق فى أفران خاصة ثم دفن الرماد فى مدفن صحى 

شكل رقم )6(.

شكل رقم )6(: طرق التخلص من مخلفات ونفايات املسالخ

جتميع ونقل اخمللفات والنفايات واالعدامات باملسالخ:

ال  خاصة  أوعية  فى  واالعدامات  والنفايات  اخمللفات  ونقل  جتميع  يتم    
تسمح بتسرب السوائل منها، ومميزة بلون خاص ومدون عليها " إعدامات" "حلوم 

وأحشاء غير صاحلة لإلستهالك اآلدمى".
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اخملصصة  األوعية  للون  مخالف  األوعية  هذه  لون  يكون  أن  ويشترط   *
للحوم واألحشاء الصاحلة لإلستهالك اآلدمى.

كما يشترط ان تكون البيانات املدونة على األوعية اخملصصة لإلعدامات   *
واضحة ومكتوبة بخط كبير  ال يقل عن خط " 20 ".

يتم تصميم األوعية بحيث يسهل نقلها بوسائل النقل اخملتلفة )تريالت   *
– حاويات – شوك وخالفه(، وكذلك يشترط فيها أن تكون محكمة 
الغلق وال تسمح بتسرب أى سوائل منها، و مصنوعة من مواد غير 
قابلة للصدأ ومصممه بحيث ال ينشأ عنها أي تلوث بيئي أثناء حتميلها 
باخمللفات أو تفريغها منها أو أثناء حتركها، ويفضل أن تكون مصنوعة 
من معدن اإلستانليس استيل ومبقاسات مختلفة، ومحمولة على قاعدة 
لتثبيتها  وفرامل  بعجل  ومزودة  املعدن  نفس  من  مصنوعة  متحركة 

والتحكم في حركتها أثناء عمليات التحميل والتفريغ.  

كذلك يشترط توفير جهاز لتنظيف وتطهير األوعية واحلاويات ووسائل   *
اخملصصة  املنطقة  فى  مكانه  ويكون  مباشرة،  اإلستخدام  بعد  النقل 
ملعاجلة اخمللفات احليوانية وبعيداً عن املنطقة اخملصصة للذبائح واللحوم 

واألحشاء الصاحلة لإلستهالك االدمى.

وفى هذا املقام جتدر اإلشارة إلى أن بعض املسالخ بها مصنع ملعاجلة   *
اخمللفات والنفايات واإلعدامات واالحشاء الغير صاحلة لإلستهالك اآلدمى، 
إال أنه من األفضل – من وجهة نظر الصحة العامة، وكذلك كفاءة 
عملية املعاجلة والتصنيع – أن تكون مصانع معاجلة اخمللفات والنفايات 
واالعدامات خارج املسالخ بحيث يكون متاحا لها معاجلة مواد خام يتم 
منطقة طبقا حلجم  أو  مبدينة  املوجودة  املسالخ  من جميع  جتميعها 

اخمللفات والطاقة االستيعابية للمصانع.

اخمللفات  ملعاجلة  واالقتصادية  الصحية  الناحية  من  املثلى  والطريقة   *
والنفايات واالعدامات هى املعاجلة باحلرارة داخل مراجل بخارية اسطوانية 
بهدف الوصول الى درجة حرارة 133 ° م فى عمق املواد اخلام وملدة 20 
متاماً  والقضاء  املعاجلة  املواد  تعقيم  الى  يؤدى  مما   ، االقل  دقيقة على 
على جميع انواع امللوثات البيولوجية )بكتريا – فيروسات – فطريات – 
طفيليات – سموم بكتيرية وفطرية(. باالضافة الى ان املردود االقتصادى 
من املواد املعاجلة يكون عالياً ويضاهى التكاليف املستثمرة فى إنشاء 

مصانع معاجلة اخمللفات.
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وتوجد اآلن عدة طرق ملعاجلة اخمللفات والنفايات واالعدامات باملسالخ،   *
تهدف جميعها إلى فصل املكونات الثالث االساسية فى املواد املعاجلة 
وهى : الدهون – املاء – املواد الصلبة غير الدهنية ، باالضافة الى أن 
املواد املنتجة )الدهون ، ومساحيق اللحم والعظم( تكون قد أصبحت 

آمنة نتيجة خلوها من امللوثات البيولوجية بعد املعاجلة الفعالة.

باملسالخ  واالعدامات  والنفايات  اخمللفات  ملعاجلة  االن  املتاحة  والطرق   *
ميكن تقسيمها إلى اربعة فئات:

الفئة االولى: أ - 
وهى الطرق التقليدية التى تعتمد على املعاجلة باحلرارة اجلافة للمادة اخلام، 
أو بإستخدام مذيبات  )الضغط(  امليكانيكية  بالوسائل  الدهون  مع فصل 

الدهون.

ب - الفئة الثانية:
وهى طرق املعاجلة املستمرة باحلرارة اجلافة مع وجود برمية ضغط إلستخراج 

الدهن.

ج - الفئة الثالثة:
وهى طرق املعاجلة شبه املستمرة باحلرارة الرطبة مع فصل الدهون باستخدام 

اجهزة الطرد املركزى.

د - الفئة الرابعة:
املنصهرة  الدهون  وفصل  الرطبة  باحلرارة  املستمرة  املعاجلة  طرق  وهى 

بواسطة اجهزة الطرق املركزى. 
إلى  اخلام  املواد  او تقطيع  الفئة هو فرم  والعامل االساسى فى هذه   
جزيئات ال يزيد قطرها عن 50 مم ، ثم تعريضها لدرجة حرارة حوالى 90 °م 
بصفة مستمرة لفصل الدهن املنصهر ثم استخدام برمية ضغط الستخراج 

ما تبقى من الدهن باملواد اجلافة ، ثم جتفيف املواد الصلبة وتعقيمها. 
والعيب االساسى فى طرق املعاجلة باحلرارة الرطبة املستمرة، وكذلك   
طرق املعاجلة باحلرارة اجلافة املستمرة أنها ال حتقق الضوابط املوضوعة من قبل 
االجهزة الرقابية فى السوق األوروبية أو الواليات املتحدة األمريكية، مما يتطلب 

تعقيم مساحيق اللحم والعظم بعد فصل الدهن وبخر املاء.
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اإلشتراطات الصحية فى مصانع معاجلة مخلفات ونفايات املسالخ:

وإعدامات  ونفايات  اخلاصة مبصانع معاجلة مخلفات  واملنشآت  املبانى   -1
.)High ways( املسالخ يجب أن تكون بعيدة عن الطرق السريعة

مصانع معاجلة اخمللفات احليوانية شديدة اخلطورة، يجب اال تكون فى   -2
نفس املوقع اخملصص للمجازر ومصانع جتهيز اللحوم وتصنيعها.

يسمح فقط وفى حالة الضرورة بوجود مصانع معاجلة اخمللفات شديدة   -3
اللحوم  جتهيز  ومصانع  للمجازر  اخملصص  املوقع  نفس  فى  اخلطورة 
اآلخر  عن  مصنع  كل  ملبانى  التام  الفصل  احلالة  هذه  فى  ،ويشترط 
أو األحشاء الصاحلة لإلستهالك اآلدمى،  اللحوم  لتفادى حدوث تلوث 

وكذلك لتفادى حدوث تلوث بيئى.

تكون  أن  اجملازر  ونفايات  يراعى فى تصميم مصانع معاجلة مخلفات   -4
مكونة من قسمني:

. Unclean section قسم املواد اخلام  -1
  Clean Section 2-  قسم املواد املعاجلة

  Unclean section )قسم املواد اخلام )اخمللفات املطلوب معاجلتها  -5
يحب أن يكون ملحقا به منطقة مغطاه إلستقبال اخمللفات املطلوب   
سهل  يكون  أن  وإنشائه  تصميمه  فى  يراعى  وكذلك  معاجلتها، 
التنظيف والتطهير. وارضيات هذا القسم يجب أن يكون بها ميول فى 
إجتاه قنوات الصرف الصحى تسمح بسهولة التخلص من السوائل 
الناجتة عن املواد اخلام ، وكذلك املياه املستخدمة فى أعمال التنظيف 

والتطهير.
كذلك يجب توفير دورات مياه وغرف لتغيير املالبس للعاملني، وأحواض   

لتنظيف وتطهير أيدى العاملني مزودة مبياه باردة وساخنة.
سيتم  التى  اخمللفات  حلجم  مناسباً  يكون  ان  يجب  املصنع  حجم   -6
معاجلتها وذلك من خالل دراسة عدد احليوانات التى تذبح سنوياً ، وعدد 
املنصرمة،  اخلمسة  االعوام  اعدامها خالل  مت  التى  والذبائح  احليوانات 
العامة  الصحة  على  ومدى خطورتها  اإلعدام  أسباب  حتديد  وكذلك 

وصحة البيئة.

قسم اخمللفات اخلام يجب ان يزود بآالت لتقطيع املواد اخلام الى احجام   -7
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صغيرة نسبياً ليسهل نقلها الى املرجل البخارى )أوتوكالف(.

حرارة  درجة  لقياس  باجهزة  )اوتوكالف(  البخارى  املرجل  تزويد  يراعى   -8
اخلام  املواد  معاجلة  عنده  يتم  الذى  اجلوى  الضغط  وكذلك  التشغيل 

للتيقن من أن عملية املعاجلة تتم طبقا لطريقة التشغيل املعتمدة.

يراعى عند تصميم وإنشاء مصنع معاجلة مخلفات املسالخ أن يوضع   -9
  Unclean section فى االعتبار الفصل التام بني قسم اخمللفات اخلام
،  وقسم املواد املعاجلة Clean section وكذلك املواد املعاجلة واخملزنة 

باملصنع ملنع حدوث أى تلوث من املواد اخلام إلى املواد املعاجلة واخملزنة.

يجب ان يتوفر مبصنع اخمللفات التسهيالت والتجهيزات املناسبة لتنظيف   -10
وتطهير األوعية املستخدمة فى جتميع ونقل املواد اخلام واملواد املعاجلة، 
يسمح  ال  بحيث  وشوك  وحاويات  تريالت  من  النقل  وسائل  وكذلك 
مبغادرتها املصنع اال بعد ان يتم التأكد من تنظيفها وتطهيرها حرصاً 

على عدم حدوث تلوث بيئى.

واملياه  السوائل  ملعاجلة  وحدة  اخمللفات  معاجلة  مبصنع  يلحق  ان  يجب   -11
الناجتة عن عملية معاجلة اخمللفات اخلام وذلك قبل التخلص منها فى 

الصرف الصحى العام.

مخلفات  معاجلة  عملية  أثناء  توافرها  الواجب  الصحية  االشتراطات 
ونفايات وإعدامات املسالخ:

نفايات ومخلفات وإعدامات املسالخ يجب العمل على معاجلتها وتصنيعها   -1
عقب وصولها ملصنع معاجلة اخمللفات، أو حفظها حتت إشتراطات صحية 
حلني تصنيعها دون أن تتعرض للتلف أو حتدث تلوث بيئى فى املنطقة 

املقام عليها املصنع.

جتميع  فى  املستخدمة  النقل  ووسائل  واألجهزة،  واألدوات،   ، األوعية   -2
تنظيفها  العمل على  ونفاياتها يجب  املسالخ  ونقل وجتهيز مخلفات 
وتطهيرها قبل إعادة استخدامها مرة أخرى، وقبل مغادرتها املصنع إلى 

حيث مصادر جتميع اخمللفات والنفايات.

لهم  غير مصرح   Unclean section اخلام املواد  العاملون فى قسم   -3
بدخول قسم املواد املعاجلة Clean section  ولذلك يجب متييز زيهم 
ومالبسهم بلون مخالف لتلك اخملصصة للعاملني بقسم املواد املعاجلة 
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.Clean section

املواد  ونقل، وجتهيز  املستخدمة فى جتميع،  واالجهزة  واالدوات  األوعية   -4
امللوثة Unclean section  يجب احلرص على  املواد  اخلام فى قسم 
عدم نقلها إلى قسم املواد املعاجلة clean section  أو استخدامها فى 

جتميع، ونقل، وجتهيز املواد املعاجلة.

السوائل الناجتة عن املواد اخلام وكذلك املياه املستخدمة فى جتهيز املواد   -5
اخلام فى قسم املواد امللوثة يجب معاجلتها لتأكيد خلوها من امللوثات 

البيولوجية قبل التخلص منها فى قنوات الصرف العمومية.

يجب تطبيق نظام أو طريقة محكمة ملنع وصول الطيور، والقوارض،   -6
واحلشرات، والضوارى إلى داخل مصنع معاجلة اخمللفات للحيلولة دون 

نشر األوبئة وحدوث تلوث بيئي.

االشتراطات  حتت  املسالخ  وإعدامات  ونفايات  مخلفات  معاجلة  يتم   -7
الصحية التالية:

اخمللفات والنفايات واإلعدامات شديدة اخلطورة يجب معاجلتها باحلرارة  أ - 
الرطبة )البخار حتت ضغط جوى( بحيث ال تقل درجة احلرارة فى عمق 
املواد املعاجلة عن 133 ° م وملدة ال تقل عن 20 دقيقة عند ضغط 
جوى يعادل 3 بار. وحتى ميكن حتقيق هذا الهدف )درجة احلرارة والزمن 
إلى قطع صغيرة ال  املراد معاجلتها  اخلام  املواد  احملدد( يجب تقطيع 
يـزيد قطرها عن 50 مم وذلك بإستخدام مفارم وخالطات كهربائية، 

وأن تستمر عملية املعاجلة احلرارية ملدة ال تقل عن 4-3 ساعات.
ب - املراجل البخارية املستخدمة فى عملية معاجلة املواد اخلام باحلرارة 
يجب تزويدها باجهزة تسجيل درجات احلرارة والضغط اجلوى فى مناطق 

التحكم احلرجة اخملتلفة باملرجل 
ج - كذلك يجب التأكد من سالمة االجهزة املستخدمة فى تقطيع املواد 
اخلام )املفارم واخلالطات الكهربائية( لتالفى اى اعطال أو تلف بتلك 

االجهزة يؤدى الى زيادة حجم القطع عن 50 مم.

د - يجب وضع برامج تنفيذية ملتابعة عملية تركيب وتشغيل االجهزة 
وصيانتها دورياً حتى ال يتعرض املصنع للتوقف عن العمل مما يؤدى 

الى تلف املواد املعاجلة وحدوث تلوث بيئى.
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املزودة  القياس  أجهزة  ومعايرة  ملتابعة  زمنية  برامج  وضع  يجب  كذلك  هـ- 
بالرجل البخاري.

 تتم طبقا للضوابط احملددة لها )درجة احلرارة / الزمن احملدد(.
و - بالنسبة للمنتج النهائى )املواد اخلام التى مت معاجلتها( يجب احلرص على ان 
يتم نقلها وتداولها وتخزينها دون تعرضها للتلوث خاصة من املواد اخلام غير 

املعاجلة. وكذلك مبنع وصول الطيور، والقوارض، واحلشرات، والضواري اليها.

احلرص على ان يتم نقلها وتداولها وتخزينها دون تعرضها للتلوث خاصة من   
املواد اخلام الغير معاجلة، وكذلك مبنع وصول الطيور، والقوارض، واحلشرات، 

والضوارى، اليها.

ز -  ضوابط جودة املنتج النهائى:
يكون خالياً من البواغى اخلاصة مبيكروب الكلوستريدمي بيرفرينجينز.  *

يكون خاليا من ميكروبات الساملونيال.  *
املعوية  للمجموعة  خاليا  عشرة  من  اكثر  بوجود  يسمح  ال   *

)Enterobacteriacae( لكل جرام من املواد املعاجلة.
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