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مقدمة

متعددة  أغراض  ذات  هائلة  ثروة  احليوانات  ذبح  عن  الناجتة  اخمللفات  تعتبر 
تتطلب وضع تخطيط حضارى لإلستفادة منها بطريقة صحية وإقتصادية، 
اخملتلفة  التصنيع  أغراض  في  واستخدامها  للبيئة  تلوثها  من  للحد  وذلك 
بإنشاء  التنمية  مشاكل  ملواجهة  منها  اإلقتصادى  العائد  على  للحفاظ 

صناعات حديثة وتشغيل األيدى العاملة.

وميكن تقسيم اخمللفات احليوانية الناجتة من املسالخ إلى:

مخلفات قابلة لإلستهالك اآلدمى:  ونوعية هذه اخمللفات تختلف من بلد 
لألفراد  املادى  والدخل  الغذائية،  والتقاليد  الدينية،  للعقائد  طبقا  آخر  إلى 
وتشمل أحشاء احليوانات املذبوحة كالكالوى – الكبد – القلب – اللسان 
– املخ – األمعاء – الكرش – الكوارع – الطحال – الرئتني – الضرع – حلم 

الرأس وخالفها )ملحق رقم 1(.

ومخلفات غير قابلة لإلستهالك اآلدمى: وتشتمل على اجللود - الشعر – 
الصوف – القرون - احلوافر – مخلفات الكرش واألمعاء – املثانة – الرحم..... 
صالحيتها  عدم  يثبت  التى  منها  أجزاء  أو  الكاملة  الذبائح  وكذلك  الخ، 

لإلستهالك اآلدمى بعد تعرضها للفحص قبل و بعد الذبح.

اللحم  مساحيق  إنتاج  في  أيضا  املسالخ  مخلفات  من  االستفادة  ميكن 
والعظم، ومسحوق الدم كمكونات لعالئق احليوان والدواجن لكثرة إحتوائها 
على البروتني احليوانى وبعض األمالح املعدنية، ويعتبر ذلك أدنى درجة لإلستفادة 
من مخلفات املسالخ. هذا باإلضافة إلى صناعة دبغ اجللود وتصنيع اجليالتني 
والغراء والصناعات القائمة على اإلستفادة من شعر وصوف ووبر احليوانات 

اخملتلفة )ملحق رقم 1(.
اإلقتصادى  املردود  زيادة  ألمكن  اخمللفات  تلك  من  اإلستفادة  أحسن  ما  وإذا 
األساسية  مكوناتها  إلى  وحتويلها  تدويرها  خالل  من  وذلك  اخمللفات  لهذه 
من البروتينات والدهون إلستخدامها فى شتى األغراض الصناعية بدال من 

إستخدامها كإضافات لعالئق احليوان والدواجن فقط )ملحق رقم 1(.
وكما أن خمللفات املسالخ مردود إقتصادى كبير ومهم يسهم فى حل مشكلة 
التنمية إال أن اخمللفات غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي قد يكون لها أثر كبير 
وإلقاء  العراء  فى  واألمعاء  الكرش  محتويات  فتراكم  اإلنسان،  صحة  على 
وإنبعاث  احلشرات  تكاثر  على  يساعد  الطلق  الهواء  في  املسلخ  اعدامات 

الروائح الكريهة وتلوث البيئة. 
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من هذا املنطلق تبرز أهمية دور املسالخ فى إحكام السيطرة على التعامل 
/ محتويات  اجللود   / )الدم  والتجهيز  الذبح  الناجتة عن عمليات  اخمللفات  مع 
الكرش واألمعاء / القرون/ األظالف....الخ( والتي تقدر كمياتها بحوالي 50 % من 
وزن احليوان احلي، باإلضافة إلى اللحوم التي يثبت عدم صالحيتها لإلستهالك 
اآلدمى نتيجة تلوثها أو اصابتها مبسببات األمراض البكتيرية أو الفيروسية أو 

الطفيلية )شكل رقم 1(. 

والعمل على  )اآللية(  إمكانيات املسالخ احلديثة  كيفية االستفادة من 
خفض املصروفات:

نظراً لطبيعة وخصائص املسالخ اآللية واالستثمارات الكبيرة التي يتم إنفاقها 
فى هذا الشأن، لذا يجب أن تدار هذه املسالخ على أساس إقتصادى سليم 

يخرج بها عن دائرة التعقيدات اإلدارية واملالية.
إن تنوع اخمللفات باملسالخ كما ذكر سابقا والتي تتمثل في الدم وتعدد إستخداماته 
وكذا البالزما املستخلصة منه، الفراء، اجللود، الصوف والشعر بأنواعه، واألظالف 
والعظام، والكرش واألمعاء ومحتوياتها، والسائل املرارى، واحلصوات املرارية )خرز 
إلى  باإلضافة  والذبائح،  احليوان  مخلفات  من  وغيرها  الصماء  والغدد  البقر(، 
الذبائح واللحوم املعدومة واحليوانات النافقة يفرض على إدارة املسلخ ضرورة 
االستفادة منها لتوفير فائضاً مالياً يعينها على أمور التطور والصيانة ومصدراً 

لإليراد وزيادة الدخل.
ويجب أال يقتصر األمر على اإلستفادة من مخلفات املسالخ الكبيرة فقط، بل 
ميتد ليشمل املسالخ الصغيرة ونقاط الذبح بالقرى والهجر حلماية املواطنني 

الذين يقطنون هذه املناطق من األمراض وكذلك البيئة.

املردود الصحي واالقتصادي ملعاجلة مخلفات املسالخ:

تفيد الدراسات التي متت في مجال التخلص أو االستفادة من مخلفات )نفايات( 
املسالخ أن 54% من وزن األبقار و 52% من وزن األغنام التى تذبح يستفاد منها 
كغذاء لإلنسان. لذلك فإن ماليني األطنان من مخلفات املسالخ غير الصاحلة 
على  خطورة  تشكل  ال  حتى  معاجلتها  مطلوب  عام  كل  اآلدمى  لإلستهالك 
الصحة العامة ولبيئة، وفى نفس الوقت ليكون لها مردود إقتصادى والذي يقدر 

بـ %12 على األقل من الدخل العام لصناعة اللحوم.
والبديل ملعاجلة أو االستفادة من مخلفات املسالخ هو التخلص منها باحلرق 
أو الدفن، وهذا األسلوب يترتب عليه خسائر اقتصادية، باإلضافة إلى املشاكل 

الصحية اخلطيرة الناجمة عن تلوث البيئة.
أن مخلفات املسالخ تشكل حوالي 38%،  48% و50% من وزن االبقار واالغنام 
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واألبل احلية على التوالى. وأن أكثر من نصف هذه الكمية ال تصلح لإلستهالك 
للعادات  طبقاً  وكذلك  والكيميائية  الفيزيائية  خواصها  حيث  من  اآلدمى 
والتقاليد الغذائية والديانات في كل بلد، ونتيجة لذلك فإن جزء مهم من ناجت 
صناعة اللحوم يفقد وال يستفاد منه، هذا باإلضافة إلى الزيادة املتصاعدة فى 

تكلفة التخلص من هذه اخمللفات.
وفى هذا املقام يجب ان يشار إلى أن القيمة احلقيقية لثمن احليوان احلى هى 
محصلة ثمن الذبيحة باالضافة الى ثمن مخلفات احليوان حيث متثل قيمة 
أما   ،%  5.5 اخمللفات  وباقى   %4.5 اجللد  ميثل  بينما   ،%90 األبقار  في  الذبيحة 
بالنسبة لألغنام فإن ثمن الذبيحة ميثل 88%، بينما اجللد وباقي اخمللفات ميثل 

6 % من قيمة ثمن احليوان احلي.

ماعدا   - احليوان  مصدره  او  احليوان  ينتجه  شئ  أي  تَعَتِبر  اللحوم  وصناعة 
ميكن  احليوانية  اخمللفات  فإن  لذلك  حيوانية  مخلفات  عن  عبارة   – الذبائح 

تقسيمها إلى مجموعتني:
اجملموعة األولى: مخلفات حيوانية صاحلة لالستهالك اآلدمي.

اجملموعة الثانية: مخلفات حيوانية غير صاحلة لالستهالك اآلدمى.
في صناعة اللحوم يطلق لفظ  Variety Meat  على اخمللفات احليوانية الصاحلة 
وحتت  مبردة  وتصنيعها  وجتهيزها  جتميعها  يتم  حيث  اآلدمى،  لإلستهالك 
من  فصلها  يتم  التي  اللحوم  تعتبر  كذلك  املالئمة.  الصحية  االشتراطات 
الرأس، والشحوم الصاحلة لإلستهالك اآلدمى والتى يتم احلصول عليها أثناء 
الذبح مثل الشحوم املوجودة حول الكرش واملعدة، أو تلك التي يتحصل عليها 
ودهن  الكلية،  الظهر وحول  الذبائح مثل دهن منطقة  وتقطيع  أثناء جتهيز 

الكرش مخلفات صاحلة لالستهالك اآلدمي )ملحق رقم 1(.
وبالتالي ميكن تقسيم االحشاء التي تعتبر من اخمللفات الصاحلة لالستهالك 

اآلدمي إلى مايلى:
املخ،  اللسان،  الرأس"،  أحشاء حمراء وتشمل: عضالت الفكني " حلم  	·

الكبد، القلب، الكلى و العكوة "الذيل" وخالفه.
الغدة  البنكرياس،  األمعاء،  الكرش،  الدهون،  وتشمل:  بيضاء  أحشاء  	·
التيموسية، املقادم األمامية واخللفية )الكوارع(، واألجزاء التي يتم إزالتها 

أثناء جتهيز الذبيحة.
وتعتبر األحشاء سريعة التلف والفساد نظراً ألنها حتتوى على كميات أكبر من 
املاء مقارنة باللحوم، كما أن بعضها مثل الكبد والكلى حتتوى على كميات 
أكبر من النشويات مقارنة باللحوم. ولذلك يجب التأكيد على أهمية احلفاظ 
صالحيتها  من  التأكد  بعد  تبريدها  سرعة  على  بالعمل  التلف  من  عليها 
لإلستهالك اآلدمي ثم جتهيزها وتصنيعها لتسويقها إما مبردة أو مجمدة – أو 
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إستخدامها فى إنتاج منتجات غذائية جديدة.
ويجب التنبيه هنا أن بعض أنسجة وأعضاء جسم احليوان قد تشكل خطورة 
مثل: مرض  احليوانية  األوبئة  انتشار  إلى  وتؤدى  اإلنسان  شديدة على صحة 
جنون البقر، واحلمى الفحمية، وحمى الوادى املتصدع، والطاعون البقري، ومرض 
الفم والقدم وغيرها من األمراض الوبائية. هذا باإلضافة إلى األخطار الناجتة 
احليوية،  واملضادات  املبيدات احلشرية،  اخملتلفة مثل  الكيميائية  املتبقيات  من 
الزئبق،  مثل  الكيميائية  الثقيلة  والعناصر  والفطرية،  البكتيرية  والسموم 
التى  الكيميائية  املواد  من  وغيرها  والزنك  والنحاس،  والرصاص،  والكادميوم، 
تدخل فى صناعة دبغ اجللود. لذلك فإن دول عديدة في الوقت احلاضر حتظر 
على  حرصاً  لإلنسان  الغذائية  االغراض  فى  اللحوم  مخلفات  من  االستفادة 
جودة وسالمة الغذاء واستيفاؤه لإلجراءات الرقابية واشتراطات اجلودة. كما أنه 
يوجد حظر إلستخدام كل من املخ والنخاع الشوكى فى دول السوق االوروبية 

املشتركة منذ إكتشاف وباء جنون البقر. 

أهمية معاجلة مخلفات املسالخ:

يجب التأكيد على أهمية معاجلة نفايات املسالخ حلماية البيئة من التلوث 
ولإلستفادة من املردود اإلقتصادى لهذه اخمللفات بتدويرها وحتويلها إلى منتجات 
صناعية جديدة ال تشكل خطورة على الصحة العامة. وفى هذا اجملال يجب 
اإلشارة إلى أهمية وجود نظام عام وشامل للتجميع اآلمن للمخلفات، وطرق 
معاجلتها أو التخلص الصحى منها، حيث أنه فى غياب هذا النظام توجد 
مخاطر حقيقية على الصحة العامة والبيئة من جراء استخدام طرق معاجلة 
غير مستوفاة لإلشتراطات الصحية ملعاجلة ماليني االطنان من اخمللفات احليوانية 
باملسالخ. وحتى ال تكون مخلفات املسالخ مصدراً للتلوث بامللوثات البيولوجية 

اخملتلفة يجب أن يراعى فى تصميم املسالخ ونقاط الذبح التالي:
توفير الوسائل الكفيلة بجمع، وتخزين، والتخلص من اخمللفات غير الصاحلة  	·
لالستهالك اآلدمي باسلوب صحي سليم يحول دون تلوث الذبائح واخمللفات 

الصاحلة لالستهالك اآلدمي وانتشار امللوثات البيولوجية. 
توفير أماكن خاصة باخمللفات احليوانية غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي   ·
بعيداً عن األماكن اخلاصة بالذبائح واخمللفات الصاحلة لالستهالك اآلدمي. 
مبعنى وجود قسم مستقل متاماً لهذه اخمللفات مصدر التلوث به أماكن 
الستقبال ونقل وتخزين هذه اخمللفات عند درجات حرارة منخفضة حتول 
على  العمل  يجب  كما  منها.  لالستفادة  معاجلتها  قبل  فسادها  دون 
توفير االشتراطات الصحية اخملتلفة بتلك األماكن بصفة دائمة ومستمرة 
حتول دون إنتقال امللوثات البيولوجية من هذا القسم إلى أقسام املسلخ 

األخرى.



خملفات امل�سالخ
طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من 

��

طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من خملفات امل�سالخ

يجب العمل على إيجاد أسلوب مييز بني العبوات اخلاصة باألحشاء غير   ·
الصاحلة لالستهالك اآلدمي بإعطائها ألواناً أو عالمات غير تلك املستخدمة 
في نقل وحفظ األحشاء الصاحلة لالستهالك اآلدمي. كما يجب التأكيد 
على أهمية متييز األوعية التي تستخدم في جتميع ونقل اللحوم واألحشاء 
الغير صاحلة لالستهالك اآلدمي بلون خاص وكتابة ما يفيد أنه سيتم 

.)Condemned Meat( التخلص منها صحيا وإعدامها
يجب التأكيد على أهمية متييز األوعية التي تستخدم في جتميع ونقل   ·
اللحوم واألحشاء الصاحلة لتغذية احليوانات األليفة، واحليوانات املوجودة 
بحدائق احليوان، بحيث يكون لها لون آخر ومدون عليها ما يفيد صالحية 

. )Animal Food( محتوياتها لتغذية احليوانات
يجب متييز األوعية اخلاصة باللحوم واألحشاء الصاحلة لالستخدام اآلدمي   	·
بلون مميز ويدون عليها البيانات التي توضح أنها صاحلة لالستهالك اآلدمي 

.)Edible Meat, offal(
يجب توفير برنامج عمل يومي ألعمال النظافة مينع انتشار امللوثات من قسم  	·
اخمللفات إلى باقي أجزاء املسلخ، وكذلك برنامج عمل يحول دون انتشار 

القوارض واحلشرات.
البرامج في القسم اخلاص باخمللفات الغير صاحلة  ولضمان كفاءة هذه 
اخلاص  القسم  فى  لها  مماثلة  برامج  تطبيق  يجب  اآلدمى،  لإلستهالك 
بالذبائح واالحشاء الصاحلة لإلستهالك اآلدمي. كما يجب أن تشتمل هذه 
البرامج على أساليب لرعاية العاملني فى هذا القسم لتشجيعهم على 
االستمرار فى العمل به ورعايتهم صحيا وتأمينهم ضد االمراض التى 
ميكن ان يتعرضوا لها نتيجة طبيعة عملهم )األمراض املهنية اخملتلفة(.

يجب أن يوضع في االعتبار النظام األمثل للتهوية بحيث ال يسمح بتدفق  	·
الهواء من القسم اخلاص باألحشاء الغير صاحلة لالستهالك اآلدمي إلى 

القسم اخلاص بالذبائح واألحشاء الصاحلة لالستهالك اآلدمي.
يراعى فصل االماكن التى يتم غسل وتنظيف وتعقيم االدوات اخلاصة  	 	·
باالحشاء غير الصاحلة لالستهالك اآلدمى بعيداً عن تلك اخلاصة باالحشاء 

الصاحلة لإلستهالك االدمى.
الصاحلة  غير  واالحشاء  اللحوم  من  التخلص  أن  على  التأكيد  يجب   ·
لالستهالك اآلدمي – خاصة التى أتخذ قرار باعدامها – هى مسئولية 
الطبيب البيطرى املناط به هذا العمل والذى إتخذ قرار اعدام هذه اللحوم. 
وهذا راجع إلى أن هذه اللحوم هى مصدر مباشر لنشر مسببات االمراض 

الى االنسان واحليوان.
يحظر متاماً أى اجراء لإلستفادة من جلد، أو أحشاء، أو أى جزء من أجزاء  	·
تلك  أو  الظاهرى،  الفحص  على  بناًء  باعدامها  احلكم  مت  التى  احليوانات 



��

لخ
�سا

ت امل
لفا

خم
من 

�ص 
خل

الت
اأو 

دة 
تفا

ال�س
ق ا

طر
طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من خملفات امل�سالخ

التى وجدت ميتة باحلظائر إمنا يتم نقلها إلى القسم اخلاص باالحشاء 
غير الصاحلة لالستهالك اآلدمي متهيداً لنقلها إلى أفران احلرق اخملصصة 
لهذا الغرض أو مصانع معاجلة هذه اخمللفات طبقا للقرارات املنظمة لهذا 

العمل.

وفى هذا املقام يجب التأكيد على النقاط التالية:

أهمية االلتزام باالشتراطات الصحية أثناء جتميع ونقل اللحوم التى   -1
حكم باعدامها لعدم صالحيتها لإلستهالك االدمى.

باعدامها  حكم  التى  واللحوم  الذبائح  بني  احتكاك  أى  متاماً  يحظر   -2
بتلك الصاحلة لإلستهالك االدمى.

يحظر إستخدام األدوات واألجهزة التى مت استخدامها فى جتهيز الذبائح   -3
تنظيفها  يتم  أن  بعد  إال  باعدامها  حكم  التى  واالحشاء  واللحوم 

وتعقيمها.
هذا باإلضافة إلى االلتزام بأن يقوم العاملني باملسلخ واألطباء الذين   -4
ايديهم،  بتطهير  باعدامها  التى حكم  واللحوم  الذبائح  تعاملوا مع 

ومالبس العمل، قبل البدء فى أى أعمال أخرى باملسلخ.

تزويد املسالخ مبصانع معاجلة اخمللفات واالستفادة منها

من الضروري قبل البدء فى إنشاء مثل هذه املصانع دراسة مدى توافر املادة 
اخلام حتى ميكن على أساسها حساب الطاقة اإلنتاجية لهذه املصانع حتى 

حتقق األهداف االقتصادية والصحية املنشودة من وراء إنشاء هذه املصانع.
كما يجب عند النظر فى إنشاء مصانع معاجلة اخمللفات باملسالخ أن تكون 
طاقتها اإلنتاجية مناسبة حلجم الناجت من اخمللفات بهذه املسالخ. هذا باالضافة 
الى أهمية إنشاء مصنع على مستوى كل منطقة ملعاجلة اخمللفات احليوانية 
ومخلفات املسالخ التى ال توجد بها مصانع ملعاجلة مخالفاتها، وهذا يتطلب 
إنشاء نظام كفء لنقل املادة اخلام سواء كانت دماء، أو حلوم، أو أحشاء، أو 
حيوانات نافقة من أماكن تواجدها الى مقر املصنع بتوفيرحاويات مصنوعة 
اإلستنليس ستيل  معدن  من  تكون  أن  ويفضل  للصدأ  قابلة  غير  مواد  من 
ومبقاسات مختلفة ومصممه بحيث ال ينشأ عنها أي تلوث بيئي أثناء حتميلها 
بواسطة سيارات مجهزة  تنقل  أثناء حتركها،  أو  منها  تفريغها  أو  باخمللفات 
لهذا الغرض، كما يتطلب ايضا وجود الوسائل الكفيلة باإلتصال بإدارة املصنع 

لإلبالغ الفوري عن أماكن تواجد هذه اخمللفات.
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قسم اخمللفات احليوانية باملسالخ:

يجب التأكد من أن قسم اخمللفات احليوانية – عند وضع تصميم املسلخ – 
قد حدد له مكان يسمح بتحويل اخمللفات اليه دون تعقيدات وبيسر وسهولة 
لإلستهالك  الصاحلة  بالذبائح  اخمللفات  هذه  مالمسة  أو  احتكاك  نع  متمٌ حتى 
تكون مناسبة حلجم  ان  يفضل  القسم  لهذا  واملساحات اخملصصة  اآلدمى. 
النشاط وكمية اخمللفات باالضافة إلى سهولة الوصول إليها، وأن تكون جيدة 
تكون  و  املياه من خاللها  بنفاذية  وأرضيات ال تسمح  ذات حوائط  التهوية، 
توفير  يجب  كما  مناسبة(،  )بسعة  الصحي  الصرف  قنوات  إلى  ميول  ذات 
مصائد حلجز الدهون واخمللفات الصلبة ومنعها من الوصول إلى شبكة الصرف 

الصحي العامة.
ومن األهمية مبكان ان تزود الغرف اخلاصة بقسم اخمللفات مبصادر مياه كافية 

ومناسبة حلجم العمل سواء مياه باردة أو ساخنة.
وميكن تخصيص غرف للمخلفات اخملتلفة على النحو التالي:

غرفة اجللود 	·
ومساحتها مرتبطة بخطوات العمل داخلها وهل سيتم متليح اجللود داخل 
املسلخ أم سيتم جتميعها فقط ثم نقلها إلى املدابغ واألسواق اخلاصة بها.

غرفة األحشاء الصاحلة لالستهالك اآلدمي 	·
مثل الكبد، القلب، الكلى، اللسان، الرأس، الذيل، احلجاب احلاجز – وتستخدم 
التخزين  ثالجات  إلى  ونقلها  لتبريدها  متهيداً  وتعبئتها  لتجهيزاألحشاء 

واألسواق.

غرفة املعدة واألمعاء )اخمللفات اخلضراء( 	·
تكون مجاورة لصالة الذبح )Slaughter hall( ولكن معزولة عنها متاما، واملنفذ 
الوحيد لها )املتصل بينها وبني صالة الذبح( يسمح فقط مبرور املعدة واألمعاء. 
يجب أن تكون هذه الغرفة جيدة التهوية وجيدة الصرف للتخلص من املياه 

والفضالت غير الصاحلة لالستخدام.

غرفة اإلعدامات 	·
غرفة اللحوم واألحشاء املعدومة عبارة عن غرفة تبريد درجة حرارتها ال تزيد 
عن  4 °م، لتجميع اإلعدامات متهيداً لنقلها ملصنع معاجلة اخمللفات والنفايات 
أو ملكان الطمر أو احلرق. وهذه الغرفة يجب ان تكون محكمة الغلق وال يسمح 
بدخولها إال للعاملني املناط بهم العمل بها، ويجب ان يكون لها دفاتر تسجل 

فيها نوعية وكمية اللحوم املعدومة وتاريخ دخولها ليسهل حصرها. 
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أنها مخصصة  يفيد  ما  عليها  موضحا  لها  نقل  وسائل  توفير  يجب  كما 
للحوم واألحشاء التى حكم بإعدامها بعد فحصها ليسهل التعرف عليها. 

)Clearly lablled bins or trucks – Condemned Meat(
وبعض الدول تلجأ إلى إضافة مادة ملونة )سوداء أو حمراء أو خضراء( على 
اللحوم املعدومة لتمييزها عن تلك الصاحلة لإلستهالك اآلدمى حتى ال ميكن 

اخللط بينهما.
يتطلب  اجلودة  ان احلصول على مخلفات حيوانية عالية  القول هو  وخالصة 
سرعة التعامل مع هذه اخمللفات واإللتزام باالشتراطات الصحية املقررة لذلك. 
كما يجب ان يوضع فى االعتبار أهمية وكفاءة احلفاظ على هذه اخمللفات حلني 
أن يتم تصنيعها نظرا لكونها حتتوي على العديد من امللوثات البيولوجية، وفى 

نفس الوقت غنية باملياه والبروتني احليوانى ومن ثم تصبح سريعة الفساد.

العوامل املؤثرة على مستقبل صناعة مخلفات املسالخ:

من          أكثر  أن  أظهرت  التسويقية  واألبحاث  اإلقتصادية  الدراسات  نتائج  أن 
احليوانى  أو  االدمى  لإلستهالك  تصلح سواء  ال  املسالخ  % من مخلفات   50
أوصت  لذلك  ونتيجة  اخمللفات.  لهذه  والكيميائية  الفيزيائية  اخلواص  بسبب 
الدراسات االقتصادية واألبحاث التسويقية لهذه املنتجات  إلى حتويلها الى 

منتجات جديدة أعظم فائدة لصناعة اللحوم مثل:
أغذية حيوانية للحيوانات االليفة.  -

مستحضرات حيوية ودوائية.  -
مستحضرات جتميل.  -

مركزات أعالف للدواجن واحليوانات االخرى املسموح تقدمي هذه املركزات   -   
لها.

وبناء على ما تقدم أصبح حجم اخمللفات التى يجب معاجلتها والتخلص منها 
ميثل 66%، %68 من الوزن احلى لألبقار واالغنام على التوالى.

وصناعة اللحوم – مثلها مثل باقى الصناعات الغذائية وغير الغذائية – من 
اخلطوات  أثناء  والنفايات  الفضالت  بعض  وجود   - منه  البد  أمر  أنه  حيث 

التصنيعية اخملتلفة. 
فاملنتج الرئيسي من عملية ذبح وجتهيز ذبائح احليوانات هو اللحوم الصاحلة 
والتجهيز  الذبح  عملية  عن  الناشئة  األخرى  املواد  أما  اآلدمى.  لإلستهالك 
فإما أن تكون مخلفات )صاحلة لإلستهالك اآلدمى، أو غير صاحلة لإلستخدام 
اآلدمى(، وإما أن تكون نفايات يجب التخلص منها صحيا للحفاظ على البيئة 
من التلوث وحلماية املواطن من االوبئة واالمراض احليوانية والعمل على راحة 
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ورفاهية اإلنسان.
والعوامل اخملتلفة املؤثرة فى حتديد أنواع وكميات هذه اخمللفات والنفايات تتمثل 

في االتى:
العادات والتقاليد الغذائية واملعتقدات الدينية.  -

الدخل القومى للمواطنني.  -
انتشار االوبئة واالمراض فى قطعان املاشية.  -

إلى  حتويلها  تكلفة  وخفض  اخمللفات  من  الدخل  زيادة  ان  هنا  بالذكر  وجدير 
تستمر صناعة  ان  أجل  من  للغاية  مهم  أمر  للبيئة  أخرى صديقة  منتجات 

اللحوم دون التعرض للكساد أو االنكماش.

االستفادة من مخلفات املسالخ:

مخلفات املسالخ الصاحلة لإلستهالك اآلدمي :

األحشاء التي تؤكل في معظم دول العالم تتكون من: اللسان والكبد والقلب 
والكلى والكرش، والذيول و املقادم ) الكوارع( وفى دول العالم اخلالية من مرض 
)Sweetbread( - واملخ. وهناك  االبقار – األمعاء – احللوات،البنكرياس،  جنون 
بعض األحشاء الصاحلة لالستهالك اآلدمي مثل الرئتني والطحال والضرع، ولكن 
استخراج  فى  تستخدم  فإنها  الغذائية  القيمة  فى  جودة  أقل  لكونها  نظرا 
الدهون، أو حتويلها الى أغذية للحيوانات االليفة واحليوانات آكلة اللحوم، أو فى 
انتاج مساحيق اللحم والعظم ، أو فى استخراج اجليالتني والغراء وغيرها من 

املنتجات الثانوية األخرى )ملحق رقم 2،1(.
كبيرة  كميات  على  حتتوى  اآلدمي  لالستهالك  الصاحلة  األحشاء  ألن  ونظراً 
من اجلليكوجني، واملياه، مقارنة باللحوم – األمر الذى يجعلها عرضه للتلوث 
من  التأكد  بعد  لذا  وفسادها،  حتللها  على  تعمل  التى  اخملتلفة  بامليكروبات 
صالحيتها لإلستهالك اآلدمى عن طريق الفحوصات البيطرية اخملتلفة يستلزم 
حفظها عند درجة حرارة التزيد عن ثالث درجات مئوية أو جتميدها عند درجة 
صاحلة  تظل  حتى  املئوى،  الصفر  حتت  درجة  عشرة  أثنى  عن  تقل  ال  حرارة 
لإلستهالك اآلدمى ألطول فترة ممكنة. كما أن عملية تفريغ الهواء من العبوات 
يساعد على زيادة فترة الصالحية لها. هذا باالضافة الى ان بعض هذه االحشاء 
الصاحلة لإلستهالك االدمى ميكن تصنيعها مملحة، أو مدخنة، كما ميكن تعليبها 

)ملحق رقم 2،1(.
الدخل  لزيادة  وكذلك  البلدان،  بعض  فى  الغذائية  والتقاليد  للعادات  ونظراً 
الدول  فى  اآلدمى  لإلستهالك  الصاحلة  االحشاء  معظم  فإن  لألفراد  القومى 
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انتاج  اخرى مثل  اغراض  واستخدامها فى  يتم معاجلتها  الكبرى  الصناعية 
كاملستحضرات  جديدة  منتجات  الى  حتويلها  او  االليفة  للحيوانات  اغذية 
احليوية، وادوات التجميل، أو تدخل فى انتاج منتجات صناعية جديدة، كاجليالتني 

والغراء والشحوم وخالفه )ملحق رقم 2،1(.

طرق جتهيز مخلفات املسالخ الصاحلة لإلستهالك اآلدمي واالستفادة منها:

1- اللسان واملخ: 

التي مت الكشف  األبقار واألغنام  اللسان واملخ من رؤوس  يتم احلصول على 
عليها والتحقق من خلوها من مسببات األمراض وذلك بعد ازالة اجللد وعظام 
اللسان  فصل  بعد  اليدوية.  بالطريقة  تتم  غالباً  والتي  واجلمجمة  الفكني 
يسلق  وعادة  املاء  واستخدام  باحلك  به  اخملاطية  املادة  وازالة  تنظيفه  يتم 
لفترة بسيطة باملاء الساخن وذلك لتحسني اللون ومن ثم يعبأ في عبوات 
بالنسبة  أما  يدخن.  أو  ميلح  وقد  التجميد  أو  بالتبريد  يحفظ  ثم  مناسبة 
للمخ، فنظراً لطبيعة تركيبه وقوامه الهش فيحتاج إلى عناية عند جتهيزه، 
وعادة يتم جتميع املخ بعد فتح أو كسر عظام اجلمجمة وعادة ال يحتاج إلى 
تنظيف ويعبأ مباشرة في أوعية مناسبة ويجب تبريده أو جتميده بسرعة بعد 
لتكاثر امليكروبات خاصة البكتيريا  التجهيز نظراً لكونه بيئة مناسبة جداً 

مبختلف انواعها.

2- الكبد والقلب والكلى:

صالحيتها  من  والتحقق  البيطري  الطبيب  بواسطة  عليها  الكشف  بعد 
لإلستهالك األدمي يتم فصلها من الذبيحة وتنظيفها يدوياً ثم تعبئتها في 
او معامالت  أكانت كيميائية  اخرى سواء  اضافات  أي  بدون  عبوات مناسبة 
حرارية ثم حفظها عند درجة حرارة التزيد على 3 درجات مئوية أو جتميدها 

ثم نقلها إلى مراكز البيع والتوزيع.

3- الدهون:

تلي الدهون اجللود من حيث كونها أهم اخمللفات احليوانية باملسالخ - ويتم 
تقسيمها - حسب جودتها وصالحيتها لإلستهالك اآلدمي إلى درجات تبدأ 
من الدرجة االولى إلى الدرجة السادسة. فالدهون الصاحلة لإلستهالك اآلدمى 
هى دهون الدرجة االولى فقط، اما دهون الدرجة الثانية إلى الدرجة السادسة 
فهى غير صاحلة لإلستهالك االدمى وتسخدم في أغراض صناعية أخرى. وهذا 
الدهن.  لون  وكذلك  احلرة  الدهنية  االحماض  كمية  على  يعتمد  التقسيم 
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ويعتبر الشحم )الدهن( املوجود واملغلف للمعدة واألمعاء وكذلك الدهن املغلف 
للكلى املصدر الرئيسى للدهن من الدرجة االولى الصالح لإلستهالك اآلدمى. 
أما الدهون من الدرجة الثانية حتى الدرجة السادسة فتستخدم فى تصنيع 
االغذية احليوانية، والصابون ، ومعجون االسنان، وزيوت التشحيم، واملنظفات. 
الدوائية  والصناعات  اجللود،  دبغ  صناعة  فى  احليوانية  الشحوم  تدخل  كما 

)اجللسرين التجارى(، وكذلك فى انتاج مادة النيتروجليسرين، وملح البارود.

إعداد املادة اخلام )الشحم(:

يجب أن تكون املادة اخلام األولية )الشحوم( خالية من الدم أو أي مواد   -1
ملوثة.

فصل اللحوم واألنسجة األخرى بشكل جيد من الشحوم.  -2
تنظيف الشحوم باملاء اجلاري ثم تبرد على درجة حرارة 3-4 °م حلني   -3

االستخالص.
الطرق املستخدمة في استخالص الدهون:

جتدر اإلشارة إلى أن املبادئ االساسية فى عملية استخالص الدهن من الشحوم 
التحلل  من  عليها  حفاظا  مبردة  الشحوم  هذه  حفظ  فى  تتركز  احليوانية 
حرارة  درجات  باستخدام  االستخالص  عملية  بدء  وحلني  واالنزميى  امليكروبى 

منخفضة وملدة محدودة حتول دون تعرض الدهون لألكسدة أو التحلل.
وهناك ثالث طرق تستخدم فى استخالص الدهن وهى:
Wet rendering )االستخالص الرطب )الندى أ - 

.  Dry rendering االستخالص اجلاف ب - 
 ج -  االستخالص باستخدام التسخني املستمر عند درجات حرارة منخفضة 

   Continuous low-temperature rendering

 Wet rendering )أ-  طريقة االستخالص الرطب )الندى

وتتلخص هذه الطريقة فى تقطيع الشحوم احليوانية ثم وضعها فى مراجل 
بخارية )cooker( حتقن بالبخار عند درجة حرارة 140 °م وملدة 4-3 ساعات. 
ينقل  ثم  تدريجيا  البخار  تخفيف ضغط  يتم  التسخني،  مدة  انتهاء  وعند 
الدهن املنصهر إلى إناء آخر نظيف ليتم تنقيته بترك الشوائب لترسب بفعل 
املياه  ترسيب  لسرعة  مركزية  طرد  أجهزة  باستخدام  أو   )gravity( اجلاذبية 
والشوائب من الدهن املنصهر. ثم يتم تفريغ املرجل البخاري  من الشوائب 
البروتينية يدويا، وكذلك الدهون باستخدام الضغط أو مذيبات الدهون. ويعقب 

ذلك طحن وجتفيف الدهن املستخلص.
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  Dry rendering  ب-  طريقة االستخالص اجلاف

واملياه  البخار  باستخدام  احليوانية  الشحوم  تسخني  يتم  الطريقة  هذه  في 
الساخنة ملدة ال تقل عن ساعة ونصف عند الضغط اجلوى العادي للتخلص 
بطريقة غير مباشرة من املياه املوجودة في الشحوم احليوانية. ثم يعقب ذلك 
استخدام نفس اخلطوات املستخدمة في طريقة االستخالص الرطب )الندى(.

ج- االستخالص الرطب )الندى( باستخدام التسخني املستمر عند درجات 
 Continuous low-temperature rendering  .حرارة منخفضة

وهذه الطريقة تشتمل على اخلطوات التالية:
فرم الشحوم احليوانية اخلام.   -

تسخني مفروم الشحوم احليوانية اخلام عند درجة حرارة 90 °م    -
)تسعون درجة مئوية( وذلك بصفة مستمرة.

فصله  ليتم  مركزي  طرد  جهاز  إلى  نقله  يتم  املنصهر  الدهن    -
وترسيب 

األجسام الصلبة والشوائب .
ثم يتم تبريد الدهن عند درجات حرارة منخفضة حتى متاسكه ومتتـنه    -

في صورة ألواح من الدهن.

ونظراً ألن املبدأ الأساسي في عملية استخالص الدهن من الشحوم احليوانية 
هو منع حتلل الدهن في صورة أحماض دهنية وجليسيريدات حتت تأثير إنزمي 
الليبيز النشط عند درجات حرارة من 40 إلى 60 °م، والذي يتم تثبيط نشاطه 
الرطب  االستخالص  طريقة  فإن  لذلك  °م.   60 من  أعلى  حرارة  درجات  عند 
)الندى( باستخدام التسخني املستمر عند درجات حرارة منخفضة )90 °م( 
تفضل عن الطريقتني االخريتني )االستخالص الرطب، االستخالص اجلاف( حيث 
يتم السيطرة على التغيرات الكيميائية الغير مرغوبة وكذلك العيوب األخرى 
املتمثلة في احتراق، وأكسدة الدهن، واملصحوب بطعم غير مستساغ. كما أن 
الدهن املنتج يحتوى على كميات قليلة من األحماض الدهنية احلرة املقاومة 

لألكسدة.

4- املـعـدة: 

يتم في الغرفة اخلاصة بتجهيز املعدة )اإلسقاط( تفريغ محتوى املعدة األولى 
)الورقية( من محتواها  الثالثة  واملعدة  )الشبكية(،  الثانية  واملعدة  )الكرش(، 
من الغذاء الغير مكتمل الهضم. كما يتم في هذه الغرفة فصل األمعاء عن 
املعدة. ومحتوى الكرش والشبكية يتم التعامل معها بنقلها إلى اسطوانة 
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دائرية مزودة بأنبوب حلزونى مجوف يعمل بنفس نظام أجهزة الطرد املركزية 
لفصل السوائل عن املواد الصلبة حيث يتم التخلص من السوائل في قنوات 

الصرف 
منها  التخلص  ميكن  )الفرث(  الصلبة  املواد  من  املعدة  حملتويات  وبالنسبة 

بأساليب مختلفة منها: 
 )Landfill(: جتميعها في األماكن اخملصصة لنفايات املدن والقرى 	·

وهذا األسلوب ال ينصح به، لكونه غير اقتصادي ويؤدى إلى إهدار كميات 
ليست بالقليلة من اخمللفات ميكن االستفادة منها في أغراض عده.

التخلص منها في القنوات املائية اخملصصة للصرف الزراعي أو الصناعي  	·
ليتم معاجلتها فيما بعد:

املياه  تلوث مصادر  إلى  ويؤدى  وغير صحي  اقتصادي  غير  األسلوب  وهذا 
الطبيعية واجلوفية، كما يؤدى إلى زيادة انتشار احلشرات والقوارض والطيور 

اجلارحة والضواري.
استخدامها دون معاجلة لتسميد األرض الزراعية: 	·

وهو أسلوب غير صحي، وغير صديق للبيئة، ولكنه مازال مستخدما في 
كثير من دول العالم.

البعض يستخدمها في تغذية احليوانات والدواجن:  	·
الصحية  اخملاطر  االقتصادية عالوة على  له تكلفته  األسلوب  ولكن هذا 
التي قد تتعرض لها احليوانات والدواجن التي تتغذى عليها، باإلضافة إلى 
الرقابية لتغذية املواشي والدواجن على الفضالت  رفض اجملتمع واجلهات 
والنفايات احليوانية خوفا من انتشار األمراض املشتركة بني املستهلكني 

وكذلك حلماية البيئة من التلوث.

التخلص باحلرق: 	·

السلبية  واآلثار  االقتصادية،  لتكلفته  كثيرة  عليه حتفظات  أسلوب  وهو 
على البيئة من روائح كريهة وانتشار احلشرات والقوارض والطيور اجلارحة 

والضواري.

التخلص بتحويله إلى سماد عضوي طبيعي: 	·

وهو أسلوب سهل وبسيط ومياثل ما يحدث في دورة احلياة الطبيعية من 
حتلل النفايات إلى عناصرها األولية، ثم االستفادة من هذه العناصر كسماد 

عضوي طبيعي.
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ولكن ذلك يتطلب توفير وسائل لنقل هذه النوعية من النفايات بأسلوب صحي 
تخصيص  يحتاج  وكذلك  العامة،  والصحة  البيئة  على  السلبية  اآلثار  مينع 

مساحات من األراضى لهذا الغرض وتوفير األجهزة املطلوبة للعالج.

واخلطوات التصنيعية التي تطبق لالستفادة من الكرش والشبكية والورقية 
كمادة غذائية صاحلة لالستهالك اآلدمي هي كالتالي:

يتم  الفرث،  من  للمعدة  اخملتلفة  احلجرات  تفريغ  من  االنتهاء  بعد   -1
غسلها باملاء باستخدام اسطوانة على شكل شمسية مزودة بأنابيب 
بها فتحات خلروج املياه حتت ضغط لغسل الكرش والشبكية والورقية 
بأسلوب فعال )كما في الشكل أدناه(، ثم بعد ذلك يتم فصل الدهون 

العالقة بها. 

توضع في محلول صودا كاوية دافئة لسمطها لتسهيل إزالة الطبقة   -2
نظيف  ماء  في  توضع  ثم  املعدة،  جلدار  املبطنة  لألغشية  الداخلية 

إلزالة آثار محلول الصودا الكاوية وتنظيفها كما في الشكل أدناه.

ماكينة غسيل املعدة
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ماكينة سمط الكرش

3-  في النهاية يتم طهيها ملدة 3 – 4 ساعات عند درجة حرارة 50-60 °م.
ويجب هنا مالحظة أنه في بعض الدول تعتبر املعدة الثالثة " الورقية" صاحلة 
اآلدمي  بينما في دول أخرى تعتبر غير صاحلة لالستهالك  اآلدمي  لالستهالك 

نظراً لصعوبة وتكلفة إزالة الغشاء املبطن للجدار الداخلي لهذه املعدة.

5- األمعاء:

األمعاء الدقيقة للحيوانات التي تذبح باملسالخ تستخدم في إنتاج أغراض عدة 
مثل:

غذاء لإلنسان )بروتني(. 	·

غالف للسجق )النقانق(. 	·

تدخل في تصنيع أغذية احليوانات األليفة. 	·

تدخل في تصنيع عالئق احليوانات والدواجن.  	·

خيوط جراحية. 	·

أغشية كوالجينية لعالج احلروق. 	·

أوتار لآلالت املوسيقية ومضارب التنس واالسكواش. 	·

مصدر للشحوم احليوانية. 	·

حتويلها إلى مساحيق تستخدم كسماد عضوي لألراضي الزراعية. 	·

إال أنه في الدول التي ُسجل بها مرض جنون البقر “ االعتالل اإلسفنجي في 
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املخ” اعتبرت األمعاء ضمن األنسجة األكثر خطورة والتي تؤدى دوراً مهماً في 
نشر املرض. وهذه األنسجة خلطورتها يتم التخلص منها في أفران حرق خاصة 

لتحويلها إلى رماد ثم دفن الرماد في مدفن صحي مخصص لهذا الغرض.

تصنيع أغلفة السجق )النقانق( الطبيعية:

إن عملية تنظيف األمعاء وإزالة األغشية الغير ضرورية للحصول على الغالف 
من  لالستفادة  التصنيعية  اخلطوات  أهم  من  )النقانق(  للسجق  الطبيعي 
األمعاء، فالعامل الرئيسي للحصول على غالف طبيعي للسجق ذو جودة عالية 
هو سرعة وكيفية جتهيز األمعاء، حيث أن درجة اجلودة تعتمد على نظافة 

األمعاء، وسالمتها، وطولها، وسمكها، ومن ثم عملية التمليح والتعبئة.

وتوجد طريقتان لتنظيف األمعاء إلعدادها لكافة األستخدامات:

تنظيف األمعاء مباشرة وهى طازجة في املسلخ.   -1

وذلك بعد سلخ احليوان، وفصل األمعاء من املعدة وغشاء املساريقا. وهى 
الطريقة املفضلة لتجهيز وتصنيع األمعاء.

وضع األمعاء طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي في إناء يحتوى على   -2
مياه نظيفة درجة حرارتها حوالي 21 °م، وهذه الطريقة لها عيوب 
حتلل  على  معا  يعمالن  وامليكروبى  االنزميى  النشاط  أن  حيث  كثيرة 

األمعاء قبل البدء في تنظيفها وتصنيعها.
واخلطوة األولى في جتهيز األمعاء هي فصلها من حجرات املعدة األربعة  	·
وكذلك من غشاء املساريقا والدهون العالقة به باستخدام السكني 

اليدوية.
ثم يتم إخراج محتوى األمعاء من الفضالت بتمرير األمعاء على ماكينة  	·
سحق أو هرس )Stripper( وهى عبارة عن اسطوانة دائرية متحركة 

ومخصصة لهذا الغرض.
ثم توضع األمعاء في إناء به مياه نظيفة درجة حرارتها 40 °م وملدة ال   ·

تزيد عن نصف ساعة.
أخرى     هرس  أو  سحق  ماكينة  على  النظيفة  األمعاء  توضع  ثم   ·
)Stripper / Crusher( من أجل تكسير طبقة الغشاء اخملاطي وحتويلها 
إلى جزيئات صغيرة يتم طردها والتخلص منها أثناء عملية السحق أو 

الهرس.
ثم توضع األمعاء في إناء به مياه نظيفة درجة حرارتها حوالي 40 °م   ·
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وحلني البدء في اخلطوة التصنيعية التالية وهى:
التيقن من نظافة األمعاء والتخلص من كل ما علق بها من   *
أغشية ال حاجة لها في تصنيع وإنتاج غالف طبيعي للسجق 

والنقانق.
بعد ذلك توضع األمعاء النظيفة في محلول ملحي طوال الليل   *
وحتى صباح اليوم التالي )حوالي 12 ساعة( حيث يتم فرزها 

وحتديد درجة جودتها.
ونقى،  ناعم  ملح  باستخدام  األمعاء  متليح  ذلك  يعقب  ثم   *
وتستمر هذه العملية حتى متتص األمعاء حوالي 40% من وزنها 

ملحاً، حيث تعبئ في براميل حلني تسويقها أو تصنيعها.
وجتدر اإلشارة إلى انه أثناء اخلطوات التصنيعية ألمعاء األبقار،   *
يتم قلب األمعاء بحيث يكون السطح اخلارجي لطبقة الغشاء 
املصلى هي اجملاورة خللطة السجق أو النقانق التي مت تعبئتها.

6- املقادم )الكوارع( وذيول الثيران: 

تعتبر ذيول الثيران غنية جداً بنكهة اللحم وبالتالي تستخدم في حتضير مرق 
اللحم حيث تكسبه باإلضافة إلى النكهة الغنية القوام اجليد نظراً لتحول 
الكوالجني املوجود باألنسجة الرابطة وكذلك بالعظم إلى جيالتني الذي له دوراً 
مباشراً في إكساب املرق الناجت القوام الغليظ. كذلك لنفس الغرض تستخدم 

املقادم أو الكوارع. 
يتم حتضير الذيول بفصلها )من الذبائح منزوعة اجللد( ثم تقطيعها )بسكني 
أو منشار كهربائي( إلى قطع مناسبة وتعبئتها ثم تسويقها مبردة أو مجمدة 

وأحياناً قد يتم تسويقها معلبة في عبوات معدنية.

أما بالنسبة للمقادم، فيتم جتميعها ومن ثم إزالة الشعر منها إما بالسمط 
دارج مبسالخ  هو  كما  مباشرة  للهب  بالتعريض  أو  ماء ساخن(  في  )الغمر 

اململكة. بعد التجهيز يتم التعبئة والتغليف ثم التبريد و التسويق.

اآلدمي  لإلستهالك  الصاحلة  غير  املسالخ  مخلفات  جتهيز  طرق 
واالستفادة منها

1-  الــدم:

يعتبر الدم من مخلفات املسالخ املهمة وهو يشكل نسبة تتراوح بني %8-5 
من وزن الذبيحة. إن استغالل الدم باملسالخ يعتبر ذا جدوى اقتصادية عالوة 

على حماية البيئة من التلوث واحلد من انتشار األمراض.
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استخدامات الدم:
1- احلصول على زالل الدم.

صناعة عالئق الدم )مسحوق الدم(.  -2
سماد لألراضي الزراعية.  -3

يدخل في صناعة كثير من املستحضرات الطبية.  -4

أهمية التخلص من الدم باملسالخ:

يؤدي الدم باملسلخ إلى انسداد شبكة اجملاري وتلويث األرضيات وأدوات   -1
الذبح والتجهيز.

يؤدي الدم باملسلخ إلى انتشار الروائح الكريهة والذباب والقوارض.  -2
لالستفادة من الدم باملسالخ يجب جمعه بطريقة صحيحة وصحية فيجب أن 
تستخدم أواني نظيفة للتجميع ويجب أن يستخدم أسلوب جيد ملنع التجلط 
كالتحريك املستمر أو إضافة مواد كيماوية مثل سترات أو اكسالت أو فلوريد 

الصوديوم أو التبريد السريع إلى درجة الصفر املئوي.

خطوات احلصول على عالئق او مسحوق الدم جتارياً

ميكن تلخيص خطوات تصنيع عالئق او مسحوق الدم جتارياً كالتالي:

أ- جتلط الدم عن طريق التسخني والتقليب املستمر.
ب- التجفيف األولي عن طريق الضغط أو الكبس.

ج- التجفيف ويتم إما باستخدام مجففات األنفاق أو اجملففات الدوارة.
د- الطحن.

هـ التعبئة والتسويق.

2- اجلـلـود

تعتبر اجللود أثمن مخلفات املسالخ فهي متثل قيمة اقتصادية فعلية لقيمة 
احليوان فمثالً جلد األبقار ميثل تقريباً 12% من قيمة احليوان بينما ميثل %10 
من وزن الذبيحة و 6% من وزن احليوان حي. ويهتم املستثمرون في املسالخ 
يُستخدم  وبعدها حيث  السلخ  أثناء عمليات  باحملافظة عليها  وذلك  باجللود 
عمال مهرة لسلخ اجللد واحملافظة علية من التقطيع والتمزيق أو يُستخدم 
اجلاذب اآللي لنزع اجللد واألقالل من العيوب التي قد حتدث فيه والتي قد تؤدي 

إلى خفض قيمته األقتصادية. 
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تستخدم اجللود في عدة اغراض منها:

الصناعات اجللدية مثل امللبوسات واحلقائب واألحذية.  -
األستفادة من الصوف والشعر.  -

استخراج اجليالتني.  -
استخراج الغراء.  -

استخالص الدهون.  -

الطرق املتبعة حلفظ اجللود:
بعد االنتهاء من عملية سلخ اجللد، يجب األسراع في عملية حفظه بالطريقة 
املناسبة ألنه قد يفسد بعد مرور فترة قد التتجاوز 15 ساعة في اجلو احلار. 

ومن الطرق املتبعة حلفظ اجللود في املسالخ قبل نقلها ملدابغ اجللود اآلتي:
التجفيف في الهواء.  -

التمليح اجلاف.  -
التمليح الرطب.  -

التمليح احلامض.  -
وتستخدم طريقة التمليح اجلاف على نطاق واسع في املناطق احلارة كوسيلة 
حلفظ اجللود حيث يرش امللح على اجلانب اللحمي من اجللد النظيف اخلالي 
من بقايا الدم وتصل نسبة امللح املستخدم تقريباً وزن اجللد. ويجب مراعاة انه 
في حالة استخدام هذه الطريقة حلفظ اجللود أن يتم تنفيذها بسرعة عقب 
عملية السلخ وخالل ساعة وال تزيد على 4 ساعات ألن نفاذية امللح باجللد 
تقل بعد مرور ساعة مبقدار 30%  و 60% بعد مرور 4 ساعات من السلخ. يتم 
ايام ثم  جتميع اجللود في املسالخ وتخزينها لفترة تتراوح بني يوم إلى ثالثة 
تنقل إلى املدابغ املتخصصة لدباغتها وصناعتها أو تسويقها. ونادراً ما توجد 

مدابغ ملحقة باملسالخ.

3- القرون واألظالف

تفضل قرون وأظالف األبقار واألغنام صغيرة السن ذات اللون األبيض أو الفاحت 
في الصناعة. يتم فصل القرون من الرأس مباشرة بعد عملية الذبح باستخدام 
املنشار أو الساطور ثم يوضع القرن في ماء ساخن )65ْ م( أو ميكن تعريضه 
للبخار لبضع دقائق وذلك لتسهيل فصل جزئه اخلارجي عن قلبه والذي عادة 
يتم بضربة واحدة مبطرقة. يحفظ اجلزء اخلارجي للقرن في مكان بارد والقلب 
يغسل مباء ساخن للتخلص من الدم والدهن ثم يحفظ أيضا حلني التصنيع.

ميكن أن يستخدم اجلزء اخلارجي من القرن في اآلتي:
صناعة املقابض واألزرار واألمشاط.  -
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صناعة أدوات الزينة.  -
كمخصب لألراضي الزراعية )بعد سحقه(.  -

أما القلب فيمكن أن يستخدم في احلصول على اجليالتني وعليقة مسحوق 
العظم.

اآلثار السلبية ملعاجلة اخمللفات والنفايات باملسالخ:

نظراً لطبيعة العمل داخل املسالخ، فإنه من الوارد جداً وجود خطوة أو أكثر 
لعمليات تصنيعية لألحشاء تؤدى إلى زيادة حجم النفايات التي يتم التخلص 
ال  كمية  وكذلك  واألمعاء(،  املعدة  محتوى  )مثل  املائية  القنوات  في  منها 
يستهان بها من مكونات األمعاء الدقيقة والغليظة والتي ال يستفاد منها 
عند جتهيز األمعاء وتصنيعها من أجل توفير أغلفة لتعبئة السجق والنقانق 

اخملتلفة.
وعلى سبيل املثال ال احلصر الطرق )اخلطوات( التصنيعية التالية لألحشاء قد 

ينشأ عنها تلوث بيئي:

الطريقة التصنيعية األولى:
يتم جتهيز الثالث حجرات األولى من معدة احليوانات اجملترة )الكرش، والشبكية، 
للحيوانات  كغذاء  تصنيعها  أو  اآلدمي،  لالستهالك  كمنتج صالح  والورقية( 
األليفة، وفى حالة عدم احلاجة إليها في الغرضني األولني، فيتم التخلص منها 

بتحويلها إلى مساحيق ودهون. 
كغذاء  أو  لإلنسان  كغذاء  األجزاء  هذه  استخدام  حالة  في  الطبيعي  ومن 
كان  التي  األعالف  من  محتوياتها  من  تفريغها  يتم  أن  األليفة،  للحيوانات 
يتناولها احليوان قبل ذبحه. وكذلك في حالة التخلص من هذه األجزاء وحتويلها 
إلى مساحيق ودهون فمن األفضل تفريغها من محتوياتها أوال ثم معاجلتها 
باحلرارة للحصول على منتج جيد من حيث نوعية البروتني وجودته، وكذلك 

العمل على خفض كمية األحماض الدهنية احلرة.
ولكن جتدر اإلشارة إلى أن عمليات جتهيز حجرات املعدة اخملتلفة وتفريغها، ثم 
تنظيفها باملاء يؤدى بالضرورة إلى تلوث مياه الصرف الصحي بنسب تتراوح 
من 10% إلى 30% بالنيتروجني والفوسفور، و40% من املواد الصلبة. وذلك نظراً 

ألن هذه اخلطوات التصنيعية حتتاج من 100 إلى 200 لتر من املياه.
فإن  املاء  باستخدام  التجهيز  من  بدال  اجلاف  التجهيز  استخدام  حالة  وفى 
ذلك يؤدى إلى خفض تلوث مياه الصرف الصحي باملواد الصلبة، والنيتروجني، 
والفسفور بنسب تتراوح من 18% إلى 36%، 9% إلى 18%، 20% إلى 46% على 

التوالي.
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الطريقة التصنيعية الثانية:

تقطيع األمعاء وتنظيفها باملاء من أجل حتويلها إلى مساحيق حلم ودهون 
 )Mechanical gut cutter( امليكانيكي  األمعاء  تقطيع  جهاز  باستخدام 
وحتويلها إلى جزيئات صغيرة )Typically macerated(  ثم فصل األنسجة 

من محتويات األمعاء باستخدام نوعية خاصة من أجهزة الطرد املركزي.

إن هذه اخلطوة تؤدى إلى تعاظم القيمة احليوية للمساحيق الناجتة كغذاء 
من  امللوثات  زيادة  إلى  تؤدى  الوقت  نفس  في  ولكنها  اخملتلفة  للحيوانات 

محتوى األمعاء ومن الدهون املنفصلة. 
والبديل لهذه اخلطوة التصنيعية هو معاجلة األمعاء كاملة مبحتواها من 
الفضالت وامللوثات. إال أن هذه اخلطوة التصنيعية البديلة تؤدى إلى انخفاض 
القيمة احليوية للدهون نتيجة تغير لونها والحتوائها على نسب عالية من 

األحماض الدهنية احلرة.

الطريقة التصنيعية الثالثة:

عند تصنيع األمعاء إلى أغلفة لتصنيع السجق والنقانق فإن اخلطوة األولى 
هي الضغـط علـى األمعاء إلخراج محتواها من الفضالت البرازية ثم  يلي 
ذلك عـدة خطـوات متتالية إلزالة طبقة الغشاء اخملاطي وسائر األنسجة 
األخرى عدا طبقة الغشاء املصلى والتي تستخدم كغالف للسجق والنقانق  
)Serous membrane layer( من أجل ذلك تستخدم كميات ضخمة من 

املياه لتنظيف األمعاء.
ومن خالل اخلطوات التصنيعية لألمعاء فإن النفايات النسيجية التي يتم 
التخلص منها تتكون أساسا من حوالي 80% بروتني، ونيتروجني، وفوسفور 
والتي تعادل حوالي 68% إلى 77% من إجمالي كمية األكسجني املطلوبة 
لتحلل املواد العضوية املوجودة في الصرف الصحي املتدفق من املسالخ.  
وجتدر اإلشارة إلى أن الكمية املطلوبة من األكسجني )COD( لتحلل املواد 

العضوية في الصرف الصحي للمدن هى 300-250 ملجم/لتر من 
الصحى  الصرف  سوائل  من  مجم/لتر   1500-2000 هى  بينما  السوائل، 

للمسالخ.
وكذلك فإن من ضمن امللوثات الناشئة عن تصنيع األمعاء كغالف للسجق، 
ملح الطعام أو كلوريد الصوديوم املستخدم فى عملية حفظ األمعاء من 
على كميات  حتتوى  التى  املياه  استخدام  حالة  فى  ألنه  والفساد.  التلف 
هذه  وبوار  تلف  إلى  ذلك  يؤدى  الزراعية  االراضى  ري  فى  امللح  من  كبيرة 

االراضي وعدم قدرتها على انتاج محاصيل زراعية ناجحة مستقبال.
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الطريقة التصنيعية الرابعة:

بعد سلخ اجللود من ذبائح احليوانات يجب العمل على غسلها إلزالة الدم 
وامللوثات االخرى العالقة بها، ثم حفظها فى ماء بارد. ويعقب ذلك اخلطوات 

التصنيعية اخملتلفة حتى يتم دبغ اجللد.
وفى حالة تعذر دبغ اجللد مباشرة بعد تنظيفه وغسله باملاء، يجب حفظه 
بالتمليح إليقاف نشاط البكتيريا واالنزميات حفاظا على اجللد من التلفوالفساد 
وله قيمة  احليوان احلي  وزن  إلى 7% من  انه يشكل ما يقرب من %6  حيث 

اقتصادية عظيمة.
املستخدمة  االخرى  الكيميائية  واملواد  امللح  أن  لنا  يتبني  املنطلق  هذا  من 
فى دبغ اجللد جتد طريقها إلى مياه الصرف الصحى أثناء خطوات التمليح، 
والغسيل، والدبغ اخملتلفة، وتشكل أحد أهم مصادر التلوث الكيميائي ملياه 

الصرف الصحي ومن ثم التلوث البيئى واملياه اجلوفية.

الطريقة التصنيعية اخلامسة:

سبق وأن ذكرنا أن تقسيم مخلفات املسالخ الى مخلفات صاحلة لإلستهالك 
الدينية. واملعتقدات  والتقاليد  العادات  الى  يرجع  صاحلة  غير  وأخرى  االدمي 
اولكن هذا التقسيم ليس مطلقا – ذلك ألنه على سبيل املثال فإن الكبد 
من األحشاء ذات اجلودة والقيمة العالية – وهو صالح لإلستهالك االدمي - إذا 
قدر االطباء القائمون على الفحص بعد الذبح - انه خالي من أي تشوهات 
أو تغيرات باثولوجية. ولكن إذا تبني أثناء الفحص ان الكبد مصاب بالديدان 
الشريطية- يصبح غير  الديدان  أو حويصالت  املائية  احلويصالت  أو  الكبدية 
فى مجال حتضير  منه  يستفاد  أن  يصلح  ولكنه  اآلدمي  لإلستهالك  صالح 
العقاقير احليوية أو كغذاء للحيوانات االليفة، بعد معاجلته بالطرق املعروفة 

فى هذا اجملال.
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الفصل الثاني

طرق املعاجلة والتخلص النهائي

من املخلفات الصلبة باملساخل
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مقدمة:

تعتبر املسالخ من أكبر نقاط إنتاج اخمللفات الصلبة والسائلة، نظراً لطبيعة 
وآلية العمل فيها. وتختلف كمية ونوعية اخمللفات املنتجة في املسالخ تبعاً 
في  مثالً  يؤكل  فما  الذبح.   وميكنة  وآلية  املسلخ  وإمكانات  اجملتمع  لعادات 
مجتمع قد ال يؤكل في غيره، كاللسان والرئتني والطحال وغيرها، ويعتبر حينها 
تؤثر  كذلك  نوعيتها،   وتتغير  اخمللفات،  كمية  لذلك  تبعاً  وتزداد  اخمللفات،  من 
وتعتبر معظم مخلفات  الناجتة.   اخمللفات  السلخ في كمية  وكفاءة  طريقة 

املسالخ منتجات ثانوية  ميكن االستفادة منها بشكل أو بآخر.
اآلدمي  لالستهالك  مواد صاحلة  الذبيحة  مخلفات  أو  الثانوية  النواجت  وتشمل 
والكرش في بعض  واألرجل  والكليتني،  والقلب  والكبد  واللسان  واملخ  كالرأس 
األحيان، ومواد أخرى غير صاحلة لالستهالك اآلدمي مثل اجللد، والدم، والطحال، 
والبنكرياس، واحلوافر، واآلذان، وعظام التشفية ومحتويات الكرش واألمعاء. ومتثل 
مخلفات ذبيحة األغنام قرابة 48% من وزنها حية، ومخلفات ذبيحة األبقار %38 
من وزنها وهي حية، أما اجلمال فتبلغ نسبة اخمللفات بها 50% من وزن الذبيحة 
حية. في اجلدول رقم )1( تفصيل ملكونات اخمللفات الصلبة والدم الناجتة عن 

.)Ockerman , 2000( الذبيحة في عملية الذبح والسلخ

ولهذه اخمللفات استخدامات عدة في الصناعة منها:
الصناعات اجللدية.  .1

.)Pet Food( صناعة أغذية احليوانات األليفة  .2
صناعة األعالف وعالئق احليوان – وقد تأثرت هذه الصناعة بعد ظهور   .3

وانتشار مرض جنون البقر.
صناعة األسمدة ومحسنات التربة.  .4

صناعة اجلالتني والكبسوالت الدوائية.  .5
وللتعامل مع اخمللفات الصلبة الناجتة عن املسالخ عدة طرق، بعضها للمعاجلة 
النهائي.  ويعتمد أختيار األسلوب  واالستفادة من اخمللفات، واألخرى للتخلص 
املناسب من هذه الطرق على ظروف املكان واإلمكانات املتاحة وكمية اخمللفات 
الناجتة وطريقة جمعها وحفظها. فبعض هذه الطرق حتتاج إلى مساحة كبيرة 
من األرض، كعملية التخمير الالهوائي مثالً، والبعض اآلخر يتطلب آليات متطورة 
باهظة الثمن كاحلرق والترميد. كما أن قرب املسالخ من التجمعات السكنية 
الروائح غير  انبعاث  التي تتسبب في  الطرق  أو استخدام  احلرق  جتعل عملية 
مقبولة.  وأخيراً يشكل العامل االقتصادي أهم عوامل النجاح ملعاجلة وتصنيع 
مخلفات املسالخ واالستفادة منه.  فبعض طرق معاجلة هذه النفايات يتطلب 
رأس مال مرتفع قد ال يكون متاحاً، أو أن كمية اخمللفات الناجتة غير كافية لدعم 
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عملية التدوير أو أن السوق الذي ميكن أن يستوعب منتجات التدوير بأسعار 
مجدية غير موجود، فحينها تكون عملية التدوير برمتها غير مجدية اقتصادياً 

وبالتالي يعتبر الطمر وسيلة مناسبة للتخلص النهائي من تلك اخمللفات.  
جدول رقم )1(

نسبة مكونات املنتج الثانوي من ذبائح األبقار واألغنام واجلمال

اجلمــال**األغنــاماألبقار*أجزاء الذبيحة

الدم والدم 
43.0 - 2.49 – 6.0اجلاف
0.10.26املخ

0.020.04األذنني
2.02.12.9األرجل

1127.2 - 7الشحوم
0.366.72.65الرأس

6.511.57.3الشعر واجللد
0.140.45الكلية
0.40.70.35القلب
2.31.61.59الكبد
0.61.5الرئة

16.12 + املعدة3.3األمعاء
0.180.25الطحال

0.060.02البنكرياس
0.07شحوم الصدق
0.3احلبل الشوكي
3.3قشرة اللحم

30.0مخلفات ثانوية

)Ockerman, 2000( املصدر 	*

)Biala et al., 1990( املصدر 	**
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شكل رقم )1(: مخلفات املسالخ وطريقة وضعها في كومة 
للتخمير اخلليط 

الطرق املتاحة للتخلص من مخلفات املسالخ الصلبة

Composting – 1- طريقة التخمير الهوائي

أحد أسهل وأبسط الطرق للتعامل مع اخمللفات العضوية واالستفادة منها، 
إضافة إلى أنها اختيار الطبيعة ملعاجلة هذا النوع من اخمللفات؛ وتعرف بأنها 
عملية حيوية طبيعية يتم خاللها حتويل اخمللفات العضوية )مخلفات املسالخ( 
بواسطة األحياء الدقيقة كالبكتيريا والفطريات وغيرها في وجود األكسجني 
الى منتج ثابت يطلق عليه Compost أو سماد عضوي. وتتلخص العملية 
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بوضع مخلفات املسلخ في مكان خاص على هيئة طبقات متعددة يفصل 
بني كل طبقة واخرى مواد مالئة غنية في تركيبها بالكربون كنشارة اخلشب 
 .)1 رقم  )أنظر شكل  كومة  مكونة  احلدائق  او  املزارع  مخلفات  أو  التنب  أو 
تعمل امليكروبات الالهوائية املوجودة مبخلفات املسلخ على هضمها أو حتليلها 
منتجًة سوائل وغازات ذات رائحة نفاذة ككبرتيد الهيدروجني واألمونيا. بينما 
وغيرها(  اخلشب  )نشارة  املالئة  املواد  حتلل  على  الهوائية  امليكروبات  تعمل 
وماء،  الكربون  أكسيد  ثاني  منتجة  املسالخ  مخلفات  طبقات  بني  املوجودة 
حرارة مخلفات  رفع  الى  تؤدي  عالية  حرارة  تنتج  ايضا  العملية  وخالل هذه 
املسلخ مسببة في قتل الفيروسات وكثير من البكتيريا. بعد فترة من الزمن 
يتم تقليب الكومة وتركها فترة اخرى حتى تكتمل العملية باحلصول على 

السماد العضوي. 
 وللتوصل إلى منتج نهائي جيد يجب تنظيم العوامل املؤثرة في نضوج املنتج 

وهي:
 أوال : نسبة الرطوبة، وتكون عادة في حدود 40 -50%، فتدني كمية املياه 
أن  التخمير، كما  ويؤخر عملية  الدقيقة  الكائنات  املتاحة يقلل من فاعلية 
الزيادة في نسبة الرطوبة يحيل العملية إلى تفاعالت الهوائية تتسبب في 

انبعاث غازات وروائح شديدة.
 ثانياً: التهوية، وهي عملية إمداد الكائنات الدقيقة باحتياجاتها من األكسجني 
النوع  التفاعالت احليوية من  للبقاء والنمو وذلك ألن الكائنات املسئولة عن 
الهوائي. وميكن تهوية اخلليط عن طريق التقليب، وهي الطريق التقليدية واألقل 
أنابيب مثقبة.  وغياب األكسجني  كلفة، أو بضخ الهواء داخل اخلليط عبر 
يحيل التفاعالت الهوائية إلى هضم ال هوائي يتسبب في إنتاج غازات ورواح 

غير مقبولة.
الدقيقة  الكائنات  نوع  لتحديد  تنظيمها  ويجب  اخلليط،  درجة حرارة  ثالثاً:   
والتأثير على كفاءة التخمير وسرعة اإلنتاج. ففي درجة حرارة 35˚ م تتكاثر 

 )Theromphilic( وعند 55˚م تتكاثر مجموعة )Mesophilic( مجموعة
وهي األكثر كفاءة خاصة في القضاء على اجلراثيم والكائنات املمرضة. وهناك 
عوامل أخرى البد من مراقبتها وضبطها مبا يتالءم والعملية احليوية.  فاألس 
الهيدروجيني pH يجب أن يكون بني 6 إلى 8 وحدات حتى ال يؤثر على منو 
الكائنات الدقيقة، وميكن تنظيمه بإضافة مواد قلوية.  وعامل آخر يؤثر على 
أن تكون  الضروري  النيتروجني، فمن  إلى  الكربون  التخمير هو نسبة  عملية 
الكربون تعطل من عملية الهضم ومن  والزيادة في كمية  في حدود 25:1، 
تكاثر الكائنات الدقيقة التي تتطلب عنصر النتروجني بنسبة مكافئة لنسبة 
الكربون كي تتمكن من بناء خاليا جديدة، أما زيادة النتروجني فتتسبب في 
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تصاعد األمونيا التي تعتبر من املواد السامة للكائنات احلية, وميكن أن تعيق 
عملية التخمير.

وهناك معايير لقياس جودة املنتج والتي تؤثر كثيراً على قيمته، فنسبة املواد 
الغريبة كالزجاج والبالستيك واملعادن، فيجب أن تكون نسبة الزجاج أقل من 
 .%5 من  أقل  الغريبة  املواد  ونسبة مجمل   %0.3 من  أقل  والبالستيك   ،%0.5
وتعتبر نسبة املعادن الثقيلة في املنتج واحدة من أهم مقومات املنتج اجليد 
وتتراوح ما بني 200 جزء في املليون ملعدن الزنك إلى 0.3 جزء في املليون ملعدن 

.)WRAP, 2002( ،الزئبق
وكما أن التخمير الهوائي عملية سهلة من الناحية النظرية إال أن التطبيق 
وتنظيم العوامل املؤثرة من األمور الصعبة التي تتطلب خبرة طويلة. ومن أهم 
سلبيات التخمير الروائح التي ميكن أن تنبعث من اخمللفات اخلام قبل معاجلتها، 
أو من عملية التخمير، إذا ما قلت كمية األكسجني في اخلليط أو ارتفعت 
نسبة املياه وأصبح الهضم الهوائياً. وميكن تخفيف انبعاث الروائح عن طريقة 
التهوية وإمداد الكائنات باحتياجاتها من األكسجني وإنهاء العملية الالهوائية، 
وقد يقتضي األمر بناء نظام للتخلص من الروائح والغازات املنبعثة ومعاجلتها، 
وذلك فقط في النظام املغلق. ومن سلبيات التخميرالهوائي اجتذاب الذباب 
واحلشرات والقوارض واحليوانات الضالة، كذلك حاجته ملساحة كبيرة من األرض 
للتخمير.  فالتخميرعملية حيوية طبيعية تتطلب فترة طويلة إلكمالها، لذا 
فإنه من املطلوب التأكد من وجود مساحة من األرض تكفي لتخزين اخمللفات 

الناجتة طول فترة التخمير)6 أشهر( تقريباً. 
وألن نسبة الكربون إلى النيتروجني متدنية جداً في مخلفات املسالخ مما 
يتسبب في إنتاج األمونيا السامة للكائنات الدقيقة، فإنه من الضروري وزن 
النسبة بإضافة مخلفات احلدائق واخمللفات الزراعية أو اخمللفات الورقية لهذا 

الغرض. وميكن وضعها بالطريقة املوضحة في الشكل رقم )1(.

  )Anaerobic Digestion (:2- التخمر أو الهضم الالهوائي

ويعرف بأنه تكسير املادة العضوية عن طريق مجموعات من الكائنات احلية 
في غياب األكسجني. وهو أسلوب آخر من أساليب الطبيعة للتعامل مع املواد 
العضوية وإعادتها إلى البيئة. وتختلف هذه الطريقة عن التخمير الهوائي في 
نواجتها وأنواع الكائنات املسؤلة عن العملية. فالتخمر أو الهضم الالهوائي 
عملية حيوية ال تتطلب عنصر أألكسجني لبقاء الكائنات احلية أو منوها، بل 
قد يكون األكسجني من العناصر السامة لهذه الكائنات. وينتج عن عملية 
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هضم اخمللفات العضوية غازات وسوائل ومواد صلبة.  ومن الغازات، يشكل 
غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز امليثان معظم نواجت الهضم الالهوائي للمواد 

العضوية، وهناك غازات أخرى مثل الهيدروجني تنتج بكميات أقل.

ويتم التخمر أو الهضم الالهوائي على ثالث مراحل: 

تكسير البوليمرات العضوية إلى جزيئات صغيرة قابلة للهضم   .1
فالدهون تكسر إلى أحماض دهنية والبروتني إلى أحماض أمينية... 

الخ.
حتويل نواجت املرحلة السابقة إلى أحماض عضوية وثاني أكسيد   .2
بكتيريا  مجموعة  تعمل  فمثالً  الهيدروجني.  وغاز  الكربون 
حامض  إنتاج  على   )Acetogenic Bacteria( األسيتوجنك  
الناجتة عن  األخرى  األحماض  ومن    .)CH3COOH( األسيتيك
البروبونيك )CH3CH2COOH( وحامض  املرحلة حامض  هذه 
 .)C2H5OH(واإليثينول )CH3CH2CH2COOH(  البيوتريك
إنتاج امليثان وثاني أكسيد الكربون من التفاعالت احليوية التالية:  .3

CH3COOH →	CH4 + CO2

2 C2H5OH + CO2 →	CH4 + 2 CH3COOH

CO2 + 4H2 →	CH4 + 2H2O

لذلك تعتبر احملافظة على وجود مجموعات الكائنات الدقيقة احلية اخملتلفة 
بنسب متوازنة ضرورة إلمتام العملية احليوية وإنتاج الغاز. 

وميكن االستفادة من غاز امليثان في إنتاج الطاقة أو في التدفئة أو لتسخني 
الغاليات إلنتاج بخار املاء املستخدم في نظافة أرضية وجدران املسلخ.

وتتبقى املواد الصلبة على هيئة مواد عضوية متحللة جزئياً بأحجام مختلفة 
تعتمد مقاساتها على عملية التمزيق والتقطيع األولية.  وميكن بعد نضوجها 
حبيباتها.  حجم  جتانس  لزيادة  الناجتة  املواد  طحن  ثم  الغريبة  املواد  غربلة 
وتستخدم املادة الصلبة املتبقية عن عملية الهضم كبديل عضوي للتسميد، 
فالناجت الصلب من العملية يحتوي على كمية كبيرة من النيتروجني والعناصر 
األخرى الضرورية لنمو النبات.  وهو كذلك محسن للتربة يعمل على زيادة 
قدرتها على االحتفاظ باملاء، ويساعد على تهوية التربة، إال أن جودة املنتج 
ال تبلغ درجة اجلودة لناجت التخمير الهوائي، وذلك نظراً لقصر مدة الهضم 
مقارنة بالتخمير مما يتسبب في هضم املواد السليلوزية املضافة جزئياً فقط. 
ونظراً لتدني قيمة األس الهيدروجيني نتيجة إنتاج األحماض العضوية فإنه 
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من املستحسن استخدام هذا املنتج مع التربة القاعدية.
األسلوب  اختيار هذا  مراعاتها عند  آثار جانبية البد من  الالهوائي  وللهضم 
في التعامل مع اخمللفات، أهمها الروائح املنبعثة عن عملية الهضم.  فغاز 
عملية  عن  تنتج  املتطايرة  العضوية  املركبات  وبعض  الهيدروجني  كبريتيد 
الهضم وتتسبب في نشر الروائح إال إذا مت التحكم فيها ومعاجلتها. وميكن 
التحكم في الروائح عن طريق املعاجلة احلرارية أو حرق الغاز في درجات حرارة 

عالية.  وميكن كذلك بناء مفاعل حيوي.
والهضم الالهوائي عملية حيوية حساسة للغاية وتعتمد على وجود ونشاط 
الكائنات احلية الدقيقة ونظراً حلساسية هده الطريقة، فإنها تتطلب كفاءات 
أن  السهل  من  أنه  حيث  وإدارتها،  العملية  لتنظيم  واسعة  وخبرة  عالية 
تتعطل التفاعالت مبوت الكائنات املناسبة أو منو كائنات أخرى عند تغير خواص 
الوسط الكيماوي كالتغير احلاد في قيمة األس الهيدروجيني.  وألن اخمللفات 
املعنية غنية بعنصر النيتروجني فسيكون إنتاج األمونيا بكميات كبيرة وهي 
مادة سامة للكائنات الدقيقة)Banks and Humphreys, 1998( . لذلك ولعدم 

الشكل رقم 2- املعاجلة أو الطهي للمخلفات           نقاط إختبار اجلودة

1و2
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استقرار عملية الهضم الالهوائي فإنه غالباً ما تستبعد كخيار للمعاجلة، 
.)Banks, 1994( ،وهذا من أهم أسباب محدودية انتشارها

)Rendering( :3- طريقة املعاجلة أو الطهي

تعتبر عملية معاجلة أو طهي اخمللفات أحد أهم الوظائف املضافة إلى املسالخ 
أو معظم  اخملتلفة.  ففيها تستخدم جميع  الدول  املدن في  في كثير من 
الطهي كما هي موضحة في  أو  املعاجلة  تلخيص طريقة  وميكن  اخمللفات  

الشكل رقم 2على النحو التالي:

حرارة  لدرجة  تعريضها   -2 متجانسة.  أحجام  إلى  اخمللفات  طحن   -1
وضغط منظمني إلذابة اخلاليا اللينة كاللحم والدهون. 3-  كشط 
الدهون. 4- عصر املواد الصلبة الناجتة إلزالة السوائل. 5- التجفيف 
والطحن ثانية ومترير املواد الصلبة على غرابيل إلزالة الشوائب وقطع 

العظام الكبيرة. 6- التغليف والتسويق. 
وميكن استخالص الدهون من هذه اخمللفات واستخدامها في صناعة الصابون 
ومستحضرات التجميل. وميكن استخدام نواجت الطهي الصلبة في تسميد 
بعنصر  غنية  فهي  العالئق،  صناعة  في  استغاللها  عن  واالبتعاد  التربة 
حتسني  كذلك  وميكن  النبات.   لنمو  الضرورية  العناصر  وبعض  النيتروجني 
عنصر  نسبة كل  وموازنة  املفتقدة  العناصر  بإضافة  السمادية  مواصفاتها 

فيها.

القدرة  فلها  الصحية  الناحية  من  أمناً  األكثر  تعتبر  الطريقة  هذه  وكانت 
على القضاء على البكيتريا املسببة ملرض اجلمرة اخلبيثة )Anthrax( ، وتقضي 
        Foot and Moth Disease- كذلك على الفيروس املسبب ملرض الفم والقدم
من  املصنعة  العالئق  وكانت  البقر  جنون  مرض  ظهر  حتى   )Franco,2002
مخلفات احليوان أول املتهمني في نقل املرض من حيوان آلخر وأخيراً إلى اإلنسان. 
وبالتالي أصبح من أهم العوامل التي تعيق عملية الطهي، التشريعات اجلديدة 
التي ظهرت بعد انتشار هذا املرض في أوربا وأمريكا الشمالية، والتي أصبحت 
في الوقت احلاضر حتظر أو حتد من استخدام البروتني الناجت عن عملية طهي 

مخلفات املسالخ كإضافات لعالئق احليوانات، خاصة األبقار واألغنام.

سلبيات استخدام طريقة املعاجلة أو الطهي كوسيلة للتخلص من مخلفات 
املسالخ:

من سلبيات هذه الطريقة الروائح الناجتة أثناء عملية الطبخ والتي إن لم 
تعالج فستكون مصدر إزعاج لكامل املنطقة وحسب حجم العملية، لذا يتم 
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اللجوء إلى معاجلة الروائح بأحد الطرق اجملربة التالية:  
بناء نظام حيوي ألكسدة األبخرة واملركبات العضوية في الهواء داخل  	·
املنشأة.  ويعتمد هذا النظام على تسخير أنواع معينة من الكائنات 
أكسيد  ثاني  إلى  العضوية  اجلزيئات  في  الكربون  ألكسدة  الدقيقة 
النظام  هذا  كفاءة  وتعتبر  ماء.   إلى  الهيدروجني  وأكسدة  الكربون 
عالية وال يتطلب الكثير في عملية التشغيل والصيانة، إال أنه عرضة 

لالنهيار بسبب اعتماده على الكائنات الدقيقة. 
استخدام املعاجلة احلرارية في التخلص من الروائح الناجتة عن عملية  	·
الطهي وعن اخمللفات اخلام، وذلك بسحب الهواء اخملتلط باملركبات املسببة 
مترير  ثم  األنابيب،  من  وشبكة  ضخمة  مضخات  طريق  عن  للروائح 
الغازات واألبخرة على مواقد درجة حرارتها مرتفعة )~ 800 م (، ويتم 
الكربون.  وهذه  املادة العضوية إلى ماء وثاني أكسيد  فيها أكسدة 
الطريقة األكثر كفاءة وضماناً في التخلص من الروائح التي مصدرها 
وتكلفة  التشغيل  تكلفة  النظام  هذا  سلبيات  أهم  ومن  عضوي.  
الطاقة الالزمة لتشغيل املوقد.  وميكن تصميم الغاليات املستخدمة 
في إنتاج بخار املاء املطلوب في عملية الطهي بحيث يتم مترير الغازات 
واألبخرة على منطقة الشعلة ألكسدتها، وبذلك تقل تكلفة إنشاء 

النظام.

 )Incineration(  :4- طريقة احلرق أو الترميد

أفران  باستخدام  رماد  إلى  وإحالتها  العضوية  للمخلفات  املنظم  احلرق  هو 
 Biological( مصممة خصيصاً لذلك يطلق عليها أحيانا بأفران احلرق البيولوجية
Incinerators(.  إن درجة احلرارة وكمية األكسجني والتقليب ومدة بقاء اخمللفات 
في األفران من العوامل التي يجب تنظيمها إلمتام عملية احلرق وتفادي انبعاث 
الغازات السامة والروائح الكريهة كأول أكسيد الكربون، واملركبات العضوية 
غير كاملة االحتراق من املداخن. فعملية احلرق يجب أن تتم في درجة حرارة 
عالية) أكثر من 1000 °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. 
واحلرق املنظم طريقة آمنة للتخلص من هذه اخمللفات خاصة إذا ما شملت 
احليوانات النافقة واملصابة.  فدرجات احلرارة العالية كفيلة بالقضاء على كل 
ذلك  في  مبا  النافقة،  احليوانات  حتملها  قد  التي  املمرضة  الدقيقة  الكائنات 
أو   ،)Broil( والبرويل  واألرجل  الفم  مرض  وفيروس  أنثراسيز  الباسيال  بكتيريا 
الكائن املسبب ملرض جنون البقر.  وينتج عن عملية احلرق كمية كبيرة من 
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الرماد أو املكونات غير العضوية التي يجب التخلص منها والتي غالباً ما تذهب 
إلى مردم النفايات.  كما أنه يجب تزويد أجهزة احلرق بنظم ملعاجلة الغازات 
الناجتة عن عملية احلرق وترسيب الرماد املتطاير ومنعه من اخلروج إلى البيئة 

الهوائية.
تعتبر طريقة احلرق أو الترميد من الطرق املكلفة ملعاجلة مخلفات املسالخ نظراً 
الرتفاع نسبة الرطوبة بها، مما يتطلب كمية كبيرة من الوقود لتجفيفها.  وقد 
ال تعتبر خيار مناسب في أكثر احلاالت نظراً الرتفاع تكلفة اإلنشاء والتشغيل 
والصيانة وما ميكن أن تسببه العملية من انبعاث الغازات وأكاسيد النتروجني 
وغيرها من املركبات املضرة بالبيئة.  وتكلفة معاجلة هذه الغازات والتحكم في 

أثرها على البيئة إضافة مرهقة مليزانية إدارة نفايات املسلخ.

 )Landfilling(  :5- الطمر الصحي

يعتبر الطمر الصحي من أقل الطرق كلفة للتخلص من مخلفات املسالخ، 
وتغطيتها  العام  باملردم  طبقات  في  املسالخ  مخلفات  وضع  عن  عبارة  وهو 
إليها.   الضالة  واحليوانات  والقوارض  احلشرات  وصول  ملنع  التربة  من  بطبقة 
ولكن ولوجود كمية كبيرة من املياه بتلك اخمللفات واحتمال تسربها إلى املياه 
اجلوفية فإنه ينصح باالبتعاد عن هذه الطريقة كوسيلة للتخلص من اخمللفات 
معظم  وأن  خاصة  اجلوفية،  مياهها  بقرب  تتميز  التي  املناطق  في  وبالذات 
مرادم النفايات في اململكة غير مجهزة بنظم جلمع عصارة املردم ومعاجلتها 
في سبيل حماية املياه اجلوفية من التلوث.  ومن السلبيات املصاحبة لعملية 
التي  الضالة  احليوانات  وجذب  القوارض  وانتشار  الذباب  أعداد  ارتفاع  الطمر 
تبحث عن الطعام. وهناك سبب آخر لالبتعاد عن الطمر هو ضياع ثروة من 
املواد العضوية التي ميكن االستفادة منها واستخدامها في صناعات أخرى وفي 

معاجلة التربة وحتسني قيمتها الزراعية.

الوضع احلالي للتخلص من مخلفات املسالخ باململكة:

مت حصر أكثر من مائة وخمسني مسلخاً تتراوح طاقتها اإلنتاجية ما بني 6 و 
2200 رأس يومياً، إال أن نسبة أعداد الذبائح من حيث النوع، كأعداد اجلمال أو 
األبقار من بني األعداد املذبوحة لم يحدد في النسبة العظمى من االستمارات. 
الذبح  أعمال  عن  الناجتة  اخمللفات  كمية  تقدير  الصعب  فمن  السبب  ولهذا 
والسلخ بدقة.  ومن البديهي أن تختلف نسبة أنواع احليوانات املذبوحة من 
مناطق  اجلمال في  أعداد  فترتفع  الغذائية،  اجملتمع  لعادات  تبعاً  مسلخ آلخر 
أعداد  بتوزيع  بيانات   )2( رقم  اجلدول  وفي  وهكذا.  أخرى  في  واألبقار  معينة 
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الذبائح في ثالث من مناطق اململكة للعامني 1421 هـ - 1422 هـ.

اجلدول رقم )2(
املواشي املذبوحة حتت إشراف البلديات من الربع األول إلى الربع الرابع 

لعامي 1421 هـ  ، 1422 هـ

ماعز ضأن بقر إبل العام اجلهة
214967 984554 17064 77599 1421هـ

منطقة الرياض
313716 860604 40190 78244 1422هـ
527117 824961 39346 45183 1421هـ مكة  منطقة 

230057المكرمة 1021633 28202 50996 1422هـ
178371 266394 3305 13133 1421هـ المدينة  منطقة 

219725المنورة 403066 2489 14718 1422هـ
1415484 3067592 106749 208191 1421هـ

الإجمالي العام
1391417 3481808 109576 233131 1422هـ

2806901 6549400 216325 441322 إجمالي العامين

28.0 65.4 2.2 4.4 المئوية  النسبة 
للعامين

وجتدر اإلشارة هنا إلى أن هناك تشابهاً كبيراً في آلية التعامل مع اخمللفات 
وطرق التخلص منها في معظم املسالخ باململكة والتي ميكن تلخيصها في 
اآلتي:  يتم جمع اخمللفات بعد االنتهاء من عملية الذبح والسلخ والنظافة 
في عربات صغيرة تدفع يدوياً إلى مكان جتميع اخمللفات، ثم تفرغ في حاوية 
مكشوفة، سعتها 10 م3 تقريباً. بعد ذلك تنقل احلاوية بعد امتالئها إلى املرمى 
العام باملدينة بواسطة رافعة تأخذها من املوقع وتضع مكانها أخرى فارغة 
الشكل رقم 3.  وهنا يجب مالحظة اآلثار السلبية لنقل اخمللفات في حاويات 
مكشوفة وما يصحبها من روائح.  ومن نتائج اإلستبانة تبني أن هناك 38 
مسلخا مزوداً مبحارق للتخلص من مخلفات املسلخ، اجلدول رقم 3. كما أنه 
ومن الزيارات امليدانية تبني أن احملارق بجميع املسالخ التي متت زيارتها متوقفة.  
وفي املدن الكبيرة مسالخ حديثة مزودة بنظم لتصنيع عليقة الدم وعليقة 
اللحم والعظام، لكنها ال تعمل حالياً أما إلى سوء صيانتها أو لعدم احتوائها 
على نظام للتحكم بالروائح املنبعثة أثناء الطبخ وبالتالي مضايقة السكان 

القريبني منها. 
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الشكل ) 3 ( مراحل جتميع وتخزين ونقل مخلفات 
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اجلدول رقم )3(
طرق التعامل مع مخلفات مسالخ اململكة

عدد املسالخطريقة التعامل مع اخمللفاتتسلسل

110الطمر1
38احلرق2
12غير معروف3

ملحوظة - لبعض املسالخ أكثر من طريقة للتعامل مع اخمللفات.

وتبني أيضا أنه ال يوجد من بني جميع املسالخ من يعيد تصنيع اخمللفات أو 
يستفيد منها بأي شكل من األشكال حالياً، فيما عدا االستفادة من اجللود 
ال  عامة  وبصفة  املتوسطة.   املسالخ  وبعض  الكبيرة  املسالخ  في  واألمعاء 
التعامل مع اخمللفات  إدارة املسالخ االهتمام الكافي في  القائمون على  يولي 
واالستفادة منها رغم وجود الفرصة لتحقيق ذلك، خاصة في املسالخ الكبيرة 
آلي  وبالرغم من وجود نظام  التي ينتج عنها كميات ضخمة من اخمللفات.  
لتدوير اخمللفات باملسالخ احلديثة واالستفادة منها، إال أنها جميعاً معطلة كما 

ذكر سابقاً، وال ميكن االستفادة منها حالياً.

كمية اخمللفات مبسالخ اململكة:

العربية السعودية قرابة 30000 رأس منها  اململكة  في مسالخ  يومياً  يذبح 
 4.4 % من اجلمال، 2.2 % من األبقار،65.1 % من الضأن، و 28.2 % من املاعز 
)اإلحصاءات العامة 1421هـ، 1422هـ- وزارة الشئون البلدية والقروية(.  ومن 
التالية ميكن تقدير متوسط كمية اخمللفات الناجتة يومياً من جميع  املعادلة 

مسالخ اململكة.
متوسط وزن اخمللفات الناجتة يومياً =

نسبة اخمللفات من الوزن حياً  متوسط وزن اجلمل حياً *	 أعداد اجلمال املذبوحة *	
نسبة اخمللفات من الوزن حياً متوسط وزن احليوان حياً *	 + أعداد األبقار املذبوحة *	
 + أعداد األغنام املذبوحة *	متوسط وزن احليوان حياً *	نسبة اخمللفات من الوزن حياً

نسبة اخمللفات من الوزن حياً متوسط وزن احليوان حياً *	  + أعداد املاعز املذبوحة *	
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 + 0.48 	* 45 	* 3481808 + 0.38 	* 320 	* 109576 + 0.5 	*480 	* 233131 =
0.42 	* 30 	* 1391417

 1753252 + 75207053 + 13324442 + 55951440  =
= 146236187 كجم سنوياً

أو  = 400 طن يومياً
ويكمن حساب كمية مخلفات املسلخ من املعادلة السابقة أو تقديرها من 

املعادلة التالية
44.1 كمية اخمللفات بالكيلوجرام = عدد مجمل الذبائح بأنواعها *	

وفي اجلدولني رقم )4( ورقم )5( بيانات مبجمل أعداد الذبائح, وكميات اخمللفات 
على  هـ   1422  - هـ   1421 للعامني  املناطق  حسب  املسالخ  عن  الناجتة 
التوالي، مع مالحظة أنه مت حساب الكميات على اعتبار أن نسبة أعداد اجلمال 
واألبقار واألغنام واملاعز من مجمل أعداد الذبائح متساوية في كافة مناطق 

اململكة. 
اجلدول رقم )4(

املواشي املذبوحة حتت إشراف البلديات من الربع األول إلى الربع الرابع 
لعامي 1421 هـ  ، 1422 هـ

ماعز ضأن بقر إبل العام اجلهة
214967 984554 17064 77599 1421

منطقة الرياض
313716 860604 40190 78244 1422
527117 824961 39346 45183 1421 منطقة مكة 

230057املكرمة 1021633 28202 50996 1422
178371 266394 3305 13133 1421 منطقة املدينة 

219725املنورة 403066 2489 14718 1422
1415484 3067592 106749 208191 1421

األجمالي العام
1391417 3481808 109576 233131 1422
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اجلدول رقم )5(
أعداد احليوانات املذبوحة حتت إشراف البلديات وكمية اخمللفات 

الناجتة منها لعامي 1421 هـ  ، 1422 هـ

املـنطـقـــة
كمية اخمللفات الناجتة       أعداد الذبائح

) طن(
1422هـ1421هـ1422هـ1421هـ

129418412927545701057073الرياض

178072213308887853058690مكة املكرمة

4612036402982034028240املدينة املنورة

35361093263931155940144000اإلجمالي

الطرق املناسبة للتعامل مع اخمللفات في مسالخ اململكة:

الختالف  ونظراً  اخملتلفة  املسالخ  عن  الناجتة  اخمللفات  كمية  الختالف  نظراً 
ظروف املنطقة وآلية العمل، فإنه يتعذر وضع نظام موحد للتعامل مع هذه 
تقسيم  مت  هنا  من  اململكة.  في مختلف مسالخ  تطبيقه  وميكن  اخمللفات 
املسالخ إلى ثالث فئات، بناءً على البيانات املتاحة من وزارة الشؤون البلدية 

والقروية؛ وهي كالتالي، كبيرة، ومتوسطة، وصغيرة )اجلدول رقم 6(

اجلدول رقم )6(
تقسيم املسالخ من حيث أعداد الذبائح وكمية اخمللفات الصلبة

عدد الذبائح اخملتلفة )رأس/الفئة 
كمية اخمللفات*  بالطنيوم(

< 44.1أكثر من 1000 رأسكبيرة
8.8 – 20044.1 – 1000متوسطة
> 8.8أقل من 200صغيرة

إن كل خيارات املعاجلة والتخلص من اخمللفات الصلبة املذكورة آنفاً متاحة 
أما من  النظرية،  الناحية  من  تقريباً  اململكة  في  املوجودة  املسالخ  ملعظم 
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الناحية العملية فقد ال تكون جميعها متاحة.  وتعتمد عملية املفاضلة بني 
اخليارات على طبيعة املكان وظروفه وكمية اخمللفات الناجتة.  ومن املستحسن 
دراسة كل حالة على حدة واختيار البديل األنسب.  وميكن اإلشارة هنا لبعض 
اإلرشادات واملعايير التي ميكن أخذها في االعتبار عند اتخاذ القرار في اختيار 

الطريقة املناسبة للتخلص من نفايات املسالخ:
·	طبيعة اخمللفات : أهم العوامل املؤثرة في اختيار البديل فمثالً اخمللفات التي 
ترتفع فيها نسبة الرطوبة ال تصلح للحرق الرتفاع كلفة التشغيل.  
واختالط محتوى األمعاء والكرش بباقي اخمللفات يجعلها غير صاحلة 
إلى  العدول  احلالة ميكن  وفي هذه  العالئق،  وإنتاج مضافات  للطهي 

التخمير الهوائي أو الطهي بغرض إنتاج محسنات للتربة.
· كميـة اخمللفـات : تؤثر كمية اخمللفات في اقتصاديات املعاجلة وتبرير الطرق 
تكلفة  تبرر  قد  مادية  قيمة  له  العالئق  كمضافات  فمنتج  املكلفة. 

إنشاء وتشغيل وصيانة نظام املعاجلة.
· طبيـــعة املوقــع : يتطلب التخمير الهوائي إلى مساحات شاسعة. 

نقل  وميكن  املوقع  في  للتخمير  تصلح  ال  املسالخ  معظم  فإن  لذا 
اخمللفات إلى موقع آخر للتخمير، وفي هذه احلالة ستكون تكلفة النقل 
إضافية، ولكن من ايجابياتها إمكانية إنشاء موقع واحد للتخمير جتمع 
به مخلفات مسالخ املدينة وما حولها.  كما أن وجود املسلخ قريباً 
من األحياء السكنية يعيق تبني بعض البدائل التي تنبعث منها روائح 
الروائح بوضع نظام ملعاجلتها،  التغلب على مشكلة  مؤذية.  وميكن 
وهذه تكلفة إضافية. وفي اجلدولني رقم )7( و )8(  مقارنة بني الطرق 
اخملتلفة ملعاجلة مخلفات املسالخ الصلبة والتخلص منها وإرشادات 

عامة في اختيار البديل املناسب للمسلخ املعني.
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اجلدول رقم )7(
مقارنة الطرق اخملتلفة ملعاجلة مخلفات املسالخ الصلبة والتخلص منها

مالحظاتاملتطلباتالطريقة

الطمر
- بعد املردم عن موقع املسلخ

- تكلفة النقل
- اآلثار البيئية للطمر

من  للتخلص  الطرق  أقصر   -
مرغوبة  غير  لكنها  اخمللفات 

بيئياً

احلرق

- احلاجة إلى معدات مكلفة
- نظام ملعاجلة الغازات الناجتة

الرماد  من  للتخلص  نظام   -
املتبقي

بأحجام  حرق  أفران  توجد   -
استخدامها  وميكن  مختلفة 
من  واالستفادة  كمية  ألي 

الطاقة الناجتة
الكائنات  على جميع  القضاء   -

املمرضة
إلى  اخمللفات  حجم  إنقاص   -

العشر

التخمير

- وجود مساحة كبيرة 
- وجود سوق للمنتج

- نظام معاجلة الروائح والتحكم 
فيها

مفاعالت  استخدام  ميكن   -
إلى  احلاجة  على  للتغلب 
مساحة كبيرة، وميكن توظيف 

نظام فعال ملعاجلة الروائح.
- للمنتج قيمة مادية قد تكون 

مربحة

- احلاجة إلى معدات مكلفةالهضم
- وجود سوق للمنتج

- نظام معاجلة الروائح والتحكم 
فيها

- توجد أجهزة بأحجام مختلفة 
ويلعب العامل االقتصادي دوراً 

هاماً في اختيار هذا البديل
يجب  مادية  قيمة  للمنتج   -
حسابات  في  مراعاتها 

التكلفة



��

لخ
�سا

ت امل
لفا

خم
من 

�ص 
خل

الت
اأو 

دة 
تفا

ال�س
ق ا

طر
طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من خملفات امل�سالخ

مالحظاتاملتطلباتالطريقة

الطهي

- احلاجة إلى معدات مكلفة
- وجود سوق للمنتج

- نظام معاجلة الروائح والتحكم 
فيها

- ارتفاع تكلفة التشغيل 
- احلاجة لعمالة مدربة

- املوقف الشرعي من استخدام 
الدم

- مرض جنون البقر

- األكثر أمناً من الناحي الصحية 
قبل ظهور مرض جنون البقر

- الزالت تستخدم في كثير من 
دول العالم

تسويقية  مشاكل  وجود   -
للمنتج

اجلدول رقم )8(
تقسيم املسالخ إلى فئات ومقارنة طرق التعامل مع مخلفاتها

مالحظاتالطمراحلرقالطهيالهضمالتخمير*الفئة

****كبيرة

طمرها  يجب 
عن  منعزلة 
البلدية  اخمللفات 

األخرى

****متوسطة

***صغيرة

معدات  توجد 
تتراوح  للطهي 
 50 من  سعتها 
 10 إلى  كجم 

طن

مالحظة: يتناسب حجم النقطة مع كفاءة الطريقة وإمكانية تطبيقها 
وآثارها اجلانبية.

يجب إضافة مخلفات سيليلوزية عالية الكربون، كمخلفات احلدائق، نشارة  	*
اخلشب أو اخمللفات الورقية، ملعادلة نسبة الكربون إلى النيتروجني.
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إن حرق كمية كبيرة من اخمللفات تتسبب في انبعاث كمية كبيرة من الغازات 
جداً  السام  الدايوكسني  ومنها  اإلنسان  وصحة  بالبيئة  مضرة  تعتبر  التي 
باملنشآت  تضر  مركبات  وهي  الكبريت  أكسيد  وثاني  النيتروجني  وأكاسيد 
وتتسبب في صدأ احلديد واملعادن األخرى ولها آثار سلبية على صحة اإلنسان.  
لذا ال ينصح باللجوء إلى هذه الطريقة في معاجلة مخلفات املسالخ الكبيرة 
واملتوسطة إال عند الضرروة وعند استحالة توظيف آلية أخرى للتعامل مع 

اخمللفات.

ويجب عند استخدام التخمير الهوائي كطريقة ملعاجلة مخلفات املسلخ 
مراعاة اآلتي:

موازنة نسبة الكربون إلى النيتروجني، وإبقائها في حدود 1:25 إلى 1:30   .1
إضافة  ميكن  فإنه  اخمللفات  هذه  في  النيتروجني  نسبة  الرتفاع  ونظراً 
مخلفات احلدائق أو نشارة اخلشب أو أي مادة عضوية ترتفع فيها نسبة 

الكربون كاخمللفات الورقية.
فالتخمير عملية تستهلك  األكسجني،  باحتياجاته من  اخلليط  إمداد   .2
كمية كبيرة من األكسجني، لذا يجب أن تبقى نسبة األكسجني في 
الهواء داخل اخلليط أعلى من %5.  وميكن إمداد اخلليط باألكسجني عن 
أو عن طريق ضخه عبر أنابيب مثقبة. وهنا  طريق التقليب أسبوعياً 
يجب االنتباه إلى أن تقليب اخلليط ضروري لتجانس املواد وتعريض جميع 
أجزاءها للعملية احليوية.  وغياب االكسجني يتسبب في انبعاث روائح 

نتنة بسبب التحول في العملية احليوية من هوائية إلى ال هوائية.
يجب احملافظة على نسبة الرطوبة بني 50 %  إلى 60 %.  .3

يجب ابعاد كل املواد امللوثة مثل البالستيك والزجاج واملعادن.  .4

وللعمليات الكبيرة يستحسن ميكنة النظام واستخدام املفاعالت األسطوانية 
للتحكم في الروائح ولضمان جتانس املنتج.  ويجب االبتعاد عن الطرق التقليدية 

خاصة في وجود املسلخ قرب اجملمعات السكنية.
وعند اختيار التخمير الهوائي ملعاجلة مخالفات املسالخ يجب التأكد من نضج 
املنتج قبل تغليفه، ملا لذلك من آثار سلبية على قيمة املنتج، ومن املؤشرات 
على عدم نضج املنتج انبعاث الروائح منه أثناء تخزينه، وتتكون هذه الروائح 
نتيجة وجود األحماض العضوية كحمض األستيك الذي تشبه رائحته رائحة 
اخلل ويحتوي على عنصري النيتروجني والفسفور، وحامض البوتريك وله رائحة 
اللنب الفاسد، وحامض الفالريك وله رائحة القيء، وكذلك وجود غاز األمونيا 

وغاز ثاني كبريتيد الهيدروجني التي تشبه رائحته رائحة البيض الفاسد.
وال ينصح باستخدام الهضم الالهوائي إال في حالة وجود كمية كبيرة من 
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اخمللفات وسوق للمنتج.  فتكلفة األجهزة واملعدات مرتفعة جداً وتلعب الناحية 
اإلقتصادية دوراً هاماً في اختيار هذا البديل. إضافة إلى أن التحكم في الروائح 
الناجتة عن عملية الهضم صعبة التحقيق ومكلفة.  لذلك البد من دراسة 
اجملاورة  املناطق  على  البيئي  التأثير  ودراسة  البديل  لهذا  االقتصادية  اجلدوى 

بعناية.  
وعند اللجوء إلى الطمر الصحي يجب مراعاة التالي:

تخصيص موقع أو حفرة للتخلص من مخلفات املسلخ.  .1
يجب تغطية اخمللفات بطبقة من التربة فور وضعها وبعد فردها في   .2

طبقة متجانسة إلعاقة وصول احلشرات واحليوانات إليها.  
ميكن وضع طبقة من اجلير إلبعاد الذباب واحلشرات.   .3

الذباب  ملكافحة  كاملبيدات  كيماوية  مواد  إضافة  عن  االبتعاد   .4
واحلشرات.

وال ينصح بتوظيف املردم للتخلص من اخمللفات إال إذا تعذر استخدام بديل 
آخر أو كطريقة احتياطية يتم اللجوء إليها في أوقات الصيانة أو عند حدوث 

األعطال وانهيار النظام األساسي للمعاجلة.

اخلالصة

إذاً لعل أفضل الطرق وأسرعها في معاجلة هذا النوع من اخمللفات هي طريقة 
الطهي وإنتاج البروتني احليواني. فباإلضافة إلى قيمة املنتج املادية التي غالباً 
الطريقة  هذه  تضمن  األخرى،  املعاجلات  مبنتجات  مقارنة  مرتفعة  تكون  ما 
القضاء على معظم الكائنات املمرضة.  وميكن استخدام املنتج في حتسني 
التربة، واالبتعاد عن استخدامه في صناعة عالئق احليوان كخطوة وقائية من 
مرض جنون البقر. وقد تطورت عملية الطهي فأصبح اآلن من املمكن معاجلة 
كمية صغيرة من اخمللفات في غاليات تتراوح سعتها بني 50 كجم إلى 10 طن 
يومياً، باإلضافة إلى وجود املعدات الضخمة ملعاجلة كميات تصل إلى أكثر من 
1000 طن يومياً. وميكن استخدام أجهزة قليلة الكلفة من النوع الذي يقبل 
اخمللفات دفعة واحد )Batch Reactor(  كالذي في الشكل رقم )4(. وتستخدم 

.)Continuous Reactor( عادة الطرق األخرى املستمرة
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.)Batch( رسم توضيحي لغاليات الطهي من نوع :)الشكل رقم )4



��

لخ
�سا

ت امل
لفا

خم
من 

�ص 
خل

الت
اأو 

دة 
تفا

ال�س
ق ا

طر
طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من خملفات امل�سالخ

املراجع:

1- Ockerman, 2000, “Animal By-Product Processing & Utilization, 
CRC Press LLC

2- Franco, D. A. Animal Disposal. 2002. The Environmental 
Animal Disease, and Public Health Related Implications, 
California Department of Food and Agriculture Symposium, 
Sacramento, California. USA. 

3- Banks CJ. 1994. Anaerobic digestion of solid and high nitrogen 
content fractions of slaughterhouse wastes. In: Environmentally 
responsible food processing, vol. 90. AIChE Symposium 
Series,. pp. 103_/09.

4- Banks CJ, Humphreys PN. 1998. The anaerobic treatment of 
a lignocellulosic substrate offering little natural pH buffering 
capacity. Water Science and Technology ; 38(4_/5):29_/35.

5- WRAP. 2002. Comparison of compost standards within the 
EU, North America and Australasia, The Waste and Resources 
Action Programmer, ISBN 1-84405-004-1.

6- Biala, A., Shareha. A., Harmas. S., Khalifa.S. and Abaussaod. 
F. 1990. Dressing percentage proportions of edible and non-
edible portions of camel carcasses. PP. 187-198. Proc. Int. 
Conf. Camel Prod. Improv. Tobruk, Libya. 



خملفات امل�سالخ
طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من 

��

طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من خملفات امل�سالخ

ملحق رقم )1(
اخمللفات األولية للمسالخ واملنتجات الثانوية املصنعة منها

وطرق االستخدام املتاحة لها

االستخداماخمللفات املنتجة الثانويةاخمللفات األولية

الدم

بالزما )مصل الدم( 	·
كرات دم حمراء 	·

مستحضرات حيوية  	·
مستحضرات دوائية 	·

مسحوق دم 	·

إضافات أعالف للماشية  	·
والدواجن

أغذية للحيوانات  	·
األليفة

سماد عضوي 	·
غراء 	·

رغويات إلطفاء احلرائق 	·

زالل الدم 	·

مستحضرات للعناية  	·
باجللد واملصنوعات 

اجللدية 
مثبت لأللوان 	·

دهن صالح 
لإلستهالك 

اآلدمي

شحوم حيوانية 	·
شحوم حيوانية زيتية 	·

أحماض دهنية  	·
شحمية

مقرمشات 	·

أغراض الطهي والشواء 	·
سمن/ دهن/ زبد  	·

صناعي
علكه ، حلوى الكراميل  	·

والشيكوالته
أغذية للحيوانات  	·

األليفة
مسحوق اللحم 	·

دهن غير صالح 
لإلستهالك 

اآلدمي

شحوم حيوانية  	·
لألغراض الصناعية 

وتغذية احليوان

إضافات ألعالف املاشية  	·
والدواجن

زيوت التشحيم 	·
إنتاج الصابون 	·
إنتاج الشمع 	·

إنتاج اجللسرين 	·
املنظفات السائلة 	·

شحم آلالت واملعدات  	·
)قابل للتحلل/ صديق 

للبيئة(
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االستخداماخمللفات املنتجة الثانويةاخمللفات األولية

إعدامات 
املسالخ 

شاملة الذبائح 
الكاملة

مسحوق حلم وعظم 	·
شحوم حيوانية 	·

إضافات ألعالف املاشية  	·
والدواجن

إنتاج الصابون، الشمع،  	·
اجللسرين، املنظفات 

السائلة لألغراض 
الصناعية

العظم 
الصالح 

لإلستهالك 
اآلدمي

شحوم حيوانية 	·
قطع عظم 	·

سمن/ دهن/ زبد  	·
صناعي ألغراض الطهي 

والشواء
جيالتني 	·

غراء 	·
مسحوق عظم 	·

زراير 	·
مقابض للسكاكني 	·

عظم غير 
صالح 

لإلستهالك 
اآلدمي

شحوم حيوانية  	·
لألغراض الصناعية 

وتغذية احليوان

إضافات ألعالف املاشية  	·
والدواجن

زيوت التشحيم 	·
إنتاج الصابون، الشمع،  	·

اجللسرين، املنظفات 
السائلة لألغراض 

الصناعية

قطع عظم 	·

غراء 	·
مسحوق عظم 	·

زراير 	·
مقابض للسكاكني  	·

والعصي

املقادم 
)الكوارع(

زيت تشحيم عالي  	·
اجلودة
كوارع 	·

تشحيم اآلالت الدقيقة  	·
واحلساسة

شحم حيواني للطهي  	·
والشواء

جيالتني لالستهالك  	·
اآلدمي

غراء 	·
غذاء للحيوانات األليفة 	·

مسحوق عظم  	·
عضاضة للكالب 	·
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طرق اال�ستفادة اأو التخل�ص من خملفات امل�سالخ

االستخداماخمللفات املنتجة الثانويةاخمللفات األولية

استخالص البروتنيالقرون واحلوافر 	·
مسحوق عظم 	·

رغويات إلطفاء احلرائق 	·
إضافات ألعالف املاشية  	·

والدواجن
أسمدة عضوية 	·

زراير 	·
مقابض للسكاكني  	·

والعصي

الكرش، 
الشبكية، 

الورقية

االستهالك اآلدمي 	·
املعاجلة الستخراج  	·

البروتني والدهن

االستهالك اآلدمي 	·
أغذية للحيوانات  	·

األليفة
مسحوق حلم )بروتني  	·

حيواني(

املعدة الرابعة
عجول رضيعة

حيوانات مسنة
املنفحة 	·

معاجلة حرارية 	·

صناعة اجلنب 	·
أغذية للحيوانات  	·

األليفة
مسحوق حلم )بروتني  	·

حيواني(

اجللد

اجللد قبل التنظيف  	·
باملياه

الشعر 	·
الصوف 	·

قصاصات / زوائد  	·
جلدية

كوالجني 	·

مصنوعات جلدية  	·
)مالبس، أحذية، أحزمة، 

شنط(
لباد، ومنسوجات جلدية  	·

)تابلوهات – سجاد 
– ستائر( 

مواد تنجيد للمقاعد 	·
أغلفة كوالجينيه  	·
ملصنعات اللحوم

غراء 	·
األمعاء 
معاجلة باحلرارةالغليظة مسحوق حلم )بروتني، ·	 	·

شحم حيواني(
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االستخداماخمللفات املنتجة الثانويةاخمللفات األولية

األمعاء الدقيقة

التنظيف باملياه  	·
وفصل الدهن

غالف للنقانق 	·
خيوط جراحية 	·

مستحضرات دوائية  	·
)هيبارين(

معاجلة باحلرارة

أوتار ملضارب التنس،  	·
واالسكواش، واآلالت 

املوسيقية
مسحوق حلم )بروتني،  	·

شحم حيواني(

تنظيف باملياهاملريء 	·
معاجلة باحلرارة 	·

غالف لتعبئة النقانق 	·
مسحوق حلم )بروتني،  	·

شحم حيواني(

القصبة 
معاجلة حراريةالهوائية مسحوق حلم )بروتني، ·	 	·

شحم حيواني(

الضرع

االستهالك اآلدمي االستهالك اآلدمي·	 	·

معاجلة حرارية 	·

مسحوق حلم 	·
غذاء للحيوانات األليفة 	·

استخراج مستحضرات  	·
دوائية

حلم الرأس 
والفكني

االستهالك اآلدمي 	·
تصنيع منتجات اللحوم  	·

اخملتلفة والنقانق
تصنيع منتجات اللحوم  	·

اخملتلفة والنقانق

معاجلة حراريةالرئتني 	·
غذاء للحيوانات األليفة 	·

مستحضرات دوائية  	·
)هيبارين(

االستهالك اآلدمياللسان الطهي، السلق، ·	 	·
التحمير، التمليح

االستهالك اآلدمياملخ 	·
االستهالك اآلدميالقلب 	·

االستهالك اآلدميالكبد 	·
مستحضرات دوائية 	·

االستهالك اآلدمياحلجاب احلاجز تصنيع منتجات اللحوم ·	 	·
اخملتلفة
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االستخداماخمللفات املنتجة الثانويةاخمللفات األولية

معاجلة حراريةالطحال االستهالك اآلدمي·	 	·
غذاء للحيوانات األليفة 	·

العكوةالذيل االستهالك اآلدمي·	 	·
شوربة ذيل العجل 	·

االستهالك اآلدميالكالوي 	·

املثانة
باملياه  التنظيف  	·

وفصل الدهن
معاجلة حرارية 	·

غالف للنقانق 	·
مسحوق حلم 	·

مستحضرات دوائيةاحلصوات املرارية 	·

النخاع 
الشوكي

االستهالك اآلدمي 	·
مستحضرات دوائية 	·

مستحضرات جتميل  	·
والعناية بالشعر

معاجلة حرارية مسحوق حلم )شحم، ·	 	·
بروتني(

اخلصيتان
االستهالك اآلدمي مشهيات·	 	·

مستحضرات دوائية 	·

معاجلة حرارية مسحوق حلم )بروتني، ·	 	·
شحم حيواني(

االستهالك اآلدميالبنكرياس 	·
احللويات 	·

مستحضرات دوائية  	·
)إنسولني(

الغدة 
التيموسية

االستهالك اآلدمي احللويات·	 	·
مستحضرات دوائية 	·

مستحضرات دوائيةالغدة النخامية 	·
مستحضرات دوائيةالغدة الدرقية 	·
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ملحق رقم )2(
االستخدامات اخملتلفة والتجهيز خمللفات املسالخ الصاحلة لإلستهالك اآلدمي

طرق اإلعدادالتخزين والتجهيزالنوع

الكبد

طازج ، مبرد  	·
مجمد

كامل أو  	·
شرائح أو 

مفروم

الطهي، الشوي،   ·
التحمير، النشون، 

سجق ، باتيه

الكلى
طازج ، مبرد،  	·

مجمد
كامل أو  	·

شراح

الشوي، الطهى،   ·
التحمير

القلب
طازج ، مبرد،  	·

أو مجمد
كامل أو  	·

شرائح
الطهي، التحمير  ·

املخ
طازج ، مبرد،  	·

أو مجمد
كامل أو  	·

شرائح

الشوي على الفحم،   ·
الطهي

اللسان
طازج ، مبرد،  	·

مجمد
مدخن أو مملح 	·

الطهي )السلق(  ·

الكرش، الشبكية، 
الورقية

طازح ، مبرد ،  	·
أو مجمد

مملح أو مخلل 	·
طهي غير  	·

كامل

حتمير،  شوي ، طهي  ·

احلالوات
طازج ، مبرد ،  	·

أو مجمد
كاملة ،  	·
فصوص

حتمير، شوي، طهي  ·

الذيل )العكوة(
طازج ، مبرد ،  	·

أو مجمد.
قطع 	·

شوربة ذيل العجل  ·
حتمير  ·
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األمعاء )الدقيقة، 
الغليظة(

طازجة ،  	·
مبردة ، أو 

مجمد
إزالة  	·

الفضالت 
والتنظيف 

باملياه
التمليح  	·

للحفظ وحلني 
االستخدام

النقع في املاء إلزالة   ·
امللح

أغلفة للنقانق  ·

طازج ، مبرد ، حلم الرأس والفكني 	·
أو مجمد

سجق مطهي  ·
طهي بطئي  ·

شوربة  ·

طازج ، مبرد ، الضرع 	·
أو مجمد

سلق ، حتمير ، تدخني ،   ·
متليح

طازج أو مبرداجللد كوالجني·	  ·
جيالتني  ·

طازج ، مبرد، املقادم )الكوارع( 	·
مجمد

شوربة.  ·
كوالجني  ·
جيالتني  ·
جيلي  ·

طازج، مبرد، الدهن 	·
أو مجمد

زبد، دهن ، سمن   ·
صناعي

أحد مكونات العلكة   ·
)اللبان(

طازج ، مبرد، العظم 	·
أو مجمد

شوربة  ·
جيالتني  ·
جيلي  ·




