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  المجزر اآللي  أو  المسلخ

Slaughterhouse 
هو ذلك البناء المخصص لذبح 

الحيوان وسلخه وتجويفه وذلك  
  ةبغرض اعداد الذبائح الصالح

لالستهالك االدمي والتخلص من 
 ةبطريق ةاالجزاء او الذبائح المصاب

تمنع انتشار العدوى بين  ةصحيح
. ةاالنسان او الحيوانات المختلف

وفي آندا: يسلخ حوالي  
مليون حيوان   650

.سنويا
:  وفي االتحاد األوروبي

  300يبلغ العدد السنوي 
مليون من البقر والغنم  
والخنازير باإلضافة إلى  
أربعة مليار من الدجاج

في الواليا ت 
:المتحدة

 10يسلخ حوالي *
مليار حيوان سنويا  

مسلخ   5,700في 
ومعمل إنتاج  

فيها أآثر من * 
  .عامل 527,000

  بدأ االهتمام* 
في اوائل   بالمسالخ

القرن التاسع عشر 
بسرعه  تطورت *  

آبيره 
حاليا بمثابة معاهد  * 

علميه متخصصه إلنتاج  
جوده صحيه   اتلحوم ذ

ةعالي

المواصفات الفنية للمسالخ
 ةالسكنيان يكون الموقع بعيدا عن مرآز المدينة والمناطق 1.

.خرى اال
يسهل من ربط الصرف   ىحتأن يكون البناء في مكان عالي 2.

.الرئيسية للمدينة  ةبالشبك
  ةواألتربلتقليل حدة الرياح شجار ألبامسلخ الان يحاط مبنى 3.

.
. ةتوسعات المستقبليامكانية الالحسبان بوضع ال4.
آافة العمليات جراء إلالتزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء 5.

.
ان يكون بعيدا عن مصانع األسمدة والكيماويات التي تنبعث 6.

.منها الروائح الغير مرغوبة 
سهلة التنظيف وغير سامه او  جدرانوالان تكون االرضيات 7.

ماصه آما يجب ان تكون ذات ميالن مناسب النسياب 
المخلفات بطريقه اسهل
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بالمسلخ ةالملحق ةاألبني
 المختلفة ومن اهمها  يالمبانيتكون المسلخ عادة من اعداد متنوعة من:
)   بالزراي( الحظائر 1.
صالة الذبح  2.
يضطراراالالذبح صالة 3.
التبريد  حجرات 4.
حجز اللحوم  حجرات 5.
مخزن للجلود6.
غرف تفريغ االحشاء  7.
)  مخلفات الذبيحة (الفضالت حجرات 8.
  ياالدمالدهون الصالحة لالستهالك حجرات 9.

التقطيعحجرات 10.

  ةالصالحمنطقة االجزاء غير 11.

الشحن  منطقة 12.

تغيير المالبس  غرف 13.

تجميع الروث والسماد  منطقة 14.

مكان  لغسل الشاحنات وتطهيرها    15.

 يبيطرمكتب صحى   16.

المخبر17.

)1(الذبح قواعد الكشف على الحيوانات قبل 

وعدم الحيوانات عند وصولها فحصًا مبدئيًا يجب فحص 1.
فيها أو حجرها في الحيوانات المشتبه السماح بإنزال 

.مكان منفصل حتى يتم التحقق من سالمتها
تحت المراقبة  -خصوصًا البقر –بقية الحيوانات يجب وضع 2.

الكشف عليها أن يعاد ساعة على األقل على  12لمدة 
.قبل الذبح مرة ثانية

الحيوانات من الجانبين أثناء الحرآة والوقوف؛ يجب فحص 3.
وتقدير سّنها لتتبع ) أنثى أم ذآر(مع تحديد جنس الذبيحة 

أو القواعد العامة والشروط المعينة للذبح سواء للجنس 
.للسن

)2(الذبح قواعد الكشف على الحيوانات قبل 
من خلّو الحيوانات من األمراض والعيوب وأي مظاهر أخرى  التحقق . 4

:ما يلياآلدمي، وأن يتضمن ذلك صالحة لالستهالك تجعلها غير 
 الصحية العامةالحالة.
 الجسمانية العامةالحالة.
 أعراض عصبية أو تغّير في سلوك الحيوان وطريقة وقفته ومشيهوجود.
 األغشية المخاطية الظاهرة والجلد والشعرحالة.
مظاهر اإلجهاد.
 الكسورو الكدمات و الجروح.
الحمى.
 الجسمإفرازات غير طبيعية أو بروزات من فتحات خروج.
 أو أي عيوب ظاهرية أخرى  والتصّبغاتوالتشوهات الخلقية األورام.
الخراجات و األمراض الجلدية.
 الحيوانروائح غير طبيعية من صدور.
 ومظهرهالروث طبيعة.
 أسباب قد عالمات أخرى تشير إلي احتمال وجود مرض وبائي أو معد أو أي أي

.تجعل اللحوم غير صالحة لالستهالك اآلدمي

)3(الذبح قواعد الكشف على الحيوانات قبل 

بذبح اإلناث من أي سن إذا آانت حالتها تحّتم الذبح السماح 5.
االضطراري 

واإلناث العقيمة من أي سن وآذا المخنَثةبذبح العجالت السماح 6.
:تتجاوز أعمارها ما يلياإلناث التي 

 ما فوق الخمس سنواتالغنم.

 ما فوق ثمان سنواتالبقر.

 ما فوق خمسة عشر سنة اإلبل.

:الحيوانات في الحاالت التاليةعدم السماح بذبح 7.

o حتى تزول مظاهرهاإلجهاد.

o حرارة الجسم لما يترتب على ذبح الحيوان المحموم من إعدام ارتفاع
.آّلي للذبيحة
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)4(الذبح قواعد الكشف على الحيوانات قبل 

 الحيوان ُيحجز ُمسّبب للحمى مرض معد االشتباه بوجود عند
اإلجراءات الالزمة في مكان منفصل ويتخذ الطبيب البيطري 

.حسب المرض المشتبه بوجوده

 قّدر الطبيب البيطري بناء على نتائج الكشف الظاهري أن إذا
آاإلجهاد الحراري  -أسباب غير معدية تكون ناتجة عن قد  الحمى

الراحة أو عالج بعد إعطاء الحيوان قسطًا من قد تزول وأنها –مثال 
تأجيل الذبح حتى زوال الحمى والتأآد من يمكن ، مساند بسيط

.خلو الحيوان من مرض معد

قواعد الكشف على الحيوانات قبل الذبح

ساعة من تسّلم  24جميع األحوال يجب إجراء الفحص خالل في 8.
.ساعة 24إذا تأخر الذبح ألآثر من وإعادة الفحص الحيوان 

حيوانات لم يتم الكشف عليها قبل الذبح ال يسمح باإلفراج عن أي 9.
وغيرها داء الكلب وجنون البقر مثل  -األمراض أن بعض لحومها حيث 

رؤيتها في أي جزء من  تشريحية يمكن ال تسبب أصًال آفات  -
ال يتم في المسلخ الذبيحة وبالتالي فإن اآتشاف مثل هذه األمراض 

آما أن عددا من األمراض المعدية . الفحص قبل الذبحإال عن طريق 
في مراحلها المبكرة أية آفات يمكن اآتشافها بواسطة ال تسبب 

.الذبحالفحص بعد 

اإلذن بذبح الحيوانات، يجب التأآد من سالمة اإلجراءات الصحية قبل 10.
بالمسلخ وتوفُّر المياه وعدم تعطل مجاري بنظافة الصاالت الخاصة 
.الصرف

الذبحبعد قواعد الكشف على الحيوانات  
.اإلسالميةحسب أحكام الشريعة أن يتم الذبح يجب 1.

خوفًا من العدوى أو التلوث ويسمح يسمح بنفخ الحيوانات بالفم ال 2.
.بالنفخ بالطرق اآللية

وال يسمح بخروج الحيوانات سلخ الحيوانات بعد الذبح مباشرة يجب 3.
.الجلودالمسلخ، ويراعى دقة السلخ حتى ال تتلف بجلودها من 

ويفضل أن ُيجرى في ضوء الفحص  آافية إلجراء إضاءةتوفر يجب 4.
.ذلكتيسر متى ما النهار 

ويؤجل الكشف على  ظاهريًاعلى الذبائح السليمة  كشفبالُيبدأ 5.
في إصابتها بأمراض إلى ما بعد االنتهاء من  الحيوانات المشتبه 

فيها يتطلب الحيوانات المشتبه على أن الكشف سابقتها، حيث 
الليمفاوية بالجسم وأحيانًا إجراء جميع العقد يشمل فحصًا دقيقًا 

آافيًا فيمكن إجراء األطباء البيطريين فحص مخبري، أما إذا آان عدد 
.واحدةالكشف عليها دفعة 

بعد الذبحقواعد الكشف على الحيوانات  

: يجب مراعاة الشروط التالية 6.
 تحت الذبيحة الخاصة بها على أن يترك الطحال المعدة واألمعاء وضع

 .الطبيعي وأن تظل األمعاء متصلة بالمستقيم عند فصلهابوضعه 
 والمثانة الكبد والرئتان والقلب والكلى واألعضاء التناسلية والضرع تظل

.فحصهاوضعها الطبيعي بالجسم حتى ينتهي في 
 اللحم اء أو العقد الليمفاوية أو نزع أي جزء من األعضاء أو األحشعدم

.قبل الفحص
 التناسلية أو األعضاء الليمفاية عمل أي قطع في اللحم أو العقد عدم

البيطريأي عضو آخر إال بواسطة الطبيب أو 
يجب أن تكون واضحة القراءة على الذبيحة، وأن يكون لكل : األختام 7.

ختم خاص، أما الحبر فيجب أن يكون من نوع ال يميع من اللحم نوع 
سرية لسهولة الكشف عنه وتمييزه عن على مادة بالماء ويحتوي 

.المغشوشةاألحبار 
للشروط والمواصفات الخاصة سيارات مطابقة يكون النقل في أن 8.

.تغسل وتطهر يوميًا قبل وبعد النقلاللحوم وأن بنقل 
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أآبر مسالخ العالم

آاروالينا  في والية هييليوجد أآبر مسلخ في العالم في مدينة تار 
.  خنزير في اليوم 32,000وهو قادر على سلخ أآثر من . الشمالية

.الهندية ممباي أآبر مسلخ في آسيا فيقع في مدينةأما 

تطور سوق الدواجن

 الدواجن متواصال آون أن يشهد سوق الدواجن العالمي نمًوا
.  جيًدا وصحًيا ومنخفض التكلفة للبروتينتعتبر مصدًرا 

 الفرد من استهالك نمو الكثافة السكانية العالمية، وزيادة مع
البروتين، والسوق العالمي المفتوح، تتسم توقعات النمو في 

.  بااليجابيةهذا القطاع 
مجموعة أآثر تنوًعا، وأماًنا، وحجًما من حتاج األسواق ت

.  المنتجات النهائية
 إلى المرآزية وتطوير األسواق ذلك في العديد من ويؤدي

، االنتاج اآللي
 بمرونة  االنتاج أنه يؤدي إلى الرغبة في القدرة على آما

.تنوعًاعالية وتوفير منتجات نهائية أآثر 
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نظام نقل الطيور
مناولة الطيور الحية  بنظام توفر حاوية 

ورفيقة بالحيوان لتحميل  فعالة ظرًفا
.  إلى المسلخالمربيالطيور ونقلها من 

أعلى المتطلبات وفًقا لسرعة خط تتجاوز 
آما . والتحميل، الصحيةواألموراإلنتاج، 

جميع علىيمكن تهيئة النظام المعياري 
المستويات المطلوبة من التشغيل اآللي 

.والسعة اإلنتاجية

تتوفر أيًضا خيارات مختلفة للتنظيف  
أجل منع احتماالت انتقال والتطهير من 

.  التلوث إلى أدنى الحدود

متكاملة لوزن، واآتشاف  آما تتوفر خيارات 
.المنتج، وشفط الغبار

ونوفر أيًضا نظاًما تقليدًيا لمناولة األقفاص،  
بشكل آبير من  يمكن جعله آليًا والذي 

الرفع واإلنزال خالل استخدام أنظمة 
.للتكديس

الصعق
:لصعق الدواجن تتوفر طريقتان 

في حوض المياه الصعق 1.
أيًضا مع تردد عاٍل الكهربائي يتوفر 

المنتج، للحفاظ على جودة 

متعدد المراحل في جو الصعق 2.
CASمحكم 

  حدوث أي تجمعات دموية أو عدم
مطلًقاآسر للعظام 

 ويرتبط نظام الصعق متعدد المراحل
 GPبنظام CASمعياري محكم في جو 

لمناولة الطيور الحية
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الذبح
:يجب توفير معدات تمكن من 

 الجانبين  الرقبة أو الحنجرة من قطع

 جميع سرعات خط اإلنتاج وأوزان مالءمة
الفروج

شروط الذبح

 الذبح الدقيق الذي يتم تنفيذه بشكل ُيعد
.  الرئيسية في العملية خطوة حيوية متماثل 

ضرورة التكبير قبل الذبح

 إخراج آل الدم عملية القطع أن تضمن يجب
.السمطفي عملية من الفروج قبل أن تدخل 

السمط

يقصد بالسمط  هو ازالة الريش

:له طريقتان 

:إذ يجب : المياهفي بالغمر : طريقة تقليدية -1

للتجهيزنتائج متماثلة في درجة الحرارة لضمان التحكم الدقيق • 

من تتسم بمزيد متعدد الخزانات لضمان عملية التدفق العكسي • 
النظافة

للطاقة والمياهتوفير تصميم يسمح باستخدام منخفض • 

تنظيفمصمم لضمان أعلى إمكانية وجود نظام • 

إذ  AeroScalderنظام السمط الهوائي : طريقة حديثة -2
:تقدم

المياه وتقليل استهالك  %  50تقليل استهالك الطاقة بنسبة حتى • 
% 75بنسبة حتى 

المنتجات في المياهتلغي غمر • 

السمط بالغمر بالماء نظام الموجود في التلوث تحد من انتقال • 

والتماثلعملية تتسم بمزيد من النظافة • 

قبل ازالة التطريةيقصد بالسمط  هو 

وقد تؤثر أيًضا على  . إن عملية السمط تحدد بشكل آبير شكل المنتج النهائي، ولونه، وجودته المرئية
يجب أن توفر أنظمة السمط أفضل نقل للحرارة إلى جانب التحكم الدقيق  . اإلنتاجية وعمر تخزين المنتجات

في درجة الحرارة

إزالة الريش
إن طريقة إزالة ريش المنتج أمر مهم جًدا لشكله  .

 على المنتج إزالة الريش أيًضا مدى بقاء غشاء الجلد وستحدد عملية

 حالة بيع الطيور أو أجزاء منها الخصوص في أهميتها على وجه وتبرز
وجلدها عليهاطازجة 

نزع وتجهيز األحشاء  
إخراج مجموعة  يجب أن يوفر النظام  • 

، في ذلك الحوصلة بالكامل، بما األحشاء 
األحشاء على الفور عن المنتج  وفصل مجموعة 

مخصص على خط تجهيز إلى ملقط ونقلها 
.  لمجموعات األحشاءمنفصل 
 هذه الطريقة بفوائد آبيرة للصحة  وتتميز

.، آما أنها توفر العمالةوجودة المنتج
 ملقط  يتم اإلمساك بمجموعات األحشاء في

مع جعل األمعاء متدلية  مجموعات األحشاء 
.الصالحة لألآلعن االحشاء ألسفل بعيًدا 

وماآينة الفتح، يحتوي النظام على الثاقب ،
، وتعمل جميع هذه وماآينة الفحص النهائي 

بأفضل طريقة المنتجات األنظمة مًعا لتجهيز 
وجميع العمليات النهائية  ممكنة للتجميد 

.األخرى
 ،بعد التجميع، يجب غسل االحشاء

.وتبريدها، ونقلها


