
   للطلب تستجیب الجزارة مجال  في الناشئة الشركات
          فیلبرت میغان بقلم

مھمة  خدمات ویقدمان  االبتكار اللحوم لمعالجة جدیدان مصنعان یعرض  
 

  الخزائن في حصاد مواعید على  للعثور یكافحون المزارعون یزال، ال  ۱۹-كوفد جائحة ظھور على  عام مرور بعد 
  المتوسطة إلى  الصغیرة اللحوم معالجة  مرافق إلى االفتقار كان حیث  ،مفاجئًا یكون أن ینبغي ال ما  وھو -  المحلیة

  احتاجتھ الذي المحفز  العامل أنھ ثبت  وقد الموقف، خطورة مدى عن الوباء كشف ذلك، ومع .كلة منذ عقودمش
 .المشكلة معالجة لبدء أیوا
  ھذا .التوسع على  الحالیة المرافق وتعمل أبوابھا تفتح اللحوم لمعالجة جدیدة منشآت اآلن نرى الوباء، أعقاب في 

  من عام خضم في   المشرق ھوالجانب  والیتنا في  اللحوم معالجة على  القدرة نقص معالجة على  المتجدد التركیز
  في  والدواجن اللحوم فحص مع مكتب لبولكینج  وكاثرین ھوشستیتلر جانیسل وفقًا .الیقین وعدم والتضحیة التحدي

  التجاریة األنشطة ھذه ستساعد .۲۰۲۱ عام في  الطلب حسب معفاة جدیدة منشأة ۲٤ افتتاح المقرر من أیوا، والیة
 مزارعي  احتیاجات لتلبیة .أولى  خطوة مجرد لكنھا - والحاجة المعالجة في  المتراكمة األعمال بعض من التخفیف في 

  الحكومي، للتفتیش تخضع والتي   الطلب حسب المعفاة المرافق من المزید إلى  نحتاج ، كامل بشكل أیوا والیة
 .الطلب لتلبیة الفیدرالي  للتفتیش تخضع إضافیة مرافق إلى  باإلضافة

 
 الطوب من الحجم صغیرة جدیدة منشأة تتكلف أن یمكن.  كبیًرا تحدیًا  جدید مصنع إلنشاء المالیة الموارد تأمین یشكل

 ،وجد مصنعان في والیة أیوا .للبناء) أكثر أو( دوالر ملیوني   إلى  دوالر ۷۰۰۰۰۰ من مكان أي في  السمنتوا
 كالھما معفي حسب الطلب، طرقًا مبتكرة لبدء أعمالھما باستخدام البنیة التحتیة الحالیة لتقلیل التكالیف الباھظة. 

 
 فالي  روك  - للحوم بارلور أولد شركة

 
  ،۲۰۲۱ فبرایر في  افتتحت والتي  أیوا،  والیة في  الحمراء للحوم  الثانیة المتنقلة الذبح وحدة جرو فان كورتیسیدیر
 مؤسسة منشأتھ لجعل األراضي  وإدارة أیوا والیة في  الزراعة وزارة مع العمل بدء من بالضبط واحد عام بعد

  شمال في  روك فالي  حول میًال  ۳۰ قطرھا نصف دائرة یخدم. والماعز واألغنام واألبقار  الخنازیر لمعالجة رسمیة
  مبردة شاحنة في  تحمیلھا یتم ثم ،المزرعة في  الحیوانات ضمدت .المزرعة في  ذبًحاكورتیس  ویقدم أیوا، والیة غرب

 . والتجمید والتغلیف والقطع الذبیحة تبرید یتم حیث عائلتھ مزرعة إلى  نقلھا لیتم) قدیمة مجمدة بیتزا توصیل شاحنة(
 



 
 
 في  الذبح وتوفر ۲۰۲۱ فبرایر في  ،ایملي فان جرو و كورتیس تدیرھا التي ، للحوم لوراولد بار شركة افتتحت 

 .والماعز والضأن والخنازیر البقر للحوم المزرعة
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  صالون قدم. ۲۰۱۱ عام في  ألبان كمصنع  العمل عن توقفت والتي  لعائلتھ التابعة األلبان  مزرعة في  كورتیس نشأ
 .ومصارف أسمنتیة وأرضیات للغسل قابلة جدران: اللحوم لمعالجة الالزمة التحتیة البنیة األلبان وبیت القدیم األلبان

  إلى  باإلضافة - قویة انطالق نقطة قدم الھیكل لكن محّسنة، وجدران أفضل بعزل رفقالم تحدیث بتعدیل كورتیس قام
  التحتیة البنیة بالفعل لدي یكن لم إذا التجاري النشاط ھذا ألختار أكن لم: "كورتیس یقول .القدیم الصالون السم اإللھام
 استخدام یمكن  ھل: التالي  السؤال یطرح ھذا ."ألبان منتجات لدینا ألن٪ ۱۰۰ بنسبة ارتفاًعا حققنا لقد".  "بھا للبدء

 بالمثل؟  أیوا والیة في  األخرى الفارغة الحلیب  ومنازل صالونات
 
 
 
  عملي  على  كبیًرا  تأثیًرا أرى ولن وحدھا مقاطعتى  في  اإلضافیة العملیات من قلیل عدد ھناك یكون أن المحتمل من"

 جرو فان كورتیس  -."  الحالي  الوقت في  جًدا عالیة المعالجة إلى  الحاجة ألن
 

  من وتمكن ، الصحي  الصرف میاه خزان تركیب بشأن لكیرتس المشورة  تقدیم في  الطبیعیة الموارد إدارة ساعدت
 میاه من كاملة خزانات بنقل یقوم . األلبان إنتاج عملیة في  استخدامھ تم والذي الموجود الترشیح خزان استخدام
  األحشاء مثل المخلفات، ترك یمكن.  المناسب بالشكل منھا للتخلص المیاه لمعالجة محلي  مركز إلى  الصحي  الصرف
  .منشأتھ  من والعظام القطع المحلیة التقدیم شركة وتلتقط الحیوان، ذبح یتم حیث المزرعة في  والجلود،

 
  ویوضح .متنوعة  ألسباب الحكومي  للتفتیش خاضع مصنع من بدالً  الطلب  حسب معفي  مصنع تشغیل كیرتس اختار
 عائلتنا مزرعة في  موجودة منشأتنا أن إلى  أساًسا ذلك ویرجع بالتجزئة، اللحوم بیع في   رغبة لدي لیست: "قائالً 

  المخصص اإلعفاء كان أیًضا،".  "التجزئة مرور حركة نرید ال لذلك األرجاء، في  یركضون صغار أطفال ولدینا
 كثیًرا مشغوالً  ظل  أنھ ویضیف ."الورقیة األعمال من  مستوى أدنى  ویتطلب والذھاب للنھوض طریقة أسھل ھو

 من قلیل عدد ھناك یكون أن المحتمل من.  نعم أقول مما أكثر للناس ال أقول أنا" .فقط المخصص الذبح بأعمال
 المعالجة إلى  الحاجة ألن  عملي  على  كبیًرا تأثیًرا  أرى ولن] سیوكس  مقاطعة[ وحدھا مقاطعتى  في  اإلضافیة العملیات

   ". الحالي  الوقت في  جًدا عالیة
 

  یجبلف. وال للقص كورتیس منشأة إلى  أخرى مرة الذبیحة نقل ذلك في  بما حیوان، لكل دوالًرا ۷٥ الذبح رسوم تبلغ
 لیست ولكنھا الموقع، في  الكھرباء على  الحصول الجید من  .صغیرة حظیرة في  للذبح المعدة الحیوانات وضع

 من یُطلب وال الشاحنة، في  خزان في  ماء أیًضا لدیھ. شاحنتھ في  كھربائي  مولد لدیھ كورتیس ألن ضروریة
  على  یعلقھا ثم ،قطیعھالت یرفعھا ثم األرض، عن الجثث لرفع مھًدا كیرتس یوفر .تصریف على  الحصول المزارعین

   .شاحنتھ مبرد في  السكة
 

 لحم أعمار تتراوح  ؛ یوًما ۲۱ إلى  ۱٤ البقر لحم عمر یبلغ ،غلیفوالت  التقطیع أةنشم تقع حیث مزرعتھ، إلى  بالعودة
  تُعرف - اللحم من مختلفة قطع إلى  اللحم بتقسیم كیرتس یقوم ثم .واحد أسبوع لمدة والماعز الضأن ولحم الخنزیر

  یعرض ال الوقت، ھذا في . القطع بسیطة ویقدم النقانقیحافظ على   .لیأخذھا المزارع ویدعو  ویجمدھا - التصنیع باسم
 .الحیوانات من ممكن عدد أكبر نقل من یتمكن حتى  العالج أو التدخین كیرتس

 
 أن مرات عدة  اعتقدت البدء، عملیة أثناء: "الثابت الذبح على  ذبح المتنقلال اختیاره سبب یتأمل  وھو كیرتس، یقول
 بھ سمحت ما وھو للعمل، جاھًزا  أكون أن فقط أردت الوباء، انتشار مع لكن .ثابت رفقكم أسھل سیكون ھذا

 ". التجدید من مزیًدا األمر یتطلب فسوف ،مرفق المنزل  في  الحیوانات تناول في  أرغب كنت إذا .الشاحنة
 

 عاصفة ظروف في  أو البرودة شدیدة حرارة درجات في  الشاحنة إخراج یستطیع ال ھوأنھ  المتنقل الذبح عیوب أحد
 مراقبة من المزارعین تمكین مع بھ، یستمتع ما وھو المزارع، إلى   الخروج لكیرتس تتیح المتنقلة الوحدة لكن.  ثلجیة



 اإلجھاد من صفر إلى  منخفضة ذبح حالة  وتوفیر الحیوانات حول  المزارعین إلى  التحدث  إلى  أتطلع إنني " .العملیة
  ."والمزارعین الحیوانات من لكل

 
 البنك رأى .شخصیًا حسابًا یمتلك حیث ،المحلي  المجتمع بنك إلى  الفكرة كورتیس جلب المسعى، ھذا لتمویل

  غضون في  .مؤلمة غیر عملیة بأنھ وصفھ والذي كیرتس، على  قرًضا وعرض فكرتھ في  والفرصة اإلمكانات
 التحق .جزئي  بدوام مساعدة توظیف إلى  فردیًا یعمل كونھ من النمو في  كورتیس یأمل المقبلة، الخمس السنوات
  وعلوم فن لتعلیم  الزراعة قسم مع داخلي  تدریب برنامج إنشاء ویود أیوا، ز سیوكس،مرك  في  دوردت بجامعة
  .القادم للجیل الجزارة

 
 
 

 سیتي  آیوا  - الحالل للحوم  دایموند بالك
 

  المصنع ھذا . قدیم ذرة كوخ داخل بالك دایموند للحوم الحالل یقع ،  جونسون مقاطعة في  ، آیوا ،ستي  آیوا غرب
  ذبًحا ویوفر  ۲۰۲۰ دیسمبر في  للعمل ایدالس ترخیص على  حصل ، وباربیكر الصادق قبل من والمدار المملوك

 إلى  رفقالم ویؤجر علیھا، یقع التي  والمزرعة  الذرة كوخ ویلیامز إد یمتلك .والماعز لألغنام الجمارك من ایمعف
 في  القطع من العدید وضع من بد ال  كان المصنع، تشغیل على  الموافقة قبل .أعمالھما لتشغیل  وباربیكر الصادق
  مع وثیق بشكل إد  عمل .جونسون مقاطعة في  العملیة ھذه بوضع للسماح المقاطعة قوانین تعدیل ذلك في  بما ،مكانھا
  .الجھد ھذا في  جونسون مقاطعة في  واالستدامة  والتطویر التخطیط فریق

 
 

 
 

بالك دایموند  لشركة اللحوم لمعالجة منشأة إلى  الذرة كوخ تحویل  تم الماضي  القرن من الخمسینیات في لیامز ویإد 
  ذبًحا ویقدم ۲۰۲۰ دیسمبر في  للعمل ترخیص على  المرفق حصل.  وباربیكر الصادق یدیرھا التي  ،للحوم الحالل

  .والماعز لألغنام مخصًصا حالالً 
 

 ذبح خدمات إلى  یحتاج مزارع ألي  مفتوح ولكنھ ، أساسي  بشكل أیوا مدینة في  السوداني  المجتمع المرفق یخدم
 ، للمنشأة المجاور المرعى  في  حي  خروف وشراء انتقاء إما یمكنھم: فریدان خیاران العمالء لدى .والماعز األغنام
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  الحالل بالطریقة الحیوانات  ذبح ویتم الذبح موعد تحدید یتم .حصادھا لیتم المنشأة إلى  حیة ماعز أو أغنام إحضار أو
یذھب اللحم إلى المنزل طازًجا مع العمیل.  یلبي ھذا النموذج عادات الطھي  .العمیل انتظار أثناء تقطیعھا وتغلیفھاوت

 السودانیة التقلیدیة. 
 

الذرة الذي یعود إلى حقبة الخمسینیات من القرن الماضي ، بجدران خشبیة وأرضیة خرسانیة ، لتخزین   كوختم بناء 
في النھایة تم تحویلھ إلى صالة عرض ألعمال مواقد حرق   ثم تم تعدیلھ لتخزین الذرة المقشرة.  مغلفة،ذرة الال

قدًما ،   ۳۰قدًما في  ٥۰الذرة  كوخیبلغ طول  ط.إنھا منشأة ذبح ذات تصمیم داخلي بسی ،اآلن إد.الحبیبات الخاصة بـ 
   وتشغل منطقة الذبح نصف تلك المساحة.

 
وطاوالت من    ،مقامة على طول الممر الرئیسي حیث تستخدم العربات للقیادة ،یتكون الجزء الداخلي من جدران قابلة للغسل

  ال توجد مبردات أو مجمدات بالمنشأة ألن الصادق وباربیكر ینتجان اللحوم الطازجة فقط. الفوالذ المقاوم للصدأ ومنشار لحوم.
وتعبئتھا وتسلیمھا للعمیل. یتم تضمین جمیع األعضاء والمعدة (بعد تنظیفھا  ،أرطال ۳إلى  ۲یتم تقطیع اللحم إلى قطع من 

 جیدًا).
إذا أراد الصادق   ،أو أقل من الحیوانات المجترة الصغیرة سنویًا.  في نھایة المطاف ٥۰۰تمت الموافقة على المرفق لمعالجة  

الحكومي ، فسیتعین علیھما الخضوع لعملیة إعادة تقسیم  وباربیكر النمو إلى ما ھو أبعد من ھذا الرقم أو خضوعھما للتفتیش 
   المناطق.

 
یقول إد: "یقوم الصادق وباربیكر حالیًا بوضع خطط إلضافة معالجة الدجاج إلى خدماتھما، األمر الذي یتطلب غرفة منفصلة".   

المجتمعات السودانیة وغیرھا من المجتمعات اإلسالمیة "إنھم یرغبون أیًضا في إضافة منشأة أخرى في وسط والیة أیوا لخدمة 
 بالقرب من دي موین."

 
 ر: تعلم اكث

 
 أو االتصال عبر البرید اإللكتروني على انستاغرامأو  فیسبوكعلى  للحوم راولد بارلویمكن العثور على شركة • 

oldparlormeatco@gmail.com    
   ۲۰٦-٥۷۱-۳۲۹۹   على الرقم بالك دایموند للحوم الحاللاتصل بشركة • 
     عبر البرید اإللكتروني على إد ویلیامزیمكن االتصال بـ • 

                                                    harvestheat@gmail.com 
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