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 شكر وعرفان
 

 ألعضاءكما أتقدـ  بجزيؿ الشكر  ،نني عمى إتماـ ىذا البحثاالذي أع الحمد والشكر هلل رب العالميف،
بجزيؿ  وأتقدـتدريسية في معيد التنمية المستدامة الذيف كانوا عونًا لي في مسيرتي العممية، الييئة ال
 جامعة القدس الىتماميا في إعداد كوادر التنمية المستدامة. إلدارةالشكر 

، المساعدةلي الذيف قدموا  وطاقـ مختبر العروب في الخميؿ  الزراعةبالشكر الى وزارة  أتقدـ كما
، والميندسة  الء في مختبر السالمة الغذائية)د.نصر القاضي والميندسة جمانة مناصرةوخاصة الزم

 (.ممحـثروة 
كما ال انسى اف اتقدـ بالشكر والتقدير الى الزمالء في االدارة العامة لمبيطرة  وخاصة مديرىا 

 .)د.اياد العدرة(العاـ
تشجيع إلتماـ عمى مساعدتي وتقديـ النصح والالى كؿ األساتذة الكراـ الذيف عمموا أتقدـ بشكري واخيرًا 

، كما ال يسعني الى اف  اتقدـ بالشكر والعرفاف الى األخ أيوب حشيش زميؿ  ىذا العمؿ المتواضع
 ِنعـ الصديؽ ولو كؿ الشكر والتقدير. الدراسة فكاف ِنعـ الزميؿ و

   
 

 المطيؼ احمد عبدالرحمف عدناف عبد
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 التعريفات

السماف تعني أي طائر داجف وتشمؿ الدجاج والديؾ الرومي والبط واألوز والحماـ و  الدواجن : .1
 .(المواصفة االسترالية النيوزلندية ،4.2.2،2012والدجاج الغيني )

ناث وذكور طيور إذبح  عفدمي والناتجة ىي االجزاء الصالحة لالستيالؾ اآل لحوم الدواجن : .2
 .لية النيوزلندية(المواصفة االسترا ،4.2.2،2012)الدواجف 

محالت صغيرة تعنى ببيع  الدواجف الحية و ذبحيا وبيعيا لممستيمؾ مباشرة وتنتشر في النتافات :  .3
 .المواصفة االسترالية النيوزلندية( ،4.2.2،2012)والمدف  القرى

د معتاد أو العرضي لمموااليشير التموث الميكروبيولوجي إلى الدخوؿ غير  : التموث الميكروبيولوجي .4
المعدية مثؿ البكتيريا أو الخميرة أو العفف أو الفطريات أو الفيروسات أو البريونات أو البروتوزوا أو 

 CAC/RCP,2005). )السموـ والمنتجات الثانوية
( ىي إحدى الكائنات الحية الدقيقة وحيدة  Salmonellaبكتيريا السالمونيال ) يريا السالمونيال: تبك .5

وجد في أمعاء الحيوانات واإلنساف. تنتقؿ مف براز اإلنساف أو الحيواف الخمية مجيرية الحجـ، ت
ساللة ليا  (2300)لسالمونيال أكثر مف يره مف الحيوانات السميمة. تضـ االمصاب إلى اإلنساف أو غ

القدرة عمى إصابة اإلنساف والحيواف، إال أف الشائع منيا كمسبب لممرض محصور عمى عدد مف 
 Enteritidisو  )تسبب حمى التيفوئد(  Salmonella typhimuriumلة السالالت أىميا سال

Salmonella حيث تشكالف تقريبًا نصؼ اإلصابات البشرية بعدوى السالمونيال، والسالالت التي
ُتظير أعراض المرض في الحيوانات يمكف أف تسبب المرض لإلنساف، والعكس 

 EFSA,2010).)صحيح
جـ عف تناوؿ الطعاـ أو مياه الشرب التي تحتوي عمى مواد سامة بما المرض النا التسمم الغذائي : .6

. تبدأ األعراض عادة في غضوف  إلى  2(في ذلؾ البكتيريا والفيروسات ومبيدات اآلفات، أو السمـو
الدليؿ  (ساعات وتشمؿ تشنجات البطف واإلسياؿ والحمى والصداع والغثياف والقيء والضعؼ) 6

 .(2009دة لنظافة األغذية في قطاع تقديـ الطعاـ لمعقود مايو األوروبي لمممارسات الجي
ىي المتطمبات والمعايير الصحية الواجب توفرىا في المسالخ والعامميف بيا مف  الشروط الصحية : .7

 .(Jouve, 2000)نظافة وخالفو
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تجات الغذائية الحيوانات التي يتـ تربيتيا إلنتاج المحوـ أو غيرىا مف المن الحيوانات المعدة لمغذاء: .8
 .(Jetacar،2008.))مثؿ البيض والحميب(

مواد  أوكيميائية  أو و فيزيائيةأىو الغذاء الصحي والذي ال يحتوي عمى مواد حيوية  الغذاء االمن: .9
 .(Jetacar،2008نساف.)حساسية قد تضر بصحة اإل

سياؿ او ىي ما يظير عمى القطيع مف عالمات نتيجة حدوث مرض مثؿ اإلعراض المرضية :األ .10
 .(Jetacar،2008)فقداف الشيية........ الخ. أوالرشح 

11. EFSA: .سمطة سالمة الغذاء األوروبية 
12. Codex Alimentarius :دستور الغذاء العالمي.  
ذبح وفحص وتجييز يتـ فييا منشأة معتمدة ومسجمة مف قبؿ الجيات المعنية  مسمخ الدواجن : .13

 .(Bilgili,2010)الدواجف لالستيالؾ اآلدمي 
 صالح لالستيالؾ البشري طبقًا لممعايير التالية: :صالح لالستيالك البشري .14

المواصفة الفمسطيننية،ـ.ؼ )تـ انتاجو طبقًا لمشروط الصحية الموضحة في ىذه المواصفة -
314/2003.) 

 مالئـ لالستخداـ المقصود. -

ة عمى النحو الذي تقرره و لمعيوب المحددأمراض يستوفي المتطمبات القائمة عمى النتائج بالنسبة لأل -
 الجيات المختصة.

ىو مصطمح يستخدـ لوصؼ السياسات المصممة لحماية الناس مف المخاطر  سالمة المنتجات : .15
 .المرتبطة بآالؼ المنتجات االستيالكية التي يشترونيا ويستخدمونيا كؿ يوـ

عدادىا و/أو تناوليا طبقا ضماف أاّل تتسبب األغذية في اإلضرار بالمستيمؾ عند إ :سالمة األغذية.16
 .(CAC/RCP 1-1969لالستخداـ المقصود منيا)

ىو الذي يحتوي عمى جميع المتطمبات الغذائية اليومية والتي يحتاج ليا جسـ  الغذاء السميم :17.
جيدة والجسد الخالي مف الاإلنساف في جميع مراحؿ حياتو العمرية، فالغذاء يعد الركيزة األساسية لمصحة 

ض، وفي حاالت كثيرة يكوف الطعاـ مصدرًا إلصابة اإلنساف باألمراض المختمفة، عندما يحتوي األمرا
 (.2011)الجساس، .عمى الجراثيـ والبكتيريا المختمفة، لذلؾ يجب االىتماـ بقيمة الطعاـ الغذائية
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 -قائمة االختصارات:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analytical Profile Index   API 
Center for Disease Control and Prevention CDC  
Food and Agriculture Organisation FAO 
Good Hygiene Practice  GHP  
Hazards Analysis Critical Control Points HACCP 
World Health Organisation WHO 
Xylose lysine Desoxycholate Agar XLD 
EUROPEAN FOOD SAFTEY AUTHURITY EFSA 
USDA Food Safety Inspection Service USDA-FSIS 
international food standerds Codex alimantrious 
CODEX ALIMENTARIUS   CAC 
Recommendations OF consumer practices RCP 
polymerase chain reaction PCR 
The World Organisation for Animal Health OIE 
Good manufacturing practices GMP 
 ـ.ؼ المواصفة الفمسطينية
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 الممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى المنتجات في مسالخ 

(، آخذًا في االعتبار تقييـ جودة وصحة لحوـ الدواجف 2019-2018الدواجف بالمحافظات الشمالية)
اجف في المحافظات الشمالية وتقييـ الوضع الصحي والبنية التحتية ودرجة التزاـ المنتجة في مسالخ الدو 
المنياج الوصفي  قاـ الباحث بإتباع فقد، لشروط الصحية والمعايير العالميةىذه المسالخ بتطبيؽ ا

  .التجريبيو 
المرخصة و ُأجريت الدراسة في المحافظات الشمالية وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مسالخ الدواجف  

حيث  حاصمة عمى إذف تشغيؿ مف وزارة الزراعةالقتصاد الوطني و إلالتي تحمؿ ترخيصا مف وزارة ا
 مسالخ دواجف ومسمخ واحد حبش(. 5مسالخ )  (6عددىا )كاف 

 عينة مف الدجاج الالحـ (30) أخذتمثمت عينة الدراسة بأخذ عينات مف منتجات الدواجف حيث تـ  
 25و عينة 149تـ رفض عينة واحدة وبالتالي بقي  و( مسالخ، 5أصؿ )مف كؿ مسمخ دواجف مف 

تصميـ استبانة مقابمة تـ  إلىباالضافة  ،الفحوصات المخبرية إلجراء الوحيد حبشمخ العينة مف مس
 .المدراء التنفيذيف لتمؾ المسالخ مع إجراؤىا

ـ التكرارات  النسبية واستخداـ ستخداا، وتـ سة بدرجة عالية مف الصدؽ والثباتتمتعت استبانات الدرا
ومصفوفة  (One sample T Test )المتوسطات الحسابية ومقاييس النزعة المركزية وأختبارات 

 (One way analysis of variance)واختبار التبايف األحادي (Pearson Correlation)بيرسوف
 لإلجابة عمى أسئمة وفرضيات الدراسة.وذلؾ 

 ؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجفتطبي فة بأأظيرت الدراس
ف نسبة التطابؽ لمعينات المفحوصة قد أبكانت بدرجة كبيرة حيث تبيف بالمحافظات الشمالية المرخصة 

عينة  (174)عينة مف أصؿ  (172)( لمدرجة الكمية حيث بمغ مجموع العينات المطابقة 98.9بمغت )
 %( فقط مف عينات الدجاج في المسمخ األوؿ. 1.1سبة تموث مقدارىا )وىذا يشير إلى وجود ن

عػػػػػػػدـ وجػػػػػػػود فروقػػػػػػػات فػػػػػػػي إجابػػػػػػػات المبحػػػػػػػوثيف حػػػػػػػوؿ مػػػػػػػدى تطبيػػػػػػػؽ الشػػػػػػػروط  أظيػػػػػػػرت الدراسػػػػػػػة
الصػػػػػػػػحية وأثرىػػػػػػػػا عمػػػػػػػػى سػػػػػػػػالمة المنتجػػػػػػػػات فػػػػػػػػي مسػػػػػػػػالخ الػػػػػػػػدواجف بالمحافظػػػػػػػػات الشػػػػػػػػمالية تعػػػػػػػػزى 

 .سنوات الخبرة( ،الدواـ ،العمميالمؤىؿ  ،الوظيفة ،) موقع المسمخالضابطةلممتغيرات 

 مدى تطبيؽ الشروط الصحية وجود عالقة  عكسية  غير دالة  إحصائيًا بيف محور أظيرت الدراسة
 الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامميف( في مسالخ الدواجف ومحور )تموث منتجاتيا ببكتيريا السالمونيال(. 

وفحصػػيا بشػػكؿ دوري ومسػػتمر العينػػات وضػػع برنػػامج مخصػػص لسػػحب  ومػػف أىػػـ توصػػيات الدراسػػة
و العمػػؿ عمػػى تطػػوير أنظمػػة الرقابػػة الذاتيػػة فػػي بحيػػث يضػػمف سػػالمة منتجػػات المسػػالخ قبػػؿ تسػػويقيا، 

لتحقيػػػػػؽ المنتػػػػػوج النيػػػػػائي السػػػػػميـ ونظػػػػػاـ ف خػػػػػالؿ اعتمػػػػػاد الممارسػػػػػات الصػػػػػحية مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف مػػػػػ



 ر
 

مؿ عمػى زيػادة المسػالخ المرخصػة و تطوير نظاـ ترخيص المؤسسات الغذائية والع (HACCPالياسب)
متخصصػة لمعرفػة جػراء دراسػات تشػجيع البحػث العممػي وذلػؾ بتوجيػو طػالب الجامعػات إلفي الػوطف و 

 .مدى تموث منتجات الدواجف في  المسالخ والنتافات غير المرخصة
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The extent of application of sanitary and hygenic conditions and their 

impact on products in poultry slaughterhouses in northern governorates 

Prepred by: Abedelrhman Ahmad 

Supervisor:Dr.Mansour Garabeh 

 

Abstract: 

 

This study aims to investigate the extent to which health conditions and hygienic standards 

affect products in poultry slaughterhouses in the Northern Governorates (2018-2019). 

Taking into consideration the quality and health of poultry meat produced in poultry 

slaughterhouses in the northern governorates, hygienic condition and international 

standards as the researcher follows the experimental descriptive curriculum. 

The study is carried out in the northern governorates, and is composed of all poultry 

slaughterhouses licensed by the Ministry of National Economy and by the Ministry of 

Agriculture whose number is (6) slaughterhouses. 

The sample of the study consists of taking samples of poultry products, where (30) samples 

of broiler chickens were taken from (5) slaughters  and one was rejected, while (149) and 

(25) samples of Turkey slaughterhouses were left for laboratory tests. In addition to that, 

the researcher designed  interviews with the executive directors of these slaughterhouses to 

fill a predesigned questionnaire. 

The questionnaire is used with a high degree of reliability and consistency. Relative 

frequencies, the use of arithmetical averages, central tendency measures, One sample T 

Test, Pearson Correlation, and one way ANOVA test were used to answer the study 

questions and hypotheses. 

Results showed that the application of health conditions and their effect on the safety of the 

products in the licensed poultry slaughterhouses in the northern governorates was very 

high. It was found that the match ratio of the samples examined reached (98.9) for the total 

score, where the total number of samples corresponded to (172) samples out of (174) 

samples, pointing out that (1.1%) of chicken samples were contaminated in the first 

slaughterhouse. 

The study showed that there were no differences in respondents' answers to the extent of 

applying health conditions and their effects on the safety of products in poultry 

slaughterhouses in northern governorates due to demographic variables (slaughterhouse 

location, job, education, duration, years of experience). 

Moreover, a statistically significant inverse relationship was approved between the extent 

of applying the hygienic conditions of the slaughterhouse, the producer and the workers in 

poultry slaughterhouses and the axis of contamination of their products with salmonella 

bacteria. 

One of the most important recommendations of this study is to develop a program for 

sampling and testing periodically and continuously to ensure the safety of slaughterhouse 

products before marketing them, and to develop self-control systems in poultry 

slaughterhouses by adopting health practices to achieve the final end product and HACCP 

system, and to improve the system of issuing a license for the food companies and to 

increase the number  of officially licensed slaughterhouses and encourage scientific 

research by directing university students to conduct specialized studies to find out the 

extent of contamination of poultry products in the unlicensed slaughterhouses and 

unlicensed local natafat shops. 
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 الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . اإلطار العام لمدراسة1    
 

 

 المقـدمـة -1.1

محوظػػًا كونػػو المسػػؤوؿ عػػف إنتػػاج لحػػوـ الػػدواجف تشػػيد صػػناعة الػػدواجف عمػػى المسػػتوى العػػالمي تقػػدما م
وبػػػيض المائػػػدة وبػػػيض التفػػػريخ، وأصػػػبحت تربيتيػػػا بالغػػػة األىميػػػة مػػػف ناحيػػػة مسػػػاىمتيا فػػػي النشػػػاط 
االقتصػػادي واإلنتػػاجي والتجػػاري، أو مػػف ناحيػػة أىميتيػػا فػػي سياسػػات تػػأميف الغػػذاء وبخاصػػة البػػروتيف 

ت الميمػػة والكبيػػرة فػػي مجػػاؿ تنميػػة الثػػروة الحيوانيػػة وتعتبػػر صػػناعة الػػدواجف مػػف الصػػناعا .الحيػػواني
 وتوفير فرص العمؿ.

قتصػػػاد كبيػػػر فػػػي اإل أثػػػريعػػػد قطػػػاع صػػػناعة الػػػدواجف مػػػف القطاعػػػات الواعػػػدة فػػػي فمسػػػطيف والتػػػي ليػػػا 
واحتػػواء لحػػـو  ,عتبػػارات صػػحيةكبيػػر إل اجف ومنتجاتيػػا منتشػػر بشػػكؿٍ الفمسػػطيني كمػػا أف اسػػتيالؾ الػػدو 

تحتوي عمى الدىوف المتحولة والتػي تسػاىـ  وتيف وقمة الدىوف كما أف لحـو الدجاج الالدواجف عمى البر 
قتصػادية فػي األغناـ، كما تدخؿ االعتبػارات اإلفي أمراض القمب والتي تكوف مرتفعة في لحوـ األبقار و 

زي تفضػػيؿ المسػػتيمؾ ليػػذه المحػػوـ حيػػث أف أسػػعارىا فػػي متنػػاوؿ اليػػد ألغمػػب المسػػتيمكيف)الجياز المركػػ
 (.2010لالحصاء الفمسطيني، 

كانػػت تمتػػـز  وخاصػػًة إذافػػي الحفػػاظ عمػػى سػػالمة المنتجػػات  ميمػػاً  شػػكؿ وجػػود المسػػالخ الحديثػػة عػػامالً 
المنتجػػػات صػػالحة لالسػػػتيالؾ اآلدمػػػي  أفّ بالعمػػؿ تحػػػت الشػػروط الصػػػحية والمعػػػايير العالميػػة لضػػػماف 

 لة مف خالؿ الغذاء إلى المستيمكيف.وتخمو مف أي مموثات قد تتسبب في انتقاؿ األمراض المنقو 
عالميًا أف تناوؿ واستيالؾ لحـ الدجاج ىو أحد المصػادر الرئيسػية لمبكتريػا المسػببة  عارؼ عميومف المت

ذبح بػػيقومػػوف الػػذيف بػػأف ىنالػػؾ بعػػض تجػػار الػػدواجف  األغذيػػة ، خاصػػةً  لألمػػراض المنقولػػة عػػف طريػػؽِ 
ممػا يميػد الطريػؽ لمبكتيريػا الضػارة لتمويػث لحػـ الػدجاج. الدجاج في نتافات صغيرة دوف نظافػة جيػدة ، 

لذلؾ فإف البكتيريا سواء كانت مسببة لألمراض أو غير ممرضة موجودة بشكؿ عاـ عمى الػدجاج الخػاـ 
فالمموثػات تنتقػؿ إلػى لحػـو الػدواجف إمػا مػف خػالؿ الطيػور  أو غير المطيو مثؿ أي طعاـ قابػؿ لمتمػؼ.

قد تنتقػؿ إلػى المسػتيمؾ  بأمراضٍ  أو مصابةً  مف المزارع والتي قد تكوف حاممةً  ة القادمة إلى المسمخالحيّ 
عمميػات اإلنتػاج داخػؿ بيئػة مف خالؿ التمػوث بالمموثػات خػالؿ التعامػؿ مػع الطيػور المذبوحػة خػالؿ  أو

ومػػف خػػالؿ اإلدارة السػػميمة وااللتػػزاـ بالتعميمػػات والشػػروط الصػػحية فػػي المسػػالخ سػػيؤدي ذلػػؾ  .المسػػمخ
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الحػػد األدنػػى خػػالؿ عمميػػات اإلنتػػاج وبالتػػالي إنتػػاج لحػػـو دواجػػف  إلػػىانخفػػاض نسػػبة التمػػوث  إلػػى اً حتمػػ
 ذات جودة عالية تناؿ رضا المستيمكيف

(.14/11/2018edacsses.http://www.fao.org/3/i3531e/i3531e.pdf ). 
  

إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في  الدراسة وىدفت
مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى ات الشمالية مف خالؿ دراسة مسالخ الدواجف بالمحافظ
ف مجتمع الدراسة وتكوّ   (،2019-2018) الخ الدواجف بالمحافظات الشماليةسالمة المنتجات في مس

قتصاد الوطني والحاصمة عمى مف وزارة اإل واجف المرخصة و التي تحمؿ ترخيصاً مف جميع مسالخ الد
 مسالخ دواجف ومسمخ واحد حبش(. 5( مسالخ ) 6إذف تشغيؿ مف وزارة الزراعة حيث كاف عددىا )

( عينة مف الدجاج الالحـ 30تمثمت عينة الدراسة بأخذ عينات مف منتجات الدواجف حيث تـ اخذ ) 
عينة  25وعينة  149( مسالخ، تـ رفض عينة واحدة وبالتالي بقي 5جف مف أصؿ )مف كؿ مسمخ دوا

لى تصميـ استبانة مقابمة تـ إجراؤىا إضافة جراء الفحوصات المخبرية، باإلمف مسمخ الحبش الوحيد إل
 مع المدراء التنفيذيف لتمؾ المسالخ.
نػػػو ال يوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة أب سػػػة تػػػـ تنػػػاوؿ الفرضػػػية التػػػي تشػػػيرولتحقيػػػؽ اليػػػدؼ المنشػػػود مػػػف الدرا

بػػػيف متوسػػػطات اسػػػتجابات العينػػػة حػػػوؿ مػػػدى تطبيػػػؽ  ( α≤0.05 ) إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة
الشػػروط الصػػحية وأثرىػػا عمػػى سػػالمة المنتجػػات فػػي مسػػالخ الػػدواجف تعػػزى لممتغيػػرات الضػػابطة) موقػػع 

نػػػو ال توجػػػد أة التػػػي تػػػنص عمػػػى الخبػػػرة(، والفرضػػػيالمسػػػمخ، الوظيفػػػة، المؤىػػػؿ العممػػػي، الػػػدواـ، سػػػنوات 
بػػيف تمػػوث منتجػػات المسػػالخ ببكتيريػػا   (α ≤ 0.05) عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة

السػػػالمونيال وبػػػيف مػػػدى تطبيػػػؽ الشػػػروط الصػػػحية) الخاصػػػة بالمسػػػمخ والمنػػػتج والعػػػامميف( فػػػي مسػػػالخ 
 .الدواجف

الفصػؿ الثػاني تنػاوؿ  و ,طػار العػاـ لمدراسػةوؿ اإلاسة ستة فصوؿ حيث اشػتمؿ الفصػؿ األتضمنت الدر 
فػي حػيف اشػتمؿ الفصػؿ الثالػث عمػى منيجيػة  ،نظريػة معمقػة لإلطػار النظػري والدراسػات السػابقة دراسةً 

جراءاتيػػػا،  ا وفػػػي الفصػػػؿ الخػػػامس توصػػػؿ اشػػػتمؿ الفصػػػؿ الرابػػػع نتػػػائج الدراسػػػة ومناقشػػػتي والدراسػػػة واا
خيػػػرًا اشػػػتمؿ الفصػػػؿ السػػػادس عمػػػى تنظػػػيـ المراجػػػع أو  ,لػػػى االسػػػتنتاجات والتوصػػػيات اليامػػػةإالباحػػػث 

 والمالحؽ وفؽ ما وردت في متف الرسالة. 
 تناوليػػػػػػػػػػػػػػػا مواصػػػػػػػػػػػػػػػفة ىيئػػػػػػػػػػػػػػػة الدسػػػػػػػػػػػػػػػتور الغػػػػػػػػػػػػػػػذائي رقػػػػػػػػػػػػػػػـ  تػػػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػػػـ المراجػػػػػػػػػػػػػػػع التػػػػػػػػػػػػػػػيأومػػػػػػػػػػػػػػػف 

(.CAC/RCP,2005 )   عبػػػػػػػػػػد )الخاصػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مدونػػػػػػػػػػة الممارسػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػحية لمحػػػػػػػػػػـو ودراسػػػػػػػػػػة
  (.R.2013.Swayne, D. E., & Glisson, J  ودراسة ) (2018 الرحمف خميفة 

http://www.fao.org/3/i3531e/i3531e.pdf
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األطبػػاء البيطػػرييف (وقػػد واجػػو الباحػػث بعػػض المشػػاكؿ والمعيقػػات كصػػعوبة التواصػػؿ مػػع ذوي العالقػػة 
أدوات الفحػص لممختبػر  لى صعوبة توفيرِ إإلضافة عمميـ الميمية با لطبيعةِ  المشرفيف( في المسالخ نظراً 

 المركزي الجراء الفحوصات الالزمة لمسالمونيال.
 

 مشكمـة الدراسـة  -2.1

"مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في  تتمخص مشكمة الدراسة في
 (.2019-2018) مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية"

 
 أىميـة الدراسـة -3.1

 -:مّما يميتنبع أىمية الدراسة 

ى استيالؾ لحـو الدواجف لعدة غمب المواطنيف عمأطاع الدواجف في فمسطيف و اعتماد أىمية ق
 خر اقتصادي بيدؼ التوفير .آلوبعضيا ا منيا ما ىو صحيّ  أسبابٍ 

نتشار إفي التقميؿ مف  ميماً  ة عامالً نشاء المسالخ الحديثة والممتزمة بالشروط الصحيّ إيعد  .1
 أمراض الدواجف مف خالؿ التطبيؽ الصاـر ألنظمة األمف الحيوي في مرافؽ المسالخ.

 صحي   د بشكؿٍ د والدجاج المجمّ سالخ الجيدة توفير الدجاج الالحـ الطازج المبرّ تضمف الم .2
 ومناسب.

المنقولة مف خالؿ الغذاء الحيواني  يقمؿ التزاـ المسالخ بتطبيؽ الشروط الصحية مف األمراضِ  .3
 المنشأ.

ر مف يحافظ وجود المسالخ المطبقة لمشروط الصحية والمعايير العالمية عمى البيئة مف الكثي .4
 المموثات مف روائح كريية ،مخمفات عمميات الذبح ،انتشار الحشرات وغيرىا. 

لممدف والقرى مف خالؿ تنظيـ عمميات  حضاريةً  يعطي التزاـ المسالخ بالشروط الصحية صورةً  .5
 والعمؿ عمى التقميؿ مف ظاىرة الذبح العشوائي داخؿ النتافات. الذبحِ 
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 أىداف الدراسة -4.1

 -ئيسي:اليدف الر 
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة 

 المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية.
 

 -: سيتـ تحقيؽ اليدؼ الرئيسي مف خالؿ تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية:األىداف الفرعية 
 

 ببكتيريا السالمونيال. ث منتجات مسالخ الدواجف المرخصةمعرفة مدى تموّ  .1
 الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ. معرفة مدى التزاـ مسالخِ  .2
 معرفة مدى التزاـ مسالخ الدواجف بالشروط الصحية الخاصة بالمنتج.   .3
 معرفة مدى التزاـ مسالخ الدواجف بالشروط الصحية الخاصة بالعامميف. .4
جابات المبحوثيف حوؿ مدى تطبيؽ الشروط إي ف فروقاتٍ أية ؾ لكاف ىنا إذامعرفة ما  .5

ثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية تعزى أالصحية و 
 ) موقع المسمخ، الوظيفة، المؤىؿ العممي، الدواـ، سنوات الخبرة(. لممتغيرات الضابطة

 
 أسئمة الدراسة  -5.1

 ئمة الرئيسية التالية : ىذه الدراسة تسعى إلى اإلجابة عف األس إفّ 
 السؤاؿ االوؿ:

ما مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات 
 الشمالية؟

 يمكف اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي االوؿ مف خالؿ اإلجابة عمى األسئمة الفرعية التالية:
 

 السالمونيال؟ ما مدى تموث منتجات مسالخ الدواجف ببكتيريا 1.
 ما مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ؟2. 
 ما مدى التزاـ مسالخ الدواجف بالشروط الصحية الخاصة بالمنتج؟   3.
 . ما مدى التزاـ مسالخ الدواجف بالشروط الصحية الخاصة بالعامميف؟4
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 السؤاؿ الثاني:
وثيف حوؿ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة ىؿ ىناؾ فروقات في إجابات المبح

) موقع المسمخ،  المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية تعزى لممتغيرات الضابطة
 الوظيفة، المؤىؿ العممي، الدواـ، سنوات الخبرة(؟

 

 فرضيات الدراسة:-6.1
 

بػيف متوسػطات  ( α≤0.05 ) توى الداللةال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مسالفرضية االولى: 
استجابات العينة حوؿ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىػا عمػى سػالمة المنتجػات فػي مسػالخ الػدواجف 

 تعزى لممتغيرات الضابطة) موقع المسمخ، الوظيفة، المؤىؿ العممي، الدواـ، سنوات الخبرة(.
بػػيف تمػػوث   (α ≤ 0.05) نػػد مسػػتوى الداللػػةال توجػػد عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عالفرضــية الثانيــة: 

) الخاصػػة بالمسػػمخ والمنػػتج  منتجػات المسػػالخ ببكتيريػػا السػػالمونيال وبػيف مػػدى تطبيػػؽ الشػػروط الصػحية
 .والعامميف( في مسالخ الدواجف

 
 محددات الدراسة : 7.1

 الدراسة: إعداد التحديات والمعوقات التي واجيت أىـ
لطبيعة عمميـ  األطباء البيطرييف المشرفيف( في المسالخ نظراً ( صعوبة التواصؿ مع ذوي العالقة .1

 الميمية.

 جراء الفحوصات الالزمة لمسالمونيال .ر أدوات الفحص لممختبر المركزي إلصعوبة توفي .2

جراء الزراعة البكتيرية دوف وجود التجييزات الالزمة لمفحص إاقتصار قدرة المختبر المركزي عمى  .3

 جؿ التعرؼ عمى العترات الموجودة.أ( مف PCRمف خالؿ اؿ )

 
 حدود الدراسة : 8.1
 :أجريت الدراسة عمى مسالخ الدواجف في المحافظات الشمالية في فمسطيف. -الحدود المكانية 
 : حتى شير  2018تمكف الباحث مف إنياء الدراسة خالؿ شير نوفمبر/ -الحدود الزمانية

 .2019نيساف/
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 : عمى األطباء البيطرييف المشرفيف عمى مسالخ الدواجف في أجريت الدراسة -الحدود البشرية
 المحافظات الشمالية لمضفة الغربية .

 :اقتصر البحث عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى المنتجات  -الحدود الموضوعية
 في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية.

 
              أخالقيات الدراسة  - 9.1

 كؿ المبادئ األخالقية األساسية وىي :التـز الباحث ب
 و المؤسسات  الخاضعة لو.أعدـ إلحاؽ الضرر باألشخاص .1
 التـز الباحث بالشفافية في عرض النتائج..2
خفاء ىوية المسالخ  ما لـ .3 ىذا  يقوموا بإسقاطالتـز الباحث بالحفاظ عمى سرية النتائج المخبرية واا

 . الحؽ طواعيةً 
 نات والمعمومات التي جمعت لمغرض البحثي فقط .تـ استخداـ البيا.4
قتباس واإلشارة الى أصحابيا لحفظ وثيؽ األدبيات والدراسات ودقة اإلمراعاة األمانة العممية في ت.5

 حقوقيـ.
 مف تأثير المخاطر أثناء إعدادىا. يجابيات المتوقعة مف الدراسة ، والحدّ تعزيز اإل.6
 معنييف وذوي العالقة بالدراسة.ة الاالحتراـ المتبادؿ مع كافّ .7
 احتراـ الرأي األخر واالستماع الجيد لذوي العالقة بالدراسة..8
 

 ىيكمية الدراسة : - 10.1

 كما يمي :  منفصمةٍ  فصوؿٍ  لى ستةِ إتقسـ الدراسة        
سئمة أىداؼ الدراسة، أ،ؿ :اإلطار العاـ لمدراسة : يحتوي المقدمة، المشكمة البحثية و . الفصؿ األ1

 الدراسة ،الفرضيات، أىمية الدراسة، محددات الدراسة، حدود الدراسة، أخالقيات الدراسة. 
 . الفصؿ الثاني : اإلطار النظري والدراسات السابقة.2
جراءاتيا ويحتوي المنيج ، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أداة 3 . الفصؿ الثالث : منيجية الدراسة واا

 راءات الدراسة،متغيرات الدراسة، المعالجة اإلحصائية.ختبار،إجة،صدؽ اإلالدراس
 الفصؿ الرابع : نتائج الدراسة ومناقشتيا.4 .

 . الفصؿ الخامس : ويحتوي االستنتاجات والتوصيات .5
 . الفصؿ السادس : ويحتوي المراجع والمالحؽ .6
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة.2 

 النظري : اإلطار1.2 

   عداد الدواجن المذبوحة في المسالخ في الضفة الغربية :إعداد الدواجن و إ1.1.2 -
كغـ  (4.4في غزة و ) الدجاج الالحـ شيرياً المحـو و مف  كغـ(2.7يستيمؾ الفرد الفمسطيني ما يقارب )

سب حكغـ مف المحوـ والدجاج الالحـ  (3.7في الضفة الغربية وبشكؿ عاـ يستيمؾ الفرد الفمسطيني )
 .( 2015 ،حصاء المركزي الفمسطيني )مركز االحصاء الفمسطينيجياز اإل

كغـ مف لحوـ الدواجف  (30( يستيمؾ الفرد الفمسطيني )2009وحسب تقرير وزارة الزراعة في عاـ )
سعار لحوـ الدواجف المناسبة أذلؾ بسبب ويعزى  ,كغـ مف المحوـ الحمراء سنوياً  (10و ) سنوياً 

العالية وكذلؾ  ؾ القيمة الغذائية لمحوـ الدواجف كونيا مصدر لمبروتيف ذو الجودةلممستيمكيف وكذل
مع الدىوف المشبعة  مقارنةً  مرتفعٍ  ماض الدىنية والدىوف الغير مشبعة بشكؿٍ حاحتوائيا عمى األ

 مراض القمب .ألتسببيا ب في المحـو الحمراء والضارة
ىذه  ظيرفي محافظات الضفة الغربية وتُ  ي يتـ تربيتياالتعداد الدواجف أحصائيات التالية اإل ظيرتُ  

 .اة عند مقارنتيا بالسنوات السابقةفي ىذا القطاع و زيادة عدد الدواجف المربَ  ات  التطورَ يحصائاإل
 

حسب  (2015عداد الطيور و الدواجف المرباة في المزارع في محافظات الضفة الغربية لعاـ )أ :(1.2جدوؿ رقـ )
 ارة الزراعة :ات وز ئيّ إحصا

النسبة المئوية لمدجاج  طيور الحبش المرباة طيور الدجاج الالحـ المرباة  المحافظة
 الالحـ

 النسبة المئوية لمحبش

 %8.546 %6.3 41000 2966760 طولكـر
 %12.96 %1.4 62200 682090 طوباس

 0 %4.1 0 1911650 اريحا
 27.41 %20.6 131508 9640031 دورا+يطا +حمحوؿ((الخميؿ
 0 %6.6 0 3081400 القدس

 0 %3.9 0 1824680 بيت لحـ
 %41.94 %19.3 201200 9045228 جنيف
 %1.87 %7.1 9000 3320000 نابمس

 0 %23.4 0 10977540 راـ اهلل 
 0 %1 0 473300 سمفيت 

 %7.27 %6.3 34800 2955760 قمقيمية
 %100 %100 479708 46878439 المجموع 



8 
 

في محافظات الضفة الغربية لعاـ  اة في المزارعِ عداد الطيور والدواجف المربّ أ :(2.2جدوؿ رقـ )
 ات وزارة الزراعة :ئيّ حسب إحصا (2017+2016)

 
2016 2017 

 المحافظة

 الحبش الالحم الحبش الالحم

عدد 
 المزارعين

عدد الطيور 
 المرباه

عدد 
 المزارعين

عدد الطيور 
 المرباه

عدد 
 المزارعين

عدد الطيور 
 المرباه

عدد 
 المزارعين

عدد الطيور 
 المرباه

 3400 1 463500 25 3400 1 463500 25 سمفيت

 1000 1 2001340 41 5280 1 2532550 41 بيت لحم

 34300 5 4082150 212 34500 5 4082150 212 الخميل
شمال 
  0 0  770450 20 0  0  998200 20 الخميل

 0 1 2072200 41 98000 1 2563500 41 يطا

 0  0  2497600 191 0   0 2991000 191 نابمس

 0  0  3504400 23 0   0 3081400 23 القدس

 182884 6 2901285 146 262630 6 2118630 146 طولكرم

 0   0 2019220 26 0  0  2220330 26 اريحا

 0   0 3061676 418 0  0  3408282 418 دورا

 73372 6 1774580 67 66762 6 1576785 67 طوباس

 16800 2 3520450 105 16800 2 3468950 105 قمقيمية

 0   0 11579800 554 0   0 12063200 554 رام اهلل

 116320 28 12629730 750 163042 28 9451088 750 جنين

 428076 50 52878381  650414 50 51019565 2619 المجموع

 

دجاج 
كامؿ/متوسط 

 14   1.8 / كغـوزف

    

 
     8.4   1.2 لحـ دجاج 

 
عداد الدواجف أ فّ أفي المسالخ يمكف مالحظة  اة مع تمؾ المذبوحةِ عداد الدواجف المربّ أعند مقارنة 

في المحافظات التي ال  خّص وباأل, المنتجةمف الدواجف  بسيطاً  اً المذبوحة داخؿ المسالخ يشكؿ جزء
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و أذف تشغيؿ إمسالخ مرخصة و لدييا  (6)يوجد بيا مسالخ لمدواجف حيث تعمؿ في الضفة الغربية 
 قيد المنح مف قبؿ وزارة الزراعة 

 
لعاـ  لؼباألفي المسالخ في محافظات الضفة الغربية  المذبوحةعدد الطيور  :( 3.2جدوؿ رقـ )

 .حصاء الفمسطينيمركز اإل ( حسب2015+2016)
2016 2015 

 المحافظة   عدد الطيور بااللؼ المحافظة   عدد الطيور بااللؼ

 جنيف 728.3 جنيف 635.5

 طوباس 0 طوباس 0

 نابمس 0 نابمس 0 

 قمقيمية 67.8 قمقيمية 20.5

 سمفيت  0 سمفيت  0

 طولكـر 2723.2 طولكـر 3320.2

 راـ اهلل والبيرة 1600 راـ اهلل والبيرة 3020

 اريحا واالغوار 0 اريحا واالغوار 0

 بيت لحـ 0 بيت لحـ 0

 الخميؿ 668.6 الخميؿ 541.2

 المجموع في الضفة الغربية 5787.9 المجموع في الضفة الغربية 7537.4

 
 
 
 
 
 



11 
 

ـــــــة2.1.2   ـــــــدواجن العامم ـــــــى  مســـــــالخ ال ـــــــة والحاصـــــــمة عم ـــــــي الضـــــــفة الغربي تشـــــــغيل  ذنإف
 :(2019_2018)لعام

  .(360000الشيرية ) اإلنتاجيةطولكـر وطاقتو  –مسمخ شركة دواجف فمسطيف )عزيزا(  .1
 .(100000الشيرية ) اإلنتاجيةبيرزيت وطاقتو  –مسمخ بالدي  .2
 .(60000الشيرية ) اإلنتاجيةزيتا جماعيف/نابمس وطاقتو –مسمخ السالـ  .3
 .(45000الشيرية ) اجيةاإلنتمسمخ المحاريؽ  _ الخميؿ وطاقتو  .4
 اإلنتاجيػػػػػػػػػةشػػػػػػػػػركة طػػػػػػػػػولكـر لمػػػػػػػػػدواجف والتنميػػػػػػػػػة /عزبػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػوفة_طولكـر وطاقتػػػػػػػػػو  مسػػػػػػػػػمخ .5

        .(20000الشيرية)
طيػػر دجػػاج الحػػـ  (6000الشػػيرية ) اإلنتاجيػػةطػػولكـر وطاقتػػو فػػي  اإلسػػالميةمسػػمخ الشػػركة  .6

 .( طير حبش1000و)

عمى التراخيص الالزمة وذلؾ لعدـ استيفاء  كما يوجد العديد مف المسالخ التي تعمؿ دوف الحصوؿ
 شروط الترخيص و نتيجة لضعؼ الرقابة .

ما وبعد  افة في منطقةٍ ظاىرة جديدة بدأت بالظيور حيث يحصؿ شخص عمى ترخيص لعمؿ نتّ  أفّ كما 
ويذبح كميات كبيرة مف الدواجف ويقوـ ببيعيا وتوزيعيا  عمموِ  بتوسيعِ  يبدأافة الحصوؿ عمى ترخيص نتّ 

مسمخ مرخص ودوف أي رقابة بيطرية  وكأنّ ويضع عمييا بطاقة بياف وتاريخ  والبّقاالت,عمى المطاعـ 
 ة لمثؿ ىذه الممارسات.الشروط الصحيّ أدنى لديو ودوف تطبيؽ  واإلنتاجعمى الذبح 
 

  الشروط الصحية والفنية لمسالخ الدواجن 3.1.2
 
 غذية،مواصفة ىيئة دستور األ) سمخ الدواجنر الشروط الصحية والفنية التالية في ميجب توفّ  

CAC/RCP 58-2005) :- 
الذي يحوؿ دوف   مف النوع أو سياجٍ  أف تكوف منشآت المسمخ ومرافقو المختمفة محاطة بسورٍ .1

  .عمى األقؿ ـ (2رتفاع )إور الحيوانات البرية مف خاللو وبمر 
 .مخأف تتوفر التيوية واإلضاءة الجيدة في جميع أقساـ المس.2
 .أف تكوف أرضية المسمخ بكامميا مرصوفة بالبالط أو المواد المقاومة لمتآكؿ  .3
ممساء يسيؿ تنظيفيا وتطييرىا وتوافؽ  ة بمادةٍ سوّ تكوف جدراف المسمخ مف الداخؿ مكأف  .4

 .الجيات المختصة عمى استعماليا كبديؿ لمبالط الخزفي
اإلنتاجية  بة مف حيث المساحة مع الطاقةأف يتكوف المسمخ مف خمسة أقساـ رئيسية متناس.5

 -لممسمخ عمى أف تكوف منفصمة عف بعضيا البعض وىي:
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 .قسـ استالـ الطيور الحية ووزنيا وذبحيا -                       
 .قسـ نزع الريش -                       
 .قسـ إزالة األحشاء الداخمية -                       

 .قسـ التبريد والتجميد السريع والتغميؼ -                       
 .غرؼ التبريد والتخزيف -                       

 .لمصدأ ات المستخدمة في المسمخ مف النوع غير القابؿأف تكوف جميع األجيزة والمعدّ .6
ة الذبح أف يكوف العمؿ في المسمخ مف مرحمة استالـ الطيور حتى التغميؼ آليًا باستثناء عممي.7

 .التي يجب أف تكوف يدوية
 .أف يتـ نقؿ الطيور بيف أقساـ المسمخ المختمفة بواسطة جنازير النقؿ اآللية.8
عمػػى أف  الحيػػة مػػة بػػالطيورسػػتقباؿ السػػيارات المحمّ أف يتػػوفر فػػي المسػػمخ السػػاحات المناسػػبة ال.9

  مػف طاقػػة ( طيػػرٍ 1000مربػػع لكػؿ) ( متػرٍ 50ال تقػؿ عػػف ) مػة وبمسػػاحةٍ تكػوف ىػذه السػػاحات مظمّ 
 .المسمخ

لوزف   دقيقة ومعتمدة مف قبؿ الجيات الحكومية المختصة أف يتوفر في المسمخ موازيفٌ .10
 .الطيور الحية والمحـو المنتجة

 .أف يتوفر وسائؿ تنظيؼ وتطيير السيارات المستعممة في نقؿ الطيور.11
وتنظيفيا   تجييزىا لمنتجة فورَ أف يتوفر في المسمخ وسائؿ تخفيض درجة حرارة المحوـ ا .12

عمى  اليواء البارد عمى أف تكوف ىذه الوسائؿ قادرةً  وذلؾ بغمرىا بالماء البارد أو بتعريضيا لتيارِ 
             .درجات مئوية4-6 )لى)إتخفيض درجة حرارة المحـو 

طاقة  %( مف 50أف يتوفر في المسمخ وسائؿ التجميد السريع ذات طاقة تكفي لتجميد ).13
أياـ مف المحـو  (10المسمخ عمى األقؿ إضافة إلى مستودعات التبريد الكافية لخزف إنتاج )

 .المجمدة
 .بالمسمخ أف يتـ توزيع لحـو الدجاج المنتجة إلى األسواؽ بواسطة سيارات مبردة خاصة.14
ؾ المسمخ استيال تكفي بسعةٍ  اف لممياهِ إضافة إلى خزّ  نقيّ  ماءأف يتوفر في المسمخ مصدر .15

 .عمى األقؿ واحدٍ  لمدة يوـٍ 
بالخراطيـ   ر مصادر لممياه الساخنة موزعة في أقساـ المسمخ المختمفة والمزودةيجب توفّ .16

 .الستعماليا في عممية الغسيؿ اليومية
 .المستعممة في عممية الغسيؿ والتطيير اليومية يجب توفر أجيزة الرّش .17
دة مف الجيات المعنية لمعالجة المياه الناتجة عف عممية أف يتوفر في المسمخ وحدة معتم.18

الغسيؿ بحيث يتـ التخمص مف المياه بعد معالجتيا مف خالؿ مجاري المياه الطبيعية أو شبكة 
 .الصرؼ الصحي
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 ,ف في الفقرة السابقةص مف المياه المعالجة حسب ما ىو مبيّ في حاؿ عدـ إمكانية التخمّ .19
رسميًا بمساحة  ضة لو تفويضاً أو مفوّ  لصاحبو ة مجاورة لممسمخ وممؾزراعي توفر أرضت أف يجب

بحيث يتـ زراعة ىذه األرض بالمحاصيؿ العمفية  ,( طير مف طاقة المسمخ1000( دونـ لكؿ )5)
 . يا بالمياه الناتجة عف المسمخ بعد معالجتياأو األشجار المثمرة وريّ 

 .المياه الناتجة عف المرافؽ الصحيةأف يحتوي المسمخ عمى الحفر المصمتة لحفظ  .20
المخمفات  أف يتـ التخمص مف مخمفات الذبح يوميًا مف خالؿ تصنيعيا في وحدة لتصنيع .21

تابعة لممسمخ بيدؼ إنتاج مركزات األعالؼ أو نقميا بواسطة أوعية أو سيارات محكمة اإلغالؽ 
ف مناطؽ الطمر الصحي إلى أحد مصانع المخمفات المرخصة أو التخمص منيا في واحدة م

 .المعتمدة وبموافقة الجيات المعنية
 ؿكف متعاقدًا مع طبيب بيطري مسجّ يجوز العمؿ عمى تشغيؿ أي مسمخ لمدواجف ما لـ يال.22

لدى نقابة األطباء البيطرييف لمعمؿ كمشرؼ فني متفرغ عمى سالمة الطيور قبؿ ذبحيا وعمى 
باإلنتاج الحيواني أو  مختص زراعي مع ميندسٍ  جة، وأف يكوف متعاقداً سالمة المحوـ المنت
مسجاًل لدى نقابة الميندسيف الزراعييف لإلشراؼ عمى مصنع وأف يكوف التصنيع الغذائي 

 .المخمفات التابع لممسمخ في حاؿ وجوده
عمى صاحب المسمخ االحتفاظ بنموذج ترخيص المسمخ وتجديد ترخيصو السنوي ووضعيا .23

 .ييؿ عممية الرقابة والتفتيش التي يقوـ بيا المختصوف بالوزارةفي مكاف بارز وعميو تس
ف يقوـ بتزويد الوزارة بتقارير شيرية عف إعداد أالبيطري المشرؼ عمى المسمخ عمى الطبيب .24

عداد الطيور التي تـ إتالفيا وأسباب  الطيور التي تـ ذبحيا وكميات المحـو التي تـ إنتاجيا واا
             البيطرة العاممة في المحافظات.اإلتالؼ مف خالؿ دوائر 

في األسواؽ بحيث تكوف مطابقة لالشتراطات القياسية وشروط  يجب طرح المحوـ المنتجة.25
الدجاج  -التعبئة والتغميؼ الواردة في المواصفة القياسية الفمسطينية الخاصة بالدجاج ومنتجاتو 

 الطازج والمبرد والمجمد وشروط بطاقة البياف .
غير منصوص عمييا في  أف تخمو بطاقة البياف الخاصة بمحوـ الدواجف المنتجة مف أي عبارةٍ .26

المواصفة القياسية الفمسطينية الخاصة بالدجاج ومف شأنيا تمييز ىذا المنتج عف غيره في 
 .األسواؽ إال بموافقة مسبقة بذلؾ مف الوزارة
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 :  األتيويمكن تقسيم ىذه الشروط حسب 
 ط الصحية الخاصة بالمبنىالشرو 

 :يجب توافر اإلشتراطات التالية
 المبنى 

صفات واإلشتراطات المتعارؼ عمييا دوليًا وطبقًا لمنظاـ المعموؿ ا. أف يتـ إنشاء المبنى وفقًا لممو  1
 .بو
أو أي مػػادة  ,أي مػػادة يػػدخؿ فػػي تركيبيػػاأو  (Asbestos. يمنػػع منعػػًا باتػػًا إسػػتخداـ األسبسػػتوس ) 2

 خرى .ضارة أ
 . أف يسمح التصميـ الداخمي بإجراء عمميات النظافة والتطيير بسيولة .  3
 . إنشاء بوابة خارجية لممسمخ مزودة بنظاـ الفتح الذاتي . 4
 . إنشاء مغطس في مدخؿ مبنى المسمخ لوضع محموؿ لمتطيير . 5
 التنظيؼ المستمر حوليا.مناسبة مف الجدراف بحيث تسمح ب ات الثابتة عمى مسافاتٍ . تركيب المعدّ  6
-إزالة األحشاء  -نزع الريش -السمط  -نتاج الرئيسية مثؿ مرحمة الذبح . أف يتـ فصؿ مراحؿ اإل 7

 واإلضاءة . وجيدة التيوية ف تكوف منطقة التعبئة منفصمة تماماً أالتبريد والتغميؼ والتخزيف، و –ع التقطي
يسمح ليـ برؤية  رتادي المسمخ بأسموبٍ . فصؿ مناطؽ العمؿ عف المناطؽ المخصصة لحركة م8

 مناطؽ العمؿ دوف أف يؤدي ذلؾ إلى دخوليـ ليا .
اؿ ودورات المياه معزولة تمامًا عف مناطؽ تداوؿ األغذية وال تفتح عمييا العمّ  استراحة. أف تكوف  9

 بشكؿ مباشر .
 . أف يسمح تصميـ المسمخ بالسيطرة عمى عمميات الدخوؿ والخروج . 10
 إنشاء مختبر لعمؿ التحاليؿ الالزمة ..  11

 
 األرضية 

, حماض وغير قابمة المتصاص السوائؿجيد مف البالط مقاوـ لأل يراعى أف تكوف األرضية مف نوعٍ 
أو  ,المقاومة لمتآكؿ ومف مواد مانعة لالنزالؽ ويفضؿ أف تكوف مف البالط أو السيراميؾ الخشف عالي

لمنع  اً ف يكوف ميالنيا مناسبأالمواد العازلة عالية المقاومة و دى بإح ةاحة المغطّ مف الخرسانة المسمّ 
 تجمع مياه الغسيؿ والفضالت.
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 الجدران 

 رتفاعٍ إمة لإلمتصاص وخالية مف الشقوؽ وبغير سامة وغير قاب يجب أف تكوف الجدراف مف موادٍ 
 مناسب مف النوافذ.لعمميات اإلنتاج ويتناسب مع تصميـ المعدات وأف تحتوي عمى العدد ال مناسبٍ 

 
 

 النوافذ 

ؿ أف تكوف قابمة لمفتح لتأميف ثات ويفضّ . أف تكوف مصممة بحيث تحوؿ دوف تراكـ األتربة والمموّ 1
 لمصدأ . التيوية الطبيعية وأف تصنع مف معدف غير قابؿٍ 

 . أف تكوف سيمة التنظيؼ ومانعة لدخوؿ الحشرات والقوارض . 2
 ف سطح األرض .. أف تكوف عمى إرتفاع مناسب م3
 

 األبواب 

 .. أف تكوف محكمة وذاتية اإلغالؽ بعد الدخوؿ والخروج ومف مادة غير قابمة لمصدأ يسيؿ تنظيفيا 1
. أف ال تفتح بطريقة مباشرة إلى داخؿ الصاالت أو إلى أماكف خارجية تشكؿ مصدرًا مف مصادر  2

 التموث .
حيث يتـ إستخداميا بلمخارج وتكوف محكمة الغمؽ  د المبنى بأبواب لمطوارئ تفتح مباشرةً أف يزوّ .  3

 فقط في حالة الضرورة .
 ىوائية لمنع دخوؿ الحشرات . د األبواب بستائرٍ . تزوّ  4
 أرضية بيا محموؿ مطير لتطيير األحذية عند الدخوؿ. د مداخؿ األبواب بمغاطسٍ . تزوّ  5
 

 السقف 

 ًا,ومسػتوي اً ف يكػوف أممسػأأكثر فػي غػرؼ العمػؿ و أمتار أو  (3)أف يكوف ارتفاع السقؼ عمى إرتفاع    
 كما يمنع منعػًا باتػًا إسػتخداـ ,ال يتأثر بالرطوبة بحيث مقاومة لالحتراؽ وعازلة لمحرارة ويتكوف مف موادٍ 

 األسقؼ الصناعية والمعمقة .
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 الشروط الصحية العامة
 يجب توافر اإلشتراطات التالية :

 ياه مضغوطة ومطابقة لممواصفات والمقاييس .. توفر مياه كافية وتكوف الم 1
. استخداـ مطير واحد عمى األقؿ في عمميات تطيير معدات وأرضيات المسمخ مثؿ الماء الحار  2

 ,الالكتيؾ درجة مئوية( أو الكمور أو ثالثي الفوسفات أو حمض األسيتيؾ أو حمض 85)ال يقؿ عف 
 ستعماؿ المقررة لكؿ مطير .عمى أف يتـ تغيير نوع المطير حسب تعميمات اإل

 أكياس وصناديؽ التعبئة مف المموثات مع أخذ عينات دورية لفحصيا . . التأكد مف خموّ  3
 . التأكد مف إتماـ عممية اإلدماء بشكؿ صحيح .4
درجة مئوية مع إستخداـ أحد (55) . الحفاظ عمى نظافة ودرجة حرارة مياه السمط في حدود 5

 تركيز المسموح بو .المطيرات المناسبة وبال
 غ أحواض السمط بانتظاـ عمى األقؿ مرة كؿ يوـ عمؿ لمتنظيؼ والتطيير.. أف تفرّ  6
وتخصيص عنبر لمتبريد السريع وآخر  ,. توفير ثالجات تبريد تتناسب مع الطاقة اإلنتاجية لممسمخ 7

 لمتبريد العادي .
عمى األقؿ لتطيير السكاكيف المستخدمة  ( درجة مئوية 85. استخداـ غالية بيا ماء درجة حرارتو ) 8

 في الذبح والتقطيع وأف يقوـ العامؿ باستخداـ ىذه السكاكيف بشكؿ متعاقب في عممية الذبح .
 . عمى المستثمر مراعاة قواعد النظافة العامة داخؿ المسمخ باستمرار .9

كمما ت وأرضيات المسمخ مي وتطيير معدا. التنظيؼ الفوري ألنحاء المسمخ ومراعاة التطيير اليو 10
 دعت الحاجة .

. عدـ خمط طيور قادمة مف مزارع مختمفة أو حظائر مختمفة وتحديد وقت منفصؿ لكؿ مزرعة 11
 دواجف .

ىا مف األمراض وخاصة مرض . أف يتـ أخذ عينات دورية لفحص المنتجات لمتأكد مف خموّ  12
 السالمونيال.

 ـ بالدخوؿ إلى المسمخ .ح لي. عدـ السماح لألشخاص الغير مصرّ  13
 ضيا ألي تموث حتى تسميميا إلى مالكيا .. المحافظة عمى نظافة المحوـ وعدـ تعرّ  14
. التأكد مف الظروؼ الصحية التي ُينقؿ المنتج بيا مف المسمخ إلى السوؽ مع مراعاة التعميمات 15

 الصادرة بيذا الشأف .
رفاؽ خطاب مع قطيع . عمى صاحب المنتج اإللتزاـ بفترة سحب الدو  16 اء المقررة قبؿ الذبح واا

 الدواجف يوضح فيو الحالة الصحية لمقطيع وآخر جرعة دوائية أعطيت لو ونوعيا .
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. أف يتـ إزالة المخمفات أواًل بأوؿ، وأف يمحؽ بالمسمخ اآللي ذو الطاقة اإلنتاجية العالية مصنع 17
 حددىا البمدية وفي حالة عدـ وجود مصنعلمعالجة المخمفات قبؿ التخمص منيا بالطريقة التي ت

 لمعالجة النفايات فيتـ التخمص منيا وفؽ الطرؽ التي تحددىا البمدية وتحت إشرافيا .
. مكافحة الحيوانات الضالة والكالب والقطط والحشرات والقوارض داخؿ المسمخ، مع وضع سياج  19

 محيط بالمسمخ لمنع ذلؾ .
معدات واألواني المستخدمة مصنعة مف مادة غير قابمة لمصدأ وسيمة . أف تكوف جميع اآلليات وال 20

 التنظيؼ ويفضؿ أف تكوف مف الفوالذ الغير قابؿ لمصدأ .
 

 الشروط الصحية لمعاممين 

 يجب توافر االشتراطات التالية : 
ىـ مف األمراض السارية صحية سارية المفعوؿ تثبت خموّ  . حصوؿ جميع العامميف عمى شياداتٍ 1
 .معديةوال
مع العناية التامة بنظافة أبدانيـ والتمسؾ بالعادات  اً جميع العامميف الئقمظير . يجب أف يكوف  2

 الصحية السميمة .
. يجب عمى ادارة المسمخ إبعاد كؿ عامؿ تظير عميو أعراض مرضية أو عمى يديو بثور أو قروح 3

 في العمؿ .أو يتضح مخالطتو ألي مريض مصاب بمرض معدي أو لعدـ كفاءتو 
. يجب عمى المسؤوؿ عف المسمخ إبالغ الجيات المختصة والمستشفى عند حدوث اإلصابة بأي  4

 مرض معدي بيف العامميف .
 . عدـ السماح لمعماؿ باإلنتقاؿ بيف مراحؿ اإلنتاج الرئيسية أثناء التشغيؿ . 5
 . التأكيد عمى العامميف بإرتداء المالبس الواقية والزي الموحد . 6
 . يمنع األكؿ والشرب والتدخيف أثناء العمؿ . 7
 

 الجيات الرقابية التي تعنى بمراقبة مسالخ الدواجن
ع الرقابة عمى المسالخ بيف عدة جيات رقابية حيث تيتـ كؿ جية باختصاصيا عند الكشؼ عمى تتوزّ 

 : المسالخ وتيتـ بمراقبة تنظيـ العمؿ داخؿ المسالخ كؿ حسب اختصاصو  وىي كما يمي 
 وزارة الزراعة :. 1

المسؤولية الرئيسية في وزارة الزراعة لمخدمات البيطرية ىي حماية صحة الحيواف مف 1. 
الحيوانية  األمراضومراقبة وتشخيص  ,لتحصينات الحيوانيةخالؿ : تخطيط وتنفيذ برامج ا

عمى  واإلشراؼ ,واألعالؼواتخاذ تدابير الحجر الصحي لمحيوانات والمنتجات الحيوانية 
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، المراقبة عمى سالمة األمراضحيواني وتنفيذ برامج القضاء عمى  غذية مف أصؿٍ سالمة األ
 مف خالؿ  الفحوصات والتفتيش. حيوانيّ  غذية مف أصؿٍ األ
 .التفتيش عمى عمؿ المزارع ومصانع االنتاج الحيواني والمسالخ2.
 .. مراقبة وضماف رعاية الحيواف3
 .الحيوانية  األمراضالخاصة بصحة الحيواف ، ورصد ومنع تفشي . إنفاذ القوانيف والموائح 4
فمسطينية . وضع السياسات وتنفيذىا مف أجؿ تحسيف القدرة التنافسية لممنتجات الغذائية ال5

 .سواؽ المحمية والخارجية مف خالؿ  تحسيف السالمة والجودةفي األ
 المسمخ بالشروط الصحية والفنية . اللتزاـ تبعاً  سنوياً  دتشغيؿ لكؿ مسمخ يجدّ  إذف إصدار. 6
 

 . وزارة االقتصاد الوطني.2
 .حماية المستيمؾ وتنظيـ السوؽ المحمي1. 
ضماف سالمة المنتجات الغذائية الصناعية أثناء التصنيع )مف المواد الخاـ إلى 2. 

 .)التغميؼ باستثناء مدخالت االنتاج مف أصؿ حيواني
)مثؿ تاريخ انتياء  واألسواؽلممنتجات الغذائية في المتاجر . مراقبة االمتثاؿ لموائح الفنية 3

 .)الصالحية، ووضع العالمات، وما إلى ذلؾ
 

 مؤسسة المواصفات والمقاييس: 3.
 .ة الوطنية الخاصة بالسمع والمنتجات الغذائيةوضع الموائح والمواصفات الفنيّ 1. 

 .لموائح الفنية والمعايير الوطنية. عند االقتضاء، التصديؽ عمى امتثاؿ المنتجات الغذائية 2

 
 . وزارة الصحة.4

 .الة في برمجة الغذاءالجودة واالستجابة الفعّ  .1
وضع إرشادات بشأف الصحة والنظافة والصرؼ الصحي لمقدمي الخدمات بما يخدـ السالمة  .2

 .العامة وسالمة االغذية
 .غذية مف خالؿ الفحوصات والتفتيشالرقابة عمى سالمة األ .3
 .دمات ذات الصمة بالصحة والنظافة والصرؼ الصحيتنظيـ الخ .4
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لزامية لتوفر وسائؿ السالمة والصحة سيؽ مع الجيات المعنية الشروط اإلتضع الوزارة بالتن .5
 .المينية في أماكف العمؿ، وآلية التفتيش المتواصؿ عمييا

يا، ومراقبة تتولى الوزارة بالتنسيؽ مع الجيات ذات العالقة مراقبة االغذية في أثناء تداول .6
داخؿ أماكف  واألغذيةالمستوردة عند وصوليا إلى الدوائر الجمركية  واألغذيةالمنتجات المحمية 
 تصنيعيا وتجييزىا

 

 وزارة الحكم المحمي:5. 
 .إنشاء المسالخ العامة و الرقابة عمى المحـو المبردة.1
، وىـ .2 الذيف لدييـ  ألشخاصاترخيص وتخصيص و تعييف أطباء بيطرييف لمتفتيش عمى المحـو

 .صالحية الدخوؿ وتفتيش أي متجر أو ممحمة وفحص مدى التزاميا بشروط الصحة العامة
الرقابة عمى االسواؽ مف حيث تمبيتيا لمشروط العامة لمصحة العامة، مع التركيز عمى السمع .3

 .الحيةوالفاكية والخضار وتدمير أي مواد منتيية الص واألسماؾالرئيسية كالخبز والمحوـ 
 .(2017السالمة الغذائية الفمسطينية  إستراتيجية)

 
وسيتـ التطرؽ خالؿ ىذه الدراسة عمى دور وزارة الزراعة في الرقابة عمى المسالخ والتركيز عمى دور 

 الخدمات البيطرية في مراقبة تطبيؽ الشروط الصحية والفنية داخؿ مسالخ الدواجف .

ت دورية او زيارات مفاجئة لممسالخ لالطالع عمى مدى التزاـ ما زياراإ و تنظـ الخدمات البيطرية
نماذج تبيف مف سالمة االجراءات داخؿ ىذه المسالخ مف خالؿ  والتأكدالمسالخ لتطبيؽ الشروط الصحية 

طالع عمييا كما ىي الخدمات البيطرية بمراقبتيا واإل ة التي تيتـ ىذهىـ المحاور الضرورية والميمّ أ
 . (1كما في مرفؽ رقـ )جراءات المعيارية لمخدمات البيطرية الفمسطيني اإلحة في دليؿ موضّ 

 
   بكتيريا السالمونيال : -4.1.2

 وخصائصيا  : تصنيف السالمونيال1.4.1.2-
ميكروميتر  (1.50-7.بكتيريا السالمونيال ىي بكتيريا عصوية سالبة لصبغة غراـ يتراوح حجميا مف )

 ة اختيارية كما تعمؿ عمى تخمير الجموكوز .وىي بكتيريا متحركة والىوائي
 ( مئوية .37مئوية مع نمو مثالي عمى درجة ) ((45-5تنمو السالمونيال في درجات الحرارة بيف 

ف التجميد يحد مف نشاطيا ويقمؿ في االطعمة المجمدة حيث أ يا القدرة عمى البقاءف السالمونيال لكما أ
 عددىا .
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ف الوسط ات الحرارة المرتفعة والتي تؤدي إلى قتميا كما أكما تتاثر السالمونيال بدرج
 (7.5-7مثؿ )والوسط الييدروجيني األ 9.5-3.8)(المناسب لنموىا يتراوح )PHالييدروجيني)

 ( مجموعات تبعا لنوع العائؿ المضيؼ كما يمي : 3تقسـ السالمونيال الى) 
 اض لنػػوع معػػيف مػػف الكائنػػات مػػر تػػرات مػػف السػػالمونيال تخػػتص بحػػدوث أولػػى : عالمجموعػػة األ

نسػػاف بينمػػا تتسػػبب سػػالمونيال ( التػػي تسػػبب أعػػراض مرضػػية لإلtyphi)سػػالمونيال التيفؤيديػػة )
 عراض مرضية في الدواجف .( بأpulloroumبالوراـ )

 العوائػػؿ المضػػيفة  حػػدعتػػرات مػػف السػػالمونيال سػػائدة فػػي أ والمجموعػػة الثانيػػة : أنمػػاط مصػػمية أ
( diblinخػػرى )سػػالمونيال دبمػػف )سػػبب بحػػدوث مػػرض فػػي أنػػواع مضػػيفة أالمعينػػة ويمكػػف أف تت

مػػف الثػػدييات محدثػػة  أخػػرى اً أنواعػػتصػػيب  يػػانّ أمرضػػية فػػي الماشػػية كمػػا  اً عراضػػوالتػػي تسػػبب أ
 مرضية ليا. أعراض

  دة وواسػػعة النطػػاؽ و عتػػرات مػػف السػػالمونيال غيػػر المقّيػػة أمصػػميّ  أنمػػاطالمجموعػػة الثالثػػة :ىػػي
معينػػػػة  بػػػػأنواعالمػػػػرض لمجموعػػػػة واسػػػػعة مػػػػف المضػػػػيفيف وغيػػػػر مرتبطػػػػة  اثإحػػػػدقػػػػادرة عمػػػػى 

salmonella entritidis (Uzzan et al .,2000). 
 

 ثير درجة الحرارة عمى السالمونيال :تأ2.4.1.2  
يا القدرة عمى النمو عمى لحـو ولدي ،و في عدـ وجودهنمو السالمونيال في وجود اليواء أت

روؼ يكوف فييا النيتروجيف منخفضًا وتحت ظ مئويةٍ  20)حرارة ) عمى درجة بقار)عضالت(األ
 (%.60-50ى )ؿ يصؿ إلكسيد الكربوف بمعدّ عالي مف غاز ثاني أو  وبوجود تركيزٍ 

 بريد،يوما عمى سطح الخضروات خالؿ الت(28) لدى السالمونيال القدرة عمى العيش لمدة 
 مف السالمونيال خالؿ التخزيف مجمدة. ما نوعاً  بما فييا المحوـ تكوف محميةً  بعض األطعمة

مػػػػف  (%83-60( تعػػػػيش مػػػػابيف )5.8فػػػػي لحػػػػوـ صػػػػدر الػػػػدجاج وعمػػػػى وسػػػػط ىيػػػػدروجيني )
بػيف   بينمػا عمػى درجػة حػرارة مػا يومػاً (126) ( مئويػة لمػدة 20-السالمونيال عمى درجػة حػرارة )

( أيػػػاـ 5السػػػالمونيال تبقػػػى حيػػػة بعػػػد ) (% مػػػف5.8-1.3فقػػػط مػػػابيف )مئويػػػة  (-2الػػػى  5-)
(Sanata et al.,2012). 

 وبائية السالمونيال :  3.4.1.2
وروبية ف صادرة عف سمطة سالمة الغذاء األكشفت تقارير عديدة حوؿ السالمونيال في الدواج

(EFSA مابيف عامي )صابة في نسبة اإل ( في دوؿ االتحاد االوروبي تبايناً (2006-2005
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اة حاممة ( مف القطعاف المربّ (11% فّ ف أ( حيث تبي  %62.8-%0بالسالمونيال مف) 
 (.salmonella typhimurium( و )Salmonella entritids)  لبكتيريا

 انتشاًرا البكتيرية المنقولة مف خالؿ الغذاء األمراض أكثر مسببات  مف واحد ىو السالمونيال
 .(OIE ، 2015) العالـ مستوى عمى الطعاـ في

 تعتبر أساساً  (serotypes أو serovars)السالمونيال   عترات مف (2500) مف أكثر يوجد 
(S.Typhimurium) و (S.Enteritidis) (para typhi )لمتسمـ الرئيسية األسباب ىي 

  .((Swayne, D. E., & Glisson, J. R.2013الفروج  لحـ عف استيالؾ الناجـ الغذائي
 البشرية، السالمونيال عزالت بيف مف: العالمية الصحة منظمة ألرقاـ وفقاً  اإلنساف في المرض

 مف٪  65) ، شيوعا األكثر المصمي النمط (Enteritidis) المعوية المعوية السالمونيال كاف
 استبياف) لػ ووفًقا البمداف بيف اختالؼ ىناؾ  ( Galanis et al., 2006) (العزالت جميع

Salm كانت( المختبرات بيف العالمية الصحة منظمة أجرتو الذي (S Entredis ) ًفي سائدة 
 (.Galanis et al., 2006) الحيوانات خرى المعزولة مفواأل البشرية الحاالت مف كؿ

 في اً كثر تأثير ألا  األمراض تعد السالمونيال أىـ مف بيف ، العالمية الصحة لمنظمة ووفًقا
 ،Knight-Jones) المزارع عمى المطبقة اإلجراءات في تقميميا ويمكف النامية البمداف

Mylrea، & Kahn، 2010.) 
األمريكية تسبب  المتحدة الواليات في البشر في األغذية تنقميا التي السالمونيال عدوى أف رُيقدّ 

 البشرية العدوى حاالت مف (٪70) عاـ، بشكؿ، و دوالر سنوًيا مميار (2.7تتجاوز) خسائر
 البيض أو الرومي الديؾ وأ الدجاج استيالؾ إلى ُتعزى المتحدة الواليات في بالسالمونيال

 ((Swayne, D. E & Glisson, J. R.2013 المموث
  

 

 بكتيريا السالمونيال واثرىا عمى صحة االنسان4.4.1.2   
كذلؾ تتسبب  ،العالـ أنحاءفي جميع  واإلسياؿ ىـ مسببات التسمـ الغذائيأتعد السالمونيال احد 

نساف تصاؿ المباشر بيف اإلرثومة مف خالؿ اإل,وتنتقؿ ىذه الج واألمعاءالتياب المعدة  بأعراض
فاتيا وكذلؾ و مخمّ أالبيئة المموثة بروث الحيوانات  و مف خالؿأانات المصابة والحاممة لمجرثومة والحيو 

 نساف المصاب .مخمفات اإل
(  أياـ أربعةعدة ساعات الى )نساف المصاب مابيف المغص المعوي عمى اإل أعراضما تظير  عادةً 

 (.Sanata et al.,2012رض لمعامؿ المسبب )مف التع
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البطف  الـآكروب السالمونيال عالمات الحمى و نساف بعد تناولو لمغذاء المموث بميتظير عمى اإل
عراض حياف تكوف األغمب األأوفي  ،ؤع حدوث تقيم حياف تكوف مترافقةً والشعور بالغثياف وبعض األ

 (.EFSA,2014فقط ) قميمةٍ  ياـٍ وتدـو أل و محدودةً  خفيفةً 
د حياة المريض وتيدّ  حادٍ  ى جفاؼٍ إلي عند بعض المصابيف وقد تؤدّ  كثر حدةٍ أعراض وقد تكوف األ

و مف نّ إلى مجرى الدـ فإقد تصؿ فييا جرثومة السالمونيال وفي ىذه الحاالت وفي الحاالت التي 
 (.Scherer et  al.,2008الضروري استعماؿ المضادات الميكروبية لمعالج )

خالؿ عمميات غذية الحاممة لمميكروب وذلؾ نساف مف خالؿ العديد مف األاإل إلىتقؿ السالمونيال تن
غذية وبالخصوص في حاؿ وجود الظروؼ المالئمة لتكاثر الميكروب في تحضير وتجييز ىذه األ

 ضيّ و مف خالؿ التموث العر أو عمميات الطبخ غير الكافية أدرجة التخزيف غير المناسبة الغذاء مثؿ 
 (.EFSA,2014غذية الجاىزة لمتقديـ )الغذاء وتجييز األ خالؿ عمميات تحضيرِ 

 حالة (16430) و حالة، مميوف(1.4ف)أ (CDC) والوقاية األمراض لمكافحة األمريكي المركز ريقدّ 
 تسببيا السالمونيال اً سنوي األمريكية ةالمتحدّ  الواليات في وفاة حالة (582) و ممستشفى،ل دخوؿ

 (Mead et al، 1999). 
 

 : مصدر السالمونيال في لحوم الدواجن 5.4.1.2-

راض عمى أية أعغير ظاىر بحيث التظير  ما تكوف الدواجف ناقالً  : غالباً  ةالطيور الحيّ 1 .
ؽ عممية تشخيص السالمونيال عمى حياف وىذا يعوّ صابة بالسالمونيال في كثير مف األالدواجف الم

عف عزليا  في المسالخ مف خالؿِ  كف تشخيص السالمونيال مباشرةً مستوى المزرعة ومع ذلؾ يم
 (.EFSA,2014بح )لى المسمخ لمذّ إالطيور القادمة 

بعترات  صابةكثر عرضة لإلسبوعيف األأجاج الصغيرة والتي يقؿ عمرىا عف تعد طيور الد
 (Gaffga et al.,2012مختمفة مف مايكروب السالمونيال )

يحدث انتشار سريع  بميكروب السالمونيال عمره يـو واحد مصاباً فعندما يكوف الطير الذي 
ء المموث وتصبح مصابة بالميكروب جاء المزرعة وتتناوؿ بقية الطيور الغذاأر لمميكروب في 

  (.Berghaus et al .,2011) يضاً أ
 أي تسػببيا التػي والثػدييات مػدواجف،ل مزمف أو حاد مرض ىي ( (para typhi عدوى كما تعدّ 

 يكػػف لػػـ ، الالحػػـ فػػي. لػػيس ليػػا عائػػؿ محػػددة التػػي السػػالمونيال مػػف كبيػػرة مجموعػػة مػػف دةواحػػ
 يمكػػف أخػػرى، واضػػحة سػػريرية عالمػػات أي أو القطعػػاف فػػي لموفيػػات عاليػػة معػػدالت لممػػرض
(تتصػدر  (paratyphiسػالمونيال  أف ُيػذكر ،حيػثاألحياف بعػض فػي اإلسياؿ حاالت مالحظة

 (.Swayne, D. E., & Glisson, J خػالؿ الغػذاء لالنسػاف مسػببات االمػراض المنقولػة مػف

(R.2013 
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 بالنسبة المئوية في بعضِ  حصائية انتشار السالمونيال في قطعاف الدجاج الحيّ إ: ((4.2جدول رقم  

 الدوؿ :
REFERENCE PREVALENCE COUNTRY 

 S.ENTERITIDIS 
S.TYPHIMURIUM 

S.SPP  

EFSA2007 1.3 5.4 AUSTRIA 
EFSA2007 - 12.4  2.0 BELGIUM 
EFSA2007 - 9.1  1.7 CYPRUS 
EFSA2007 9.6 19.3 CZECH REPUBLIC 
EFSA2007 0.3 1.6 DENMARK 
EFSA2007 1.7 2.0 ESTONIA 
EFSA2007 11.0 23.7 EU 
EFSA2007 0.0 0.1 FINLAND 
EFSA2007 0.5 6.2 FRANCE 
EFSA2007 1.6 15.0 GERMANY 
EFSA2007 3.2 24.0 GREECE 
EFSA2007 5.1 68.2 HUNGARY 
EFSA2007 0.0 27.6 IRELAND 
EFSA2007 2.3 28.3 ITALY 
EFSA2007 5.1 6.2 LATVIA 
EFSA2007 3.3 2.9 LITHUANIA 
EFSA2007 0.2 0.1 NORWAY 
EFSA2007 32.4 58.2 POLAND 
EFSA2007 39.3 43.5 PORTUGAL 
EFSA2007 3.3 5.7 SLOVAKIA 
EFSA2007 1.6 1.6 SLOVENIA 
EFSA2007 28.4 41.2 SPAIN 
EFSA2007 0.0 0.0 SWEDEN 
EFSA2007 1 7.5 NETHERLANDS 
EFSA2007 0.2 8.2 UNITED KINGDOM 

Padungtod and 
kaneene. 2006 

- 4 THAILAND 

USDA-FSIS.2007 - 11.4 USA 
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نتاج حيث لمسالخ وعمى طوؿ خط اإلداخؿ ا مايحدث التموث العرضيّ  عادةً  في المسالخ  :2.  
سطح أتصاؿ المباشر لمذبائح ببميكروب السالمونيال مف خالؿ اإل ثف ينتقؿ التموّ أو مف الممكف نّ أ

ببقايا الذبائح والتي قد تحتوي عمى  المعدات المستخدمة داخؿ المسمخ والتي قد تكوف مموثةً 
 .الحقاً  لى تموث عدد كبير مف الذبائحإنيال فيؤدي ذلؾ السالمو 

   (Rasscharet et al.,2008 ;Guteria et al.,2010;Kudirkiene et al.,2011) 
يدي العامميف التي قد أرضي مف خالؿ االتصاؿ المباشر مع ف يحدث التموث العأكذلؾ مف الممكف 

دوات التي ائح سميمة وكذلؾ مف خالؿ األلى ذبإفي نقؿ المموثات مف ذبائح مموثة  تكوف سبباً 
 (.Deperio et al ., 2013مميا العامموف مف قفازات والسكاكيف وغيرىا.)يستع

ستراليا ونيوزيمندا سة قامت بيا مؤسسة المواصفات في أخمصت درا:( 5.2)جدول رقم 
لى اثر العمميات المختمفة داخؿ المسمخ خالؿ عممية الذبح وما يتبعيا عمى إ(2005عاـ)

 :تبنٍانالتموث بالسالمونيال كما في الجدوؿ 
INCREASE MINIMAL REDUCE COMMENTS PROCESS STAGE 

√ STUN/KILL 

√SURVIVAL OF 

SALMONELLA IN 

SCALG WATER-

CROSS 

CONTAMINATION 

SCALD-LOW 

TEMPRATURE 

√KILL STEP SCALD-HIGH 

TEMPRATURE 

√CROSS-

CONTAMINATION 

DE-

FEATHERING 

√PHYSICAL 

REMOVAL OF 

BACTERIA 

EFFECTIVE 

WASHING 

√CONTAMINATION 

WITH FAECES, 

MAIN SOURCE OF 

CARCASS 

CONTAMINATION 

EVISCERATION 

√PHYSICAL 

REMOVAL OF 

BACTERIA 

EFFECTIVE 

WASHING 

√CROSS-

CONTAMINATION 

CHILLING –

IMMERSION 

SUBOPTIMAL 

√REQUIRES 

CONSTANT 

MONITORING OF 

CHILLING –

IMMERSION 

EFFECTIVE 
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WATER 

TEMPRATURE 

,FLOW RATES 

AND CHLORINE 

LEVELS 

√SLIGHT 

REDUCTION DUE 

TO DESCCATION 

OF THE CARCASS 

SURFACE 

CHILLING-AIR 

√POSSIBLE GROTH 

/CROSS 

CONTAMINATION 

PORTIONING 

 
 
 

 .م الدجاج الالحم في بعض الدولحصائية انتشار السالمونيال في لحو إ: (6.2)جدول رقم 
REFERENCE PREDOMINANT 

IDENTIFIED SEROVARS 

%POSITIVE TYPE OF 

SAMPLES 

COUNTRY 

)Zhao  etal,.2001) N/A 4.2% 

(9/212) 

1999-2000:retail 

raw chicken meat 

USA 

(USDA,2013) KENTUCKY,HEIDELBERG,

ENTERITIDIS AND 

TYPHIMURIUM 

6.7% 2010:raw poultry 

meat(baseline 

studies) 

(GOVERNMEN

T OF CANADA 

2008) 

KENTUCKY,HEIDELBERG,

ENTERITIDIS AND HADAR 

40% 

(382/960) 

2008:retail raw 

chicken 

CANADA 

  

(EFSA,2011) INFANTIS, ENTERITIDIS, 

KENTUCKY, 

TYPHIMURIUM 

0-85.7% 2008:raw carcasses 

at slaughterhouses 

THE EU 

)Alvarez-

Fernandez et 

al.,2012) 

ENTERITIDIS ,POONA, 

INFANTIS, NEWPORT, 

TYPHIMURIUM 

55%(40/73) 1993:RETAIL 

RAW CHICKEN 

MEAT 

SPAIN 

(Dominguez et 

al.,2002) 

ENTERITIDIS(47.88%) 

HADAR(25.35%)AND 

SEROTYPE 4,12:B:-

(II)(19.71%) 

 

12.4%(19/153) 2006:RETAIL 

RAW CHICKEN 

MEAT 

35.83%(71/198) 1999:RETAIL 

RAW CHICKEN 

MEAT 

(YANG, ET 

AL.,2011) 

N/A 52.2% (1152) 2010: WHOLE 

CARCASSES 

CHINA 

(YANG, ET 

AL.,2010) 

ENTERITIDIS, 

TYPHIMURIUM, SHUBRA, 

INDIANA 

54% (276/515) 2010 

(IWABUCHI ET 

AL., 2011) 

INFANTIS, KALAMU, 

SCHWARZENGRUND 

20% (164/821) 2006-2008: 

RETAIL RAW 

JAPAN 



25 
 

CHICKEN MEAT 

(VINDIGNI ET 

AL., 2007) 

CORVALLIS, HADAR, 

GIVE,SCHWARZENGRUND

,VICHOW,AMSTERDAM,M

BANDAKA, JAVA 

62% (31/50) 2003: RETAIL 

RAW CHICKEN 

MEAT 

THAILAN

D 

(PHAN ET AL., 

2005) 

TYPHIMURIUM, DESSAU 21% (202) 2000-2001: 

RETAIL RAW 

CHICKEN MEAT 

VIETNAM 

(LUU ET 

AL.,2006) 

AGONA, EMEK, LONDON 48.9% (128/262) 2004-2005: 

RETAIL RAW 

CHICKEN MEAT 

(VAN ET 

AL.,2007) 

N/A 53.3% (16/30) 2004: RETAIL 

RAW CHICKEN 

MEAT 

(THAI ET 

AL.,2012) 

EMEK, INFANTIS, 

BLOCKEY, ANATUM 

42.9% (115/268) 2007-2009 

 

 السالمونيال في التشريع – 6.4.1.2

 

في العديد مف البمداف حوؿ العالـ إلنتاج تخاذىا واإلجراءات والتدابير التي تـ اقواعد الالعديد مف ىناؾ 
عمى الرغـ مف أنو مف  ،Salmonellaالحد مف تموثيا ببكتيريا مسيطرة عمى للسمع الغذائية العديد مف ا

لوائح فبعض البمداف وضعت ال ، سالمونيبكتيريا العمى غير المقبوؿ أف يحتوي أي منتج جاىز لألكؿ 
يال متطمبات محددة تتعمؽ بالسالمونوضع باالتحاد األوروبي . قاـ تفرض متطمبات في منتجات محددة

والجبف والزبدة والقشدة التي لـ تخضع لعمميات  ياالمحوـ ومنتجاتك في مجموعة واسعة مف المنتجات
، المنتجات ،عض اآليس كريـ ومنتجات البيض والعديد مف المحارالتعقيـ ومسحوؽ مصؿ المبف وب

، ر الفواكو والخضروات غير المبستروالبذور الجاىزة لألكؿ ، والفاكية والخضروات الجاىزة ، وعصائ
الختبار السالمونيال مف  خاصة ىناؾ متطمباتٍ  أفّ  كما ،فةوحميب األطفاؿ واألطعمة الغذائية المجفّ 

 والماعز والخيوؿ والدواجف والخنازير الذبيحة. الماشية واألغناـ
المنتجات الغذائية الجاىزة لألكؿ التي ال  فيقانوف الغذاء األمريكي عمى عدـ وجود السالمونيال  ينّص 

ر متطمبات محددة لوضع العالمات عمى البيض غي ىناؾ أيضاً و  ،ُيقصد تسخينيا قبؿ استيالكيا
لدى بعض البمداف و  ،ي األطعمة المعدة لمسكاف المعرضيف لمخطرلمسيطرة عمى السالمونيال فالمعالج 

متطمبات محددة لمتخزيف والتوسيـ والمعالجة الحرارية لألطعمة التي تيدؼ إلى مكافحة داء 
شمؿ ذلؾ التخزيف ضافية تتضع اشتراطات إفي الواليات المتحدة و  ،بالغذاء السممونيالت المنقولة

ات وضع الممصقات داخؿ صناديؽ لمزرعة إلى المستيمؾ( ومتطمباإلجباري المبّرد لمبيض )مف ا
 تشترط االتحاد األوروبي تشريعاتحيف في  ،متعامؿ مع البيضمأمونة لالتي تنصح بممارسات  البيض
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أف يتـ ختـ العديد مف البيض بعالمة مميزة وبمد المنشأ لممساعدة في تتبع مزرعة المنشأ في حالة 
 Richard Lawley, etal(2008)) تفشي المرض.

محوـ الدواجف المبردة او ل خاصة مواصفة بوضعمؤسسة المواصفات والمقاييس الفمسطينية  قامت
مواصفة ( ال2كما في الممحؽ ) جود السالمونيال في ىذه المنتجاتعدـ و تنص عمى المجمدة 

 .دالفمسطينية لمدجاج المبرّ 
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 الدراسات السابقة :  2.2
 اسات السابقة :مراجعة الدر  1.2.2

المنيجية,مجتمع الدراسة ,عينة  اىداف الدراسة  اسم الباحث وعنوان الدراسة  الرقم
 الدراسة 

التالقي واالختالف مع  أوجو النتائج والتوصيات 
 ىذه الدراسة 

 اسم الباحث:  1
zur Erlangung des 

Grades eines 

 

  عنوان الدراسة :
Experimental Reduction 

of Salmonella in Raw 

Chicken Breasts(2009) 

تطوير تقنية إلزالة التموث في .1
لحوـ الدواجف ولتطبيقو في ظؿ 

عدـ وجود  لضماف ظروؼ تجارية
تغييرات طفيفة في مظير وطعـ 

 أنسجة المحـ.
اختراع جديد مع إجراءات ايجاد .2

محددة ، نقطة )نقاط( في سمسمة 
المعالجة وتركيز المادة )المواد( 

 .ط المعالجة وجداوؿ الحرارةفي خ
لممستيمكيف  آمفغذاء توفير .3

 .والبيئة
إرضاء المستيمكيف فيما يتعمؽ  .4

بحيث  بالجودة الحسية لممنتج
مناسبة وقابمة لمتطبيؽ عمميا تكوف 

 المنيج التجريبي المنيجية : 
 

 الدراسة :عينةمجتمع 
في شكميف في ىذه الدراسة ، تـ التحقيؽ 

مف صدور الدجاج بدوف جمد ، مجمدة 
 وخاـ

تـ توريد صدور الدجاج المجمدة في عبوات 
أصمية مف الشركة. تـ االحتفاظ بصدر 

درجة مئوية قبؿ  18- ≥الدجاج عند 
االختبار. قبؿ اختبار إزالة التموث ، تـ 
وضع صدور الدجاج المجمدة في الثالجة 

حتى درجة مئوية طواؿ الميؿ  2±  4عند 
 يتـ إذابة كاممة.

في المختبر في معيد فحص العينات  تـ 
 Freie Universitätصحة األغذية ، 

Berlin تـ استخداـ صدور الدجاج الخاـ .
فقط في التجارب عمى خط المعالجة. كانت 

 النتائج:
 حامض محموؿ في الغمر إف

 75 حرارة درجة عند٪ 3 المبنيؾ
 مف ثانية 20 لمدة مئوية درجة
 سطح عمى السالمونيال تموث

 تغيرات مع ، الدجاج صدور
 السطح مظير في طفيفة بصرية

 . المذاؽ جودة وفي
 الماء لحـ الدجاج في غمر

 80 حرارة درجة عند الساخف
 بدوف ثانية 20 ، مئوية درجة

تبريده  ثـ ، الالكتيؾ حمض
( درجة 4بشكؿ مفاجئ الى )

مئوية حيث يقمؿ البكتيريا اليوائية 
 أسطح عمى القولونياتو  المعويةو 

 .الدجاج صدور
 تغييرات إلى يؤدي التطبيؽ ىذا 

 اوجو التالقي:
 
.الدراستاف تيتماف بدراسة مدى 1

 انتشار السالمونيال في لحـو الدواجف.
.الدراستاف تنتيجاف المنيج التجريبي 2

 لدراسة.في ا
 

 اوجو االحتالؼ :
.اىتمت ىذه الدراسة بدراسة افضؿ 1

المعالجات التي قد تؤدي الى تقميؿ 
او التخمص مف السالمونيال في قطع 

صدر الدجاج بينما اىتمت دراستي 
بالربط بيف تطبيؽ الشروط الصحية 

بمسالخ الدواجف وبيف تموث منتجات 
 المسالخ ببكتيريا السالمونيال.
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 8تحفظ دائما في درجات حرارة أقؿ مف  في مصانع تجييز األغذية.
 درجات مئوية. 
 عينة الدراسة : 

 (138)كاف متوسط وزف صدور الدجاج 
قطعة لكؿ  (8-6)غراـ. كاف ىناؾ 

 .كيموغراـ في حزمة واحدة

 ،الحسية الجودة في فقط طفيفة
 بيذه لمعالجا الدجاج صدور
 نوعية بنفس يكوف يكاد الطريقة

 الخاـ النيئ الدجاج لحـ
 التوصيات :

 إعػػػادة األوروبػػػي المجتمػػػععمػػػى 
 لمسػػػػػػػػػالمةسياسػػػػػػػػػتو  فػػػػػػػػػي النظػػػػػػػػػر
 الغذائية

2 
 

 باحث:اسم ال
Geertrui Rasschaert 

 
 عنوان الدراسة:

Molecular epidemiology 

of salmonella and 

compylobacter 

contamination of poultry 

during transport and 

slaughter  

Greeturi 

rasschaert(2007) 

دراسة تموث الدواجف ىو اليدؼ العاـ 
الذبح لنقؿ و بالسالمونيال والكامبيموباكتر أثناء ا

 -:خالؿزيئية مف بواسطة أدوات ج
دراسة مساىمة المايمكروبات  المعوية  .1

في تموث الذبيحة خالؿ ذبح الدواجف 
 Campylobacterبالسالمونيال و 

 إصابةلمتحقيؽ في وجود ارتباط بيف   .2
 أسراب الدواجف بالسالمونيال

ولتقييـ أفضؿ موقع  Campylobacterو 
ذيف ألخذ العينات لتحديد انتشار ى

المايكروبيف في قطعاف الدواجف في مستوى 
 .المسمخ 

تحديد تأثير السالمونيال الموجود عمى  .3

 المنيج التجريبي استخدـ الباحث 
 مجتمع الدراسة:

 ثالث مسالخ بمجيكيةأجريت الدراسة في 
المسالخ )أ ، ب ، ج( مف يونيو / حزيراف 

. تمت 2005إلى نوفمبر / تشريف الثاني 
زيارة كؿ منيا مرتيف مع فترة ال تقؿ عف 
ثالثة أسابيع بيف الزيارات. تـ تطبيؽ إجراء 

الثالثة. تـ تفريغ  ذبح مماثؿ في المسالخ
وصعقيا كيربائيًا في و يدويًا الطيور وذبح

ة منفصمة ثانية ، تـ سمط الطيور في منطق
خزاف التدفؽ المضاد لتيار التيار عند درجة 

مئوية قبؿ أف يتـ انتشاليا  51± حرارة 
ميكانيكيًا. أزيمت رؤوس الطيور قبؿ تعميؽ 
الجثث عمى خط إزالة األحشاء. وأخيًرا ، 

 النتائج:
 
.اظيرت النتائج انتقاؿ 1

الكمبيموباكتر مف الطيور الحية 
لى الطيور المذبوحة نتيجة ا

 لضعؼ عمميات التنظيؼ
.اظيرت النتائج تموث بعض 2

المحـو بالسالمونيال ولكف بشكؿ 
 اقؿ بكثير مف الكمبيموباكتر.

( 221.اظيرت النتائج وجود )3
عينة ايجابية لمسالمونيال مف 

 (عينة  881مجموع )
 
 

 اوجو التالقي:
الدراستاف تعنياف بالكشؼ  .1

عف تموث المنتجات 
 بالسالمونيال

تاف تيتماف ايضا الدراس .2
بالوضع الصحي لممسالخ 

 المدروسة.
 
 

 االختالؼ : أوجو
ىذه الدراسة تدرس الصفات  .1

الجزيئة لكؿ عترة مف السالمونيال 
 تـ عزليا

ىذه الدراسة تدرس ايضا تموث  .2
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 خط الذبح عمى تموث الذبيحة
تحديد تأثير كامبيموباكتر الموجود في  .4

حاويات النقؿ لمطيور الحية عمى تموث 
 الذبائح.

تمت عممية نزع األحشاء ميكانيكيًا في 
ـ استخداـ غرفة ثالثة. أثناء المعالجة ، ت

 مياه الشرب فقط في المسالخ الثالثة. 
 عينات الدراسة:

عينة مف جمود الرقبة لمذبائح 60تـ اخذ 
كما تـ اخذ عينات مف بيئة العمؿ  ،/مسمخ

 داخؿ المسمخ قبؿ الذبح وبعد عممية الذبح
 (عينة 881بمجموع)

 التوصيات :
.ضرورة فخص القطعاف قبؿ 1

 لخ استقباليا في المسا
.ضرورة غسؿ وتعقيـ اقفاص 2

 الطيور بشكؿ فعاؿ و جيد
.ضرورة الفصؿ التاـ بيف 3

مراحؿ استقباؿ الطيور وعممية 
  الذبح

كافة المواد والبقايا  إزالة.ضرورة 4
العضوية مف عبوات النقؿ 

 ووسائؿ النقؿ

 المنتجات بالكمبيموباكتر
اف  إمكانيةىذه الدراسة تفحص  .3

 األدوات يكوف مصدر التموث ىو
خبري مف خالؿ اجراء فحص م

 األدواتمف  مأخوذةلعينات 
 وبيئة العمؿ.

 اسم الباحث:  3
SARA GONZALEZ 

BODI 

 عنوان الدراسة :
contamination of 

salmonella and 

compylobacter during 

the broiler slaughter 

and in chicken fillet 

meat pacaged under 

modified 

atmospheres(2014)

ة السػػػػػػػػػػالمونيال ىػػػػػػػػػػو دراسػػػػػػػػػػ ـاليػػػػػػػػػػدؼ العػػػػػػػػػػا
والكمبيموبػػػػػاكتر التػػػػػي  تمػػػػػوث جثػػػػػث الػػػػػدواجف 

أثنػػػػػاء عمميػػػػػة الػػػػػذبح وتقيػػػػػيـ عمميػػػػػة التغميػػػػػؼ  
 تحت مختمؼ أنواع الظروؼ التغميفية المعدلػة

ضػػد السػالالت الرئيسػػية مػف المموثػػات    وأثرىػا
 عمى مستوى الذبح.

 ىي: األىداؼ الخاصة
. تحديػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػدى انتشػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػالمونيال و 1

 (CAMPYLOBACTERتر الكمبيموبػػػاك
FLOCK  فػػػي الطيػػػور الحيػػػة عنػػػد وصػػػوليا)

 الى المسالخ.

 المنيجية :المنيج التجريبي 
:مسػػػمخ دواجػػػف يعمػػػؿ فػػػي  مجتمـــع الدراســـة

مدينػػػػة فالنسػػػػيا االسػػػػبانية وىػػػػو تػػػػابع لشػػػػركة 
دواجف مكثفة حيث تمت زيارتػو تربية وانتاج 

 شيور 9مره خالؿ  18
 

تػػػـ جمػػػع العينػػػات مػػػف كػػػؿ عينـــة الدراســـة :
قطيػػع فػػي مختمػػؼ المراحػػؿ )الوصػػوؿ ,قبػػؿ 
الذبح ,خالؿ عمميػة االنتػاج ,المنػتج النيػائي 

) 
روث مػػف الػػى  الوصػػوؿد العينػػات عبػػارة عنػػ

 النتائج:
.اظيػػػػػػػػػػػػػػػػرت النتػػػػػػػػػػػػػػػػائج وجػػػػػػػػػػػػػػػػود 1

 36عينػػة مػػف 25السػػالمونيال فػػي 
 مف روث الطيور  ةعين

عينػػػػػة  64.اظيػػػػػرت النتػػػػػائج اف 2
عينػػػات مػػػف جمػػػد 108 أصػػػؿمػػػف 

الرقبػػػػػػػػة كانػػػػػػػػت نتائجيػػػػػػػػا موجبػػػػػػػػة 
 لمتموث بالسالمونيال 

عينػة  40.اظيرت النتائج تموث 3
 األسػػػػػػطحمػػػػػػف  108مػػػػػػف اصػػػػػػؿ 

 الداخمية لممنشاة بالسالمونيال 

 التالقي : أوجو
.كػػػػػال الدراسػػػػػتاف تبحػػػػػث فػػػػػي مػػػػػدى 1

 تموث منتجات المسالخ بالسالمونيال
.كمتػػػػػا الدراسػػػػػتاف تبحػػػػػث فػػػػػي مػػػػػدى 2

التػػػػػػػػػزاـ المسػػػػػػػػػالخ بتطبيػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػروط 
الصػػػػػحية المقػػػػػرة مػػػػػف قبػػػػػؿ السػػػػػمطات 

 .المختصة 
 االختالؼ : أوجو

.ىػػػػذه الدراسػػػػة تػػػػدرس مػػػػدى انتشػػػػار 1
السالمونيال والكمبيموبػاكتر فػي الطيػور 

 الحية الواردة لممسمخ .
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. تقيػػػػػػػػػػيـ تمويػػػػػػػػػػث كػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف الجرثػػػػػػػػػػومتيف 2
PATHOGENS)  لمختمػػػؼ  األسػػػطح(عمػػػى

 مراحؿ التصنيع في خط الذبح
. التحقيؽ في تػأثير كػؿ  مرحمػة مػف مراحػؿ 3

التجييػػػػػػز واالنتػػػػػػاج  المختمفػػػػػػة عمػػػػػػى التمػػػػػػوث 
تر بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمونيال و الكمبيموبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاك

CAMPYLLACACTER  عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدجاج
 أثناء عممية الذبح.

.تحديد اىـ العترات الرئيسية مف  السػمونيال 4
التػػػػي  CAMPYLOBATERوالكمبيموبػػػػاكتر 

تمػػػػػوث المحػػػػػـو خػػػػػالؿ عمميػػػػػات االنتػػػػػاج  فػػػػػي 
عمميػػػة الػػػذبح والعالقػػػات الوراثيػػػة بػػػيف عتػػػرات 

 السالمونيال المختمفة.
لتغميػػؼ . دراسػػة تػػأثير تشػػكيمة مختمفػػة مػػف ا5

ضػػػػػػػػد معظػػػػػػػػـ السػػػػػػػػالمونيال و الكمبيموبػػػػػػػػاكتر 
 الشائعة .

.تقيػػػيـ اثػػػر االنػػػواع المختمفػػػة  مػػػف التغميػػػؼ 6
عمػػػػػػى التحميػػػػػػؿ الفيزيػػػػػػائي والكيميػػػػػػائي لمحػػػػػػـو 

 الدواجف.
 

الطيػور الحيػػة ,مسػػحات مػػف مخػػارج الطيػػور 
 المعدة لمذبح (

ح:عينات مػػػػف مرافػػػػؽ العمػػػػؿ فػػػػي قبػػػػؿ الػػػػذب
 المنشاة 

خػػػالؿ وبعػػػد الػػػذبح : تػػػـ جمػػػع عينػػػات مػػػف 
 مراحؿ )النزؼ,السمط,المنتجات المبردة(3

(عينػػػػػػات لفخػػػػػػص التمػػػػػػوث 504تػػػػػػـ جمػػػػػػع )
 بالسالمونيال 
(عينػػػػػػػة لفحػػػػػػػص التمػػػػػػػوث 720تػػػػػػػـ جمػػػػػػػع )

 بالكمبيموباكتر

 359.اظيػػػػػػػرت النتػػػػػػػائج تمػػػػػػػوث 4
عيػػػا متػػػـ ج 720 أصػػػؿعينػػة مػػػف 

 موباكتر بالجرثومة .لفحص الكمبي
 
 
 
 

 التوصيات :
.ضػػرورة مراقبػػة القطعػػاف الػػواردة 1

واخػػػذ العينػػػات الالزمػػػػة منيػػػا قبػػػػؿ 
 اجراء عممية الذبح

.ضػػػػػػػػػػػػرورة تطبيػػػػػػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػػػػػػروط 2
الصػػػػحية خػػػػالؿ عمميػػػػات االنتػػػػاج 

 لمتقميؿ مف التموث قدر االمكاف 
.التنظيؼ والتعقيـ الجيػد لممرافػؽ 3

واالدوات المسػػػػػػتخدمة قبػػػػػػؿ وبعػػػػػػد 
 ميات الذبح واالنتاج عم
.ضػػرورة اختيػػار الوسػػيمة االكثػػر 4

 ؼالتغميػػػػػػػػػكفػػػػػػػػػاءة فػػػػػػػػػي عمميػػػػػػػػػات 
 والتعبئة 

.فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة تػػػـ اخػػػذ العينػػػات 2
 األدواتمف بيئة العمػؿ الداخميػة ومػف 

 المستعممة في عمميات االنتاج 
.تفحػػػػػػػػػػػص ىػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػة تمػػػػػػػػػػػوث 3

ا دراسػتي المنتجات بالكمبيموباكتر بينمػ
 تنحصر في تموثيا بالسالمونيال 

.تيػػػتـ ىػػػذه الدراسػػػة بتحديػػػد العتػػػرات 4
المعزولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمونيال 
والكمبيموبػػػػػاكتر فػػػػػي عينػػػػػات الػػػػػدواجف 
بينمػػا ال تتطػػػرؽ دراسػػتي الػػػى التعػػػرؼ 

 عمى العترات.
.تػػدرس ىػػذه الدراسػػة تػػاثير اسػػتعماؿ 5

ظػػروؼ واسػػاليب مختمفػػة مػػف عمميػػات 
ى التغميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

الميكروبيولػػوجي والفيزيػػائي والكيميػػائي 
 لممنتجات )لحـو الدواجف(

4  
 اسم الباحث :

 أىداؼ الدراسة :
األغذية ومؿء بعض  ىي تعزيز سالمة

 المنيجية : 
 تـ استخداـ المنيج التجريبي 

 النتائج:
. كاف انتشار تموث السالمونيال 1

اوجو التالقي: تتقاطع الدراستاف في 
يال التعرؼ عمى مدى انتشار السالمون
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 Maung San Myint 

 العنوان :
Epidemiology of 

salmonella 

contamination of 

poultry meat 

products :knowledge 

gaps in the farm to 

store products(2004)  

الفجوات المعرفية حوؿ وبائية  السالمونيال 
ضمف سمسمة إنتاج الدواجف مف المزرعة إلى 

 البيع بالتجزئة. 
تـ تحديد عدة أىداؼ محددة لتحقيؽ ىذه 

 األىداؼ:
تقدير مدى انتشار الميكروبات المعوية . 1
(E.coli  ، السالمونيال ،Campylobacter 

( في البروتيف .Enterococcus sppو 
 النباتي ألعالؼ الحيوانات و الحميب البديؿ.

تقييـ العالقة بيف  تدفؽ اليواء وتوزيع . 2
( FCبكتريا السالمونيال وعصويات البراز )

 في فرشة الدواجف.
صيب . تقدير تأثير بروتوكوالت التخ3

وحدود  المختمفة عمى حساسية وخصوصية
لمكشؼ عف تموث  عينات  PCRاستخداـ  

 لمحـ المموث طبيعيا.ا
تحديد عوامؿ الخطر وتقدير انتشار . 4

السالمونيال في منتجات لحـو الدجاج مف 
 محالت البقالة في والية ماريالند.

 

 -مجتمع الدراسة :
.منتجات الدواجف في محالت بيع التجزئة 1

 في والية ميريالند
 لعاممة في ميريالند .مزارع الدواجف ا2
 .مصانع االعالؼ العاممة في ميريالند 3
 

عينة الدراسة :عينة مستعرضة مف مخالت 
بيع لحـو الدواجف بالتجزئة في ميريالند 

 (عينة180)
 
 

 ٪ 23في منتجات لحـو الدواجف 
. لـ يظير أي فرؽ في فرصة 2

المطحونة تموث لحـو الدواجف 
والمعدة لمبيع عنيا في المحـو 

. اظيرت 3الكاممة لمدواجف 
النتائج اف نسبة انتشار 
السالمونيال في اعالؼ الحيوانات 

 نباتية المنشاء كانت منخفضة 
 

 التوصيات : 
مف الضروري مراقبة عمؼ 
الحيوانات لمتموث بالجراثيـ ، 
والتي يجب أف تكوف متكاممة مع 

ستخدمة في أنظمة المراقبة الم
 حيوانات الطعاـ والغذاء .

ىناؾ حاجة إلى برنامج تحميؿ 
المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة 

(HACCP في صناعة )
األعالؼ الحيوانية لمحد مف 
التموث الجرثومي عف طريؽ 
تحديد ومراقبة مصادر تموث 

 العمؼ.

في لحـو الدواجف وتقـو الدراستاف 
عمى جمع عينات مف لحـو الدواجف 

 وفحص امكانية تموثيا بالسالمونيال .
 

 اوجو االحتالؼ : 
في هذه الدراسة تم العمل  -1

من حالل اربع مراحل احدها 

التعرف على مدى انتشار 

السالمونيال في لحوم الدواجن في 

محالت بيع التجزئة واالخرى حول 

، يالاعالف الدواجن بالسالمونتلوث 

وكذلك تقييم مدى انتشار الميكروبات 

 والمعوية في فرشة تربية الدواجن 

للكشف عن  PCRاستخدام تقنية ال 

 العترات المنتشرة .
في دراستي تـ االعتماد فقط  -2

عمى عمؿ زراعة لمعرفة امكانية 
حدوث تموث بالسالمونيال لعينات 

 الخلحـو الدواجف المنتجة في المس
في دراستي تـ التطرؽ الى  -3

بيئة العمؿ داخؿ المسالخ وااللتزاـ 
بالشروط الصحية والبنية التحتية 
الخاصة بالمسالخ بينما في ىذه 
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الدراسة تـ التطرؽ الى بيئة التربية  
 .الخاصة بالدواجف في المزرعة 

 اسم الباحث : 5
 Man Ha Anh 

NGUYEN 
 

 : عنوان الدراسة

prevalence of 

salmonella in retail 

whole chicken 

carcasses in Hanoi 

,Vietnam(2012) 

 الدراسة :  أىداؼ
في  قياس مدى انتشار السالمونيال -

ومقارنة  الكامل والمعد للتسويق الدجاج

ثالث بين تلوث السالمونيال  انتشار

مجموعات من جثث الدجاج: طازجة 

الدجاج(  F / Mاألسواق ) من التقليدية

من محالت السوبر ماركت ، طازجة 

(F / SM والمجمدة من )الدجاج 

 FZ / SMمحالت السوبر ماركت )

 الدجاج( 
 دراسة تنوع وتوزيع السالمونيال -

Serovars)في الدجاج الكامؿ  )العترات
 الخاـ. 

الداخلية  حرارة القياس ومقارنة درجة  -

لذبيحة في الجثث الطازجة في وقت ل

سوبر محالت ال الشراء في األسواق و

 ماركت.

 المنيج التجريبيمنيجية الدراسة :
 

:محالت بيع لحـو  مجتمع الدراسة
الدواجف)سوبر ماركت ,اسواؽ بيع المحـو 

 الطازجة ( في مدينة ىانوي في فيتناـ 
 

عينة مف سبع مناطؽ  245: عينة الدراسة
 حضرية مف ىانوي 

 النتائج:
 تموث انتشار معدؿ .1

 عينات دجاج في السالمونيال
 بالتجزئة الكامؿ الخاـ الذبيحة

 الصيؼ فصؿ خالؿ ىانوي في
 يوليو إلى يونيو مف الفترة في

 ٪ 66.5 كاف 2011
(163/245) 
 كبير بشكؿ النسب تباينت .2

 دجاج( 1: )الدجاج أنواع بيف
 ،٪ 84.55) األسواؽ مف طازج

 طازج دجاج( 2) ،( 93/110
 ماركت السوبر محالت مف

(59.63 ٪، 65/109 )، (3) 
 محالت مف المجمد الدجاج
 ،٪ 19.23) ماركت السوبر

5/26.) 
عترة مختمفة مف  25.تـ عزؿ 3

السالمونيال مف العينات 

 اوجو التالقي:
الدراستاف تقوماف عمى دراسة مدى 

 في لحـو الدواجف  انتشار السالمونيال
 
 

 االحتالؼ: أوجو
.تختمؼ الدراستاف في اف ىذه 1 

الدراسة تعنى بمنتجات الدواجف في 
محالت عرض المحـو واالسواؽ 

بينما دراستي  ومحالت البيع بالتجزئة
تعنى بمنتجات المسالخ وىي داخؿ 

 المسالخ 
.تقـو ىذه الدراسة عمى البحث في 2

المونيال انواع العترات المنشرة مف الس
في لحـو الدواجف بينما في دراستي 
تقـو عمى فحص وجود السالمونيال 

 بشكؿ عاـ 
.تقارف ىذه الدراسة بيف مدى 3

انتشار السالمونيال في لحـو الدواجف 
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 المفحوصة 
 التوصيات :

 النتائج ىذه تكوف أف يجب .1
 لوضع الحكومية لموكاالت مفيدة

 سالمة لتحسيف فعالة استراتيجيات
 .فيتناـ في األغذية

 سعةمو  دراسات إجراء ينبغي .2
 أجؿ مف الوطني الصعيد عمى

 األساس خط انتشار تحديد
 التجزئة دجاجات في لمسالمونيال

 في النظر وينبغي ، فيتناـ في
 حوؿ الدراسات مف مزيد إجراء

 لتعقب الجيني التنميط حدوث
 .التموث عمى تؤثر التي العوامؿ

في ثالث مواقع )سوبر ماركت 
مجمدة  دواجفواسواؽ تقميدية و لحـو 

في محالت السوبر ماركت ( بينما 
 واجف .دراستي تعني بمسالخ الد

 

 اسم الباحث: 6
 Jonathan Diaz-Hui 

 
 عنوان الدراسة:

The risk of 

Salmonella spp. from 

small poultry 

operations in 

Oregon(2016) 

استكشاؼ بيئة .كاف الغرض مف الدراسة 1
المزرعة لمكشؼ عف  خزاف محتمؿ 

 لمسالمونيال .
اتباع نيج لمحد بشكؿ فعاؿ مف انتشار .2

 . يال في المزرعةونالسالم
 منتجات غذائية أكثر أماًنا. الحصوؿ عمى.3

 المنيج التجريبي المنيجية :
 مجتمع الدراسة:

مزارع دواجف في اوريجوف اظيرت نتائج 
سابقة لمحـو المنتجة مف دواجنيا تموثيا 

 بالسالمونيال بشكؿ كبير
 عينة الدراسة :

 (50ML.عينات ماء مف المزرعة بواقع )1
 ة مف كؿ مزرع

 النتائج:
تـ عزؿ .اظيرت النتائج أنو 1

(بمعدؿ (5/6السالمونيال مف 
83.33% 

.اظيرت النتائج اف المصدر 2
الثاني لمسالمونيال والتي تـ عزليا 
مف فرشة التربية في المزرعة 

 %75( ايجابية بمعدؿ 8/12)

 التالقي: أوجو
.الدراستاف تيتماف في دراسة انتشار 1

الدواجف في  لحـوالسالمونيال في 
  المسالخ

 
 اوجو االختالؼ:

.ىذه الدراسة تيتـ بالبيئة التي تـ 1
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.عينات مف الطيور الحية )مسحات 2
 عينة مف كؿ مزرعة 60-24مخرج مابيف 

ر الثالث كاف مف العمؼ .المصد3
 %33.33( بمعدؿ 2/6)
.المصدر الرابع ىو مف الدواجف 4

 %12.5( بمعدؿ 3/24الحية )
 

 التوصيات :
.ضرورة متابعة اعالؼ الدواجف 1

 والتاكد مف خموىا مف التموث 
. ضرورة فحص مصدر المياه 2

 لمعرفة سبب التموث
.ضرورة فحص الطيور قبؿ 3
 يا داخؿ المسالخ.حذب

بيا تربية الطيور لمتعرؼ عمى مصدر 
 التموث بالسالمونيال 

.تيتـ ىذه الدراسة باخذ العينات مف 2
ذ الطيور الحية وفي دراستي تيتـ باخ

العينات مف لحـو الدواجف المعدة 
 لمتسويؽ 

.تيتـ ىذه الدراسة بالتعرؼ عمى 3
زء مف العترات المنتشرة في كؿ ج

اجزاء بيئة التربية )فرشة 
مسحات مف الطيور ،اعالؼ،ماء،

 الحية(.
 اسم الباحث :  7

SUWIT CHOTINUN 
 عنوان الدراست :

 

THE STATUS OF 

HYGIENIC 

PRACTICES OF 

SMALL SCALE 

POULTRY 

SLAUGHTERHOUS

E IN THAILAND: 

AN ECOHEALTH 

مدى انتشار تلوث السالمونيال في  تحديد .1

لحم الدجاج في المسالخ الصغيرة 

 .للدواجن في شمال تايالند

. لتحديد مستوى مقاومة عترات السالمونيال 2
 .ي المسالخ لممضادات المايكروبيةالموجودة ف

ج تجريبي مف مسالخ الدواجف . تطوير نموذ3
الصغيرة التي تراعي المفاىيـ والشروط  
البيئية مف اجؿ تحسيف عممية حفظ المحـو 
والحفاظ عمى سالسة العمؿ داخؿ المسمخ 

 المنيجية :
تم استخدام المنهج التجريبي من خالل  -

 دواحن اخذ عينات من مسالخ ال
وكذلك تم استخدام المنهج الوصفي من  -

خالل تعبئة استمارة تخص كل مسلخ 

 والعاملين فيه

مجتمع الدراسة:مسالخ الدواجف الصغيرة 
(مسمخ 41العاممة في محافظة شيانغ ماي )

( كيمومتر عف مختبر 100وتبعد اقؿ مف )
 .الجامعة

 النتائج:
. ثبت ظيور السالمونيال في 1

عممية الذبح بسبب الممارسات 
 ة غير السميمةالصحي

.اظيرت النتائج تموث بعض 2
العينات مف المحـو النيئة 
بالسالمونيال و كذلؾ تموث بعض 
المعدات واالدوات بالسالمونيال 

 وكذلؾ ايضا المياه المستخدمة
. اظيرت النتائج اف مقاومة 3 

 اوجو التالقي:
كمتا الدراستاف تدرساف مدى  .1

انتشار السالمونيال في لحـو 
 الدواجف المعدة لمتسويؽ.

كمتا الدراستاف تعتمد المنيج  .2
التجريبي والمنيج الوصفي 

 سالخ لدراسة اوضاع الم
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APPROACh(2015)  واستدامة تطبيؽ ىذه المفاىييـ البيئية عمى
 المسالخ .

 

(عينة بواقع (410عينة الدراسة: 
( 10حية و )(عينات مف الطيور ال10)

عينات مف لحـو الدواجف المذبوحة في 
المسالخ ومف اجزاء مختمفة مف الطيور 
المذبوحة مباشرة بعد انتياء عممية الذبح 

(عينة اخرى مف مرافؽ 20والسمخ و)
 .والسمخ  لكؿ مسمخالمسمخ ومعدات الذبح 

البكتيريا )السالمونيال(لممضادات 
الميكروبية والحيوية كانت مرتفعة 

ة ممحة لمتحكـ لذلؾ ىناؾ حاج
في استخداـ مضادات 

 المايكروبات في الدواجف 
.تـ اعطاء االرشادات مف قبؿ 4

سمطة سالمة الغذاء التايمندية 
الصحاب العالقة في ىذه 
المسالخ وضرورة االلتزاـ بيا مثؿ 

(GMP واظيرت النتائج الماخوذة)
مف ىذه المسالخ بعد تطبيؽ 
بعض ىذه االرشادات انخفاض 

تموث بالبكتيريا واضح في ال
 العصوية والسالمونيال.

بحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػث اصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح المحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى 
الميكروبيولػػػػػػػػوجي لمحػػػػػػػػـو افضػػػػػػػػؿ 

 وكذلؾ لالدوات المستخدمة.
. كػػػػػػػػػػػاف انتشػػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػػالمونيال 5

٪ فػػػػػػي الػػػػػػدواجف الحيػػػػػػة و  3.17
 ٪ في الجثث. 7.32

.لػػػـ يػػػتـ العثػػػور عمػػػى سػػػالمونيال 6
مػػػف العينػػػات المػػػاخوذه مػػػف ايػػػدي 

.حجـ العينة في 1اوجو االختالؼ: 
ىذه الدراسة اكبر مف حجـ العينة في 

 دراستي 
.درست ىذه الدراسة اثر مخمفات 2

المسالخ عمى البيئة الخارجية مف 
خالؿ المموثات الموجدة في مخمفات 
ىذه المسالخ والي يتـ تصريفيا دوف 

 معالجة الى البيئة .
.درست ىذه الدراسة مقاومة 3
كتيريا وباالخص السالمونيال الب

 لممضادات الحيوية والميكروبية 
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 العامميف 
 التوصيات:

يجب أف تمتثؿ ىذه المسالخ  .1
لشروط سمطة سالمة الغذاء 

ائح المطموبة مف التايمندية ولمو 
باإلضافة إلى ، قبؿ ىذه السمطات

، ممارسات التصنيع الجيدة ذلؾ
(GMPsلمجازر الدواجف ) 
. الموائح الحالية يجب أف تكوف 2

 أكثر مرونة وعممية
 ال. أف اإلدارة الصحية الجيدة 3

خ الصغيرة في تمارس في المسال
 عمى نطاؽ واسع. شماؿ تايالند

. يجب تحسيف إدارة النظافة 4
 لمسالخ الدواجف الصغيرة الحجـ

 اسـ الباحث: 8
Rosemary Ndunge 

Mwanza 

 
 عنواف الدراسة:

An Assessment of 

Good Hygienic 

لبحث ىو تقييـ الممارسات اليدؼ مف ا
الصحية المتبعة في سمسمة محالت انتاج 
الدواجف الصغيرة واثرىا عمى سالمة  األغذية 

 في كينيا.

  المنيجية :
  المنيج الوصفي

محالت انتاج لحـو مجتمع الدراسة :
الدواجف الصغيرة العاممة في نيروبي 
والمحافظات المركزية المجاورة والقريبة مف 

مربي الدواجف  وكذلؾ حضرية,المناطؽ ال
  .في المنطقة

 النتائج:
 أف عموًما المسح نتائج ظيرتأ

 كانت المستجيبات اإلناث نسبة
 في٪ 83 ، مقاطعة كؿ في عالية

 .ثيكا في٪ 65 و نيروبي
 أعمى نسبة نيروبي لدى كاف .2
 الذيف المستجيبيف مف٪( 30)

 اوجو التالقي :
.الدراستاف تيتماف بمدى امتثاؿ 1

منتجي الدواجف بتطبيؽ الشروط 
الصحية خالؿ عمميات االنتاج 

 والتسويؽ.
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Practices in the Small 

holder Broiler Meat 

Chain in Nairobi and 

Thika that impact on 

Food safety(2009) 

 عينة الدراسة :
 (مربي دواجف 40. )1
 .اثناف مف معارض بيع الفروج2
 .تاجر دواجف )وسيط(3
.مسؤوؿ صحة عامة بيطرية في وزارة 4

 التنمية الريفية.
 

 في ، ابتدائي تعميـ عمى حصموا
٪ 5 كانت الثيؾ نسبة أف حيف
 كاف ، ذلؾ إلى باإلضافة. فقط
 مف أكبر عدد ثيكا لدى

 إلى وصموا الذيف المستجيبيف
 ٪(60) الجامعي التعميـ مستوى

 في المزارعيف بيةغال أف وجد.3
 Thika ، 62 و نيروبي مف كؿ
 تقـو ، التوالي عمى٪  71 و٪ 

 فروج 500-100 بيف ما بتربية
 . دفعة لكؿ
 المزارعيف مف العظمى .الغالبية4

 يربوف المقاطعتيف، كمتا في
 في دورات 6 إلى 3 في دجاجيـ

 . السنة
 مف العظمى الغالبية إف. 5

 و نيروبي في٪ 74 ، المزارعيف
 عمى يعتمدوا لـ ثيكا في٪ 88

 المصدر باعتبارىا الفروج تربية
 . لمدخؿ الرئيسي

 مجموع مف٪ 70 فإ .6
 حيوانات لدييـ كاف المستجيبيف

 الختالؼ:اوجو ا
.تعتمد ىذه الدراسة عمى المنيج 1

الوصفي مف خالؿ اجراء مسح عمى 
مربي الدواجف وتجار الدواجف و 
محالت عرض لحـو الدواجف وطبيب 

 بيطري رسمي .
.ال تتطرؽ ىذه الدراسة الى 2

 المموثات مثؿ السالمونيال 
.تيتـ ىذه الدراسة بدراسة سمسة 3

( القيمة مف البداية )مزارع الدواجف
 الى المنتج النيائي .
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 إلى باإلضافة أخرى مزرعة
 . الفروج

 التوصيات:
 معالمزارع  بسجالت االحتفاظ .1

 عمى دورية فحوص إجراء
/  التاجر مستوى وعمى المزرعة
 .المتثاؿا لضماف التجزئة

 اإلقميمية الدواجف مسالخ بناء .2
 العامة الشراكات خالؿ مف

 .والخاصة
 مراجعة إلى الحكومة ستحتاج .3

 التكمفة ميسورة وجعميا رسوميا
 الصغيرة الحيازات أصحابعمى 

 الصحية الممارسات تعزيز .4
 مستويات جميع عمى الجيدة
 خالؿ مف الفروج لحـ سمسمة

 . التعميـ حمالت
 محمية معايير يرتطو  .5

 لتعزيز الخاـ األعالؼ لمكونات
 القيمة. سمسمة داخؿ السالمة

 مشكالت مع التعامؿ يجب .6
 مؤسسة خالؿ مف األغذية سالمة



39 
 

 .واحدة عامة
 اسم الباحث: 9

 
 Dr. Rajesh Kumar 

 
 عنوان الدراسة:

 
 Assessment of 

awareness and 

hygienic practices 

among poultry 

butchers in Patna 

city, Bihar(2006) 

تقييـ الممارسات الصحية بيف جزاريف . 1
 الدواجف في مدينة باتنا ، بييار.

باألخطار المينية معرفة الوعي . 2
والممارسات الصحية بيف جزاريف الدواجف في 

 مدينة باتنا بوالية بييار.

 المنيجية :
كانت دراسة مقطعية وصفية. تـ اختيار 

 113مركزيف لمذبح عشوائيًا مف كؿ مف الػ 
منشاة في مدينة باتنا. تـ استخداـ قائمة 
مرجعية لتقييـ كفاية البنية التحتية ومراقبة 

ذبح مف قبؿ طبيب بيطري مؤىؿ  عمميات
لتقييـ الممارسة وتـ استخداـ استبياف لدراسة 
مستوى الوعي عند الجزاريف. تمت مقارنة 
الممارسات مع الشروط المعيارية لييئة 
الدستور الغذائي ومجمس فحص الصادرات 

 في اليند.
مجتمع الدراسة : المسالخ العاممة في 

 منطقة بانتا
 

 عينة الدراسة :
 نشاة لبيع لحـو الدواجف في بانتام113

 النتائج:
منشأة تـ دراستيا ،  113مف بيف 

٪( 62.8كاف لدى األغمبية )
مرافؽ بنية تحتية محدودة ، 

٪( لدييـ 19.5وُخمسيـ فقط )
ترخيص صالح لمذبح. النظافة ، 
غير كافية في معظـ المرافؽ 

 في المائة(.  73.5)
٪( كانوا بدوف 67معظـ العماؿ )

رسمي ولـ يخضع أي منيـ تعميـ 
 ألي نوع مف التدريب الوظيفي. 

 
 التوصيات :

 جميع الجزاريف إلزاـ.ضرورة 1
  .بترخيص محالتيـ ومسالخيـ

.ضرورة التزاـ المسالخ بوجود 2
 طبيب بيطري يراقب عممية الذبح 

رفع الوعي لدى الجزاريف .3
والعامميف بضرورة االلتزاـ 

 بالشروط الصحية 
الرقابة مف  .ضرورة تكثيؼ4

 اوجو التالقي:
الدراستاف ميتمتاف بالشروط الصحية 
وتطبيقيا في المسالخ و نعبئة قائمة 

 تحقؽ لكؿ منشاة.
 

 االختالؼ: أوجو
.ىذه الدراسة تقتصر عمى المنيج 1

 الوصفي 
.ىذه الدراسة التربط بيف الفحص 2

ي المخبري و الممارسات الصحية ف
 المسالخ

.ال تتطرؽ ىذه الدراسة الى انتشار 3
  السالمونيال في لحـو الدواجف
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الجيات المختصة عمى ىذه 
 المنشات .

 اسم الباحث: 10
CLUJ-NAPOCA 

 عنوان الدراسة:
Poultry meat safety 

based on 

microbiological risk 

assessment in 

slaughtering and 

retail units(2013) 

 

 األىداؼ العامة ليذا البحث ىي:
المخاطر البيولوجية التي تمثميا . تقييـ 1

الجراثيـ المسببة لمتمؼ ، فيما يتعمؽ بمحوـ 
 الدواجف ، في وحدات ذبح الدواجف .

. تقييـ المخاطر البيولوجية في الخطوط 2
 الرئيسية النتاج لحـو الدواجف 

. استعراض عشوائي لخطة تحميؿ المخاطر 3
ونقاط الرقابة الحرجة لموحدات المدروسة ، 

 ؿ تحسيف نظاـ إدارة سالمة األغذية.مف أج

 المنيجية :
المنيج التجريبي مف خالؿ جمع العينات 
مف نقاط انتاج لحـو الدجاج في منطقة 

 ترانسمفانيا
 مجتمع الدراسة :

نقاط انتاج لحـو الدواجف في مدينة 
 ترانسمفانيا)نقاط البيع الخاصة بالمسالخ(

 
 عينة الدراسة :

الدواجف اخذت  ـعينة مف لحو  72تـ جمع 
جثث/شير مف 9مجموعات بواقع  8مف 

مف  2011حتى ديسمبر / شير ابريؿ
)نقاط البيع وحدات بيع وانتاج لحـو الدواجف

في ترانسميمفانيا حيث  الخاصة بالمسالخ(
اجريت الفحوصات الميكروبيولوجية في 
مختبرات التفتيش والتحكـ في االنضباط 

عة لالعذية في كمية الطب البيطري لجام
 كموج نابوكا

 النتائج:
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ بكتيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؿ .1

pseudomonas  و
Aeromonas 

 Enterobacteriaceae و
. الحمولػػػػػػػة الجرثوميػػػػػػػة األوليػػػػػػػة 2

الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراثيـ  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمف عمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
mesophilic  فػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػيف أف

تصػػػػبح  psihrotrophicالجػػػػراثيـ 
الجثػػػػث باالحتفػػػػاظ  عنػػػػدالمييمنػػػػة 

 4-0درجػة حػرارة  لفترة أطػوؿ فػي
 درجة مئوية

 
 التوصيات:

اإلجراءات الصارمة لممارسات .1
النظافة الجيدة وممارسات 
التصنيع الجيدة لتجنب تموث 
الجثث في مراحؿ مختمفة مف 

 المعالجة

 اوجو التالقي :
كال الدراستاف تيتماف بدراسة منتجات 
مسالخ الدواجف والبحث في امكانية 

 تموثيا.
 اوجو االختالؼ:

.في ىذه الدراسة تمت دراسة 1
الحمولة الميكروبيولوجية في لحـو 
الدواجف المنتجة في المسالخ 
والمعروضة لمبيع في نقاط بيع تابعة 
لممسالخ بينما في دراستي تيتـ فقط 
في تموث المنتجات في السالمونيال 

اـ بالشروط الصحية وربط ذلؾ بااللتز 
 المطبقة .

 .في ىذه الدراسة تمت دراسة التموث2
 بعدد اكبر مف المموثات البكتيرية

بينما في دراستي تـ حصرىا 
 بالسالمونيال.
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زالة .2 تحديد مرحمة االستقباؿ واا
 كنقطتي ضبط حرجة  األحشاء
CCP  في خطةHACCP 
 .لموحدة

 اسم الباحث: 11
Abedelrhman 

Khalifa Omar 

 عنوان الدراسة :
Investigation of 

bacterial load and 

contamination of 

automatic and 

traditional poultry 

slaughtering 

processes by 

salmonella spp. 

,Escherichia coli and 

staphylococcus 

aureus in Khartoum 

state –Sudan(2018) 

 

 اىداؼ الدراسة:
 لحـو عمى الكمية البكتيرية الحمولة تقييـ -1

 اآللي المسمخ في الذبح عممية أثناء الدواجف
 .قميديةالت الذبح وعمميات

 ، spp السالمونيال تحديد و عزؿ -2
Escherichia Coli و 

Staphylococcus aureus نقاط في 
 الذبح عمميات أثناء مختمفة

 وعزؿ الكمي البكتيري التعداد مقارنة - 3
 و Escherichia Coli ، السالمونيال

Staphylococcus aureus المجزر في 
 .التقميدية الذبح وعمميات ، اآللي

 يتعيف التي ، الحرجة النقاط عف لكشؼا-4
 المسمخ في التموث مف لمحد عمييا السيطرة

 .التقميدية الذبح وعمميات ، الدواجف اآللي
 إلنشاء الميكروبي التموث نقطة تحديد. 5

 المجزر في( CCP) الحرجة التحكـ نقاط
 .التقميدية الذبح وعمميات ، لمدواجف اآللي

 ريبيالمنيج التج منيجية الدراسة:
 مجتمع الدراسة :

..مسالخ ا1  لدواجف االلية في والية الخرطـو
سالخ الدواجف التقميدية في والية .م2

.  الخرطـو
 
 

 عينة الدراسة :
(عينة مف الذبائح مف المسالخ 90تـ جمع )

 االلية .
(عينة مف المسالخ 90كذلؾ تـ جمع)

 التقميدية .
 

 النتائج:
 
 زرامج في تموث يوجد. 1

 والية في وتوماتيكياأل الدواجف
 كذلؾ في مجازرو  ، الخرطـو

 التقميدية الذبح
البكتيريا  أنواع عزؿ تـ .2
 كوالي واإليشرشيا السالمونيال)

 مف (الذىبية العنقودية والمكورات
 مراحؿ جميع في الدواجف لحـو

 .التجييز
 في تموث نسبة أعمى ظيرت . 3

 الذبح عمميات مراحؿ جميع
 عمميات في تموث وأقؿ. التقميدية
 .اآللية المجازر

 الدواجف ذبح عمميات معظـ . 4
 الذبح وعمميات األوتوماتيكية

 نظاـ تطبؽ ال التقميدية

 اوجو التالقي:
.تربط الدراستاف بيف االلتزاـ بتطبيؽ 1

الشروط الصحية خالؿ عمميات الذبح 
 وسالمة المنتجات

.تتشابو الدراستاف في دراسة تموث 2
 المنتجات بالسالمونيال.

 
 اوجو االختالؼ:

.تدرس ىذه الدراسة اكثر مف مموث 1
بكتيري )سالمونيال 

موكوكس( بينما تقتصر ,ايكوالي,ستافي
 دراستي عمى التموث بالسالمونيال .

.قسمت ىذه الدراسة عمميات الذبح 2
الى ستة مراحؿ ودرست كؿ مرحمة 
عمى حدى بينما تـ التعامؿ في 
دراستي مع عممية الذبح كوحدة 

 واحدة.



42 
 

HACCP. 
 التوصيات:

 الحالية المعايير .ضرورة تحديد1
 لضماف الميكروبيولوجية لمرقابة
 ذبح عممية وسالمة جودة

 .الدواجف
خالؿ  المخاطر إدارة.ضرورة  2

 لحـو معالجةو  عممية الذبح
 .الدواجف

 اسم الباحث: 12
 ABEER ISMAIL 

TOM ABLAH 

 عنوان الدراسة :
Assessment of Food 

Safety Knowledge, 

Attitudes and 

Practices 

among 

Slaughterhouses 

Workers in 

Khartoum State- 

Sudan(2017)  

 اىداؼ الدراسة:
تقُُىيؼزفخ,سهىكويًبرسبدانؼبيهٍُ

ثًسهشٍُيٍيسبنزانتصضَزثىالَخ

 انشزطىوثشبٌصذخوساليخانغذاء

 منيجية الدراسة:
 المنيج الوصفي

 
 سة:مجتمع الدرا

مسمخيف مف مسالخ تصدير  في العامميف
 المحـو في والية الخرطـو

 عينة الدراسة:
(عامال مف عماؿ مسمخيف مف مسالخ 60)

 تصدير المحـو في والية الخرطـو

 النتائج:
مف العامميف ٪(  95) ابدى -1

 سالمة الغذاء. معرفة حوؿ
 مستوى المشاركوف أظير -2

٪( 56.10) المعرفة مف منخفض
 .المحـو حوؿ لمتسمـ

 التوصيات: 
 وتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػذ وضػػػػػػػػػػػػػػػػػع ينبغػػػػػػػػػػػػػػػػػي .1

 مناسػػػػػػػػػػبة تدريبيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتراتيجيات
 الناتجػة والمواقػؼ المعرفػة لتحسيف
 فػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػاؿ ممارسػػػػػػػػػات عنيػػػػػػػػػا

 .المسالخ
 مػػػػػػػػػف المزيػػػػػػػػد إجػػػػػػػػراء ينبغػػػػػػػػي. 2

 التالقي: أوجو
.اىتمت الدراستاف بمدى تطبيؽ 1

الصحية خالؿ العاممييف لمشروط 
 عمميات التعامؿ مع الذبائح .

.الدراستاف تيتماف بدراسة الشروط 2
 الصحية المطبقة في المسالخ.

 
 االختالؼ: أوجو

.ىذه الدراسة تقتصر عمى دراسة 1
مدى الوعي لدى العامميف في 
المسالخ والشروط الصحية في 

 المسالخ .
.ال تدرس ىذه الدراسة المموثات 2



43 
 

 سػػػالمة حػػػوؿ والدراسػػػات البحػػػوث
 .األغذية

 ميات الذبح .البكتيرية خالؿ عم
. تقتصر ىذه الدراسة عمى المنيج 3

الوصفي بينما دراستي مزيج بيف 
 المنيج التجريبي والوصفي.

 اسم الباحث: 13
Krishna Prasad 

Subedi 
 عنوان الدراسة :

An assessment of 

Good hygienic 

practices of broiler 

value chain of Kaski 

district of Nepal 

(2019) 

 
 ؼ الدراسة:أىدا
 سمسمة في الحالية الصحية الممارسات تقييـ
 إلى التوصؿ أجؿ مف التسميف دجاج قيمة

 أجؿ مف النظافة ممارسات لتحسيف اقتراحات
 في الفروج لحـ مف األغذية سالمة تحسيف
 .نيباؿ في Kaski مقاطعة

 المنيج الوصفي منيجية الدراسة:
 مجتمع الدراسة:

في محالت بيع مزارعو الدواجف والعامموف 
الدواجف وتجار الدواجف واصحاب معارض 
بيع لحـو الدواجف في محافظة كاسكي في 

 .نيباؿ
 عينة الدراسة:

 مواقع في كاسكي 4مزارع دواجف مف   40
جزاريف  5تجار دجاج و  4كذلؾ تـ مقابمة 

 في المنطقة .

 النتائج :
 ممارسات أف إلى الدراسة خمصت
 قبؿ مف المستخدمة النظافة

 لسمسمة المختمفة الفاعمة لجياتا
 عف جدا بعيدة تزاؿ ال الالحـ

 EPIG بو أوصت الذي المعيار
/  والزراعة األغذية منظمة ،

 .العالمية الصحة منظمة
 

 التوصيات: 
تطبيؽ الجيات الفاعمة وذات 

العالقة لمعايير منظمة االغذية 
والزراعة وكذلؾ لمنظمة الصحة 

العالمية بما يخص لحـو 
 جف.الدوا

 التالقي: أوجو
.الدراستاف تدرساف مدى االلتزاـ 1

بتطبيؽ الشروط الصحية خالؿ 
 عمميات االنتاج

تطبيؽ  أىمية.توضح الدراستاف 2
الشروط الصحية العالمية في عمميات 

 الذبح وتجييز الدواجف.
 

 االختالؼ: أوجو
.تنتيج ىذه الدراسة المنيج الوصفي 1

بينما تنتيج دراستي عمى المنيج 
 لتجريبي والمنيج الوصفيا

.تكتفي ىذه الدراسة بدراسة الشروط 2
الصحية ومدى االلتزاـ بتطبيقيا بينما 

تربط دراستي بيف الشروط الصحية 
وسالمة المنتجات وخموىا مف بكتيريا 

 السالمونيال.
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 اسم الباحث: 14
Shorok. R. El 

Nakhala 
 عنوان الدراسة :

 Salmonella spp. in 

Fresh and Frozen 

Meat in Gaza 

Strip(2013) 

 أنواعوجود  في التحقيق هي الدراسةأهداف 
 في والمجمدة الطازجة اللحوم في السالمونيال

 .غزة قطاع

 مختمؼ في السالمونيال توزيع تحديد. 1
 .غزة قطاع محافظات

 والمجمدة الطازجة اللحوم بين لمقارنةا. 2
 .السالمونيالب هاتلوث حيث من
 ومسببات السالمونيال أنواع بين لمقارنةا. 3

 .األخرى األمراض
 

 المنيجية:
 المنيج التجريبي 

 
 مجتمع الدراسة:

 الخمس المحافظات الدراسة منطقة غطت
 وغزة غزة شماؿ) غزة قطاع في

 يونس خاف ، الوسطى المنطقة ، المدينة
 عينات 6 اختبارىا عينات وشممت(. ورفح

 مف عينات 6 ، المجمدة المحـو مفرـو مف
 مف عينات 6 ، الطازج المفرـو المحـ
 المحـو مف عينة 6 ، المجمدة المحـو

. الطازج الدجاج مف عينات 6 و ، الطازجة
 والمياه ألغذيةا االختبارات جميع أجريت

 (.الفمسطينية الصحة وزارة)
 

 عينة الدراسة: 
 بعض مف عيناتال أخذ تـعينة  30

 قبؿ مف غزة قطاع في محميةال المجازر 
 .الباحث

 ومارس فبراير بيف العينات أخذ برنامج كاف
2013. 
 مف األدنى الحد مف عينة وحدة كؿ تتألؼ

 النتائج:
 كانت العينات مف٪  89.3 -1

 بكتريا مف المقبوؿ النطاؽ ضمف
S. aureus  المواصفاتضمف 

 10.7 كانت حيف في ، القياسية
 المعيار مف أعمى العينات مف٪ 
 مف٪  35اظيرت النتائج  -2

 لممواصفات امتثؿ المحـو عينات
الخاصة ببكتيريا  القياسية

 حيف في ، E.coliاؿ
 مف أعمى ىي العينات مف٪  65

  .القياسية المواصفات
٪( 83.3)اظيرت النتائج اف  -3

٪( 46.7) و الطازج الدجاج مف
 المجمد المحـ مف

مف  عمىأ  E.coliنسبة اؿ 
 ىناؾ كاف. القياسية المواصفات

 العينة نوع بيف ممحوظة عالقة
 = p value) والكوليفوـر
0.029.) 

 العينات مف٪  93.7 أف -4
 ، لمسالمونيال بالنسبة سمبية كانت

 اوجو التالقي:
.كال الدراستيف تدرس مدى انتشار 1

السالمونيال في منتجات الدواجف 
 )لحـو (

.كال الدراستيف تعتمداف عمى نفس 2
 النمط في عزؿ السالمونيال 

. تتشابو الدراستاف في طريقة زراعة 3
البكتيريا وكذلؾ اكتفت الدراستاف 

مف خالؿ الزراعة بعزؿ السالمونيال 
 دوف المجوء الى طرؽ اخرى .

 
 اوجو االختالؼ:  

.ركزت ىذه الدراسة عمى عزؿ اكثر 1
مف نوع مف البكتيريا 

(e.coli+staphylococcus) 
باالضافة الى السالمونيال بينما 

 اقتصرت دراستي عمى السالمونيال
.تربط دراستي مابيف تطبيؽ الشروط 2

الصحية في المسالخ الخاصة 
السالمونيال مف  وحوؿالدواجف ب

 المنتجات.
.في ىذه الدراسة كانت عينة 3
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150g .إيجابية٪  7.3 كانت حيف في معقمة أكياس في العينات جمع تـ ، 
 .لممعايير تمتثؿ لـ ، وبالتالي

 التوصيات: 
 لتحديد الدراسات مف المزيد

 المصمية يالالسالمون مستويات
 فمسطيف في السائدة

الدراسة مجموعة مف لحـو حمراء 
وكذلؾ لحـو دواجف بينما عنيت 
 دراستي بمحـو الدواجف الطازجة.

 اسم الباحث: 15
Hiba Hashim 

Mohamed Ali Ziada 
 عنوان الدراسة:

Isolation and 

Identification of 

Salmonella species 

from Chickens in 

Khartoum State 

(2007) 

 اهداف الدراسة: 

في تحديد انتشار تتمخص اىداؼ الدراسة 

السالمونيال في والية الخرطوم في الدجاج 
 الالحم والبياض

 منيجية الدراسة:
 المنيج التجريبي 

 
 مجتمع الدراسة:

الحـ ) مريًضا دجاًجا كاف العينات مصدر
 (وبياض

 دواجف مزرعة 11 مف تيارىااخ تـ التي
 مف الفترة خالؿ الخرطـو في ومؤسسات

 .2006 أغسطس إلى يونيو
 

 عينة الدراسة: 
( 40دجاج الحـ و ) (60) منيا عينة102

 24كبد ,25دجاج بياض وكانت كالتالي )
 امعاء( 27مبايض ,24قمب ,

  .(عينة دـ60)

 النتائج:
 بكتيريا وثمانوف سبعة عزؿ تـ .1

 بقيت عينة 102 مف ـالجرا سالبة
 نمو وجود عدـ أظيرت عينة 15

 المعزولة البكتريا تنتمي. البكتيريا
 أنواع شممت أجناس 7 إلى

Pseudomonus 24) )
(Proteus 21 )

Klebsiella17) )، Yersinia 
12) ) 

Escherichia coli 8) )، 
 وأنواع( 3) السالمونيال وأنواع

 (2) الشيغيال
 عزالت مف اثنيف عزؿ تـ .2

 مف انتريتيديس السالمونيال
 لتنمية العربية الشركة مف األمعاء

 اوجو التالقي:
ا .اىتمت الدراستاف بدراسة بكتيري1

 السالمونيال في الدواجف 
.الدراستاف انتيجتا المنيج التجريبي 2

 في فحص السالمونيال
 

 اوجو االختالؼ:
.تطرقت ىذه الدراسة لدراسة 1

حـ المموثات البكتيرية في الدجاج الال
والبياض بينما اىتمت دراستي بدراسة 
التموث بالسالمونيال في لحـو الدجاج 

 الالحـ 
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 عزؿ تـ حيف في ، الحياة مخزوف
 السالمونيال مف واحدة عزلة

 أـ مزارع مف الكبد مف أريزونا
 عمى الحصوؿ يتـ ولـ درماف
 األبحاث مختبرات مف عزالت

 العيادة أو المركزية البيطرية
 الجامعية البيطرية

 التوصيات:
 مف مزيد إلى حاجة اؾىن .1

  بيف العالقة في لمتحقيؽ الدراسات
في الطيور  السممونيالت داء

 .الخرطـو بوالية العامة والصحة
 التشخيص إجراءات تطبيؽ .2

 (PCR مثؿ) السريع
 مصادر لتتبع حاجة ىناؾ.3

 التشخيص في والمساعدة العدوى
 .السريع
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 :عمـى الـدراسـات السـابقـة تعقيـبال -2.2.2
-2004ة تراوحت بيف)نعيممتنوعة، وخالؿ فترات  في بيئاتٍ  دراسة سابقة أجريت (15) تـ استعراض

تموث الدواجف بالسالمونيال ومدى تحقيؽ السالمة فحص مدى لدراسات السابقة ا توقد تناول .(2019
 والدراسات السابقة دراسة الباحث تركة بيفالغذائية لممنتج النيائي حيث وجد ىنالؾ أىداؼ متعددة ومش

 فّ أفي حيف  ,مف بكتيريا السالمونيالمدى خمو لحـو الدواجف  لمعرفة ةالمخبري اتصو الفح في اجراء
لى فحص عينات مخبرية  قامت بدراسة إضافة باإل كونياعف الدراسات السابقة  تختمؼالدراسة الحالية 

تبانة مقابمة تحتوي عمى ثالث محاور وىي)الشروط الشروط الصحية في المسالخ مف خالؿ اس
الصحية الخاصة بالعامميف في  روطالصحية الخاصة بالمسمخ ،الشروط الصحية الخاصة بالمنتج ،الش

 المسمخ(.
 

ظ عمى طعـ تطوير تقنية خاصة إلزالة التموث مف لحـو الدواجف لمحفاحدى الدراسات وتناولت إ
لحوـ الدواجف بالميكروبات المرضية خالؿ ذبح ونقؿ الدواجف لتوفير مدى تموث وأنسجة المحـو ودراسة 

 الحماية لممستيمكيف والتأكد عمى تأميف السالمة الغذائية.
لدواجف الصغيرة نتاج اإالصحية المتبعة في سمسمة محالت  بعض الدراسات تناولت تقييـ الممارسات

المزارعييف  ؼ عمييا مف أجؿ حثّ اـ بيا والتعرّ األغذية ومدى تطبيقيا وضرورة االلتز  وأثرىا عمى سالمة
 غذية وتطبيؽ مفيـو مف الحقؿ الى المائدة.ابير الالزمة المتعمقة بحماية األعمى اتخاذ التد

اء لى ظيور مستوى منخفض مف المعرفة  حوؿ التسمـ  مف جرّ إ  (ABEER,2017)وتوصمت دراسة 
المتعمقة في تنفيذ ة التشريعات بسبب قمّ  األغذية التي تنقمياتناوؿ المحوـ المموثة بالميكروبات 

 إستراتيجيات تدريبية مناسبة لتحسيف المعرفة والمواقؼ الناتجة عف ممارسة العامميف في المسالخ.
ؽ في الدراسات السابقة والدراسة الحالية حوؿ دراسة الممارسات الزراعية المتبعة في دخؿ ولـ يتـ التطرّ 

ث الدواجف بالبكتيريا في المسالخ حتى حـ حيث كانت جميعيا تدرس مدى تموّ مزارع تربية الدجاج الال
رشادية حوؿ كيفية تطبيؽ الممارسة الزراعية الجيدة   وصوؿ المستيمؾ لمخروج في خطوط توجييية واا
مف المزرعة الى المنتج النيائي وتشخيص دور الممارسات الزراعية المتبعة في تحقيؽ السالمة 

 لخ الدواجف. الغذائية في مسا
جراء ىذا البحث في إ( عمى ضرورة El Nakhala، 2013وخاصة دراسة )ت الدراسات السابقة وأكدّ 

 والتي أظيرتالضفة الغربية وقطاع غزة لتقديـ بيانات وطنية موسمية بشأف السالمونيال في الغذاء 
جراء ىذه الدراسة دفعتني إل ؿ التيحد العوامأعالية، وىو  تيريا السالمونيال بنسبٍ ث المياه في بكتموّ 
كبير لمتأكد مف مدى التزاـ  لى  اعتماد المستيمكيف عمى استيالؾ لحـو الدواجف بشكؿٍ إضافة باإل

 مسالخ الدواجف لمشروط الصحية.
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 -اإلستفادة من الدراسات السابقة: -1.2.2.2
 لية.استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري لمدراسة الحا .1
 استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في تحديد محاور وأبعاد ومتغيرات الدراسة. .2
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في اختيار منيج الدراسة واألساليب اإلحصائية المتبعة  .3

 والكيفية التي تمت بيا تحميؿ البيانات وتفسير النتائج ومقارنتيا.
عداد استفاد الباحث مف الدراسات الس .4 ابقة في بناء أداة الدراسة وطرؽ سحب العينات واا

 االستبانة وتشكيؿ فقراتيا.
استفاد الباحث مف  المصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة لتوفير الوقت  .5

 والجيد.

 ( الفجوة البحثية بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة 2.3جدوؿ رقـ )  
 الحالية ألدراسة لفجوة البحثيةا الدراسات السابقة

ركػػػػػػزت اغمػػػػػػب الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة عمػػػػػػى 
فحػػػػػص مػػػػػدى تمػػػػػوث الػػػػػذبائح  بالمموثػػػػػات 

 الميكروبية. 

 لـ تركز الدراسات السابقة عمى
 دراسة بيئة العمؿ )المسمخ(. 

تركز الدراسة الحالية عمى معرفػة مػدى 
تمػػػػػػػػػػوث منتجػػػػػػػػػػات مسػػػػػػػػػػالخ الػػػػػػػػػػدواجف 

 المرخصة ببكتيريا السالمونيال

كػػػػػػزت اغمػػػػػػب الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة عمػػػػػػى ر 
دراسة معرفة وعي العامميف مف التسممات 
الغذائية الناتجة عػف تنػاوؿ المحػـو المموثػة 

 بالميكروبات.  

لـ تركز الدراسات السابقة عمى مػدى  
 التزاـ المسالخ بالشروط الصحية

تركز الدراسة الحالية عمى معرفػة مػدى 
التػػػػػػػػػػزاـ مسػػػػػػػػػػالخ الػػػػػػػػػػدواجف بالشػػػػػػػػػػروط 

ة الخاصػػػػػػة بػػػػػػالمنتج والمسػػػػػػمخ الصػػػػػػحي
 والعامميف.

ركزت اغمب الدراسػات السػابقة عمػى تقيػيـ 
المخاطر البيولوجية في الخطوط الرئيسػية 
إلنتػػػػاج لحػػػػـو الػػػػدواجف وتحميػػػػؿ المخػػػػاطر 
ونقاط الرقابة الحرجة لموحدات المدروسة، 
مػػػػػػػف أجػػػػػػػؿ تحسػػػػػػػيف نظػػػػػػػاـ إدارة سػػػػػػػالمة 

 األغذية.

لػػػػػػـ تركػػػػػػز الدراسػػػػػػات السػػػػػػابقة عمػػػػػػى 
بيػػؽ الشػػروط الصػػحية وأثرىػػا عمػػى تط

 سالمة المسالخ.

تركز الدراسة الحالية عمى معرفػة مػدى 
تطبيػػػؽ الشػػػروط الصػػػحية وأثرىػػػا عمػػػى 
سػػػالمة المنتجػػػات فػػػي مسػػػالخ الػػػدواجف 
بالمحافظػػات الشػػمالية تعػػزى لممتغيػػرات 

 الديمغرافية.
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 الثالثالفصل 

جراءاتيا3  . منيجية الدراسة وا 

 منيج الدراسة -1.3

، وىو المنيج الذي غراض ىذه الدراسةأ لمالئمتو التجريبيو  الوصفي قاـ  الباحث بإتباع المنيج
مدى تطبيؽ الشروط الصحية في مسالخ الدواجف “ونوعًا وذلؾ بدراسة  كماً  ييتـ بالظاىرة

لكوف ىذا المنياج ييتـ  ”(2019-2018المحافظات الشمالية وأثرىا عمى سالمة المنتجات )ب
يوضح مقدارىا أو  ي وكيفيّ كمّ  عنيا تعبيرًا كيفيًا وكميًا بإعطاء وصؼٍ  روصفًا دقيقًا ويعبّ بوصفيا 

حيث اعتمد الباحث عمى حجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر األخرى، وتفسيرىا والتنبؤ بيا، 
مصادر المعمومات ذات الصمة بموضوع الدراسة، التي تـ إعدادىا بناء عمى اإلطار النظري 

 راسات السابقة. والد
 
 مجتمع الدراسة -2.3

 لمعاـ (،الخمس9)وعددىـ ف مجتمع الدراسة مف جميع مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية, تكوّ 
مف  إجراء الدراسة عمى مسالخ الدواجف التي تحمؿ ترخيصاً ب،  حيث قاـ الباحث ـ(2018-2019)

مسالخ موزعو عمى  (٦) وعددىا ,رة الزراعةوزارة االقتصاد الوطني الحاصمة عمى إذف تشغيؿ مف وزا
متر مربع(، وطاقتيا 15000 -1400تتراوح مساحتيا بيف ) ,وسط وشماؿ وجنوب الضفة الغربية

ىو المدراء التنفيذيف لجميع المسالخ  , وكاف مجتمع اإلسابياف( مف الطيور 20000-500اإلنتاجية )
 .المرخصة

 
                        الخ والفّقاسات العاممة في فمسطيف.:عدد المس(3.1جدوؿ رقـ )                      

 المنطقة عدد مسالخ الطيور عدد الفقاسات عدد مسالخ الماشية
 فمسطين 10 36 16
 الغربية الضفة 9 22 10
 الغربية الضفة شمال 5 11 5
 الغربية الضفة وسط 1 1 1
 الغربية الضفة جنوب 3 3 4
 غزة قطاع 1 14 6

 المجموع 10 36 16
 



51 
 

 .2017در: احصاءات الجياز المركزي لالحصاء عام المص                                   

 عينة الدراسة -3.3
جػراء مقػابالت  صػرخّ منػات مخبريػة مػف المسػالخ الوذلػؾ بأخػذ عيّ  قسػميف إلػى الدراسػة عينػة متقّسػ ة واا

فػػػػي الشػػػػروط الصػػػػحية الخاصػػػػة بالمسػػػػمخ  والمنػػػػتج  لمحصػػػػوؿ عمػػػػى البيانػػػػات المتعمقػػػػة لتعبئػػػػة اسػػػػتبيافٍ 
 -والعامميف وذلؾ وفؽ اآلتي:

عينػو مػف  (30)خػذ عينػات مػف منتجػات  المسػالخ المرخصػة بواقػع أتػـ  -: عينات مخبرية  -.3.31
خ معينػو مػف مسػ (25)و  مف كؿ مسمخ وتـ استبعاد عينة واحدة مف عينات الدجاج الالحـ دجاج الحـ

ئيػػة التػػابع لػػوزارة عػػدد العينػػات التػػي تػػـ فحصػػيا باالتفػػاؽ مػػع مختبػػر السػػالمو الغذاالحػػبش، وتػػـ تحديػػد 
مػف المحػـو الجػاىزة داخػؿ  أجػزاءوالعينػات عبػارة عػف  إلمكانات والموارد المتاحة المختبػر،ل الزراعو وفقاً 

 وبيػػةخػػذ العينػػات مػػف جمػػد الرقبػػة لمػػذبائح حسػػب المواصػػفات األور أالمسػػالخ والمعػػدة لمتسػػويؽ حيػػث تػػـ 
(EU legislation 2073/2005). 

خذ العينػات مػف أبحيث تـ  ,ع مصادر الدواجف قدر اإلمكافحرص الباحث خالؿ اخذ العينات عمى تنوّ 
خػذ العينػات خػالؿ الفتػرة التػي تػـ فييػا أاإلمكاف.  فبعض المسػالخ تػـ  قدرَ  ةٍ متنوع المسالخ مف مصادرٍ 

د حسب مصدر الطيور الػواردة إلػى المسػمخ وقػت واح سحب العينات مف مصدريف وبعضيا مف مصدرٍ 
 اخذ العينات .

خػػػذ أعمػػػى  ، وكػػػاف الباحػػػث حريصػػػاً 2018شػػػير أيمػػػوؿ وتشػػػريف االوؿ مػػػف عػػػاـ فػػػي خػػػذ العينػػػات أ تػػػـ
رساليا  فس اليـو الذي تـ بو وبن ى مختبرات السالمة الغذائية في العروب بأسرع وقت ممكفٍ إلالعينات واا

لمحصػػوؿ عمػػى نتػػائج  ةو معقمػػ ةٍ نظيفػػ عمػػى حفػػظ العينػػات فػػي عبػػواتٍ  اً كمػػا كػػاف حريصػػ، خػػذ العينػػاتأ
 دقيقو قدر اإلمكاف.

 
 واألدوات المواد -1.1.3.3

 المعدات واألدوات: -1
 .ديب فريزر 
 . ثالجة 
 حاضنة(Incubater )  37لزراعة السالمونيال بدرجة حرارةºـ. 
 ماصات. 
 Stomacher. 
  األوتوكالؼ(Autoclave). 
 .شعالت بنس 
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 واع مختمفة مف األواني الزجاجية مثؿ القوارير واألكواب وغيرىا.أن 
  ّمة.أكواب بالستيكية معق 
 .ميزاف الكتروني حساس 
 مشرط معقـ. 
  ّاـ مائيحم. 

 األوساط الزرعية:  -2
 pre inriched media . 
 lactose broth. 
 rababort broth. 
 Xylose lysine desoxycholate agar. 
 henkton agar. 
 nuterint agar. 
 API. 

 في جمد الرقبة  عينات ,وتـ وضعتـ جمع العينات مف كؿ مسمخ عمى حدى جمع العينات: -3
 ساعات ، تـ 3-2 غضوف في المختبر إلى ونقمت ,ثمجي   صندوؽٍ  في مةمعقّ  بالستيكية حاوياتٍ 
 .المختبر إلى وصوليا العينات بمجرد فحص

 معالجة العينات:  -4
تـ وضع قطع جمدة الرقبة التي تزف مف قبؿ مختبر السالمة الغذائية  ترقيميا بعد استقباؿ العينات و

وتـ وضع  ,(lactose brothوىو عبارة عف ) (pre inriched media)غراـ في محموؿ  (25)
تـ وضعيا في ثـ  ,((stomacherمعقمة وعمؿ تجانس ليا مف خالؿ جياز اؿ  المحموؿ في أكياسٍ 

 selectiveتـ بعدىا زراعتيا عمى وسط خاص )و  ,( ساعة24) ( لمدةincubaterالحاضنة )
media( يسمى)rababort brothتـ زراعة جزء مف , ثـ ط خاص ببكتيريا السالمونيال(وىو وس

ساعة وعمى  24(لمدة xld agar() Xylose lysine desoxycholate agarالمحموؿ عمى وسط ) 
بكتيريا عمى الوسطيف بؤر مف ال ا ظيرتوعندم ,أيضاً ساعة  24(لمدة henkton agarوسط )

 ,ساعة 24(ولمدة nuterint agar( مف ىذه البؤر عمى وسط )subcultureالزراعة) السابقيف تمت
ساعة لمتأكد مف  24(ولمدة APIتـ المجوء الستعماؿ )  الوسط ة عمى ىذاؤر بكتيريّ و بر نمّ و ظي وبعد

 وجود السالمونيال .
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 شؼ عف بكتيريا السالمونيال.(: مخطط الك1.3الشكؿ )
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  عينة استبانة المقابمة - .3.32

مع خالؿ استبانة مقابمة  وىي عينة مسح شامؿ وذلؾ مفتـ القياـ بجمع البيانات مف المسالخ المرخصة 
كمػا  خصائص عينة الدراسة مف المستجيبيف حسػب متغيراتيػاحيث كانت مسالخ المدراء التنفيذيف لتمؾ ال

 :ييم
 

 ضابطةال متغيراتيا حسب الدراسة عينة توزيع (:2.3جدول) 
 النسبة المئوية % التكرار  التصنيف  المتغير 
 66.6 4 شمال الموقع

 16.7 1 وسط
 16.7 1 جنوب

 100.0 6 المجموع
نوع الوظيفة ) الموظف 

 المسؤول( 
 16.7 1 ضابط جودة
 66.7 4 طبيب بيطري
 16.7 1 مسؤوؿ إنتاج

 100.0 6 المجموع
 66.7 4 بكالوريوس طبيب بيطري المؤىل العممي

 33.3 2 بكالوريوس
 100.0 6 المجموع

 50.0 3 دواـ كامؿ الدوام
 50.0 3 دواـ جزئي
 100.0 6 المجموع

سنوات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة  2 33.3 
سنوات 10سنوات وأقؿ مف  5  1 16.7 

سنة 15سنوات وأقؿ مف  10  3 50.0 
 100.0 6 المجموع
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، حيث يبيف الجدوؿ الضابطة( توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتيا 2.3ح مف الجدوؿ رقـ )يتضّ 
المستويات الخاصة بكؿ متغير مف متغيرات الدراسة ، وتكرار كؿ مستوى ونسبتو المئوية مف النسبة 

 ة لمعينة .الكميّ 

 أداة الدراسة -4.3

المحافظػات الشػمالية بمػدى تطبيػؽ الشػروط الصػحية فػي مسػالخ الػدواجف “مػة فػي اعتمدت الدراسػة المتمث
عمػى مصػدريف أساسػيف ىمػا البيانػات األوليػة والبيانػات  ”(2019-2018وأثرىا عمى سالمة المنتجػات )

الثانويػػػػػػػة، فالبيانػػػػػػػات الثانويػػػػػػػة تػػػػػػػـ تجميعيػػػػػػػا مػػػػػػػف األبحػػػػػػػاث والدراسػػػػػػػات الخاصػػػػػػػة )الصحة،االقتصػػػػػػػاد 
مؤسسػػػػة المواصػػػػفات والمقػػػػاييس الفمسػػػػطينية والجيػػػػاز المركػػػػزي لإلحصػػػػاء( والكتػػػػب  الوطني،الزراعػػػػة ،

والدراسػػػات األكاديميػػػة المتعمقػػػة بموضػػػوع الدراسػػػة، فػػػي حػػػيف البيانػػػات األوليػػػة تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا مػػػف 
 -خالؿ:

البيانػػات النوعيػػة : حيػػث تػػـ دراسػػتيا مػػف خػػالؿ سػػحب عينػػات مػػف مسػػالخ الػػدواجف المرخصػػة فػػي  -1
 المحافظات الشمالية واجراء الفحص المخبري لمتعرؼ عمى مدى سالمتيا مف بكتيريا السالمونيال.   

وىػي عينػة  كػأداة لدراسػتو عمػى العػامميف فػي المسػالخ االسػتبانةالباحػث  اسػتخدـ -البيانػات الكميػة: -2
)الشػروط الصػحية ىػي :   ثالثة محػاورٍ  االستبانة وتضمنتمسح شامؿ لجميع المسالخ المرخصة، 

حية الخاصػة بالعػامميف فػي الخاصة بالمسػمخ، و الشػروط الصػحية الخاصػة بػالمنتج، والشػروط الصػ
 اتلمخطػو  وفقًػا وذلػؾ المعمومػات، لجمػع كػأداة وتطويرىػا بتصػميميا قػاـ الباحػث  ، وقػدالمسػمخ(

 :اآلتية

 .الشروط الصحية بواقع  المتعمؽ النظري األدب . مراجعة1

 .بحثت في موضوع أثر تطبيؽ الشروط الصحية   التي والكتب والدراسات األبحاث مراجعة .2

 .  . المناقشات واألفكار مع المتخصصيف في مجاؿ الدراسة 3

 : جزأيف مف ) االستبانة ( الدراسة أداة تكونت وقد

  .المستجيب الذي سيقوـ بتعبئة االستبانة عف األولية المعمومات ويشمؿ ول:األ  الجزء

)الشروط الصحية الخاصة ثالثة محاور ىي :  عمى  ( فقرة موزعة53) عمى واشتمؿ :الثاني الجزء
 بالمسمخ، و الشروط الصحية الخاصة بالمنتج، والشروط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ( مف

 وتعطى (أوافؽ) ثـ ، درجات (5) ُوتعطى (أوافؽ بشدة) بالدرجة يبدأ الخماسي، كرتلي مقياس خالؿ
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و)ال أوافؽ بشدة (  درجتيف، ثـ )ال أوافؽ( وتعطى درجات، (3) )محايد( وتعطى ثـ درجات، (4)
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ: . (3ممحؽ (وتعطى درجة واحدة

 
 حسب مقياس ليكرت الخماسيمفتاح تصحيح فقرات أداة الدراسة (: 3.3جدول )

 ال أوافؽ بشدة ال أوافؽ محايد أوافؽ أوافؽ بشدة االستجابة المحور
 1 2 3 4 5 التقدير 3،و2، و1

 ( 4.3( فقرة كما يبيف الجدوؿ رقـ )53وقد تكونت األداة مف )

 فقرات االستبانة تبعًا لمجاالتيا (: 4.3جدول)         
عدد  المحور  الرقم 

 الفقرات
 22 الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ 1
 20 الشروط الصحية الخاصة بالمنتج 2
 11 الشروط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ 3

 53 المجموع
 
 

  Test Validity االختبار:  صدق  -5.3

 :الظاىريصدق ال -1.5.3

دة )الزراعة، االقتصاد، مجاالت متعد في يفالمختصّ  ميفالمحكّ  مف مجموعةٍ  عمى الدراسة أداة تـ عرض

 حيػث مػف الدراسػة أداة فقػرات فػي الػرأي إبػداء المحكمػيف مػف مػبطُ  وقػد االحصػاء، المختبػرات،االدارة(،

 أو صػياغتيا تعػديؿ أو عمييػا بالموافقػة إمػا فيو، ُوضعت الذي لممجاؿ مناسبتيا ومدى الفقرات، صياغة

 الدراسػة أداة تكونػتقػد  . ياغة بعػض الفقػرادة صبضرورة إعا  المحكِّموف رأى وقد أىميتيا، لعدـ حذفيا
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 لإلسػتبانة، الصػدؽ الظػاىري تحقػؽ قػد يكوف وبذلؾ ( فقرة53) النيائية مف ثالثة محاور و صورتيا في

 .( 4)ممحؽ النيائية صورتيا في الدراسة أداة وأصبحت

 صدق البناء -2.5.3

لمنتجات في مسالخ الدواجف لمتحقؽ مف صدؽ بناء مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى ا

تـ استخراج قيـ  حيث ،معامؿ ارتباط بيرسوف تـ استخداــ( 2019-2018بالمحافظات الشمالية)

سموب سة نفسيا كوف األسموب المتبع ىو أوذلؾ لعينة الدرا معامالت ارتباط الفقرة بالمقياس ككؿ

، مع الدراسة تجعية ىي نفسيا منت العينة اإلستطالالمسح الشامؿ  لصغر حجـ مجتمع الدراسة وقد كا

 ( . 5.3كما ىو مبيف في الجدوؿ )

 قيم معامالت ارتباط المحاور بالدرجة الكمية (: 5.3رقم الجدول )          

معامل ارتباط المجال  المحور رقم المحور
 مع الدرجة الكمية

 *0.830 الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ 1
 *0.966 جالشروط الصحية الخاصة بالمنت 2

3 
الشروط الصحية الخاصة بالعامميف في 

 المسمخ
0.882* 

 
صدؽ االتساؽ الداخمي / بأستخداـ معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة والمجاؿ الذي (:6.3رقـ الجدوؿ )

 تنتمي إليو.
 قيمة االرتباط  الفقرات   الرقم

 الشروط الصحية الخاصة بالمسمخالمحور االول      
 *0.775 مقاـ بعيدًا عف المناطؽ العمرانية موقع المسمخ  .1
 * 0.728 موقع المسمخ بعيدًا عف المنشآت الغذائية.  .2
موقػػع المسػػمخ بعيػػدًا عػػف أي منشػػأة صػػناعية أخػػرى غيػػر غذائيػػة ذات   .3

 .تأثير سمبي عمى البيئة
0.623* 

 *0.586 الموقع محمي مف اآلفات والقوارض.  .4
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 **0.863 لكيربائي.لمتيار ا دائـ مصدر بالموقع يتوفر  .5
 اآلدمي لإلستيالؾ الصالحة لممياه دائـ مصدر بالموقع يتوفر   .6

 األخرى. والخدمات المساعدة
0.631* 

يوجد فصؿ واضح ومميز بيف شبكة المياه المعدة لالستخداـ في    .7
 التصنيع عنيا في عمميات التنظيؼ .

0.802** 

 *0.698 . الصمبة فاياتالن مف والتخمص الصحي لمصرؼ مأمونة وسيمة توفر  .8
تتوفر مصائد لترسيب الدىوف والمخمفات الصمبة في نظاـ الصرؼ   .9

 الصحي.
0.355* 

يوجد فصؿ في نظاـ الصرؼ الصحي لمشبكة داخؿ المصنع عف   .10
 شبكة المجاري.

0.606* 

 *0.535 يتوفر في المسمخ مغطس في مدخؿ المبنى لوضع محموؿ لمتطيير.  .11
ات لمتبريد وثالجات لمتجميد  تتناسب مع يتوفر في المسمخ ثالج  .12

 الطاقة اإلنتاجية
0.780* 

 *0.650 يتوفر في المسمخ مجسات لمحرارة والرطوبة.  .13
 مقاومة مواد مف ومستوي ويتكوف أممس مناسب و السقؼ ارتفاع  .14

 بالرطوبة. تتأثر وال لمحرارة وعازلة لالحتراؽ
0.678* 

مػػواد طػػالء آمنػػو غيػػر قابمػػة الجػػدراف تتكػػوف مػػف بػػالط  او مطميػػة فػػي   .15
 لالمتصاص وخالية مف الشقوؽ ومصممة بشكؿ سيؿ التنظيؼ.

0.705* 

 الخرسانة مف أو البالط مف جيد نوع تتكوف أرضية المسمخ مف  .16
 عالية لإلنزالؽ المانعة  العازلة المواد بإحدى المغطاة المسمحة
 ومصممة بشكؿ سيؿ التنظيؼ مناسب وميالنيا المقاومة

0.793** 

 **0.803 األبواب مصنوعة مف مواد غير قابمة لمصدأ وسيمة التنظيؼ .  .17
 *0.655 األبواب مزودة بستائر مانعة لدخوؿ الحشرات والقوارض.  .18
النوافذ مصممة بطريقة تمنع تراكـ األتربة والمموثات وقابمة لمفتح   .19

 لتأميف التيوية الطبيعية وسيمة التنظيؼ.
0.490* 

 **0.886 تنظيؼ الشاحنات بعد تفريغ الطيور.يتوفر مكاف مخصص ل  .20
 **0.798 يتوفر في الموقع حاويات مغطاة ومانعة لمتسرب .  .21
 **0.878 يتـ التخمص وترحيؿ الحاويات بشكؿ دوري.  .22

 المحور الثاني    الشروط الصحية الخاصة بالمنتج
 *0.696يقػـو الطبيػػب البيطػػري بفحػػص الشػػيادات الصػػحية لكافػػة الطيػػور قبػػؿ   .1
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 الـ.االست
يػػػتـ فحػػػص عينػػػات دوريػػػة لمنتجػػػات الػػػدواجف لمتأكػػػد مػػػف خموىػػػا مػػػف   .2

 بكتيريا السالمونيال.
0.580* 

يتػػوفر نظػػاـ لمنػػع خمػػط الطيػػور القادمػػة مػػف مػػزارع مختمفػػة أو حظػػائر   .3
 مختمفة وتحديد وقت منفصؿ لكؿ مزرعة دواجف.

0.779** 

ف عػدـ تمػوث يتـ الػتخمص مػف الطيػور الميتػة والمخمفػات بشػكؿ يضػم  .4
 البيئة.

0.638* 

 **0.755 يتـ التأكد مف إتماـ عممية اإلدماء لمطيور بالشكؿ الصحيح.  .5
6.  .  **0.783 يتـ إزالة الرؤوس واألرجؿ بعد فحص المحـو
 **0.838 يتـ شطؼ الذبائح  قبؿ نزع األحشاء.  .7
 -السمط – الذبح يوجد انسياب منتظـ في جميع مراحؿ العمؿ مرحمة  .8

 التعبئػة التغميػؼ ، -التبريػد  التقطيػع- األحشػاء إزالػة - شالػري نػزع
 والتخزيف. لضماف منع التموث.

0.803** 

يتوفر نظاـ يميز بيف لحـو الدجاج المبردة والمحـو المجمدة مف حيث   .9
 طريقة الحفظ ودرجات الحرارة وتاريخ صالحيتيا.

0.830** 

مػػػواد الدخيمػػػة األجيػػػزة والمعػػػدات عمػػػى خػػػط االنتػػػاج مؤىمػػػة لتكشػػػؼ ال  .10
 )المموثات الفيزيائية مثؿ الخشب او الزجاج او البالستؾ ...وغيرىا(.

0.780* 

يػػتـ المحافظػػة عمػػى المحػػـو وعػػدـ تعرضػػيا ألي تمػػوث خػػالؿ إنتاجيػػا   .11
 وتسويقيا.

0.710* 

يوجػػػد أجيػػػزة لمراقبػػػة درجػػػات الحػػػرارة فػػػي منطقػػػة التخػػػزيف بحيػػػث يػػػتـ   .12
 تسجيؿ الحرارة مف فترة ألخرى.

0.730* 

يوجػػد نظػػاـ لتعقػػيـ السػػكاكيف وأدوات الػػذبح بشػػكؿ متعاقػػب فػػي عمميػػة   .13
 الذبح.

0.655* 

يتػػػػوفر نظػػػػاـ خػػػػاص بػػػػالمواد الكيماويػػػػة وكيفيػػػػة ومواعيػػػػد اسػػػػتعماليا   .14
 المستخدمة في عمميات تطيير المعدات و أرضيات المسمخ.

0.783** 

ي يوجد تنظيػؼ فػوري لجميػع أنحػاء المسػمخ ويػتـ التطييػر بشػكؿ يػوم  .15
 لجميع األماكف والمعدات الخاصة بالمسمخ.

0.893** 

يػػتـ تعبئػػة وتغميػػؼ المنػػتج بطريقػػة تحمػػي المنػػتج النيػػائي مػػف عوامػػؿ   .16
 التموث.

0.0850** 

 *0.790يػػتـ تخػػزيف المنتجػػات الجػػاىزة لالسػػتخداـ النيػػائي فػػي منطقػػة مختمفػػة   .17
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( أف قيـ معامالت االرتباط لمحاور مدى تطبيؽ الشروط 5.3) يالحظ مف البيانات الواردة في الجدوؿ
ـ( ودرجتو 2019-2018الصحية وأثرىا عمى المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية  )

 ومالئمة عف المواد األولية.
سػػويؽ تكػػوف واضػػحة ومميػػزة وتحمػػؿ المنتجػػات المصػػنعة والجػػاىزة لمت  .18

 بطاقات بياف ومخزونة في ثالجات منفصمة في المسمخ.
0.862** 

 *0.790 يوجد مصائد لمحشرات تعمؿ بشكؿ جيد.  .19
 *0.722 يمنع دخوؿ الحيوانات االليفة الى المسمخ.  .20

 المحور الثالث   الشؤون الصحية الخاصة بالعاممين في المسمخ
الجراءات والسياسات الخاصة بالنظافة تقوـ المنشأة بوضع ا  .1

الشخصية مثؿ غسؿ اليديف والقيود عمى األكؿ والشرب والمباس 
 الخاص ...وغيرىا.

0.775* 

تقوـ المنشاة باإلشراؼ عمى تنفيذ وتوثيؽ االجراءات والسياسات   .2
 الخاصة بالنظافة الشخصية.

0.702* 

 صحية اتشياد حاصميف عمى العامميف يتـ التحقؽ مف أف جميع  .3
 . السارية  والمعدية األمراض مف خموىـ تثبت المفعوؿ سارية

0.860** 

 **0817 يتـ إلزاـ العامميف بمباس خاص ونظيؼ)افرىوؿ وقبعات(.  .4
 *0.638 ىنالؾ مغاسؿ يدوية او  أوتوماتيكية كافية لمعامميف.  .5
 **0.855 يتوفر غرؼ خاصة  لغيار العامميف.  .6
 *0.783 د عمى حركة العماؿ مف منطقة الى أخرى.يوجد رقابة صارمة وقيو   .7
يوجد قيود في المسمخ تمنع العامميف األكؿ والشرب والتدخيف أثناء   .8

 العمؿ.
0.837** 

تتوفر في قاعات المسمخ الالفتات االرشادية الخاصة  التي تحث   .9
 العامميف عمى النظافة الشخصية.

0.790* 

ماف عدـ حدوث تموث متبادؿ يتـ تخزيف أدوات الوقاية الشخصية لض  .10
بيف المخاطر المنخفضة والعالية التي قد تظير مف أدوات الوقاية 

 الشخصية.

0.812** 

يتـ توفير التدريب المناسب لمموظفيف لرفع كفاءتيـ في المسمخ   .11
 لضماف استخداـ المعدات الصحيحة والتقنيات المناسبة.

0.833** 
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شير يأف جميع معامالت االرتباط  كما  وتجدر اإلشارة ,(0.966 – 0.830الكمية تراوحت بيف )
 ات مقبولة ، ولذلؾ لـ يتـ حذؼ أي مف فقراتيا.( كانت ذات درج4.3الجدوؿ السابؽ )

 
 ثبات األداة - 2.5.3

 Cronbach’s Alpha ألفا ، كرونباخ معادلة باستخداـ األداة، ثبات معامؿ استخراج تـ لقد

 .ومجاالتيا الدراسة ألداة الثبات معامالت فيبيّ  (6.3)والجدوؿ

 
 Cronbach’s Alpha ألفا ، كرونباخ ةمعادل باستخدام األداة، ثبات معامل (:7.3جدول رقم )
عدد  المحور  الرقم 

 الفقرات
معامل 
 الثبات

 0.840 22 الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ 1
 0.893 20 الشروط الصحية الخاصة بالمنتج 2
 0.884 11 الشروط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ 3

 0.944 53 لألداة الثبات الكمي
 

(  0.893 -0.840بيف) لمحاور االستبانة تراوحت الثبات معامالت ( أفّ 6.3) رقـ الجدوؿ مف يتضح
 في( الشروط الصحية الخاصة بالمنتج( والثاني )الشروط الصحية الخاصة بالمسمخلممحاور األوؿ )

 .العممي البحث بأغراض ويفي عاٍؿ  ثبات معامؿ وىو( 0.944الثبات الكمي لألداة ) بمغ حيف
 

 :الدراسةإجراءات  -6.3

  :اآلتية الخطوات وفؽ الدراسة ىذه إجراء تـ

 .النيائية بصورتيا الدراسة أداة إعداد - 

 .الدراسة عينة أفراد تحديد -

  (.2 ممحؽ ) االختصاص ذات الجيات موافقة عمى الحصوؿ -
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مسالخ  استبانات عمى (6) توزيع تـ إذ واسترجاعيا، الدراسة، عينة عمى األداة بتوزيع الباحث قاـ -

 (6) الكمي ليشكؿ العدد لمتحميؿ ( صالحة6استرجاع ) وتـ  ، الدواجف المرخصة بالمحافظات الشمالية

 . اتعين

عينات مف المسالخ الستة المذكورة وفحصيا مخبريًا لمتأكد مف مدى مطابقة المنتجات  بأخذالقياـ   -

، )لمحبش( ( عينة مف مسمخ واحد25مسالخ، و) ة( عينة مف كؿ أربع30لمشروط الصحية، إذ تـ أخذ )

 واحد. ( عينة مف مسمخٍ 29و )

االجتماعية  لمعموـ اإلحصائية الرزمة باستخداـ اً إحصائي ومعالجتيا الحاسب إلى البيانات إدخاؿ -

(SPSS  ). 

 .المناسبة التوصيات واقتراح السابقة، الدراسات مع ومقارنتيا ومناقشتيا، وتحميميا النتائج استخراج -

 : اءات اختيار وتحديد العيناتإجر 
مف وزارة االقتصاد الوطني الحاصمة عمى  تـ إجراء الدراسة عمى مسالخ الدواجف التي تحمؿ ترخيصاً 

حيث  ،مسالخ موزعو عمى وسط وشماؿ وجنوب الضفة الغربية (6)إذف تشغيؿ مف وزارة الزراعة وىي 
عينو مف مسالخ  (25)مف دجاج الحـ و عينو  (30)تـ اخذ عينات مف منتجات ىذه المسالخ بواقع 

خذ أبحيث تـ  ,ع مصادر الدواجف قدر اإلمكافذ العينات عمى تنوّ أخحرص الباحث خالؿ  .الحبش
خالؿ الفترة التي تـ فييا  في بعض المسالخ خذ العيناتأتـ  .العينات مف المسالخ مف مصادر متنوعة

الطيور الواردة إلى المسمخ وقت  صدرسحب العينات مف مصدريف وبعضيا مف مصدر واحد حسب م
 خذ العينات .أ

 اً لوزارة الزراعو وفقتفاؽ مع مختبر السالمة الغذائية التابع فحصيا باإل تـ تحديد عدد العينات التي تـّ 
 إلمكانات والموارد المتاحة المختبر.ل

رساليا أعمى  كاف الباحث حريصاً  ي العروب بأسرع وقت لى مختبرات السالمة الغذائية فإخذ العينات واا
و  نظيفةٍ  عمى حفظ العينات في عبواتٍ  نات .كما كاف حريصاً ذ العيّ أخوبنفس اليوـ الذي تـ بو  ممكفٍ 

 قدر اإلمكاف. ةٍ دقيق لمحصوؿ عمى نتائجَ  ةٍ ممعقّ 
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عينة جمدة رقبة دجاج طازج مذبوح في  (30)مسالخ كانت عيناتيا عبارة عف  (5)خذ العينات مف أتـ 
عينة جمدة رقبة حبش طازج مذبوح في  (25)و حيث تـ رفض عينة واحدة رة مف كؿ مسمخيوـ الزيا

 يـو الزيارة مف مسمخ واحد يقتصر الذبح فيو عمى الحبش فقط .
 .8/2018وشير 9خذ العينات في الفترة الواقعة بيف شير أتـ 
 

 متغيرات الدراسة -7.3

 :األتية المتغيرات الدراسة تضمف تصميـ

 :الضابطة )الوسطية( وتشمل المتغيرات .1
 وسط، وجنوب(سمخ : ولو ثالث مستويات ) شماؿ، موقع الم. 
 :  مسؤوؿ ولو أربع مستويات ) ضابط جودة، فني مختبر، طبيب بيطري،  الموظؼ المسؤوؿ

 .االنتاج(
 ـو فأقؿ، بكالوريوس طبيب بيطري، بكالوريوس، مستويات ) دبم ةالمؤىؿ العممي : ولو أربع

 .( دراسات عميا
 )الدواـ: ولو مستوياف )دواـ كامؿ، ودواـ جزئي. 
 10سنوات،  10وأقؿ مف  5سنوات، ومف  5مستويات ) أقؿ مف ةسنوات الخبرة : ولو أربع 

 .سنوات ( 15سنة، و أكثر مف  15سنوات وأقؿ مف 
 -:رات المستقمةالمتغي .2

ات الشػمالية  عمػى فقػرات في المسػالخ المرخصػة فػي المحافظػالمبحوثيف مف موظّ  استجابات في ويتمثؿ
الخاصػػػة بالمسػػػمخ ، ومػػػدى تطبيػػػؽ الشػػػروط بمػػػدى تطبيػػػؽ الشػػػروط الصػػػحية أداة الدراسػػػة التػػػي تتعمػػػؽ 

 الصحية الخاصة بالمنتج والشروط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ.
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 حوؿ مدى تموث منتجاتيا ببكتيريا السالمونيال. الفحص المخبرينتائج المتغير التابع:  .3

 

 :المعالجات اإلحصائية -8.3

دخاؿ ترميزىا عمى األداة األولى ) االستبانة ( جرى العينة أفراد إجابات تفريغ بعد  باستخداـ البيانات واا

االجتماعيػة  لمعمػوـ اإلحصػائية الرزمػة برنػامج إحصػائيًا باسػتخداـ البيانػات معالجػة تمػت ثػـ الحاسػوب

((SPSS المستخدمة  اإلحصائية المعالجات ومف: 

 النسػبي الػوزف لتقػدير المعياريػة، حرافػاتنواإل الحسػابية، والمتوسػطات المئويػة والنسػب التكػرارات .1
 وكذلؾ لفحوص العينات . االستبانة لفقرات

، لفحػػص األسػػئمة المتعمقػػة بمتغيػػرات الدراسػػة (One-Way ANOVA) األحػػادي التبػػايف . تحميػػؿ2
 ة لمموظؼ المسؤوؿ، وسنوات الخبرة.وفرضياتيا وىي: الموقع، ونوع الوظيف الضابطة

( لفحص األسئمة المتعمقة   Independent Sample t- testاختبار العينيتيف المستقمتيف ). 3

 .بمتغيرات الدراسة وفرضياتيا وىي: المؤىؿ العممي، والدواـ

 لقياس ثبات االختبار. (Alpha-Cronbach)ألفا  – كرونباخ معادلة (.6

( لفحص الفروؽ في استجابات عينة الدراسة نحػو One Sample t- testواحدة )( اختبار العينة ال7
 .مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية
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 الفصل الرابع
 

 :عرض النتائج  -1.4

المنتجات في مسالخ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى   

مؤلفة مف ثالثة محاور  ةتحقيؽ ذلؾ استخدـ الباحث استبان جؿأومف  ،الدواجف بالمحافظات الشمالية

( مف المسالخ المرخصة مف قبؿ وزارة الزراعة 6( فقرة تـ توزيعيا عمى عينة مؤلفة مف )53و) 

 . وصاتفحالعينات مخبرية أجريت عمييا باإلضافة إلى أخذ واالقتصاد الوطني 

 النتائج المتعمقة بأسئمة الدراسة -1.1.4

 -:لنتائج الدراسة التي تتضمف اإلجابة عف التساؤالت التي وضعت أساسًا لمبحث وىي فيما يمي عرًض 
 األول يّ الرئيس  النتائج المتعمقة لسؤال الدراسة

سالخ الدواجن مدى تطبيق الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مما  والذي ينص عمى :

 ؟ بالمحافظات الشمالية

ـس اسػػػتخراج المتوسِّػػػطات الحسػػػابيسة، واالنحرافػػػات المعياريسػػػة، لمحػػػاور أداة  ولإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا الس ػػػؤاؿ، تػػػ

الدراسػػة المتمثمػػة بالشػػروط الصػػحية الخاصػػة بالمسػػمخ، و الشػػروط الصػػحية الخاصػػة بػػالمنتج، والشػػروط 

 5( ثػـ قسػمتو عمػى 4=  1-5؛ إذ حسػبت طػوؿ المػدى وىػو ) الصحية الخاصة بالعامميف فػي المسػمخ

التقدير التسالي، لمفصؿ ما  ( وعميو اعتمد الباحث0.8طوؿ الفترة ىو )( وعميو فإف 0.8=  4/5فترات )

 بيف الدسرجات، وبياف ذلؾ فيما يمي:

 % فأعمى ( درجة كبيرة جدًا.84.2فأكثر ويعادؿ  21.4المتوسط الحسابي )

 درجة كبيرة. (% 84.0 -%68.2ويعادؿ  20.4 -41.3توسط الحسابي )الم        
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 % ( درجة متوسطة.68.0 -%52.2ويعادؿ  40.3-61.2المتوسط الحسابي  )       

 ( درجة قميمة.% 52.0 -%36.2ويعادؿ  60.2-81.1المتوسط الحسابي  )       

 ( درجة قميمة جدًا. 81.1المتوسط الحسابي ) أقؿ مف          

أما األساس الذي تـ االعتماد عميو في توزيع ىذه الفئات فيو الوصؼ اإلحصائي القائـ عمى توزيع 
 ُوتعطى ) كبيرة جدًا( بالدرجة يبدأالمتوسطات بيف فئات التدريج عمى مقياس ليكرت الخماسي  الذي  

 يمة( وتعطىثـ )قم ،درجات (3) )متوسطة( وتعطى ثـ ،درجات (4) وتعطى )كبيرة( ثـ ، درجات (5)
 (5أقصى درجة لمفقرة ) ،ٍ بشكؿ متساو فقط واحدة درجة وتعطى ب )قميمة جدًا( وينتيي درجتيف،
  .درجات

والنسب المئوية ودرجة  ومعامؿ االختالؼ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(:1.4جدوؿ رقـ )
منتجات في مسالخ الدواجف )مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة ال التقدير لمحاور

 .بالمحافظات الشمالية(  مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب المتوسط الحسابي
الرقـ 
 المجاؿ

المتوسط  المحور
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

 كبيرة 83.6 %15.07 0.63 4.18 الشروط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ 1

 كبيرة 83.2 %11.53 0.48 4.16 الشروط الصحية الخاصة بالمنتج 2

 كبيرة 82.2 %11.19 0.46 4.11 الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ 3

 كبيرة 83.0 %11.32 0.47 4.15 الدرجة الكمية

 

مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا محاور أف درجة ( 4.1يتضح مف خالؿ البيانات في الجدوؿ رقـ )

، فقد تراوحت جميعيا كبيرة مة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية كانتعمى سال

)الشروط الصحية الخاصة  ( وىما المحاور4.18( و )4.11المتوسطات الحسابية عمييا ما بيف)

، وكانت االستجابة عمى الدرجة الكمية (بالمسمخ( و )الشروط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ

اف الشروط الصحية الخاصة بالمسالخ كانت ، كما (4.15متوسط الحسابي الذي بمغ  )بداللة ال  كبيرة
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أكثر تجانسًا الجابات المبحوثيف مف الشروط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ والشروط الصحية 

 الخاصة بالمنتج.

لدى العينة إذا اعتمدنا فقط عمى  أداة الدراسة محاورحكـ دقيؽ عمى مستويات  إصداروفي الحقيقة ال يمكف 

 االنحرافات االعتبار ، فيذا الحكـ ال يأخذ بعيفولممحاور الثالثالمتوسطات الحسابية لمدرجة الكمية 

بشكؿ دقيؽ اعتمادًا عمى المتوسطات الحسابية  محاور أداة الدراسةة، والكفيؿ بتقدير مستويات المعياري

 االختبارستخدـ ىذا (؛ إذ يُ One Sample T-Testلعينة واحدة ) )ت(المعيارية ىو اختبار  واالنحرافات

ا الكمية ومتوسط المجتمع النظري، وكوف ماألداة ودرجتيوسط العينة عند كؿ مجاؿ مف لممقارنة بيف مت

تفصؿ ما بيف التقديرات  ألنيا( 3المقياس المتبع ىو ليكرت الخماسي، فيمكف اعتبار متوسط المجتمع القيمة )

ـس مقارنة متوسط العينة مع القيمة المحكّية )المرتفع  (، والجدوؿ التسالي يبيِّف ذلؾ.3ة والمنخفضة، وعميو ت

تطبيؽ مدى محاور حوؿ لعينة واحدة لمفرؽ بيف متوسط العينة  )ت(نتائج اختبار (: 2.4جدوؿ رقـ )
 .الشروط الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامميف( في مسالخ الدواجف

 مالرق

 المحاور

 (6)ن=العينة

 قيمة ت
درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري
 0.002* 5 5.821 0.46 4.11 الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ 1
 0.002* 5 5.937 0.48 4.16 الشروط الصحية الخاصة بالمنتج 2
الشروط الصحية الخاصة بالعامميف في  3

 المسمخ
4.18 0.63 4.577 5 *0.006 

 *0.002 5 6.006 0.47 4.15 الدرجة الكمية 

 .(3وقيمة اختبار ) (α ≤0.05) دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة *
بيف ( α ≤ 0.05)وجود فروؽ دالة إحصائيسًا عند مستوى الدساللة   ( 2.4)يتضح مف نتائج الجدوؿ 

الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامميف( في مسالخ متوسط العيِّنة لمحاور مدى تطبيؽ الشروط 
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وبيف تموث منتجاتيا ببكتيريا السالمونيال، فقد جاءت قيـ )ت( دالة إحصائيًا  والدرجة الكميةالدواجف 
 .مى أنيا كانت مرتفعة عف المتوسط وموجبة وىذا يدؿ ع

 

 الفرعي األول  النتائج المتعمقة لسؤال الدراسة

  :والذي ينص عمى 

 ؟مدى تموث منتجات مسالخ الدواجن ببكتيريا السالمونيال ما 

 نو مف دجاج الحـعي (30)تـ اخذ عينات مف منتجات ىذه المسالخ بواقع لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، 
 فيمخ الحبش فحصيا عينو مف مس 25و  عينة 29بإستثناء مسمخ واحد تـ أخذ  ,مف كؿ مسمخ

المختبر، وكانت في إلمكانات والموارد المتاحة لوزارة الزراعو وفقا التابع لمختبر السالمو الغذائية 
   :النتائج حسب الجدوؿ التالي

 نتائج الفحوص المخبرية لمنتجات مسالخ الدجاج المرخصة(: 3.4جدوؿ رقـ )
النسبة المئوية 

 لمتطابؽ
عدد 

العينات 
غير 

 مطابقة

عدد 
العينات 
 المطابقة

 عدد العينات
 المفحوصة

 
الحصة 

 لسوقيةا

الطاقة االنتاجية  
 اليومية

 رقـ المسمخ المنتج

 المسمخ االوؿ دجاج 40280 0.28 30 28 2 93.3
 المسمخ الثاني دجاج 24000 0.17 30 30 0 100.0
 المسمخ الثالث حبش 5000 0.04 25 25 0 100.0

 المسمخ الرابع دجاج 4800 0.03 29 29 0 100.0

 المسمخ الخامس دجاج 47500 0.33 30 30 0 100.0

 المسمخ السادس دجاج 21000 0.15 30 30 0 100.0

 الدرجة الكمية 142580 1 174 172 2 98.9
  

( لمدرجة الكمية حيث 98.9يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف نسبة التطابؽ لمعينات المفحوصة قد بمغت )
وجود نسبة تموث عينة وىذا يشير إلى  174عينة مف أصؿ  172بمغ مجموع العينات المطابقة 

الدجاج في المسمخ  التي تـ فحصيا وكاف مصدرىا مف عيناتمجموع المف %( فقط 1.1مقدارىا )
 . األوؿ
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 الفرعي الثاني  النتائج المتعمقة لسؤال الدراسة

  والذي ينص عمى :

 ؟مدى التزام مسالخ الدواجن بتطبيق الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ ما 

ـس استخراج المتوسِّطات الحسابيسة، واالنحرافات المعياريسة، لمحور أداة ولإلجابة عف ىذا الس   ؤاؿ، ت
 :الدراسة األوؿ بالشروط الصحية الخاصة بالمسمخ، وكانت النتائج حسب الجدوؿ التالي

والنسب المئوية  ومعامل االختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (:4.4جدول رقم )
الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ( مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب )فقة  لممحور  األول  ودرجة الموا

 .المتوسط الحسابي

رقـ 
 الفقرات

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

النسبة 
 المئوية

درجة 
  الموافقة

 كبيرة جداً  96.6 %8.2 0.40 4.83 موقع المسمخ بعيدًا عف المنشآت الغذائية 1
 كبيرة جداً  93.2 %10.9 0.51 4.66 يتـ التخمص وترحيؿ الحاويات بشكؿ دوري 2

 مف أو البالط مف جيد نوع تتكوف أرضية المسمخ مف 3
  العازلة المواد بإحدى المغطاة المسمحة الخرسانة

 مناسب وميالنيا المقاومة عالية لإلنزالؽ المانعة
 ومصممة بشكؿ سيؿ التنظيؼ

 كبيرة جداً  93.2 10.9% 0.51 4.66

الجدراف تتكوف مف بالط  او مطمية في مواد طالء  4
آمنو غير قابمة لالمتصاص وخالية مف الشقوؽ 

 ومصممة بشكؿ سيؿ التنظيؼ

 كبيرة جداً  93.2 10.9% 0.51 4.66

يتوفر في المسمخ ثالجات لمتبريد وثالجات لمتجميد   5
 تتناسب مع الطاقة اإلنتاجية

 كبيرة جداً  93.2 10.9% 0.51 4.66

 كبيرة جداً  93.2 %10.9 0.51 4.66 لمتيار الكيربائي دائـ مصدر بالموقع يتوفر 6
 كبيرة جداً  90.0 %12 0.54 4.50 يتوفر في المسمخ مجسات لمحرارة والرطوبة 7
 كبيرة جداً  90.0 %12 0.54 4.50 الموقع محمي مف اآلفات والقوارض. 8
 كبيرة جداً  90.0 %12 0.54 4.50 ـ بعيدًا عف المناطؽ العمرانيةموقع المسمخ مقا 9
 مف ومستوي ويتكوف أممس مناسب و السقؼ ارتفاع 10

 تتأثر وال لمحرارة وعازلة لالحتراؽ مقاومة مواد
 كبيرة جداً  86.6 11.7% 0.51 4.33
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 بالرطوبة.
األبواب مزودة بستائر مانعة لدخوؿ الحشرات  11

 والقوارض.
 كبيرة 83.2 18% 0.75 4.16

النوافذ مصممة بطريقة تمنع تراكـ األتربة والمموثات  12
 وقابمة لمفتح لتأميف التيوية الطبيعية وسيمة التنظيؼ

 كبيرة 80.0 22.2% 0.89 4.00

يتوفر في المسمخ مغطس في مدخؿ المبنى لوضع  13
 محموؿ لمتطيير.

 كبيرة 80.0 27.2% 1.09 4.00

يدًا عف أي منشأة صناعية أخرى غير موقع المسمخ بع 14
 .غذائية ذات تأثير سمبي عمى البيئة

 كبيرة 80.0 22.2% 0.89 4.00

 مف والتخمص الصحي لمصرؼ مأمونة وسيمة توفر 15
 . الصمبة النفايات

 كبيرة 76.6 38.3% 1.47 3.83

 لإلستيالؾ الصالحة لممياه دائـ مصدر بالموقع يتوفر 16
 .األخرى ساعدةوالخدمات الم اآلدمي

 كبيرة 76.6 30% 1.16 3.83

يتوفر مكاف مخصص لتنظيؼ الشاحنات بعد تفريغ  17
 الطيور.

 كبيرة 73.2 37.1% 1.36 3.66

يوجد فصؿ واضح ومميز بيف شبكة المياه المعدة  18
 .لالستخداـ في التصنيع عنيا في عمميات التنظيؼ

 كبيرة 73.2 37.1% 1.36 3.66

 كبيرة 70.0 %34.8 1.22 3.50 قع حاويات مغطاة ومانعة لمتسربيتوفر في المو  19
األبواب مصنوعة مف مواد غير قابمة لمصدأ وسيمة  20

 التنظيؼ
 كبيرة 70.0 46.8% 1.64 3.50

تتوفر مصائد لترسيب الدىوف والمخمفات الصمبة في  21
 .نظاـ الصرؼ الصحي

 متوسطة 66.6 45% 1.50 3.33

الصرؼ الصحي لمشبكة داخؿ يوجد فصؿ في نظاـ  22
 .المصنع عف شبكة المجاري

 متوسطة 60.0 55.6% 1.67 3.00

 كبيرة 82.2 %11.1 0.46 4.11 الدرجة الكمية
 

 ( درجات 5أقصى درجة لمفقرة )
 ما يمي: (4.4)يتضح مف خالؿ البيانات في الجدوؿ رقـ 

  ّمػػػػػف وجيػػػػػة المسػػػػػمخ التػػػػػزاـ مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف بتطبيػػػػػؽ الشػػػػػروط الصػػػػػحية الخاصػػػػػة ب مػػػػػدى إف
، فقػػػػد تراوحػػػػت الكبيػػػػرة جػػػػداً كانػػػػت مػػػػا بػػػػيف المتوسػػػػطة و الموظػػػػؼ المسػػػػؤوؿ فػػػػي المسػػػػمخ نظػػػػر 

 .96.6%و 60%النسب المئوية عمييا ما بيف 
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  مػػػػػػػدى التػػػػػػػزاـ مسػػػػػػػالخ الػػػػػػػدواجف بتطبيػػػػػػػؽ الشػػػػػػػروط إفس المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لمدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة
ىػػػػػػػي المسػػػػػػػمخ  مػػػػػػػف وجيػػػػػػػة نظػػػػػػػر  الموظػػػػػػػؼ المسػػػػػػػؤوؿ فػػػػػػػيالصػػػػػػػحية الخاصػػػػػػػة بالمسػػػػػػػمخ 

وىػػػػػػػذا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى  82.2(، وبنسػػػػػػػبة مئويػػػػػػػة %0.46( وبػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػاري مقػػػػػػػداره )4.11)
 .كبيرةكانت بدرجة تطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ أفس درجة محور 

 " عمػػػػػى أ" كانػػػػػت  موقػػػػػع المسػػػػػمخ بعيػػػػػدًا عػػػػػف المنشػػػػػآت الغذائيػػػػػة اف الفقػػػػػرة التػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى
, كبيػػػػػرة جػػػػػداً حيػػػػػث كانػػػػػت بدرجػػػػػة  96.6%مئويػػػػػة  وبنسػػػػػبة 4.83 يّ قيمػػػػػة  بمتوسػػػػػط حسػػػػػاب

 شػػػػػػتراطاتٍ ا تتطمػػػػػػبجػػػػػػراءات الخاصػػػػػػة بتػػػػػػرخيص المسػػػػػػالخ  اإل لكػػػػػػوفالباحػػػػػػث ذلػػػػػػؾ  ويعػػػػػػزي
ف تسػػػػػػاعد أالسػػػػػيطرة عمػػػػػػى المخػػػػػاطر التػػػػػػي تمكػػػػػف  تضػػػػػػمفبحيػػػػػث  ,خاصػػػػػة بموقػػػػػع المسػػػػػػمخ

 ف يكػػػوف الموقػػػع بعيػػػدًا عػػػفأ إلػػػىباالضػػػافة  ,خػػػرآنػػػع إنتقػػػاؿ المموثػػػات مػػػف منػػػتج الػػػى فػػػي م
منػػػػػػػػاطؽ مموثػػػػػػػػة أو معرضػػػػػػػػة لمفيضػػػػػػػػانات واإلصػػػػػػػػابة  أو أيالمنػػػػػػػػاطؽ المأىولػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػكاف 

 .الحشراتبالقوارض و 
  يوجد فصؿ في نظاـ الصرؼ الصحي لمشبكة داخؿ المصنع عف  الفقرة التي تنص " أف

حيث  60بنسبة مئوية % 3دنى قيمة حيث جاءت بمتوسط حسابي أ"  كانت  شبكة المجاري
جراءات الخاصة بضرورة توفير نظاـ اإلد بعض و وجلويعزى ذلؾ  كانت بدرجة متوسطة

الصرؼ الصحي لمشبكة داخؿ المصنع عف شبكة المجاري ولكف ال توجد اشتراطات توجب 
بسبب عدـ وجود خطورة عالية لكوف  , وذلؾفصؿ نظاـ الصرؼ الصحي لمشبكة داخؿ المسمخ

ؿ العمميات داخؿ المسمخ مف األكثر تنتقبحيث   ,عممية تنظيؼ الدجاج تتـ بطريقة متتالية
ومف ثـ فحصو مف قبؿ  ,ى األقؿ تموثًا حيث يتـ استالـ الدجاج في قسـ االستالـتموثًا إل

تخمص مف الثـ ذبح الطيور و  ,ىا مف أي مسببات مرضيةالطبيب البيطري  لمتأكد مف خموّ 
ى قسـ اخر لغسميا إل , وبعد ذلؾ تنتقؿلى ماكينات التنتيؼ لنتؼ الريش, ثـ تنتقؿ إالدماء

جات الحرارة لى قسـ أخر لتعبئتيا وحفظيا بدر , ومف ثـ يتـ نقميا إوتنظيفيا بشكؿ جيدٍ 
بحيث  المسالخ  اإلشراؼ عمى وزارة الصحة ف مف مياـ البمدياتألى المناسبة، باإلضافة إ

 . ياىاتصريؼ بقاو  الصمبة النفايات مف والتخمص الصحي لمصرؼ مأمونة وسيمة توفرتمزميا ب
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 الفرعي الثالث  النتائج المتعمقة لسؤال الدراسة

  والذي ينص عمى :

 ؟ مدى التزام مسالخ الدواجن بتطبيق الشروط الصحية الخاصة بالمنتجما 

ـس استخراج المتوسِّطات الحسابيسة، واالنحرافات المعياريسة، لمحور أداة  ولإلجابة عف ىذا الس ؤاؿ، ت

 :الذي يتعمؽ بالشروط الصحية الخاصة بالمنتج، وكانت النتائج حسب الجدوؿ التاليالدراسة الثاني 

والنسب المئوية  ومعامل االختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية(: 5.4جدول رقم )
الشروط الصحية الخاصة بالمنتج( مرتبة ترتيبًا تنازليًا حسب )ودرجة الموافقة  لممحور  الثاني  

 .توسط الحسابيالم
رقـ 

 الفقرات

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة 

يوجد تنظيؼ فوري لجميع أنحاء المسمخ ويتـ  23
التطيير بشكؿ يومي لجميع األماكف والمعدات 

 الخاصة بالمسمخ

 كبيرة جداً  96.6 8.2% 0.40 4.83

 كبيرة جداً  93.2 %10.9 0.51 4.66 ؿ الحيوانات االليفة الى المسمخيمنع دخو  24
 كبيرة جداً  93.2 %10.9 0.51 4.66 يتـ شطؼ الذبائح  قبؿ نزع األحشاء 25
 كبيرة جداً  93.2 %10.9 0.51 4.66 يتـ إزالة الرؤوس واألرجؿ بعد فحص المحـو 26
المنتجات المصنعة والجاىزة لمتسويؽ تكوف  27

ومميزة وتحمؿ بطاقات بياف ومخزونة  واضحة
 في ثالجات منفصمة في المسمخ.

 كبيرة جداً  90.0 12% 0.54 4.50

يتوفر نظاـ خاص بالمواد الكيماوية وكيفية  28
ومواعيد استعماليا المستخدمة في عمميات 

 تطيير المعدات و أرضيات المسمخ

 كبيرة جداً  90.0 12% 0.54 4.50

درجات الحرارة في منطقة  يوجد أجيزة لمراقبة 29
 التخزيف بحيث يتـ تسجيؿ الحرارة مف فترة ألخرى

 كبيرة جداً  90.0 12% 0.54 4.50

يقـو الطبيب البيطري بفحص الشيادات الصحية  30
 لكافة الطيور قبؿ االستالـ

 كبيرة جداً  90.0 27.1% 1.22 4.50

يوجد انسياب منتظـ في جميع مراحؿ العمؿ  31
 إزالة - الريش نزع -السمط – الذبح مرحمة

 كبيرة جداً  86.6 18.7% 0.81 4.33
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 التعبئة -التغميؼ  -التبريد -التقطيع– األحشاء
 لضماف منع التموث ،والتخزيف

يتـ التخمص مف الطيور الميتة والمخمفات بشكؿ  32
 يضمف عدـ تموث البيئة

 كبيرة جداً  86.6 18.7% 0.81 4.33

ممية اإلدماء لمطيور يتـ التأكد مف إتماـ ع 33
 بالشكؿ الصحيح

 كبيرة جداً  86.6 18.7% 0.81 4.33

يتـ تخزيف المنتجات الجاىزة لالستخداـ النيائي  34
 في منطقة مختمفة ومالئمة عف المواد األولية

 كبيرة 83.2 18% 0.75 4.16

يتـ تعبئة وتغميؼ المنتج بطريقة تحمي المنتج  35
 النيائي مف عوامؿ التموث

 كبيرة 83.2 18% 0.75 4.16

يتـ المحافظة عمى المحـو وعدـ تعرضيا ألي  36
 تموث خالؿ إنتاجيا وتسويقيا

 كبيرة 83.2 9.6% 0.40 4.16

 كبيرة 80.0 %27.2 1.09 4.00 يوجد مصائد لمحشرات تعمؿ بشكؿ جيد 37
يوجد نظاـ لتعقيـ السكاكيف وأدوات الذبح بشكؿ  38

 متعاقب في عممية الذبح
 كبيرة 80.0 27.2% 1.09 4.00

يتوفر نظاـ لمنع خمط الطيور القادمة مف مزارع  39
مختمفة أو حظائر مختمفة وتحديد وقت منفصؿ 

 لكؿ مزرعة دواجف

 كبيرة 76.6 30% 1.16 3.83

يتػػػػػوفر نظػػػػػاـ يميػػػػػز بػػػػػيف لحػػػػػـو الػػػػػدجاج المبػػػػػردة  40
والمحـو المجمدة مف حيث طريقة الحفػظ ودرجػات 

 حيتيا.الحرارة وتاريخ صال

 كبيرة 70.0 39% 1.37 3.50

األجيزة والمعدات عمى خط االنتاج مؤىمة  41
لتكشؼ المواد الدخيمة )المموثات الفيزيائية مثؿ 

 الخشب او الزجاج او البالستؾ ...وغيرىا(.

 متوسطة 56.6 34.6% 0.98 2.83

يتـ فحص عينات دورية لمنتجات الدواجف لمتأكد  42
 السالمونيالمف خموىا مف بكتيريا 

 متوسطة 56.6 46.6% 1.32 2.83

 كبيرة 83.2 %10.4 0.48 4.16 الدرجة الكمية
 

 .( درجات5أقصى درجة لمفقرة )
 ما يمي: (5.4)يتضح مف خالؿ البيانات في الجدوؿ رقـ 

  ّوجيػػػػػة  مػػػػػف الشػػػػػروط الصػػػػػحية الخاصػػػػػة بػػػػػالمنتجمػػػػػدى التػػػػػزاـ مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف بتطبيػػػػػؽ  إف
ي المسػػػػػػمخ كانػػػػػػت مػػػػػػا بػػػػػػيف المتوسػػػػػػطة والكبيػػػػػػرة جػػػػػػدًا ، فقػػػػػػد نظػػػػػػر  الموظػػػػػػؼ المسػػػػػػؤوؿ فػػػػػػ

 .96.6%و 56.6تراوحت النسب المئوية عمييا ما بيف %



74 
 

  بتطبيػػػػػػػؽ الشػػػػػػػروط مػػػػػػػدى التػػػػػػػزاـ مسػػػػػػػالخ الػػػػػػػدواجف لإفس المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لمدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة
( 4.16ىػػػػي ) ؼ المسػػػػؤوؿ فػػػػي المسػػػػمخمػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر الموظّػػػػالصػػػػحية الخاصػػػػة بػػػػالمنتج 

وىػػػػػػذا يػػػػػػدؿ عمػػػػػػى أفس درجػػػػػػة  83.2% مئويػػػػػػةٍ  (، وبنسػػػػػػبةٍ 0.48مقػػػػػػداره ) اريّ معيػػػػػػ حراؼٍ إنوبػػػػػػ
 كانت بدرجة كبيرة. نتجتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالممحور 

 الفقرة التي تنص عمى " يوجد تنظيؼ فوري لجميع أنحاء المسمخ ويتـ التطيير بشكؿ يومي  فّ إ
وبنسبة  4.83قيمة  بمتوسط حساب عمى أوالمعدات الخاصة بالمسمخ " كانت لجميع األماكف 

رات الميدانية مف خالؿ الزياويرى الباحث  .حيث كانت بدرجة كبيرة جداً  96.6مئوية %
لمنظافة اليومية مف حيث توفير مواد التعقيـ  اً عالي اً ف ىنالؾ اىتمامألممسالخ المرخصة ب

 األوساختراكـ  يومي يضمف عدـ المسمخ بشكؿٍ  أقساـوالتطيير الالزمة بحيث يتـ تنظيؼ 
 لمحماية مف نمو الميكروبات المرضية التي قد تنتقؿ الى لحـو الدواجف.

  ّيػػػػػػتـ فحػػػػػػص عينػػػػػػات دوريػػػػػػة لمنتجػػػػػػات الػػػػػػدواجف لمتأكػػػػػػد مػػػػػػف  عمػػػػػػى الفقػػػػػػرة التػػػػػػي تػػػػػػنص إف "
دنػػػػػػػى قيمػػػػػػػة حيػػػػػػػث جػػػػػػػاءت بمتوسػػػػػػػط حسػػػػػػػابي أمػػػػػػػف بكتيريػػػػػػػا السػػػػػػػالمونيال "  كانػػػػػػػت خموىػػػػػػػا 
بػػػػػػأف غالبيػػػػػػة ويعػػػػػػزى ذلػػػػػػؾ  ,درجػػػػػػة متوسػػػػػػطةحيػػػػػػث كانػػػػػػت ب 56.6بنسػػػػػبة مئويػػػػػػة %و  2.83

لػػػػػػى الفحوصػػػػػػات ادات الصػػػػػػحية المرفقػػػػػػة بالشػػػػػػحنة باإلضػػػػػػافة إالمسػػػػػػالخ تعتمػػػػػػد عمػػػػػػى الشػػػػػػي
وفػػػػػي حالػػػػػة   ,الظاىريػػػػػة التػػػػػي يقػػػػػـو بيػػػػػا الطبيػػػػػب البيطػػػػػري خػػػػػالؿ مرحمػػػػػة االسػػػػػتالـ لمطيػػػػػور

لخ تجرييػػػػػا المسػػػػػا تأكيديػػػػػة ف ىنالػػػػػؾ فحوصػػػػػاتٍ يػػػػػتـ إجػػػػػراء الفحوصػػػػػات الفوريػػػػػة كمػػػػػا أ الشػػػػػؾّ 
وىنالػػػػؾ مسػػػػمخ  .الػػػػدواجفلتكػػػػوف كمؤشػػػػرات عينيػػػػة تظيػػػػر مػػػػدى سػػػػالمة  خػػػػرواآلبػػػػيف الحػػػػيف 

بالفحوصػػػػػات المخبريػػػػػة وبقيػػػػػة المسػػػػػالخ تقػػػػػـو بسػػػػػحب عيناتيػػػػػا  يقػػػػػوـ مختبػػػػػرات بحيػػػػػث لديػػػػػو
رساليا  خارجية . لى مختبراتٍ إ واا
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 الرابعالفرعي   النتائج المتعمقة لسؤال الدراسة

  والذي ينص عمى :

 ؟ مدى التزام مسالخ الدواجن بتطبيق الشروط الصحية الخاصة بالعاممينما 

ـس استخراج المتوسِّطات الحسابيسة، واالنحرافات المعياريسة، لمحور أداة  ولإلجابة عف ىذا الس ؤاؿ، ت
 :الدراسة الثالث الذي يتعمؽ بالشروط الصحية الخاصة بالعامميف، وكانت النتائج حسب الجدوؿ التالي

والنسب المئوية  ومعامؿ االختالؼ المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات (: 6.4جدوؿ رقـ )
ترتيبًا تنازليًا حسب  الشروط الصحية الخاصة بالعامميف( مرتبة) لثالثودرجة الموافقة  لممحور  ا

 .المتوسط الحسابي

رقـ 
 الفقرات

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

معامؿ 
 االختالؼ

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الموافقة 

ىنالؾ مغاسؿ يدوية او  أوتوماتيكية كافية  43
 لمعامميف.

 كبيرة جداً  93.2 10.9% 0.51 4.66

تقـو المنشاة باإلشراؼ عمى تنفيذ وتوثيؽ  44
 االجراءات والسياسات الخاصة بالنظافة الشخصية

 كبيرة جداً  93.2 10.9% 0.51 4.66

 كبيرة جداً  90.0 %12 0.54 4.50 ؼ خاصة  لغيار العامميفيتوفر غر  45
يوجد رقابة صارمة وقيود عمى حركة العماؿ مف  46

 منطقة الى أخرى
 كبيرة جداً  86.6 11.7% 0.51 4.33

يتـ إلزاـ العامميف بمباس خاص ونظيؼ)افرىوؿ  47
 وقبعات(.

 كبيرة جداً  86.6 18.7% 0.81 4.33

الجراءات والسياسات الخاصة تقـو المنشأة بوضع ا 48
بالنظافة الشخصية مثؿ غسؿ اليديف والقيود عمى 

 األكؿ والشرب والمباس الخاص ...وغيرىا

 كبيرة جداً  86.6 11.7% 0.51 4.33

يوجد قيود في المسمخ تمنع العامميف األكؿ والشرب  49
 والتدخيف أثناء العمؿ

 كبيرة 83.2 27.8% 1.16 4.16

 حاصميف عمى العامميف أف جميعيتـ التحقؽ مف  50
 مف خموىـ تثبت المفعوؿ سارية صحية شيادات

 السارية  والمعدية األمراض

 كبيرة 80.0 31.5% 1.26 4.00

 كبيرة 76.6 %41.7 1.60 3.83الالفتات االرشادية تتوفر في قاعات المسمخ  51
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الخاصة  التي تحث العامميف عمى النظافة 
 الشخصية

دريب المناسب لمموظفيف لرفع كفاءتيـ يتـ توفير الت 52
لضماف استخداـ المعدات الصحيحة  في المسمخ

 .والتقنيات المناسبة

 كبيرة 73.2 28.1% 1.03 3.66

يتـ تخزيف أدوات الوقاية الشخصية لضماف عدـ  53
حدوث تموث متبادؿ بيف المخاطر المنخفضة 

 والعالية التي قد تظير مف أدوات الوقاية الشخصية

 كبيرة 70.0 39.1% 1.37 3.50

 كبيرة 83.6 %15 0.63 4.18 الدرجة الكمية

 

  .( درجات5أقصى درجة لمفقرة )
 ما يمي: (6.4)يتضح مف خالؿ البيانات في الجدوؿ رقـ 

  مػػػػف وجيػػػػػة  مػػػػدى التػػػػزاـ مسػػػػػالخ الػػػػدواجف بتطبيػػػػػؽ الشػػػػروط الصػػػػػحية الخاصػػػػة بالعػػػػػامميفإف
والكبيػػػػرة جػػػػدًا ، فقػػػػد تراوحػػػػت  الكبيػػػػرةبػػػػيف  نظػػػػر  الموظػػػػؼ المسػػػػؤوؿ فػػػػي المسػػػػمخ كانػػػػت مػػػػا

 .93.2%و 70النسب المئوية عمييا ما بيف %
  مػػػػػػػدى التػػػػػػػزاـ مسػػػػػػػالخ الػػػػػػػدواجف بتطبيػػػػػػػؽ الشػػػػػػػروط لإفس المتوسػػػػػػػط الحسػػػػػػػابي لمدرجػػػػػػػة الكميػػػػػػػة

مػػػػػػػف وجيػػػػػػػة نظػػػػػػػر  الموظػػػػػػػؼ المسػػػػػػػؤوؿ فػػػػػػػي المسػػػػػػػمخ ىػػػػػػػي  بالعػػػػػػػامميفالصػػػػػػػحية الخاصػػػػػػػة 
وىػػػػػػػذا يػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػى  83.6وبنسػػػػػػػبة مئويػػػػػػػة % (،0.63( وبػػػػػػػانحراؼ معيػػػػػػػاري مقػػػػػػػداره )4.18)

 كانت بدرجة كبيرة. بالعامميفتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة أفس درجة محور 
 " وىنالػػػػػػؾ مغاسػػػػػػؿ يدويػػػػػػة او  أوتوماتيكيػػػػػػة كافيػػػػػػة لمعػػػػػػامميف اف الفقػػػػػػرة التػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى ، 

تقػػػػػػـو المنشػػػػػػاة باإلشػػػػػػراؼ عمػػػػػػى تنفيػػػػػػذ وتوثيػػػػػػؽ االجػػػػػػراءات والسياسػػػػػػات الخاصػػػػػػة بالنظافػػػػػػة 
حيػػػػػث , 93.2وبنسػػػػػبة مئويػػػػػة % 4.66كانػػػػػت اعمػػػػػى قيمػػػػػة  بمتوسػػػػػط حسػػػػػاب  " لشخصػػػػػيةا

واضػػػػحة بخصػػػػوص  بسػػػػبب وجػػػػود إجػػػػراءاتٍ أّنيػػػػا ويػػػػرى الباحػػػػث . كانػػػػت بدرجػػػػة كبيػػػػرة جػػػػداً 
بموقػػػػػع  ةلتػػػػػي مػػػػػف أولوياتيػػػػػا مطابقػػػػػة المسػػػػػمخ لمشػػػػػروط الخاصػػػػػاو  ,تػػػػػرخيص مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف

ات فػػػػػػػػي قػػػػػػػػانوف الصػػػػػػػػحة وقػػػػػػػػانوف ؾ بعػػػػػػػػض التشػػػػػػػػريعلػػػػػػػػىنا فّ ألػػػػػػػػى إضػػػػػػػػافة المنشػػػػػػػػأة ، باإل
الباحػػػػػث ذلػػػػػؾ  يعػػػػػزي .قػػػػػة المسػػػػػمخ لمشػػػػػروط الخاصػػػػػةعمػػػػػى مطاب الزراعػػػػػة والصػػػػػناعة  تػػػػػنّص 

خاصػػػػػة تضػػػػػمف  قيػػػػػاـ العامػػػػػؿ بغسػػػػػؿ يديػػػػػو وتعقيميػػػػػا قبػػػػػؿ  بسػػػػػبب وجػػػػػود مغاسػػػػػؿ ومعػػػػػداتٍ 
 ى وجػػػػود إجػػػػراءات ونشػػػػرات إرشػػػػادية تحػػػػثّ , باإلضػػػػافة إلػػػػانتقالػػػػو لمعمػػػػؿ مػػػػع المنػػػػتج النيػػػػائي
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ف ىنالػػػػػؾ بعػػػػػض عمػػػػػى أ عػػػػػالوةً  .ة الشخصػػػػػية مثبتػػػػػة فػػػػػي داخػػػػػؿ أقسػػػػػاـ المسػػػػػمخعمػػػػػى النظافػػػػػ
المسػػػػػػالخ  حاصػػػػػػمة عمػػػػػػى شػػػػػػيادة الجػػػػػػودة الفمسػػػػػػطينية والتػػػػػػي تؤكػػػػػػد بػػػػػػأف منتجاتيػػػػػػا مطابقػػػػػػة 

  لممواصفات الفمسطينية.
  يػػػػتـ تخػػػػزيف أدوات الوقايػػػػة الشخصػػػػية لضػػػػماف عػػػػدـ حػػػػدوث "  عمػػػػى ا الفقػػػػرة التػػػػي تػػػػنصأّمػػػػ

ر المنخفضػػػػػػػة والعاليػػػػػػػة التػػػػػػػي قػػػػػػػد تظيػػػػػػػر مػػػػػػػف أدوات الوقايػػػػػػػة تمػػػػػػػوث متبػػػػػػػادؿ بػػػػػػػيف المخػػػػػػػاط
 70بنسػػػػػبة مئويػػػػػة % 3.5نػػػػػى قيمػػػػػة حيػػػػػث جػػػػػاءت بمتوسػػػػػط حسػػػػػابي أدكانػػػػػت   " الشخصػػػػػية

مخصصػػػػػػػة   أمػػػػػػػاكفيوجػػػػػػػد فػػػػػػػي المسػػػػػػػالخ و بأّنػػػػػػػ عػػػػػػػزى ذلػػػػػػػؾويَ  ,حيػػػػػػػث كانػػػػػػػت بدرجػػػػػػػة كبيػػػػػػػرةٍ 
مػػػػف حيػػػػث ثػػػػات نتقػػػػاؿ المموّ إمػػػػف  لػػػػألدوات الخاصػػػػة بالوقايػػػػة الشخصػػػػية التػػػػي  تضػػػػمف الحػػػػدّ 

ف الحػػػػػد مػػػػػف اة وأغطيػػػػػة الػػػػػرأس التػػػػػي تسػػػػػتعمؿ لمػػػػػرة واحػػػػػدة لضػػػػػمؿ الخاّصػػػػػيػػػػػاألحذيػػػػػة والمراي
 تموث  منتجات لحـو الدواجف. 

 الرئيس الثاني  النتائج المتعمقة لسؤال الدراسة

  والذي ينص عمى :

ىل ىناك فروقات في إجابات المبحوثين حول مدى تطبيق الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة 
) موقع المسمخ, الضابطةمنتجات في مسالخ الدواجن بالمحافظات الشمالية تعزى لممتغيرات ال

 الوظيفة, المؤىل العممي, الدوام, سنوات الخبرة(؟

مدى تطبيؽ الشروط عمى ولى لمتعرؼ دراسة الفرضية األ تـجؿ اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ أومف 

واجف بالمحافظات الشمالية تعزى لممتغيرات الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الد

مف خالؿ استجابة المبحوثيف  ) موقع المسمخ, الوظيفة, المؤىؿ العممي, الدواـ, سنوات الخبرة(الضابطة

ختبارات المعممية والالمعممية في ضوء مقاربة توزيعات المحاور فحص اإلتـ  ذلؾ قبؿ ولكف ،ستبانةلإل

وذلؾ ، 50ؿ مف , كوف عدد أفراد العينة أق(Shapiro-Wilk) ختبارات الطبيعية بإستخداـ المتوزيع

البيانات تتوزع توزيعًا طبيعيًا اـ ال ، وىو اختبار ضروري في حالة اختبار  إذا ما كانتلمعرفة 

  .الفرضيات ألف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف يكوف توزيع البيانات طبيعياً 
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-Shapiroلممؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ لالستمارة  فحص التوزيع الطبيعيوتـ إجراء 

Wilk,  ّقيمة مستوى الداللة المحسوبة  فّ ف أحيث تبي(Sig ) ىي أكبر لالختبار في جميع المؤشرات
التوزيع لمدرجة الكمية لجميع  فّ إو بالتالي ف لمتوزيع الطبيعي، مساوٍ  التوزيعَ  فّ أب ديؤكّ ما ، (0.05)مف 

 .ي التوزيع الطبيعيالفئات تساو 
 .(Shapiro-Wilk) اختبار اختبار التوزيع الطبيعي (: 7.4جدوؿ رقـ )

 مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة االختبار  المحور 
بتطبيؽ الشروط الصحية  الدواجف مدى التزاـ مسالخ

 بالمسمخالخاصة 
0.836 6 0.120 

 بتطبيؽ الشروط الصحية الدواجف مدى التزاـ مسالخ
 بالمنتجالخاصة 

0.810 6 0.072 

بتطبيؽ الشروط الصحية  الدواجف مدى التزاـ مسالخ
 بالعامميفالخاصة 

0.919 6 0.502 

 0.322 6 0.891  الدرجة الكمية
 

مػف لمدرجػة الكميػة  أكبػر ف أف قيمة مستوى الداللة ختبار حيث تبيّ ( نتائج اإل7.4ح الجدوؿ رقـ ) يوضّ 

المعمميػة )  ختبػاراتسػتخداـ اإلإويجػب  ,تتبػع التوزيػع الطبيعػيفيػو البيانات  ذا يدؿ عمى أفىو  (0.05)

(  بػػػداًل مػػػف  One WAY ANOVAاختبػػػار العينػػػات المسػػػتقمة )ت( ، واختبػػػار التبػػػايف األحػػػادي 

، واختبػػار كروسػػكاؿ واالس  Man – Whitney Test)اختبػػار مػػاف ويتنػػي معمميػػة االختبػػارات الال

Kruskal Wallis Test  ). 

تجانس فئات المؤشرات المستخدمة في التحميؿ باستخداـ اختبار  (Homoginity)ومف خالؿ فحص 
,Levene Statistic تخدمة في التحميؿ باستخداـ اختباربأف المؤشرات المس, تبّيف (Levene 

Statistic) ّةقيمة مستوى الداللة المحسوب تظير بأف (Sig )برلإلختبار تساوي في جميع المؤشرات أك 
ف جميع الي فإفئات المؤشرات متجانسة، و بالت فّ الفرضية الصفرية بأ ديؤكّ ىذا  فّ أ أي، (0.05)مف 

 الفئات لممؤشرات متجانسة.
Paramitric)باسػػػػتخداـ سػػػػيكوف تحميػػػػؿ البيانػػػػات فػػػػإفّ  (Levene Statistic)تحميػػػػؿ عمػػػػى  وبنػػػػاءاً 

method )  تحميؿوسيكوف( ANOVA  وIndependent samplesوT-tes) مالئـال ىو. 
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 النتائج المتعمقة بفرضيات الدراسة  -2.1.4

 اواًل: نتائج الفرضية األولى 

 والتي تنص عمى:

( بين متوسطات استجابات α ≥ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
واجن العينة حول مدى تطبيق الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الد

موقع المسمخ، الوظيفة، والمؤىل العممي، والدوام، ) الضابطة متغيراتمبالمحافظات الشمالية تعزى ل
 (.وسنوات الخبرة

، One Way ANOVA) جؿ فحص صحة الفرضية ، فقد استخدـ تحميؿ التبايف األحادي )أومف 
 اختبار )ت( لمعينات المستقمة، ونتائج الجداوؿ التالية توضح ذلؾ:

 
  لنتائج المتعمقة بمتغير الموقع. ا1

تطبيػػؽ الشػػروط الصػػحية وأثرىػػا عمػػى سػػالمة لنتػػائج تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ (: 8.4جػػدوؿ رقػػـ ) 
 .موقع المسمخ الضابط متغيرمالمنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية تعزى ل

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الحرية

وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط مت
 المربعات

 مستوى الداللة  قيمة)ؼ(

مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 

 بالمسمخ

 0.359 1.468 0.220 2 0.441 بيف المجموعات
 0.150 3 0.450 داخؿ المجموعات

 5 0.891 المجموع
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 

 بالمنتج

 0.447 1.067 0.170 2 0.339 ف المجموعاتبي
 0.159 3 0.477 داخؿ المجموعات

  5 0.816 المجموع
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 

 بالعامميف

 0.366 1.431 0.330 2 0.660 بيف المجموعات
 0.231 3 0.692 داخؿ المجموعات

 5 1.352 المجموع
0.313  1.753 0.439 2 0.879 بيف المجموعات ة الكمية الدرج

 0.251 3 0.752 داخؿ المجموعات  
 5 1.631 المجموع

 .ANOVA(α≥0.05)* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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مسػتوى  دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ال وانات الواردة في الجدوؿ السابؽ أنّ نالحظ مف خالؿ البي
( باسػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة حػػػوؿ مػػػدى تطبيػػػؽ الشػػػروط الصػػػحية وأثرىػػػا عمػػػى α ≥0.05ة )الداللػػػ

سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشػمالية تعػزى لمتغيػر موقػع المسػمخ ، فقػد بمغػت قيمػة 
ية الصػفر ( وتعني ىذه النتيجة إلى قبػوؿ الفرضػية 0.05( وىذه القيمة أكبر مف )0.313مستوى الداللة )

 .  المتعمقة بمتغير موقع المسمخ

فػػروؽ  فػػي المحػػور األوؿ )مػػدى التػػزاـ مسػػالخ الػػدواجف أيػػة و ال توجػػد ، فإّنػػا بالنسػػبة لمجػػاالت الدراسػػةأّمػػ
بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ( والثاني )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية 

 التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالعامميف(. والثالث )مدى ،الخاصة بالمنتج(
ستجابات عينة الدراسة في  مدى تطبيؽ إلحرافات المعيارية نواإلالمتوسطات الحسابية ولمكشؼ عف 

الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية تعزى لمتغير 
 :(9.4جدوؿ رقـ) جة الكميةموقع المسمخ  لمدر 

المتوسط  العدد موقع المسمخ الدرجة الكمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.387 4.028 4 شماؿ
 ______ 3.773 1 وسط
 ______ 4.660 1 جنوب
 0.422 4.091 6 الكمي

 
فػي تطبيقيػا  ة ىي موحدة لجميػع المسػالخ وال يوجػد فروقػاتف الشروط الصحيّ يعزي الباحث ذلؾ إلى أو 

ىنالػؾ شػروط خاصػة بطبيعػة الموقػع ولػيس  مػع العمػـ بػأفّ  ,و جنػوبفي موقع المسمخ شػماؿ أو وسػط أ
 بموقعو الجغرافي حيث تناولت الدراسة جميع المسالخ المرخصة.      
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 . النتائج المتعمقة بمتغير الوظيفة2

وؽ في مدى تطبيؽ الشروط الصحية (: نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفر 10.4جدوؿ رقـ )
 الوظيفة.  الضابط متغير موأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية تعزى ل

مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  مصدر التبايف المجاؿ
 المربعات

متوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  درجة الحرية
 المربعات

مسػػػػػػتوى  قيمة)ؼ(
 الداللة 

مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية 

 الخاصة بالمسمخ

 0.910 0.207 2 0.415 بيف المجموعات
 

0.491 
 2280. 3 6830. داخؿ المجموعات 

 5 1.098 المجموع 
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية 

 الخاصة بالمنتج

 0.872 0.213 2 0.426 بيف المجموعات
 

0.503 
 2440. 3 7320. داخؿ المجموعات 

  5 1.158 وعالمجم
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية 

 الخاصة بالعامميف

 1.074 0.417 2 0.835 بيف المجموعات
 

0.445 
 3880. 3 1.165 داخؿ المجموعات 

 5 2.000 المجموع 
 1.365 0.264 2 0.528 بيف المجموعات الدرجة الكمية 

 
0.379 

 1930. 3 5800. داخؿ المجموعات 
 5 1.108 المجموع 

 ANOVA(α≥0.05)* )داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 
تىجد فسوق ذات داللة إحصائًة  ال نهًانات الىازدة يف اجلدول الشابق أنالحغ من خالل الب

( باستجابات أفساد عًنة الدزاسة حىل مدى تطبًق الشسوط α ≥0.05مشتىى الداللة ) دعن

لى سالمة املنتجات يف مشاخل الدواجن باحملافعات الشنالًة تعزى ملتغري الصحًة وأثسها ع

( وتعين 0.05( وهره القًنة أكرب من )0.379الىظًفة ، فقد بلغت قًنة مشتىى الداللة ) 

 هره النتًجة إىل قبىل الفسضًة الصفسية املتعلقة مبتغري نىع الىظًفة  . 
جػػػد فػػػروؽ  فػػػي المحػػػور األوؿ )مػػػدى التػػػزاـ مسػػػالخ الػػػدواجف أمػػػا بالنسػػػبة لمجػػػاالت الدراسػػػة ، فإنػػػو ال تو 

بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ( والثاني )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية 
 الخاصة بالمنتج( والثالث )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالعامميف(. 

نتائج اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  ولمكشؼ عف الفروقات بيف
في  مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات  العينة

 (.11.4الشمالية تعزى لمتغير الوظيفة  لمدرجة الكمية جدوؿ رقـ )
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ط المتوس العدد الوظيفة الدرجة الكمية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ______ 4.67 1 مسؤوؿ جودة
 0.43 4.15 4 طبيب بيطري

 ______ 3.64 1 مسؤوؿ إنتاج  
 0.47 4.15 6 الكمي

اد العينة لالستبانة لكوف جميع نو ال يوجد فروقات في نوع الوظيفة حسب إستجابة افر أويعزى ذلؾ الى 
ومياميـ الوظيفية تؤىميـ لتطبيؽ الشروط الصحية عمميـ لعينة ىـ متخصصيف و طبيعة راد اأف

 .لضماف جودة المنتج النيائي

 . النتائج المتعمقة بمتغير المؤىل العممي3
جؿ فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغير المؤىؿ العممي، فقد استخدـ اختبار )ت( أومف 

 لمعينات المستقمة ونتائج الجدوؿ التالي توضح ذلؾ:
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروؽ في مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى  (:12.4جدوؿ رقـ )

   لممتغير الضابط المؤىؿ العممي.تعزى ظات الشمالية سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحاف
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية 

 الخاصة بالمسمخ

 مستوى الداللة* يمة)ت(ق االنحراؼ المتوسط  العدد المؤىؿ
بكالوريوس طبيب 

 بيطري
4 4.36 0.33 2.936 0.043* 

 0.09 3.61 2 بكالوريوس
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية 

 الخاصة بالمنتج

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراؼ المتوسط العدد المؤىؿ
بكالوريوس طبيب 

 بيطري
4 4.36 0.48 1.624 0.180 

 0.03 3.77 2 بكالوريوس
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية 

 الخاصة بالعامميف

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراؼ المتوسط العدد المؤىؿ
بكالوريوس طبيب 

 بيطري
4 4.29 0.66 0.580 0.593 

 0.70 3.95 2 بكالوريوس
 مستوى الداللة* قيمة)ت( النحراؼا المتوسط العدد المؤىؿ الدرجة الكمية 

بكالوريوس طبيب 
 بيطري

4 4.34 0.46 
1.555 0.195 

 0.19 3.78 2 بكالوريوس
 .(α ≥0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
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ذات داللة إحصائًة  اتتىجد فسوق ال هّنأًانات الىازدة يف اجلدول الشابق نالحغ من خالل الب

( باستجابات أفساد عًنة الدزاسة حىل مدى تطبًق الشسوط α ≥0.05عن مشتىى الداللة )

الصحًة وأثسها على سالمة املنتجات يف مشاخل الدواجن باحملافعات الشنالًة تعزى ملتغري 

( 0.05( وهره القًنة أكرب من )0.195املؤهل العلنٌ ، فقد بلغت قًنة مشتىى الداللة ) 

 سية املتعلقة مبتغري املؤهل العلنٌ  . وتعين هره النتًجة إىل قبىل الفسضًة الصف

في المحور األوؿ )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ   اتفروق ىنالؾأما بالنسبة لمجاالت الدراسة ، 
بداللة المتوسط  (بكالوريوس طبيب بيطريالشروط الصحية الخاصة بالمسمخ( ولصالح مستوى مؤىؿ )

وفي  ,(3.61نما بمغ متوسط مؤىؿ )بكالوريوس( الحسابي )بي (4.36الحسابي الذي بمغ ليذا المستوى )
ال توجد فروؽ في المحور الثاني )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة  المقابؿ

 بالمنتج(. وفي المحور الثالث )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالعامميف(.
اد العينة لالستبانة لكوف جميع ال يوجد فروقات في نوع الوظيفة حسب إستجابة افر و ويعزى ذلؾ إلى أنّ 

راد العينة ىـ مف حممة الشيادات الدراسية ويتمتعوف بتخصصات عممية )طبيب بيطري، تصنيع أف
ف يكوف ؿ أ،  ويفضّ غذائي( تؤىميـ لتطبيؽ األنظمة والمعايير الدولية التي تضمف سالمة المنتج النيائي

بداًل مف بكالوريوس خاصة في المراحؿ الميمة والتي تعتبر بمثابة نقاط حرجة   اً بيطري اً موظؼ طبيبال
لى مراحؿ الذبح والمعاينة الجراء الفحوصات , باإلضافة إمثؿ مرحمة االستالـ لمتأكد مف سالمة الطيور

 الظاىرية لمتأكد مف سالمة المنتجات.
  

 . النتائج المتعمقة بمتغير الدوام4
ر الدواـ، فقد استخدـ اختبار )ت( لمعينات جؿ فحص صحة الفرضية المتعمقة بمتغيّ أومف 

  المستقمة ونتائج الجدوؿ التالي توضح ذلؾ:
تطبيق الشروط الصحية وأثرىا عمى في مدى نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق  (:13.4جدول رقم )

   .الدوام الضابط متغيرمية تعزى لسالمة المنتجات في مسالخ الدواجن بالمحافظات الشمال
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 

 بالمسمخ

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراؼ المتوسط  العدد الدواـ
 0.337 1.089 0.39 4.31 3 دواـ كامؿ
 0.51 3.90 3 دواـ جزئي

مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
الخاصة  بتطبيؽ الشروط الصحية

 بالمنتج

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراؼ المتوسط العدد الدواـ
 0.106 2.079 0.51 4.48 3 دواـ كامؿ
 0.13 3.85 3 دواـ جزئي

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراؼ المتوسط العدد الدواـمدى التزاـ مسالخ الدواجف 
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بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 
 بالعامميف

امؿدواـ ك  3 4.45 0.72 1.072 0.344 
 0.50 3.90 3 دواـ جزئي

 مستوى الداللة* قيمة)ت( االنحراؼ المتوسط العدد الدواـ الدرجة الكمية 
 0.53 4.41 3 دواـ كامؿ

1.564 0.193 
 0.23 3.88 3 دواـ جزئي

 .(α ≥0.05* )دال إحصائيا عند مستوى الداللة 
مستوى  دتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عن ال ونّ أردة في الجدوؿ السابؽ يانات الوانالحظ مف خالؿ الب

( باستجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى α ≥0.05الداللة )
سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية تعزى لمتغير الدواـ ، فقد بمغت قيمة مستوى 

( وتعني ىذه النتيجة إلى قبوؿ الفرضية الصفرية 0.05( وىذه القيمة أكبر مف )0.193الداللة ) 
 المتعمقة بمتغير الدواـ  . 

في المحور األوؿ )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ ت الدراسة ، فإنو ال توجد فروؽ أما بالنسبة لمجاال
ؽ الشروط تزاـ مسالخ الدواجف بتطبيالشروط الصحية الخاصة بالمسمخ( وفي المحور الثاني )مدى ال

وفي المحور الثالث )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية  الصحية الخاصة بالمنتج(
 الخاصة بالعامميف(. 
, راد العينػػة لالسػػتبانةؼ حسػػب إسػػتجابة أفػػو ال يوجػػد فروقػػات فػػي طبيعػة دواـ الموظّػػّنػػويعػزى ذلػػؾ إلػػى أ

ذات  المقػابالت الشخصػية وجمػع البيانػات مػف المسػالخ بػأف ىنالػؾ مسػالخجراء حيث لوحظ مف خالؿ إ
تحتػػاج إلػػى دواـٍ ات إنتاجيػػة متوسػػطة و وىنالػػؾ مسػػالخ ذ ,كامػػؿٍ  لػػى دواـٍ طاقػػة إنتاجيػػة عاليػػة وتحتػػاج إ

كامٍؿ,  و دواـٍ جزئي أ دواـٍ بوىذا ال يؤثر في تطبيؽ الشروط الصحية سواء كانت   ,حسب الطمب جزئيّ 
 التطبيؽ في األنظمة المتبعة لضماف سالمة المنتجات النيائية.  بحيث يكوف
  . النتائج المتعمقة بمتغير عدد سنوات الخبرة5
نتائج تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ في مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا (:14.4جدوؿ رقـ )

 .سنوات الخبرة الضابط متغيرمى لعمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات الشمالية تعز 
مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  مصدر التبايف المجاؿ

 المربعات
درجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 الحرية
متوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 المربعات
 مستوى الداللة  قيمة)ؼ(

مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 

 بالمسمخ

 0.565 0.150 2 0.301 بيف المجموعات
 

0.619 
 2660. 3 7980. داخؿ المجموعات 

 5 1.098 المجموع 
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 

بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 
 3.394 0.402 2 0.803 بيف المجموعات

 
0.170 

 1180. 3 3550. داخؿ المجموعات 



85 
 

 5 1.158 المجموع بالمنتج
مدى التزاـ مسالخ الدواجف 

بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة 
 بالعامميف

 1.209 0.446 2 0.893 بيف المجموعات
 

0.412 
 3690. 3 1.107 داخؿ المجموعات 

 5 2.000 المجموع 
 1.905 0.310 2 0.620 بيف المجموعات الدرجة الكمية

 
0.292 

داخؿ  
 المجموعات

.4880 3 .1630 
 

 5 1.108 المجموع
 .ANOVA((α≥0.05)* )داؿ إحصائيا عند مستوى الداللة 

تىجد فسوق ذات داللة إحصائًة  ال أّنهل البًانات الىازدة يف اجلدول الشابق نالحغ من خال

( باستجابات أفساد عًنة الدزاسة حىل مدى تطبًق الشسوط α ≥0.05مشتىى الداللة ) دعن

الصحًة وأثسها على سالمة املنتجات يف مشاخل الدواجن باحملافعات الشنالًة تعزى ملتغري 

( وهره القًنة أكرب من 0.292لغت قًنة مشتىى الداللة ) عدد سنىات اخلربة ، فقد ب

 وتعين هره النتًجة قبىل الفسضًة الصفسية املتعلقة مبتغري عدد سنىات اخلربة  .  ,(0.05)

أما بالنسبة لمجاالت الدراسة ، فإنو ال توجد فروؽ  في المحور األوؿ )مدى التزاـ مسالخ الدواجف 
المسمخ( والثاني )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة ب

 الخاصة بالمنتج(. والثالث )مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالعامميف(. 
ستجابات أفراد نحرافات المعيارية إلختبار المتوسطات الحسابية واإلإلمكشؼ عف الفروقات بيف نتائج و 

ة وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف بالمحافظات مدى تطبيؽ الشروط الصحيّ ي فالعينة 
 (.15.4جدوؿ رقـ ) عدد سنوات الخبرة  لمدرجة الكميةى إلالشمالية تعزى 
المتوسط  العدد الخبرة الدرجة الكمية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

سنوات 5أقؿ مف   2 4.23 0.61 
سنوات 10سنوات وأقؿ مف  5  1 4.78 ______ 

سنة 15سنوات وأقؿ مف  10  3 3.88 0.23 
 0.47 4.15 6 الكمي

 
معمومػات ومػؤىالت  يػة ولػدييـممالموظفيف المختصػيف ىػـ مػف حممػة الشػيادات الع فّ ويعزى ذلؾ إلى  أ

 واضػػحة يػػتـ تطبيقيػػا مػػف قبػػؿفكػػؿ مسػػمخ يتبػػع أنظمػػة  ,كافيػػة لتطبيػػؽ األنظمػػة واإلجػػراءات الصػػحيحة
 عف سنوات خبرة الموظؼ.  النظر  بغّض  الموظؼ
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 ثانيًا: نتائج الفرضية الثانية 

 والتي تنص عمى:

تموث منتجات المسالخ  بين  (α ≤ 0.05) ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عالقةتوجد ال 
مين( في تطبيق الشروط الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامببكتيريا السالمونيال وبين مدى 

 .مسالخ الدواجن
 

 Pearson Matrix)تـ استخداـ مصفوفة بيرسوف ة الثانية، أجؿ فحص صحة الفرضيّ  مف

Correlation ) ( مدى تطبيق الشروط الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج لداللة العالقة بيف

تموث ) متغيروال والخاص باستجابة المبحوثيف عمى أداة الدراسة  (والعاممين( في مسالخ الدواجن

 ( يوضح ذلؾ:17.4، والجدوؿ )الخاص بالفحص المخبري ( منتجاتيا ببكتيريا السالمونيال

مػػػدى تطبيػػػػؽ الشػػػػروط ر المسػػػػتقؿ )بػػػيف  المتغّيػػػػلمعالقػػػػة معامػػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػػوف ( 16.4جػػػدوؿ رقػػػػـ )
ف تمػػػػوث بػػػػير التػػػػابع  )( والمتغّيػػػػالصػػػػحية) الخاصػػػػة بالمسػػػػمخ والمنػػػػتج والعػػػػامميف( فػػػػي مسػػػػالخ الػػػػدواجف

 .(  في مسالخ الدواجفمنتجاتيا ببكتيريا السالمونيال

تموث منتجاتيا ببكتيريا  الدرجة الكمية 
 السالمونيال

مدى تطبيق الشروط الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج 
 والعاممين( في مسالخ الدواجن

 0.529- معامؿ االرتباط ر
 0.280 الداللة اإلحصائية

 .(0.01ستوى داللة )داؿ إحصائيًا عند م **
 .(0.05داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )  *

مدى إلى وجود عالقة سالبة  عكسية  غير دالة  إحصائيًا بيف محور ) السابؽتشير نتائج الجدوؿ  

تموث ( ومحور )تطبيق الشروط الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج والعاممين( في مسالخ الدواجن

 ( . 0.280( عند مستوى داللة )  -0.529مقدارىا )  (ونيالمنتجاتيا ببكتيريا السالم
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ة في المسمخ كمما قؿ تموث منتجات ىتماـ في تطبيؽ الشروط الصحيّ و كمما زاد اإلنّ أي بمعنى أ
ما زاد تموث ة في المسالخ كمّ ىتماـ بتطبيؽ الشروط الصحيّ اإل وكمما قؿّ  ,المسالخ في بكتيريا السالمونيال

 السالمونيال. منتجاتيا ببكتيريا

 -: الدراسة نتائجمناقشة  -2.4
  ّمدى تموث منتجات مسالخ الدواجف ببكتيريا السالمونيال قميؿ حيث تشير نتائج فحص  ف أفّ تبي

%( فقط مف عينات الدجاج في المسمخ 1.1العينات المأخوذة إلى وجود نسبة تموث مقدارىا )
التي  (Geertrui Rasschaert,2007 )األوؿ، وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة 

  دراسة قؿ بكثير مف الكمبيموباكتر، ومعأ المحوـ بالسالمونيال ولكف بشكؿٍ  أظيرت تموث بعض
(Abedelrhman Khalifa Omar,2018)  التي كشفت عف وجود تموث في مجازر

 .الدواجف األوتوماتيكي في والية الخرطـو ، وكذلؾ في مجازر الذبح التقميدية
ث موّ ت التي أظيرت أفّ  (SARA GONZALEZ BODI،2014)تمؼ مع نتائج دراسة وتخ
أي ما يصؿ إلى النصؼ  ,مف األسطح الداخمية لممنشاة بالسالمونيال 108صؿ أعينة مف  40

ي انتشار تموث السالمونيال فالتي كشفت  (Maung San Myint,2004)تقريبًا. ومع دراسة 
 Man Ha Anh)ومع نتائج دراسة  ٪،23منتجات لحوـ الدواجف بنسبة  

NGUYEN,2012)  ّمعدؿ انتشار تموث السالمونيال في عينات دجاج  التي أظيرت أف
الذبيحة الخاـ الكامؿ بالتجزئة في ىانوي خالؿ فصؿ الصيؼ في الفترة مف يونيو إلى يوليو 

 التي أظيرت أفّ  (SUWIT CHOTINUN,2015)٪، ومع دراسة  66.5كاف  2011
 Shorok. R. El)ة، ومع نتائج دراسة الدواجف الحيّ ٪ في  3.17سالمونيال انتشار ال

(Nakhala,2013 , ّمف العينات سالبة  ف عينةيمائة وتسعة وثالث التي كشفت عف أف
 Hiba Hashim Mohamed Ali)عينة كانت إيجابية، ومع دراسة  11و  ,لمسالمونيال

Ziada,2007)  ّ102مانوف بكتيريا سالبة الجراـ مفو تـ عزؿ سبعة وثالتي كشفت عف أن 
 (Jonathan Diaz-Huiعينة أظيرت عدـ وجود نمو البكتيريا، ومع دراسة) 15عينة بقيت 

% وفرشة التربية 83.33ث بالسالمونيال بنسبة الماء في مزارع الدواجف مموّ  فّ أالتي كشفت ب
بنسبة  يّ ومف الدجاج الح ,%33.33ومف األعالؼ بنسبة  ,%75في المزرعة بنسبة 

12.5.% 
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  ّة وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ الدواجف جاءت نتيجة مدى تطبيؽ الشروط الصحي
الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ، و الشروط الصحية بمحاورىا )بالمحافظات الشمالية 

 وكاف أعالىا ,كبيرةً  حية الخاصة بالعامميف في المسمخ(الخاصة بالمنتج، والشروط الص
( ط الصحية الخاصة بالعامميف في المسمخ( وأدناىا )الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ)الشرو 

جاءت أعمى فقرات  ، فيما ة كبيرةً بدرجة كبيرة  لكؿ منيا ، وكانت االستجابة عمى الدرجة الكميّ 
: موقع المسمخ لشروط الصحية الخاصة بالمسمخ( ىي)مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ ا

ف أرضية تتكوّ ، و  دوريّ  ص وترحيؿ الحاويات بشكؿٍ يتـ التخمّ ، و  منشآت الغذائيةبعيدًا عف ال
  العازلة المواد بإحدى اةالمغطّ  المسمحة الخرسانة مف أو البالط مف دجيّ  نوعٍ  المسمخ مف

(، وأدناىا التنظيؼ سيؿِ  مة بشكؿٍ ومصمّ  مناسبٌ  وميالنيا ,المقاومة عالية لإلنزالؽ المانعة
تتوفر ، و  في نظاـ الصرؼ الصحي لمشبكة داخؿ المصنع عف شبكة المجارييوجد فصؿ )

األبواب مصنوعة  ، وفات الصمبة في نظاـ الصرؼ الصحيّ مصائد لترسيب الدىوف والمخمّ 
 .( مف مواد غير قابمة لمصدأ وسيمة التنظيؼ

  فّ أالتي كشفت ب (Krishna Prasad Subed,2019)النتائج مع دراسة  وتختمؼ ىذه
ة التي تسبب المزيد مف مخاطر لمجازر ال تقـو بممارسة الحد األدنى مف الممارسات الصحيّ ا

 وتفتيش المزرعة األغذية في سمسمة لحـ الفروج، وال يوجد تنفيذ لمقواعد والموائح لرصدِ  سالمةِ 
ظيرت أالتي   (Dr. Rajesh Kumar,2006)وتاجر التجزئة وتختمؼ مع دراسة  الخوالمس

٪( لدييـ 19.5يـ فقط )، وُخمسُ تحتية محدودةالبنية المرافؽ مف ٪( 62.8ة )بيّ األغم بأفّ 
 لمذبح. صالحٌ  ترخيٌص 

 ( مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة أظيرت الدراسة أعمى فقرات
أنحاء المسمخ ويتـ التطيير بشكؿ يومي لجميع  يوجد تنظيؼ فوري لجميعِ : ( فكانتبالمنتج

يتـ ، و  لى المسمخإليفة يمنع دخوؿ الحيوانات األ، و  اكف والمعدات الخاصة بالمسمخاألم
يتـ فحص عينات دورية لمنتجات ا أدناىا فكانت : مّ أ. شطؼ الذبائح  قبؿ نزع األحشاء

نتاج مؤىمة ات عمى خط اإلاألجيزة والمعدّ ، و ىا مف بكتيريا السالمونيالالدواجف لمتأكد مف خموّ 
و  واد الدخيمة )المموثات الفيزيائية مثؿ الخشب او الزجاج او البالستؾ ...وغيرىا(.لتكشؼ الم

دة مف حيث طريقة الحفظ ودرجات دة والمحوـ المجمّ ز بيف لحوـ الدجاج المبرّ يتوفر نظاـ يميّ 
 الحرارة وتاريخ صالحيتيا.
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شادات ر عطاء اإلإ التي بينت بأف (SUWIT CHOTINUN,2015) وتتفؽ مع نتائج دراسة 
( وتطبيقيا GMPصحاب العالقة في المسالخ مثؿ )سمطة سالمة الغذاء التايمندية أل مف قبؿ

 ث بالبكتيريا العصوية والسالمونيال.في التموّ  واضحٍ  نخفاضٍ إلى إى دّ أ
  ( فكانت مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالعامميفوأعمى فقرات )

ة باإلشراؼ عمى تنفيذ أتقوـ المنش، و ية او  أوتوماتيكية كافية لمعامميفىنالؾ مغاسؿ يدو : 
يتوفر غرؼ خاصة  لغيار ، و ة بالنظافة الشخصيةجراءات والسياسات الخاصّ وتوثيؽ اإل

يتـ تخزيف أدوات الوقاية الشخصية لضماف عدـ حدوث تموث ا أدناىا فكانت : أمّ . العامميف
يتـ ، و  والعالية التي قد تظير مف أدوات الوقاية الشخصيةمتبادؿ بيف المخاطر المنخفضة 

لضماف استخداـ المعدات  توفير التدريب المناسب لمموظفيف لرفع كفاءتيـ في المسمخ
رشادية الخاصة  التي الالفتات اإل ر في قاعات المسمخِ تتوفّ و  .(.الصحيحة والتقنيات المناسبة

 .العامميف عمى النظافة الشخصية تحثّ 
معرفة  ( التي كشفت بأفّ ABEER ISMAIL TOM ABLAH) تفؽ ىذه النتائج مع دراسةوت

ف صحة وسالمة أمسالخ التصدير بوالية الخرطوـ بشوسموؾ وممارسات العامميف بمسمخيف مف 
ف لدييـ مستوى يالمشارك فّ أع الدراسة مف حيث ولكف تختمؼ م ,%70كانت بنسبة  الغذاء

يـ باألمراض التي متسمـ حوؿ المحوـ ، كما حددوا معرفت٪( ل56.10منخفض مف المعرفة )
 Krishna Prasad)وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة  .تنقميا األغذية

Subed,2019)  ّممارسات النظافة المستخدمة مف قبؿ الجيات الفاعمة  التي كشفت عف أف
، منظمة EPIGذي أوصت بو عف المعيار ال جداً  المختمفة لسمسمة الالحـ ال تزاؿ بعيدةً 

 فّ أ(التي بينت بDr. Rajesh Kumarاألغذية والزراعة / منظمة الصحة العالمية، ودراسة )
ة لمجزارة ضعيفًا بشكؿ ة واألخطار الصحيّ مستوى وعي العماؿ بشأف ممارسات النظافة الصحيّ 

 . ، ومعظميـ كانوا يمارسوف عادات وممارسات غير صحيةٍ واضحٍ 
 دفروؽ ذات داللة إحصائية عن تبيف عدـ وجود ( مستوى الداللةα ≥0.05 باستجابات أفراد )

عينة الدراسة حوؿ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ 
 .الدواجف بالمحافظات الشمالية حسب المتغير الضابط موقع المسمخ
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مسالخ وال يوجد فروقات في تطبيقيا ال ة لجميعِ ة ىي موحدّ الشروط الصحيّ  فّ أى إلويعزى ذلؾ 
بطبيعة الموقع  خاصةً  اً شروط ىنالؾَ  مع العمـ بأفّ  ,في موقع المسمخ شماؿ او وسط او جنوب

 حيث تناولت الدراسة جميع المسالخ المرخصة.       ,وليس بموقعو الجغرافي
  دفروؽ ذات داللة إحصائية عنتبيف عدـ وجود ( مستوى الداللةα ≥0.05باستج ) ابات أفراد

عينة الدراسة حوؿ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ 
 الدواجف بالمحافظات الشمالية حسب المتغير الضابط الوظيفة.

 ,نو ال يوجد فروقات في نوع الوظيفة حسب إستجابة افراد العينة لالستبانةألى إويعزى ذلؾ 
ومياميـ الوظيفية تؤىميـ لتطبيؽ الشروط ف و طبيعة عمميـ لعينة متخصصيلكوف جميع افراد ا

 .الصحية لضماف جودة المنتج النيائي
  دفروؽ ذات داللة إحصائية عنتبيف عدـ وجود ( مستوى الداللةα ≥0.05 باستجابات أفراد )

عينة الدراسة حوؿ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ 
 .محافظات الشمالية حسب المتغير الضابط المؤىؿ العمميالدواجف بال

نو ال يوجد فروقات في نوع الوظيفة حسب إستجابة افراد العينة لالستبانة ألى إويعزى ذلؾ 
لكوف جميع افراد العينة ىـ مف حممة الشيادات الدراسية ويتمتعوف بتخصصات عممية )طبيب 

ف سالمة المنتج والمعايير الدولية التي تضم بيطري، تصنيع غذائي( تؤىميـ لتطبيؽ األنظمة
في المراحؿ  خاصةً  ,بداًل مف بكالوريوس اً بيطري اً ف يكوف الموظؼ طبيبأالنيائي،  ويفضؿ 

افة ضتالـ لمتأكد مف سالمة الطيور باإلحرجة مثؿ مرحمة االس ة والتي تعتبر بمثابة نقاطٍ الميمّ 
 الظاىرية لمتأكد مف سالمة المنتجات.جراء الفحوصات ى مراحؿ الذبح والمعاينة إلإل

  دفروؽ ذات داللة إحصائية عنتبيف عدـ وجود ( مستوى الداللةα ≥0.05 باستجابات أفراد )
عينة الدراسة حوؿ مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ 

 .الدواجف بالمحافظات الشمالية حسب المتغير الضابط الدواـ

نو ال يوجد فروقات في طبيعة دواـ الموظؼ حسب إستجابة افراد العينة أى إل ويعزى ذلؾ
جراء المقابالت الشخصية وجمع البيانات مف المسالخ بأف إحيث لوحظ مف خالؿ  ,لالستبانة

سالخ ذات إنتاجية وىنالؾ م ,كامؿ لى دواـٍ إذات طاقة إنتاجية عالية وتحتاج  ىنالؾ مسالخ
جزئي حسب الطمب وىذا ال يؤثر في تطبيؽ الشروط الصحية سواء  لى دواـٍ إمتوسطة وتحتاج 
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بحيث يكوف التطبيؽ في األنظمة المتبعة لضماف سالمة  ,كامؿ و دواـٍ أدواـ جزئي بكانت  
 المنتجات النيائية. 

  دفروؽ ذات داللة إحصائية عنتبيف عدـ وجود ( مستوى الداللةα ≥0.05 باستجابات أفراد )
مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالخ  عينة الدراسة حوؿ

 .الدواجف بالمحافظات الشمالية حسب المتغير الضابط عدد سنوات الخبرة

ف الموظفيف المختصيف ىـ مف حممة الشيادات العممية ولدييـ  معمومات أى  إلويعزى ذلؾ 
ؿ مسمخ يتبع أنظمة واضحة يتـ فك ,ومؤىالت كافية لتطبيؽ األنظمة واإلجراءات الصحيحة

 النظر عف سنوات خبرة الموظؼ.   تطبيقيا مف قبؿ الموظؼ  بغّض 
 ( مدى تطبيؽ الشروط تبيف وجود عالقة سالبة  عكسية  غير دالة  إحصائيًا بيف محور

تموث منتجاتيا ( ومحور )الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامميف( في مسالخ الدواجف
، بمعنى كمما ازداد مدى تطبيؽ الشروط الخاصة بالمسمخ والمنتج لمونيال(ببكتيريا السا

 .والعامميف قؿ مقدار التموث

نو كمما زاد االىتماـ في تطبيؽ الشروط الصحية في المسمخ كمما قؿ تموث أأي بمعنى 
االىتماـ بتطبيؽ الشروط الصحية في  وكمما قؿّ  ,منتجات المسالخ في بكتيريا السالمونيال

 سالخ كمما زاد تموث منتجاتيا ببكتيريا السالمونيال.الم
 ,ى حمايتيا مف التموثأف إنتاج وحفظ األغذية في الظروؼ المناسبة يؤدي إلويعزى ذلؾ  

فعمى سبيؿ المثاؿ يعتبر التحكـ بدرجة الحرارة والرطوبة في تبريد و تجميد المحـو مف أكثر 
عند التبريد  أفّ بات ومنعيا مف التكاثر، حيث مف خطورة الميكرو  في الحدّ  فاعميةً الوسائؿ 

مف الميكروبات  ى الحدّ ي إليؤدّ  ،ـ فأقؿ18ْ –جميد عند درجة حرارة الت ـ فأقؿ أو4ْدرجة حرارة 
ة، وعمى ذوباف المواد الغذائية المجمد ىإل وال يوجد مؤشرات تشير ,وحفظ المحوـ لخواصيا

لميكروبات وفقداف ونشاط ا لى نموّ دي إمناسبة يؤّ غير  حفظيا بدرجات حرارةٍ  فّ فإ العكس تماماً 
 لى إتالفيا.المواد المحوـ إلى خواصيا وبالتالي إ
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 الفصل الخامس 

 اإلستنتاجات والتوصيات .5

 النتائج الرئيسية 1.5

 حوصلج الدراست الى مجموعت مه النخائج هي:

سالمة المنتجات في  أظيرت الدراسة أف درجة تطبيؽ الشروط الصحية كاف ليا أثر كبير عمى .1
)بالمسمخ، والمنتج  مسالخ الدواجف المرخصة بالمحافظات الشمالية لجميع المحاور الخاصة

 ،والعامميف(
( بيف متوسط العيِّنة لمحاور مدى α ≤ 0.05)ؽ إحصائية عند مستوى الدساللةتبيف وجود فرو  .2

لخ الدواجف والدرجة تطبيؽ الشروط الصحية) الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامميف( في مسا
 .الكمية وبيف تموث منتجاتيا ببكتيريا السالمونيال

( لمدرجة الكمية حيث بمغ مجموع %98.9(تطابؽ لمعينات المفحوصة قد بمغتف نسبة الأتبيف ب .3
وىذا يشير إلى وجود نسبة تموث مقدارىا  ,عينة 174عينة مف أصؿ  172العينات المطابقة 

 في المسمخ األوؿ. %( فقط مف عينات الدجاج 1.1)
مف مدى التزاـ مسالخ الدواجف بتطبيؽ الشروط الصحية الخاصة بالمسمخ أف درجة تبيف   .4

وجية نظر الموظؼ المسؤوؿ في المسمخ كانت ما بيف المتوسطة والكبيرة جدًا، فقد تراوحت 
 .96.6%و 60النسب المئوية عمييا ما بيف %

" كانت اعمى قيمة   مخ بعيدًا عف المنشآت الغذائيةموقع المس أف الفقرة التي تنص عمى "تبيف ب .5
الفقرة التي تنص " يوجد فصؿ في نظاـ الصرؼ الصحي لمشبكة داخؿ بدرجة كبيرة جدًا و 

 .دنى قيمةأالمصنع عف شبكة المجاري "  كانت 
 مػػػػدى التػػػػزاـ مسػػػػالخ الػػػػدواجف بتطبيػػػػؽ الشػػػػروط الصػػػػحية الخاصػػػػة بػػػػالمنتجتبػػػػيف بػػػػأف درجػػػػة  .6

 لموظؼ المسؤوؿ في المسمخ كانت ما بيف المتوسطة والكبيرة جدًا.مف وجية نظر  ا
أف الفقػػػػػػرة التػػػػػػي تػػػػػػنص عمػػػػػػى " يوجػػػػػػد تنظيػػػػػػؼ فػػػػػػوري لجميػػػػػػع أنحػػػػػػاء المسػػػػػػمخ ويػػػػػػتـ تبػػػػػػيف بػػػػػػ .7

   ,عمػػػػػى قيمػػػػػةأوالمعػػػػػدات الخاصػػػػػة بالمسػػػػػمخ " كانػػػػػت التطييػػػػػر بشػػػػػكؿ يػػػػػومي لجميػػػػػع األمػػػػػاكف 
جػػػػػات الػػػػػدواجف لمتأكػػػػػد مػػػػػف فػػػػػي حػػػػػيف الفقػػػػػرة التػػػػػي تػػػػػنص " يػػػػػتـ فحػػػػػص عينػػػػػات دوريػػػػػة لمنت

 دنى قيمة .أمف بكتيريا السالمونيال "  كانت خموىا 
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مػػػػػػػػدى التػػػػػػػػزاـ مسػػػػػػػػالخ الػػػػػػػػدواجف بتطبيػػػػػػػػؽ الشػػػػػػػػروط الصػػػػػػػػحية الخاصػػػػػػػػة تبػػػػػػػػيف بػػػػػػػػأف درجػػػػػػػػة  .8
مػػػػف وجيػػػػة نظػػػػر الموظػػػػؼ المسػػػػؤوؿ فػػػػي المسػػػػمخ كانػػػػت مػػػػا بػػػػيف الكبيػػػػرة والكبيػػػػرة  بالعػػػػامميف

 جدًا.
مغاسػػػػػػػػؿ يدويػػػػػػػػة او  أوتوماتيكيػػػػػػػػة كافيػػػػػػػػة  ىنالػػػػػػػػؾ تبػػػػػػػػيف بػػػػػػػػأف الفقػػػػػػػػرة التػػػػػػػػي تػػػػػػػػنص عمػػػػػػػػى " .9

تقػػػػػـو المنشػػػػػاة باإلشػػػػػراؼ عمػػػػػى تنفيػػػػػذ وتوثيػػػػػؽ االجػػػػػراءات والسياسػػػػػات الخاصػػػػػة  ، ولمعػػػػػامميف
يػػػػػػتـ تخػػػػػػػزيف أدوات "  ا الفقػػػػػػػرة التػػػػػػي تػػػػػػػنّص ّمػػػػػػأكانػػػػػػػت أعمػػػػػػى قيمػػػػػػػة، بالنظافػػػػػػة الشخصػػػػػػية " 

اليػػػػة الوقايػػػػة الشخصػػػػية لضػػػػماف عػػػػدـ حػػػػدوث تمػػػػوث متبػػػػادؿ بػػػػيف المخػػػػاطر المنخفضػػػػة والع
 نى قيمة. أد"  كانت التي قد تظير مف أدوات الوقاية الشخصية 

تبػػػػيف عػػػػدـ وجػػػػود فروقػػػػات فػػػػي إجابػػػػات المبحػػػػوثيف حػػػػوؿ مػػػػدى تطبيػػػػؽ الشػػػػروط الصػػػػحية  .10
وأثرىػػػػا عمػػػػػى سػػػػالمة المنتجػػػػػات فػػػػػي مسػػػػالخ الػػػػػدواجف بالمحافظػػػػػات الشػػػػمالية تعػػػػػزى لممتغيػػػػػرات 

 الدواـ, سنوات الخبرة(؟) موقع المسمخ, الوظيفة, المؤىؿ العممي, الضابطة
 مدى تطبيؽ الشروط الصحية ة  إحصائيًا بيف محورتبيف  وجود عالقة  عكسية  غير دالّ  .11

الخاصة بالمسمخ والمنتج والعامميف( في مسالخ الدواجف ومحور )تموث منتجاتيا ببكتيريا 
 السالمونيال(. 

 اإلستنتاجات 2.5-

 -يمي:أىـ اإلستنتاجات التي توصؿ الييا الباحث ما 

يػػػػتـ تطبيػػػػؽ الشػػػػروط الصػػػػحية فػػػػي مسػػػػالخ الػػػػدواجف المرخصػػػػة بدرجػػػػة كبيػػػػرة لجميػػػػع محػػػػاور  .1
 العامميف(.و المنتج،و المسمخ، بالدراسة الخاصة ) 

تبػػػػػيف بػػػػػأف منتجػػػػػات المسػػػػػالخ المرخصػػػػػة التػػػػػي تػػػػػـ فحصػػػػػيا مخبريػػػػػًا كانػػػػػت مطابقػػػػػة بدرجػػػػػة  .2
 كبيرة جدًا.

ؽ ورقابػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى النظافػػػػػػػػة تبػػػػػػػػيف بأنػػػػػػػػو يتػػػػػػػػوفر فػػػػػػػػي المسػػػػػػػػالخ نظػػػػػػػػاـ خػػػػػػػػاص وبػػػػػػػػرامج توثيػػػػػػػػ .3
 في المسالخ. الشخصية لمعامميف

رخصػػػػػػة  غيػػػػػػر مفصػػػػػػوؿ عػػػػػػف شػػػػػػبكة فػػػػػػي المسػػػػػػالخ المنظػػػػػػاـ الصػػػػػػرؼ الصػػػػػػحي تبػػػػػػيف بػػػػػػأف  .4
 الرئيسية . المجاري

 بحيػػػػػث يػػػػػتـ ,عػػػػػاليتبػػػػػيف بػػػػػأف مسػػػػػتوى التنظيػػػػػؼ والتعقػػػػػيـ فػػػػػي مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف المرخصػػػػػة  .5
يػػػػػػػومي لجميػػػػػػػع األمػػػػػػػاكف  فػػػػػػػوري لجميػػػػػػػع أنحػػػػػػػاء المسػػػػػػػمخ ويػػػػػػػتـ التطييػػػػػػػر بشػػػػػػػكؿٍ التنظيػػػػػػػؼ ال

 .ات الخاصة بالمسمخوالمعدّ 



94 
 

حجػػػػـ العينػػػػات التػػػػي يػػػػتـ فحصػػػػيا مػػػػف منتجػػػػات المسػػػػالخ لمتأكػػػػد مػػػػف خموىػػػػا مػػػػف  تبػػػػيف بػػػػأفّ  .6
 سالمة منتجاتيا. ولكف غير كافية لضمافِ  بكتيريا السالمونيال مقبولةً 

شػػػػػروط كبيػػػػػر بتطبيػػػػػؽ ال العػػػػػامميف فػػػػػي مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف المرخصػػػػػة لػػػػػدييـ وعػػػػػيٌ  تبػػػػػيف بػػػػػأفّ  .7
 الصحية.  

تخػػػػػزيف أدوات الوقايػػػػػة الشخصػػػػػية لضػػػػػماف عػػػػػدـ حػػػػػدوث أمػػػػػاكف خاصػػػػػة لتبػػػػػيف عػػػػػدـ تػػػػػوفير  .8
 بشكؿ كافي. ث متبادؿ تموّ 

لممػػػػػػوظفيف العػػػػػػامميف االقتصػػػػػػادية واالجتماعيػػػػػػة ال يوجػػػػػػد فروقػػػػػػات بػػػػػػيف العوامػػػػػػؿ و تبػػػػػػيف بأّنػػػػػػ .9
سػػػػػالمة  تطبيػػػػػؽ الشػػػػػروط الصػػػػػحية وأثرىػػػػػا عمػػػػػىفػػػػػي مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف وبػػػػػيف الدرجػػػػػة الكميػػػػػة ل

) موقػػػػػع الضػػػػػابطة تعػػػػػزى لممتغيػػػػػرات ,محافظػػػػػات الشػػػػػماليةالمنتجػػػػػات فػػػػػي مسػػػػػالخ الػػػػػدواجف بال
 .المسمخ, الوظيفة, المؤىؿ العممي, الدواـ, سنوات الخبرة(

المنػػػػػػػػػػػتج و المسػػػػػػػػػػػمخ، بىتمػػػػػػػػػػػاـ بالشػػػػػػػػػػػروط الصػػػػػػػػػػػحية الخاصػػػػػػػػػػػة )و كممػػػػػػػػػػػا زاد اإلتبػػػػػػػػػػػيف بأّنػػػػػػػػػػػ .10
السػػػػػػالمونيال وعمػػػػػػى العكػػػػػػس مػػػػػػف  مػػػػػػا قػػػػػػؿ تمػػػػػػوث منتجػػػػػػات المسػػػػػػالخ ببكتيريػػػػػػاالعػػػػػػامميف( كمّ و ،

 ذلؾ كمما قؿ االىتماـ زاد التموث) عالقة عكسية(.
 

 التوصيات 3.5-

ستنتاجات السابقة بأمؿ أف ستنباطيا مف اإلإديـ مجموعة مف التوصيات التي تـ ييتـ ىذا البحث بتق
ضؿ فأى إل تكوف تحت أنظار الوزارات ذات العالقة والمؤسسات المبحوثة بشكؿ خاص لموصوؿ

الحموؿ في إيجاد غذاء سميـ لممستيمؾ وآمف مف التسممات الغذائية وذو جودة عالية، ومف ىذه 
 -التوصيات ما يمي:

جػػػػػػراءات الكفيمػػػػػػة بػػػػػػإلزاـ المسػػػػػػالخ بفصػػػػػػؿ نظػػػػػػاـ الصػػػػػػرؼ قيػػػػػػاـ الجيػػػػػػات الرقابيػػػػػػة باتخػػػػػػاذ اإل .1
 الصحي في المسالخ عف شبكة المجاري الرئيسية.

ات  وفحصػػػػػيا بشػػػػػكؿ دوري ومسػػػػػتمر بحيػػػػػث يجػػػػػب وضػػػػػع برنػػػػػامج مخصػػػػػص لسػػػػػحب العينػػػػػ .2
 يضمف سالمة منتجات المسالخ قبؿ تسويقيا.

)بالمسػػػػػػػػمخ، ىتمػػػػػػػػاـ بالشػػػػػػػػروط الصػػػػػػػػحية الخاصػػػػػػػػة يجػػػػػػػػب العمػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػى زيػػػػػػػػادة الفاعميػػػػػػػػة لإل .3
 .والمنتج ،والعامميف(

متخصصػػػػػػة جػػػػػػراء دراسػػػػػػات وذلػػػػػػؾ بتوجيػػػػػػو طػػػػػػالب الجامعػػػػػػات إل ,تشػػػػػػجيع البحػػػػػػث العممػػػػػػي .4
 .واجف في  المسالخ والنتافات غير المرخصةلمعرفة مدى تموث منتجات الد
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رشػػػػػادية وتوعويػػػػػة لمعػػػػػامميف فػػػػػي المسػػػػػالخ ات الرقابيػػػػػة بتنظػػػػػيـ عقػػػػػد محاضػػػػػرات إقيػػػػػاـ الجيػػػػػ .5
 إلطالعيـ عمى المخاطر المرتبطة بالتموث الغذائي.

عتمػػػػاد ذاتيػػػػة فػػػػي مسػػػػالخ الػػػػدواجف مػػػػف خػػػػالؿ إضػػػػرورة العمػػػػؿ عمػػػػى تطػػػػوير أنظمػػػػة الرقابػػػػة ال .6
 (.HACCPلتحقيؽ المنتوج النيائي السميـ ونظاـ الياسب) الممارسات الصحية 

رتقػػػػػػاء فػػػػػػي منتجػػػػػػات المسػػػػػػالخ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ إعػػػػػػادة دراسػػػػػػة المواصػػػػػػفة الفمسػػػػػػطينية ضػػػػػػرورة اإل .7
 المعتمدة بما يتالئـ مع جودة التصنيع الغذائي.

تالتعػػػػاو  .8 حػػػػاد الصػػػػناعات الغذائيػػػػة مػػػػف أجػػػػؿ إرسػػػػاء تعػػػػاوف ف الكامػػػػؿ بػػػػيف الجيػػػػات الرقابيػػػػة واا
 راقبة منتجات المسالخ والمحافظة عمى جودتيا.وثيؽ لم

تطػػػػػوير نظػػػػػاـ تػػػػػرخيص المؤسسػػػػػات الغذائيػػػػػة والعمػػػػػؿ عمػػػػػى زيػػػػػادة المسػػػػػالخ المرخصػػػػػة فػػػػػي  .9
الػػػػػػوطف بيػػػػػػدؼ زيػػػػػػػادة حجػػػػػػـ وجػػػػػػػودة منتجػػػػػػات المسػػػػػػػالخ فػػػػػػي االسػػػػػػػواؽ الفمسػػػػػػطينية بحيػػػػػػػث 

 نضمف تحقيؽ الربح والسالمة لممستيمؾ عمى حد السواء.
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  :اإلستبانة  3ممحق 
 

 في مسمخ الدواجن         المحترم   حضرة الموظف المسؤول

 تحية وبعد،،، 

ى المنتجػات فػي عمػ وأثرىػاتطبيؽ الشروط الصحية  مدىيقـو الباحث بإجراء دراسة حوؿ " 
(" وقػػد وقػػع عميػػؾ االختيػػار عشػػوائيًا 2018-2017مسػػالخ الػػدواجف بالمحافظػػات الشػػمالية)

سػػتبانة بمػػا يتوافػػؽ لتكػػوف ضػػمف عينػػة الدراسػػة، لػػذا نرجػػو منػػؾ التعػػاوف معنػػا بتعبئػػة ىػػذه اإل
مع وجية نظرؾ، عممًا بأف بيانات الدراسة ستسػتخدـ ألغػراض البحػث العممػي فقػط، وسػيتـ 

ظ عمػػى سػػريتيا، وال يطمػػب منػػؾ كتابػػة اسػػمؾ أو مػػا يشػػير إليػػؾ، شػػاكريف لػػؾ حسػػف الحفػػا
 تعاونؾ.

 

 

 

  منصور غرابةإشراؼ: د.     عبد الرحمف احمد إعداد الطالب:
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 القسم االول:  المعمومات العامة
 )  ( شماؿ       )  (  وسط      )  ( جنوب لمسمخ اموقع  .1
   مساحة المسمخ ) متر مربع( .2
   الطاقة اإلنتاجية لممسمخ ) طف بالساعة( .3
 )  ( ضابط جودة الموظؼ المسؤوؿ .4

 )  ( فني مختبر
 )  ( طبيب بيطري

 )  ( مسؤوؿ االنتاج
 )  ( دبمـو فأقؿ  المؤىؿ العممي .5

 )  ( بكالوريوس طبيب بيطري
 )  ( بكالوريوس 

 )  ( دراسات عميا
 )  ( دواـ كامؿ الدواـ .6

 )  ( دواـ جزئي
 سنوات 5)  ( أقؿ مف  سنوات الخبرة عدد .7

 سنوات  10سنوات وأقؿ مف  5)  ( 
 سنة  15سنوات وأقؿ مف  10)  ( 
 سنة فأكثر 15)  ( 

 القسـ الثاني: محاور الدراسة
أوافؽ  المحور الرقـ

 بشدة
ال أوافؽ  ال أوافؽ محايد أوافؽ

 بشدة
 الشروط الصحية الخاصة بالمسمخالمحور االول         

      قع المسمخ مقاـ بعيدًا عف المناطؽ العمرانيةمو   .23
      المسمخ بعيدًا عف المنشآت الغذائية.موقع   .24
المسمخ بعيدًا عف أي منشأة صناعية أخرى  موقع  .25

 .غير غذائية ذات تأثير سمبي عمى البيئة
     

      .آلفات والقوارضمحمي مف االموقع   .26
      .لكيربائيا لمتيار دائـ مصدر بالموقع يتوفر  .27
      الصالحة مياهمل دائـ مصدر بالموقع يتوفر   .28
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 األخرى. المساعدة والخدمات اآلدمي لإلستيالؾ
يوجد فصؿ واضح ومميز بيف شبكة المياه    .29

المعدة لالستخداـ في التصنيع عنيا في عمميات 
 .التنظيؼ 

     

 والتخمص الصحي لمصرؼ مأمونة وسيمة توفر  .30
 . صمبةال النفايات مف

     

تتوفر مصائد لترسيب الدىوف والمخمفات الصمبة   .31
 في نظاـ الصرؼ الصحي.

     

يوجد فصؿ في نظاـ الصرؼ الصحي لمشبكة   .32
 .داخؿ المصنع عف شبكة المجاري

     

انًجًُ  .33 يضسم فٍ يغطس انًسهز فٍ َتىفز

 .نىضغيذهىلنهتطهُز
     

ات يتوفر في المسمخ ثالجات لمتبريد وثالج  .34
لمتجميد  تتناسب مع الطاقة اإلنتاجية

     

      .مجسات لمحرارة والرطوبة يتوفر في المسمخ  .35
 وَتكىٌ ويستىٌ أيهس ويُبست انسقف ارتفبع  .36

 الو نهذزارح وػبسنخ نالدتزاق يقبويخ يىاص يٍ
 .ثبنزطىثخ تأثزت

     

مطميػػػة فػػػي مػػػواد انجدددضراٌتتكدددىٌيدددٍثدددالطاو  .37
هددخناليتصددباوسبنُددخيددٍغُددزببثطػػالء آمنػػو 

 .ومصممة بشكؿ سيؿ التنظيؼانشقىق

     

 أو انجالط يٍ جُض َىع يٍتتكىٌأرضُخانًسهز  .38
 انًىاص ثإدضي انًغطبح انًسهذخ انشزسبَخ يٍ

 انًقبويخ ػبنُخ نإلَشالق انًبَؼخ  انؼبسنخ

 ومصممة بشكؿ سيؿ التنظيؼ يُبست ويُالَهب

     

غ  .39 يىاص يٍ يصُىػخ نهصضأاألثىاة ببثهخ ُز

 .وسههخانتُظُف
     

انذشزاد  .40 نضسىل يبَؼخ ثستبئز يشوصح األثىاة

وانقىارض.
     

األتزثخ  .41 تزاكى تًُغ ثطزَقخ يصًًخ انُىافذ

انطجُؼُخ انتهىَخ نتأيٍُ نهفتخ وببثهخ وانًهىثبد

 .وسههخانتُظُف

     

يتوفر مكاف مخصص لتنظيؼ الشاحنات بعد   .42
 تفريغ الطيور.

     



114 
 

ومانعة لمتسرب  مغطاةيتوفر في الموقع حاويات   .43
. 

     

      يتـ التخمص وترحيؿ الحاويات بشكؿ دوري.  .44
 الشروط الصحية الخاصة بالمنتجالمحور الثاني    

يقوـ الطبيب البيطري بفحص الشيادات الصػحية   .21
 لكافة الطيور قبؿ االستالـ.

     

واجف لمتأكػد يتـ فحص عينات دورية لمنتجات الػد  .22
 مف خموىا مف بكتيريا السالمونيال.

     

يتوفر نظاـ لمنػع خمػط الطيػور القادمػة مػف مػزارع   .23
مختمفػػة أو حظػػائر مختمفػػة وتحديػػد وقػػت منفصػػؿ 

 لكؿ مزرعة دواجف.

     

يتـ التخمص مف الطيػور الميتػة والمخمفػات بشػكؿ   .24
 يضمف عدـ تموث البيئة.

     

ة اإلدمػػػػػاء لمطيػػػػػور يػػػػػتـ التأكػػػػػد مػػػػػف إتمػػػػػاـ عمميػػػػػ  .25
 بالشكؿ الصحيح.

     

      .بعد فحص المحوـ واألرجؿيتـ إزالة الرؤوس   .26
      األحشاء.يتـ شطؼ الذبائح  قبؿ نزع   .27
 يوجػػػػد انسػػػػياب منػػػػتظـ فػػػػي جميػػػػع مراحػػػػؿ العمػػػػؿ  .28

 إساندخ - اندزَ  َدشع -انسدًظ – اندذثخ يزدهدخ
 انتؼجئدخ انتغهُدف، -انتجزَدض  انتقطُدغ- األدشدبء
.نضًبٌيُغانتهىث.ٍَوانتشش
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      د مصائد لمحشرات تعمؿ بشكؿ جيد.يوج  .39
      يمنع دخوؿ الحيوانات االليفة الى المسمخ.  .40
 
 

  في المسمخ الشؤون الصحية الخاصة بالعاممين  الثالث المحور 
بوضع االجراءات والسياسات  المنشأةتقوـ   .12

الخاصة بالنظافة الشخصية مثؿ غسؿ اليديف 
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تقـو المنشاة باإلشراؼ عمى تنفيذ وتوثيؽ   .13
االجراءات والسياسات الخاصة بالنظافة 

 الشخصية.

     

 عمى حاصميف العامميف جميعيتـ التحقؽ مف أف   .14
 مف خموىـ تثبت المفعوؿ سارية صحية شيادات
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 وقبعات(.
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