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هـــذه الرســـالة بد هـــا قـــدمد لجامعـــة الاـــدست لنيـــل درجـــة الماجســـتيرت وأ هـــا  تيجـــة أبحـــا ي  ةأقــر أ ـــا معـــد
الرســالة أو أي جــزء منهــات لــم لاــدم لنيــل أي  الخاصــة باســت ناء مــا تــم ايشــارة إليــه حي مــا وردت وان هــذه
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 شكر وعرفان 
 

االغذله والزراعـه العالميـه و إلـى جامعـة  الحمد هلل أوال وأخيرا له الشكر والحمدت  م من بعده الى منظمه

الاـــدست مم لــــة بالهيتــــة التدريــــسية وكادرهـــا ايداريت يتـــاحتهم الفرصـــة للباحـــ  لاللتحـــا  بالدراســـة فـــي 

الجامعةت الدكتور عزمي االطرش مدير معهد التنمية المستدامة وزمالئه أعضاء لجنة البر امج وأعضاء 

ر امج لمـا بـذلوه مـن مسـاعدة يتمـام هـذا البحـ  وأخـ  بالـذكر الـدكتور هيتة التدريس وايداريين في الب

كمـا ال لسـعني إال أن أتاـدم بالشـكر والعرفـان للـدكتور  ت مين الهيجاوي على جهوده ومساعدته للباحـ  

عبـد هللاا العمــري  المشــرئ الرئيســي علــى هــذه الدراســةت و ل خــوة و األخــواه الــزمالء كــل ب أســمه فــي 

ي لـــوزارة الزراعـــة وكافـــة مـــديرياه الزراعـــة فـــي الضـــفة الغربيـــةت لمـــا قـــدموه مـــن معلومـــاه الماـــر الرئيســـ

ســاعده فــي ا جــاز هــذا البحـــ  ت ومحكمــي االســتبيان الــدكتور منصـــور غرابــه والــدكتور عبــد الوهـــاب 

امح جــرار ت وايحصــائي مــروان زهــدت  وايحصــائي يوســ  الصــباو والــدكتور عزيــز البرغــو ي واأل  ســ

الحصــائي ريــاش الشــاهد مــدير دائــره االحصــاء الزراعــي فــي وزاره الزراعــه  والمهنــدس أديــب ت اعرياــاه

المهنــدس عــالء  تالمهنــدس شــادي درويــش االداره العامــه لوقالــه النبــاه تمؤسســه المواصــفاه والماــاييس

فـي وزاره الصـحه   لمسـاعدتهم فـي ا جـاز و طباعـة هـذا  –ابو الـرب قـائم باعمـال مـدير عـام التخطـي  

 البح .

 إليهم جميعا فائق االحترام والتادير والعرفان

 

 أسمهان حسن عليوي 
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 :المصطلحات
 :التعريفات االجرائيه 

ــه : مــا لاــوم بــه المزراعــون مــن ممارســاهت ادارة و ســلوم زراعــي يبــداء مــن تجهيــز الممارســات الزراعي

التـي تعمـل علـى ا تـا  االرش الى جني المحصول  وتصنيعه حي  يتخلل ذلك العديد مـن الممارسـاه 

 المحصول وتناوله .

مواصفاه وخطوط توجيهيه ومدو ه ممارساه المتعلاة باألغذله لتكفل توفير األغذلة  :الدستور الغذائي

المنتجـاه الغذائيـه ت ويمكـن للمسـتهلكين ان ي اـوا بسـالمه و وعيـه منة والجيـدة للجميـع وفـي كـل مكـاناآل

ان لطمتنوا الى أن األغذله التي طلبوها ستدتي موافاـة للمواصـفاه ت وكما لمكن للدستور التي لشترو ها

 وحدودها.

 .خطر ممكن ان لسبب الضرر للمستهلكخلو المنتج من أي مصدر  :سالمه المنتج

: أي ماده مخصصه لالسـتهالم البشـرس سـواء كا ـد أوليـه أو  يتـة أو شـبه مصـنعه أو مصـنعهت الغذا 

 معبدةبما في ذلك المشروباه والمياه ال

كميــة مبيــد مناســبت ســماد  رش مبيــد مناســبت فتــرة آمــان مناســبةت :الممارســه الزراعيــه فــي المزرعــه

 مناسبت كمية سماد مناسبةت طر  تسميد مناسبة.

طــر  تجفيــ  مناســبةت طــر  حفــك مناســبةت كميــاه مــواد  الممارســه الزراعيــه خــالل عمليــة التصــنيع:

 مضافة للتصنيع مناسبة.

كـم الـذي لصـدره المسـتهلك علـى المنـتج بد ـه ذو  وعيـه جيـده ويـتم الحكـم عليـه مـن الح :جـودة االذذيـه

 خالل الفحوصاه الحسيه.

هــي مــن النباتــاه المجدلــه اقتصــادلا والتــي لهــا اســتخداماه عديــده تغذويــه وصــحيه  النباتــات الطبيــه:



 

 د

 حي  يتم تصنيفها من الخضار الورقيه .  تواقتصادله

لاـــوم بجميـــع الممارســـاه الزراعيـــه فـــي الحاـــل مـــن اجـــل حمالـــه أرضـــه  هـــو ذلـــك الفـــرد الـــذي: المـــزار 

 . واالعتناء فيها وزراعتها بالمحاصيل ذاه المردود االقتصادي

: الشـخ  الـذي لاـوم بعمليـه تطـوير وتـدريب المـزارل مـن خـالل  اـل التجـارب العلميـه  المرشد الزراعي

 اده ا تاجيته كما و وعا . و تائج مراكز البحوث اليه وتطبياها في حفله من اجل زي

 .ه على النباه: تلك الماده التي يتم استخدامها لاتل الحشراه والتخل  من األمراش الظاهر المبيداه

 التعريفات النظريه: 

: معايير لال تا  الزراعي من شد ها ضمان سالمه وأمـان الغـذاء والعـاملين  الممارسات الزراعيه الجيده

التشـريعاه –بروتوكـول فيهـا مـن خـالل اربـع  اـاط اساسـيه  يه يـتم االلتـزام في ا تاجه ضمن و ـائق قياسـ

 دليل الممارســاه الزراعيــه الجيــده فــيقائمــه المراجعــه  –افــق مــع المعــايير التو  – اــاط الــتحكم  –العامــه 

  8112-الخرطوم   -الوطن العربي

ومـدو اه الممارسـاه  هو مجموعة من المواصفاه والخطوط التوجيهية :(CODEXالدستور الغذائي )

التــي اعتمــدتها هيتــة الدســتور الغــذائي. وتشــكل الهيتــة الجــزء الرئيســي مــن بر ــامج المواصــفاه الغذائيــة 

  FAO  المشترم بين منظمة األغذلة والزراعة ومنظمة الصحة العالميةت

محتمـل الالتي مـن  تعني أن كل المتطلباه الموضوعة والمعنية بالخصائ  والصفاه:  سالمه المنتج

المؤسسـه العامـه للغـذاء  (قـد تـم تحاياهـا. أن تسـبب ضـررا علـى الصـحة أو تسـبب مرضـا أو أصـابه مـا

  االردن توالدواء

لحاــن بمحلــول الجلوكــوز هــو كــل مــا يــدخل الجســم مــن العناصــر الغذائيــه عــن طريــق الفــم او ا: الغــذا 

   8100تواألمالح  الجساس



 

 ه

لــه فــي األضــرار بالمســتهلك عنــدا تناولهــا طباــا لالســتخدام ضــمان ان ال تتســبب األغذ ســالمه الغــذا  :

 (CAC –RCP1-1969)الماصود منها 

: العمليــاه المتعلاــة بالصــناعة الغذائيــة والضــرورية ال تــا  غــذاء ســليم ذي ممارســات التصــنيع الجيــد 

   دليل سالمه المنتج الصحة والتشريعاه ذاه العالقة . وعية جيدة يتفق مع تدابير 

له ورغبته فيه او : درجة تميز الغذاء او خصائصه وميزاته الكافية لتلبية حاجة المستهلك ذذيهجودة اال

ت او التـي تحاـق متطلبـاه المواصـفاه الاياسـية او الاواعـد الفنيـة للجـودة وفاـا لمـا تضـعه جعله مابوال لـه

  .المواصفاه والمااييس الفلسطينيه  مؤسسسه .الجهه المختصة 

ــذا  ال و ياــة تصــدر عــن الجهــة المختصــة تحــدد فيهــا قواعــد او إرشــاداه او  رئيســية:مواصــفة الغ

خصـــــائ  الغــــــذاء أو طـــــر  وعمليــــــاه اي تــــــا  لالســـــتخدام العــــــام والمتكــــــرر وقـــــد تشــــــمل ألضــــــا 

المصــطلحاه والرمــوز والبيا ــاه والتغليــ  ووضــع العالمــاه ومتطلبــاه بطاقــة البيــان التــي تطبــق 

 .وتكون المطاباة لها غير الزامية او تاتصر على اي منهما على المنتج او طر  وعملياه إ تاجه

  8102 مؤسسه المواصفاه والمااييس. 

 ســـان علـــى مـــر العصـــور فـــى اقـــدم المجموعـــاه النباتيـــة التـــى عرفهـــا واســـتخدمها اي :النباتـــات الطبيـــه

سـتعالماه مرفـد حاـى / الهيتـه العامـه لال  ت فكا د تارة تستخدم كغذاء وتارة أخرس كـدواءأغراش شتى

 بوابه مصر  

: هو شخ  لملـك أو لعمـل فـي مجـال زراعـي معـين بهـدئ الحصــول علــى دخـل بغـ  النظـر المزار 

  0821 أبو الخيرت  .عن الجنس

أكادلميًا واجتماعيا والاادر على تغيير سـلوم اآلخـرينت مـتحماًل  الفرد المؤهل هو ذلك: المرشد الزراعي

  1965 عمرت ومنظماه معالمجت مسؤولية هذا التغيير أمام



 

 و

ــدات : المــواد او المستحضــراه التــي تســتعمل للوقالــة مــن اآلفــاه النباتيــة او لمكافحــة امــراش المبي

النباتاه او الحشراه او الاوارش او الحشائش او الكائناه االخرس الضارة بالنباتـاه وكـذلك المـواد 

ة العامة والحشـراه والطفيليـاه او المستحضراه التي تستعمل في مكافحة الحشراه الضارة بالصح

 )  (FAO.الخارجية الضارة بالحيوا اه

أسـلوب علمـي لحـدد األخطـار األساسـية التـي تـؤ ر فـي نظام تحليل المخاطر وضبط نقـا  الحرجـه 

  غذاء وتايم هذه األخطار وضبطها. المعهد البريطا ي للمعاييرسالمة ال

من األفراد تجمعهم مصلحة مشتركة ويتم العمل فيها  : منظمة اختيارية من مجموعةالجمعية التعاونية 

 المنتـدس العربـي يدارة المـوارد  .على أسس دلماراطيةت بغرش توفير الخـدماه لألعــضاء بسـعر الكلفـة

  8100البشرية ت

: محصلة تاـويم المنظمـة لنفسـها وقـدرتها علـى تحايــق النتــائج لكافــة األطـرائ المعنيـة األدا  المؤسسي

ة مصلحيًا بالمنظمةت فـي ضـوء تفاعـل مدخاله وأ شطة ومنهجياه المنظمةت وتكيفها مع البيتة المرتبط

محصـــلة قـــدرة المنظمـــة فـــي  تلمواردهـــا المتاحـــة بكفـــاءة وفاعليـــةالخارجيــــة وتد يراتهـــات وحســـن إســـت مارها 

  Bromiley& Miller0991-       استغالل موا ردها وتوجيههـا  حـو تحايـق األهـدائ المنشودة. 

 

 

 

  



 

 ز

 :الملخص
 

السـالمة الغذائيـة فـي  تحايـق هدفد هذه الدراسة الى التعرئ على دور الممارسـاه الزراعيـة المتبعـة فـي

 والتجار والمهندسون وذلك  من خالل النباتاه الطبية في الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعون 

لساباة وبناء أداة الدراسة حي  اشتمل علـى استبيان صمم خصيصا لهذا الغرش بعد مراجعة الدراساه ا -

والسـالمه  توسـالمه المنـتج أ نـاء التصـنيع تسـالمه المنـتج فـي المزرعـه   سـؤالت حـول الـ الث مجـااله 11

 ت ـــابلس تطـــولكرم تمـــن مزارعـــي منطاـــة الدراســـة قلايليهاســـتبا ه  علـــى عينـــة  001  تـــم توزيـــع  الشخصـــيه

  تخدام المنهج الوصفي التحليلي الستخرا   تائج االستبيان.  وتم اساالغوار الوسطى تجنين تطوباس

تـــدوين مالحظـــاه مجموعـــة مركـــزة واحـــدة مـــن المرشـــدين الـــزراعين البـــال  عـــددهم ســـد مرشـــدين  مـــدراء  -

بعــد التعــرئ علــى  اــاط الاــوه والضــع  والفــرص  SWOT واجــراء تحليــل االرشــاد فــي منطاــه الدراســه  

 تاه الطبيه من وجهه  ظر المرشدين.والتهديداه الخاصه باطال النبا

اجراء مااباله مع عشر تجار موزعين بشكل عشوائي فـي منطاـه الدراسـه وطـرح عشـره اسـتله علـى كـل  -

تاجر للتعرئ على ا ر و دور الممارساه الزراعيه المتبعه في تحايق السالمه الغذائيه فـي النباتـاه الطبيـه 

 من وجهه  ظرهم.

 MIXED METHOD RESEARCH سه  تم استخدام المنها  المخـتل   ولتحايق الهدئ من الدرا 

DESIGN  .  لتحايق الهدئ المنشود من الدراسه ورب  النتائج مع بعضها   

أظهــره  تــائج االســتبيان أن درجــة أ ــر دور الممارســاه الزراعيــة المتبعــة فــي تحايــق الســالمة الغذائيــة فــي 

 ظـر المـزارعين لجميـع مجـااله الدراسـة جـاءه كبيـرة وكبيـرة  النباتاه الطبية فـي الضـفة الغربيـة مـن وجهـة

جـــدا بمعنـــى ان المـــزارعين مـــدركين لـــدور الممارســـه الزراعيـــه المتبعـــه ومـــدس تحايـــق الســـالمه الغذائيـــه فـــي 

 النباتاه الطبيه .
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حيــ  كا ــد الممارســه  االلتــزام بفتــره األمــان فــي مجــال الســالمه فــي المزرعــه  و  ظافــه المكــان فــي مجــال 

 كا ـد درجـة ا ـر كبيـرة جـداتسالمه المنتج خالل التصنيع  و غسـل اليـدين فـي مجـال السـالمه الشخصـيه  

. " كمية ملح ليمـون مناسـبة" وأقلها فاد حصلد عليها الفارة " أتبع طر  تسميد من خالل مياه الري فا  ".

 االلتزام بدوقاه الرش المناسبة.

  على الممارساه الزراعيه عوامل الخاصه بالمزارعين  المتغيراهقاه للأظهره  تائج الدراسه بدن هنام فرو 

وعلـى الدرجـة الكليـة لجميـع فاـراه حيـ  وجـد أن هنـام أ ـر لهـذه المتغيـراه  تالمتبعه فـي الـ الث مجـااله 

 مجااله :

 طرياـة بيـع اي تـا  وذلـك لصـالح بيـع اي تـا  عـنلمتغيـراه التاليـه    تبعـا لسالمة المنتج  في المزرعة -

قناة التسـويق الخاصـة بالتجـار والحسـبة والمؤسسـاه  لصالح كل من وذلك قنواه التسويق تطريق التصدير

حصـول المـزارل  تالتزام المزارل بـدليل إ تـاجيتبدوراه متخصصة المشاركة  تالخدماه االرشادلةتلاي  تمعا

التشريعاه الخاصـة بسـالمة التزام المزارل بتوجود مؤسساه رقابية تشرئ على المزرعة  تعلى شهادة جودة

 حضور ألام حال ومشاهداه  تالغذاء 

المـزارعين الــذين لمتغيـر مسـتوس الـدخل وذلـك لصـالح   تبعـا ) سـالمة المنـتج  خـالل عمليـة التصــنيع  - 

تبعـا لمتغيـر  توذلك لصالح المزارعين المنتسبين لجمعيـاه اال تساب لجمعيةتبعا لمتغير  تدخلهم عالي جدا

 ل ومشاهداه.حضور ألام حا

وتبعــا  ت  تبعــا لمتغيــر التفــرو للعمــل الزراعــي وذلــك لصــالح المــزارعين المتفــرغين الســالمة الشخصــية   -

 طرياــة بيــع اي تــا لمتغيــر تبعــا  تلمتغيــر مســتوس الــدخل وذلــك لصــالح المــزارعين الــذين دخلهــم عــالي جــدا 

 وذلك لصالح بيع اي تا  عن طريق التصدير.

ه ان هنــام فوضــى عارمــه فــي مجــال اســتخدام المبيــداه لــدي عينــه الدراســه حيــ  أن أظهــره  تــائج الدراســ

العديد من المبيداه غير مصرح فيها من خالل وزاره الزراعة م ل الفلكورتميالمونت ومبيـد دلكـرازول. كمـا 
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ألمـــان لتـــزام بتركيـــز المبيـــد المناســـب عنـــد الـــرش باآلضـــافه الـــى عـــدم التـــزام المـــزارعين بفتـــرة اتبـــين عـــدم اال

كما ان بعــ  المبيـداه تسـتخدم بطرياـه غيــر مجدلـه حيـ  ا ـه فــي بعـ  األحيـان يــتم تالمحـددة لكـل مبيـد

 رش مبيد فطري للاضاء على بع  الحشراه وأحيا ا أخرس يتم استخدام مبيد أعشاب لمكافحه الحشراه.  

بنـاء علـى الخبـرة أوال وأخيـرا أما بالنسبة لتلبية المواصفاه المطلوبة للتصدير فكا د النتـائج غيـر مرضـية و 

بمحاوله السيطره على الحشراه واألعفان من خالل التركيز على الرش  وفي حاله ظهورها يتم حلها ماابل 

 مبل  من المال يدفعه التاجر ككلفه لعمليه التبخير .

وبشــكل  وواظهــره النتــائج ضــروره لوجــود مختبــر تــابع لــوزاره الزراعــه مــن اجــل اهجــراء الفحوصــاه الالزمــه

 دوري .

  ومن أهم التوصياه التي استخلصها البح :

العمــل علــى زيــادة االهتمــام مــن قبــل الحكومــه  الفلســطينيه  باطــال النباتــاه الطبيــة واالســرال  فــي ا  شــاء 

ضـرورة تك يـ  الجهـود مـن قبـل تمختبر وطني لفح  سالمه األغذله المسوقه محلياأو المعده للتصدير 

الاطال الزراعي بزيادة ورفع كفاءة ايرشاد الزراعـي حـول قطـال النباتـاه الطبيـهت  المؤسساه  العاملة في

 تمكـــين المـــزارعين مهنيـــا بالممارســـاه التـــي تحاـــق الســـالمه الغذائيـــه ومتـــابعتهم فـــي جميـــع المراحـــل فـــي

و ية تعريف المزارعين والمستهليكين باألمور الاا  ت المزرعةت خالل عملية التصنيع والسالمة الشخصية  

ضـــرورة توالتشـــريعاه واأل ظمـــة التـــي تخـــ  الســـالمه الغذائيـــه مـــن خـــالل مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي 

توجيهه المنظماه العاملة في الاطال الزراعي على تادلم الدعم الفني والمـادي الـالزم للجمعيـاه الزراعيـة 

 بشكل عام وللجمعياه النسوية بشكل خاص.
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Role of agricultural practices to achieve food safety in medicinal plants 

in West Bank from farmers and trader’s perspective. 

 

Prepared by: Asmahan Elewi and Abdallah Alimari 

Supervised by: Dr. Abdallah Omari 

 

Abstract: 

 

This study aimed to identify the role of agricultural practices to achieve food safety in 

medicinal plants in West Bank from farmers and trader’s perspective. In order to answer 

the study and hypothesis questions, the previous studies were reviewed, a questionnaire 

was filled (110) for farmers in the study area, and one focused group of six extension 

guides and ten traders interviewed. The questionnaire consisted of 66 questions, three axes 

(product safety in the farm, product safety during manufacturing, and personal safety). The 

focus group was analyzed using SWOT analysis which was conducted after identifying the 

strengths, weaknesses, opportunities and threats of the medical plants sector from the 

perspective of the extensionists. During the interviews with the traders, ten questions were 

answered to identify the role of agricultural practices in achieving food safety in the 

medicinal plants from their perspective. 

 

The results showed that the degree of impact of the role of agricultural practices in the 

achievement of food safety in medicinal plants in the northern West Bank from farmers 

perspective for all of the fields of study was very large and large. It is clear in the field of 

produced safety in the farm that "commitment to safety period" obtained the highest 

averages with a very large degree and the lowest was obtained by the paragraph "Use of 

fertigation methods". In the field of safety produced during the manufacture, it is clear that 

the "cleanliness of the workplace" has obtained the highest mathematical averages and the 

least received for paragraph "the amount of salt of lemon". In the field of personal safety, it 

is clear that "hand washing after spraying" received the highest averages and for the least it 

received for paragraph "commitment to appropriate spraying time". It is also emphasized 

that there is a great role to receive extension services, farmer's commitment to use 

production guide, quality certificate and food safety legislation to achieve food safety in 
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medicinal plants in the northern West Bank from farmers and trader’s perspective، but 

high-income farmers are more committed to them. 

 

However, after asking the farmers about the use of pesticides on their medicinal crops, it 

was found that there is a chaos in the use of pesticides in the sample of the study in the 

northern West Bank, where many of the pesticides are not authorized by the Ministry of 

Agriculture such as Falcor, Melamon and pesticide decrazole. There is also a lack of 

commitment for the appropriate pesticide concentration when spraying as well as farmers' 

failure to comply with the specific safety period for each pesticide. Also, some pesticides 

are used in an inefficient way, as sometimes a fungicide is sprayed to control some insects. 

As for the agricultural operations, the farmers of medicinal plants are very much concerned 

with their focus on soil cultivation, irrigating and fertilize of medicinal plants and provide 

labor. As for the sterilization of soil, the vast majority of farmers do not care about this 

practice and do not perform and therefore require the use of a larger amount of pesticides. 

As for the specifications required for export results were not satisfactory and based on just 

the farmers experience. 

 

As for the problems and obstacles faced by the sector from the traders perspective, with 

their practical experience in the sector, there is a weakness of the Palestinian laws that 

regulate the sector. On the other hand, the absence of a special laboratory in the Ministry of 

Agriculture to examine the product and give the health certificate for insects and residues 

is one of the problems and obstacles facing this sector. And the most important problems 

and obstacles is the occupation through the control of the crossings points and the 

consequent detention of the products.  

 

The most important recommendations were: Increase the interest in the medical plants 

sector due its great economic and nutritional benefits, Increase awareness of farmers at all 

stages including at the farm, during the process of manufacturing and personal safety in 

order to achieve the safety of the product, not rely on the knowledge and awareness of 

farmers only to achieve food safety, but it should be clear to farmers that there are roles 

and inspection of products and there is a possibility to rewind the goods, the need to 

intensify efforts by institutions that work in the agricultural sector to increase and raise the 
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efficiency of agricultural extension provided by these institutions to the medicinal plant 

farmers. More attention should be given by organizations working in the agricultural sector 

to clarifying legislation and regulations related to food safety where the farmers in the 

study area do not have any information on these topics. The organizations working in the 

agricultural sector should provide the necessary guidance and support to agricultural 

associations in general and for women's associations in particular and the need to establish 

a national laboratory to examine the safety of product for local market and for export. 
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 األول:  الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عام للدراسة:اإلطار ال

 
  :مقدمة الدراسة 1-1
 

 تالزراعة هي ركن أساسي للشعب الفلسطيني وجزء ال يتجزأ من  سيجه ال اافي واالقتصادي واالجتماعي
على الرغم أن أهمية الزراعة آخذة في التناق  من الناحية االقتصادلة بشكل عامت فإن دورها ال يزال 

في الناتج لساهم الاطال الزراعي بشكل رئيسي وتهديداته. ايسرائيلي وعواقبه  حيويا في ضوء االحتالل
 80% ت والتصدير الزراعي   00.2% ت والعمالة   2.1  حي  تبل   سبة المساهمةالمحلي ايجمالي 

  .8101-8102 تالاطال الزراعياستراتيجية  وزارة الزراعة / .% 
 

يولوجي إلى جا ب تاريخها طاة غنية بالتنول البتعتبر فلسطين مركزًا هامًا للتنول الحيوي النباتيت وهي من
 ول من  8111ا ما لاارب ت وقد تم استخدام النباتاه فيها على مدس آالئ السنينت حي  فيهالحضاري 

بشكل  ول من النباه الطبي التي تم جمعها واستخدامها  011ت وقد تم الع ور على حوالي النباتاه
ط والتي لها قيمة تجارية ويتم تداولها في األسوا  المحلية بايمة زعتر البالخاص م ل أوريجا وت الزعتر و 

  8112  ابو جاموس واشتيةت مليون دوالر سنويا 01
 
من السلع  احاليا باعتباره من المحاصيل والسلع ايستراتيجية الهامة الطبيةالنباتاه عد محصول يو 

آخذ في االزدلاد إلى حد كبير بسبب  تحديدا حي  أن الطلب على منتجاه الزعتر الغذائية الرئيسية
ت التركيز على  تحسين الجودة زيادةعن  النمو السكا ي وتفاقم الوضع األمني في دول المنطاةت فضالً 

شركه  تاع في الغالب  08عدد من المنتجين الذين بل  عددهم  لزيادةكما أن الطلب عليه زاد باالضافه 
 مزارل  وتضاع   415عددهم  أصبحين الذين وعدد من المزارع الغربية الضفةشمال في 

  .8102تايدارة العامة ل رشاد والتنمية الريفية وزارة الزراعة الفلسطينية/  المساحاه المزروعةألضا 
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الزراعة  وزارة  الزراعةوزاره حسب بيا اه  دو م أل  822تحتل النباتاه الطبية مساحة حوالي 
  . 8101ت والتنمية الريفيةالفلسطينية/ايدارة العامة ل رشاد 

 
إن تطبيق الممارساه الزراعية الجيدة يؤدي إلى تطوير الممارساه الزراعية وتطبيق معايير معتمدة 

ايدارة المستدامة للبيتة  المنظمة العربية سالمة الغذاءت رفاهية العّمال و  لجودة اي تا  الزراعي بما لحاق
  .8112للتنمية الزراعيةت 

 
غير غذاء  لقد تؤدي  ة تا  وتداول األغذلإفي  ةغير صحيح ةالتي تتم بطريا ةاه الزراعين الممارسإ

ة ومن الممكن أن الخطير البسيطة و وتسبب األمراش  ةغير مدمو قد تكون  ةوالعديد من األغذل تسليم
د في حصول كل فر  ة سان ومن حاو  اال سان ال ابتالغذاء اآلمن حق أساسي ل فإن  تةلى الوفاإتؤدي 

تحاول أن تادم ما  ةن الحكومإومن هذا المنطلق فت تمع كان على غذاء صحي و ظي  وآمنأي مج
 الاا ون  السكان بالغذاء السليم وتزويد ةمستوس جود لتحسين بالغذاء ةبوسعها لمنع األمراش المرتبط

  الدولي لحاو  اال سان
 
حي  ت تجعل منها زراعة غير مستدامةه الطبية زراعة النباتا في الخاطتةالممارساه الزراعية ن اتبال إ
التربة واستعمال المبيداه  إ تاجيةلى تملح وتراجع إالكيماوية يؤدي  لألسمدةن الممارساه الخاطتة إ

بسبب ارتفال  سبة السمية  اي سانتصيب  ضرارألى إ إضافةبيتية أضرار لى عدة إبشكل خاطئ يؤدي 
ل  تا  الزراعي تضمن سالمة وأمان الغذاء والعاملين  ير وممارساهاتبال معاي في النباتاه. فال بد من

 . على إ تاجه وفق أسس مستدامة
 

 ةفي تحايق السالم ةالمتبع ةوتشخي  دور الممارساه الزراعي تعتبر هذه الدراسة مهمة لالطالل لذلك
 . ةالغربي ةفي الضف ةفي النباتاه الطبي ةالغذائي
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 مشكلة الدراسة:  1.1
 

في السو   الغذائيةعلى السلع  العالقةذاه  الحكوميةللمؤسساه  الدور الرقابي وفعاليةأهمية  في ضوء
ومن خالل تنفيذ  تبشكل خاص الطبيةلمنتج النباتاه  الغذائيةوتحاياًا للسالمة  تبشكل عام الفلسطيني

االقتصادلة السياساه الحكومية التي تمكن المستهلك من الحصول على الفائدة الم لى من موارده 
بالصحة واالقتصاد وتجنيب المستهلك الممارساه التي تلحق الضرر  ل  تا وتحايق المعايير المابولة 

 الفعلية الزراعيةبالتركيز على الممارساه  الدراسةستاوم هذه  ة.الغذائي ةوعدم تحايق السالم والبيتة
في  سالمة الغذائية للنباتاه الطبيةلا تحاق اذا كا دليها ومعرفة وتسلي  الضوء ع في الحال المتبعة
 .الغربية الضفة

 
للتصدير ويمكن بسهولة زيادة إ تا   وخاصة الطبيةفي الطلب باستمرار على النباتاه  زيادةن هنام إ

 الطبيةالنباتاه مشكلة الدراسة أ ه بالرغم من أن ت تكمن ويمكن زيادة الصادراه كذلك السو  المحلي
التاليدلة الواعدة والتي لمكن أن تسهم وبدرجة كبيرة من خالل صادراتها في تعتبر من المحاصيل غير 

زيادة حصيلة الدولة من الناد األجنبي ومن  م تحسين ميزا ها التجاري وعلى الرغم من االهتمام 
الصادراه من في  اً واضح اً صيل إال أ ه لوحك تذبذبوالتشجيع من قبل الدولة للتوسع في زراعة هذه المحا

والتي هي ا عكاس ة الغذائي ةسالمهذا التذبذب لوجود خلل في تحايق الت وقد يرجع باتاه الطبيةالن
في منتجاه  السالمة تحايقالتحدي الرئيسي في السو  هو  صبح أو  ةالمتبع ةللممارساه الزراعي

لحفاظ على الحصاد مع او  الزراعةوتانياه  الصحيحة الزراعيةوتعزيز تنظيم الممارساه  الطبيةالنباتاه 
 .  الفلسطينيةللمواصفاه ومطاباتها  الطبيةبالنباتاه   المزروعة المساحة زيادة

 
ت والتخل  منها إتالفهاللخار  وتم  المصدرة الطبيةظهره مشاكل في شحناه النباتاه  ةخير األ الفترةفي 

في  سؤولون الم أفادكما رجع السبب الرئيسي لرف  الشحناه وي تالزراعة ةلى وزار إحسب ما ورد 
  وقدالمشاكل التي ظهره مؤخرا  أهممن في الحال و  المتبعة الزراعيةللممارساه  الحكومية المؤسساه 

 
 بسبب وجود ما يلي: تصديرها إلاائالفحوصاه لعيناه من النباتاه الطبية التي تم  أظهره
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 .ذائي ما حددته هيته الدستور الغ تركيز متباياه المبيد عن الحد المطلوب حسب زيادة -0
 على الزعتر المرفوش. أجريدظهور السالمو يال في الفحوصاه التي  -8
 .ألضاوظهور العفن  الميتةللحشراه وجود متباياه  -3
 

 المتبعـة الزراعيـةلـى الممارسـاه إلعـود  المشـكلةن السـبب الرئيسـي لظهـور هـذه أ اً واضـح أصـبحومن هنـا 
 ةجيــد ةن تفــي بالمعــايير ذاه  وعيــألجــب  نيةالفلســطين المنتجــاه إوعليــه فــ .الطبيــةفــي حاــول النباتــاه 
يـــا   للمنـــتج محليـــا ودول الغذائيـــة الســـالمةمن ضـــفـــي التصـــدير وت ةعاليـــ ةن تحتـــل مرتبـــأوالتـــي تمكنهـــا مـــن 

 لذلك جاءه هذه الدراسة ل جابة على السؤال التالي:
 للمنتج؟ الغذائية السالمةتحقيق في  النباتات الطبية إنتاجفي المتبعة  الزراعيةالممارسات دور ما 
 

 مبررات الدراسة: 1.1
 

 الحكوميــةالمؤسســاه والــوزاراه  وحســب وجهــة  ظــر الطبيــةفــي النباتــاه  الغذائيــة الســالمةلعتبــر تحايــق 
فــي الاطــال ذاه قيمــة إســتراتيجية لــدوره فــي دعــم صــمود المــزارل الفلســطيني علــى أرضــةت ورفــع  العاملــة
 . التنافسية الادرة وزيادةلسطيني  وخلق فرص عمل الدخل للمزارل الف وزيادة الربحيةهامش 

 
 ومن المبرراه التي دفعد الباح  للبح  في هذا الموضول هي: 

المشــــاكل التــــي ظهــــره مــــؤخرا فــــي شــــحناه الزعتــــر الفلســــطينية التــــي رفضــــد مــــؤخرا علــــى الحــــدود  .0
المتحــدة لفشــلها  الســعودلةت الحــدود الكويتيــةت المينــاء البحــري ايســرائيليت وخــدماه مخصــ  الواللــاه

ـــة  ـــة. األســـباب المؤدل ـــا لمصـــادر مختلف ـــار معـــايير الســـالمة الغذائيـــة وفا لـــى رفـــ  إفـــي اجتيـــاز اختب
تشــمل مســتوياه  ســالمة األغذلــة التــي التــي كا ــد تــرتب  مباشــرة باضــالا  الطبيــةالمنتجــاه النباتــاه 

اه الغذائيــةو وهــذا يؤكــد عاليــة مــن مبيــداه حشــريةت العفــنت واألجســام الغريبةتإســاءة اســتخدام ايضــاف
السالمة والجودة باعتبارها قضية استراتيجية. وعالوة على ذلكت لشير هذا  تدمين وضرورة على أهمية

 .المائدةلى إمن الحال  الزراعيةوالممارساه  ةاال تاجي العمليةخلل في  إلى وجودالموق  
 . الساباةساه الدرا وأكده أسلفدواالستخدام العشوائي لها كما  فوضى المبيداه .8
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  الطبيةاه لنباتاه فح  متباياه المبيد ةالهمي الطبيةعين والمصدرين للنباتاه المصن عدم اكتراث .3
 .المستهلك الفلسطيني  لحمالة صحيحة ةبسبب عدم وجود رقابالمسو  محليا 

 والمحلية العربيةعدم وجود دراساه ساباة_ حسب علم الباح _ حول هذا الموضول  في البيتتين  .2
في حاول  المتبعة الزراعيةوتشخي  الممارساه  دراسةوحيوية موضوعه المتم ل في  ة ظرًا لحدا ت

 ةالباح  حاج لمسحي   محاصيل النباتاه الطبية ةسالم تحايق وعالقتها في  الطبيةالنباتاه 
 في هذا المجال .  ةلى مساهماه علميإ الفلسطينية المكتبة

 

 :أهمية الدراسة 1.1
 

 هذا البح  من خالل النااط التالية: تنبع أهمية
 :  النظرية األهمية 1.1.1

للسالمة  االجيدة وتحايا الزراعيةبين تطبيق الممارساه  للعالقةالنظري  ايطارفي بناء  المساهمة- 
الطبية  النباتاهلاطال  إشراقا أك رومستابل  جديدةخالل بناء  ماذ   الطبية منفي النباتاه  الغذائية

 ن.فلسطي في
 والحالية الزراعيةتطبيق الممارساه  ةأمكا يوالمصنعين  حو  المزارعينالتعرئ على توجهاه  -

 .الطبيةلمنتجاه النباتاه  الغذائية السالمة التي تحاق  والتصنيعية
 

 : العملية األهمية 1.1.1
في  فس  العاملة األخرس للمؤسساه  ةفي توفير معلوماه علمي هذه الدراسة ومخرجاتهاستساهم  -

التي  من الدراساه األولى _حسب علم الباح _  في هذا المجال  الدراسةالاطال حي  تعتبر هذه 
 .  الطبية النباتاهفي  الغذائية السالمةتحايق في  المتبعة الزراعيةدور الممارساه تتناول 

ي حاول ف الجيدة الزراعيةوالمعوقاه التي تحول دون تطبيق الممارساه  األسبابالكش  على  -
 للمحصول .  الغذائيةالسالمة تحايق إمكا ية و  الطبيةالنباتاه 

لتمكنهم من وضع  المعنيةفي متناول أصحاب الارار في الوزاراه  كدداة ومخرجاتها  الدراسةهذه  ةأهمي -
 .  العمليةلتطوير  األولوياه



 

6 

 في فلسطين . يةالطبالنباتاه  ةفي التعرئ على معوقاه ومشاكل  زراع الدراسةستساعد هذه  -
 

 :أهداف الدراسة 1.1
 

المحاصيل على بع   المتبعة الزراعيةفي تحليل كفاءة الممارساه  الدراسةيتجلى الهدئ الرئيسي لهذه 
 :ويتطلب تحايق هذا الهدئ ضرورة تحايق األهدائ الفرعية التاليةت الطبية والعطرية الهامة

ة سالمومدس تحاياها الالطبية  النباتاه إ تا في  فعلياالتعرئ على الممارساه الزراعية المتبعة  -0
 لمنتج.ل ةالغذائي

  واتبال ةالدراس ةعين لمزارعي النباتاه الطبية الخصائ  الدلموغرافية بين  ةبراز العالقإ -8
 .  ةالغذائي ةالتي تحاق السالم ةالجيد ةالممارساه الزراعي

 ةتساعد في اتبال الممارساه الزراعيبالمبحو ين والتي  ةالخاص ةفضل العوامل الداخليأمعرفه  -3
 . ة تا  النباتاه الطبيإفي  ةفي جميع المجااله المتبع ةالجيد

 .في المنتج  ةالغذائي سالمةالالتعرئ على الانواه التسوياية للنباتاه الطبية وعالقتها بتحايق  -2
 . ةفي النباتاه الطبي ةالغذائي ةفي تحايق السالم ةالتعرئ على دور الحكوم -2

 

 : ئلة الدراسةأس 1.1
 

السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق : ما دور الممارساه الزراعية المتبعة في السؤال الرئيس األول
 الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية؟ في  الطبية

 
 :التالية األستلةعنه وتتفرل 

الضفة في ئية في النباتاه الطبية ما دور الممارساه الزراعية المتبعة في تحايق السالمة الغذا-0
 الغربية حسب مجال سالمة المنتج في المزرعة؟
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الضفة  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق ما دور الممارساه الزراعية المتبعة في-8
 الغربية حسب مجال سالمة المنتج خالل عملية التصنيع؟

الضفة الغربية  فياالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية ما دور الممارساه الزراعية المتبعة فيتحاي-3
 حسب مجال السالمة الشخصية؟

 تحايق السؤال ال ا ي: هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
تبعا الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 

 ؟ للمتغيراه المستالة
 تحايق السؤال ال ال : هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
 لطرياة بيع اي تا  ؟

 تحايق راه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في: هل تختل  تاديالرابع السؤال
الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 

 لانواه التسويق؟ 
 يقتحا : هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيالخامسالسؤال 

السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا 
 لمتغير تلاي الخدماه االرشادلة؟

 تحايق : هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيدسالسؤال السا
الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
 لمتغير المشاركة بدوراه متخصصة؟ 

 تحايق : هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيسابعالسؤال ال
كلية تبعا الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة ال فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
 لمتغير حضور ألام حال ومشاهداه؟ 

 : هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في تحايق امنالسؤال ال
الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
 ى المزرعة؟لمتغير وجود مؤسساه رقابية تشرئ عل
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 تحايق : هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيلتاسعالسؤال ا
الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 

 لمتغير التزام المزارل بدليل إ تاجي؟ 
 تحايق يراه عينة الدراسة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في: هل تختل  تادالعاشرالسؤال 

الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
 لمتغير حصول المزارل على شهادة جودة؟ 

اه الزراعية المتبعة في عشر : هل تختل  تاديراه عينة الدراسة حول دور الممارس الحادي السؤال
الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق

 لمتغير التزام المزارل بالتشريعاه الخاصة بسالمة الغذاء؟
 غذائية للمنتج؟عشر: هل االستخدام المتبع من قبل المزارعين للمبيداه لحاق السالمة ال ا يالسؤال ال 
الزراعية المتبعة في حاول المزارعين تنسجم مع تحاق السالمة  هل الممارساهعشر:   ال  السؤال ال

 الغذائية للمنتج؟
 :الفرضيات  1.1

 

 وبناءً  ةسابا ةالعمل التي طرحد في عده مؤتمراه دولي أورا  ودراسةوفق لمراجعة األدبياه الساباة 
 :  التاليةد فرضياه الدراسة في الفرضياه على أهدائ الدراسة فاد تم ل

 :الفرضية األولى 
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 ن حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير جنس المزارل.وجهة  ظر المزارعي

 :الفرضية الثانية
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 لمتغير عمر المزارل.جهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا و 
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 :الفرضية الثالثة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمزارل.

 : الرابعة الفرضية
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

 فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايقي كينية فعية المتبعة والبيتة التمدور الممارساه الزرا 
الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير مساحة 

 األرش.
 :الفرضية الخامسة

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق الممارساه الزراعية المتبعة فيدور 

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير  ول الحيازة الزراعية.
 :الفرضية السادسة

بين متوسطاه االستجابة حول   α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 لمتغير التفرو للعمل الزراعي.وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا 
 :الفرضية السابعة

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12عند مستوس الداللة    ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير مستوس الدخل.
 :الفرضية الثامنة

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12رو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   ال توجد ف
 فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة والبيتة التمكينية في
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اال تساب  راسة والدرجة الكلية تبعا لمتغيرالضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الد
 لجمعية.

 :الفرضية التاسعة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة    

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 الدرجة الكلية لمتغير طرياة بيع اي تا .وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة و 

 :الفرضية العاشرة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 ن حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير قنواه التسويق.وجهة  ظر المزارعي

 :الفرضية الحادية عشرة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الغربية من الضفة  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير تلاي الخدماه االرشادلة.

 :الفرضية الثانية عشرة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيئية في النباتاه الطبية السالمة الغذا تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير المشاركة بدوراه متخصصة.

 :الفرضية الثالثة عشرة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق ة المتبعة فيدور الممارساه الزراعي
 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير حضور ألام حال ومشاهداه.

 :الفرضية الرابعة عشرة
ستجابة حول   بين متوسطاه االα≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
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وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير وجود مؤسساه رقابية تشرئ على 
 المزرعة.

 :الفرضية الخامسة عشرة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12عند مستوس الداللة    ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير التزام المزارل بدليل إ تاجي.
 :عشرة الفرضية السادسة

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

ول المزارل على شهادة وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير حص
 جودة.

 :الفرضية السابعة عشرة
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
االه الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير التزام المزارل بالتشريعاه وجهة  ظر المزارعين حسب مج

 الخاصة بسالمة الغذاء.
 

 الدراسة:متغيرات  1.1
 

 .المتبعة الزراعيةالمتغير المستال: الممارساه 
 . الطبيةفي منتج النباتاه  الغذائية السالمة حايقالمتغير التابع: ت

 

 : اتالمنهج العلمي والطريقة واإلجرا 1.1
 

 ترش الواقعأعلى  الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي الهادئ لوص  الظاهرة كما هي أهدائلتحايق 
  والتي شملد بدداة جمع البيا اه  االستبا اه باالستعا ة األخرس وتحليلها وتفسيرها مع ربطها بالظواهر 
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 ةالمزارعين من عين ةقناع كا د تايس ت و  سؤال11  المتعلاة بموضول الدراسة األستلةمجموعة من 
في المنتج وتضمن االستبيان  ةالغذائي ةوتحايق السالم ةالمتبع ة ر الممارساه الزراعيأحول  ةالدراس
 ةوتحليل العوامل الداخلي ةودراس ةباتبال الممارساه الزراعي   رهاأ  وعالقتها ةالعوامل الدلمغرافي ةدراس

وماار تها  ةالمتبع ةوتحليل الممارساه الفعلي ةومن  م دراس ةجيدال الزراعية اتبال الممارساهوأ رها على 
سباب التي تحول دون وكش  األ ةجل تحديد الخلل في الممارسأمن  ةالجيدالزراعية  بالممارساه 
 ةهيت بحس  8102 ةمع دليل المبيداه المسموح ةالمبيداه المستخدمة وماار  تةالغذائي ةتحايق السالم

دراسة واختبار مدس صد  ال أستلةعلى بايجابة بحي  سيتم تفريغها وتحليلها  تالدستور الغذائي
حي  تم  تالطبيةللنباتاه  المنتجةشركاه المزارل و ال أصحابالمااباله مع  إجراءوكذلك ت الفرضياه

التبال الممارساه  ةضافباي ةبالنباتاه الطبي ةمزروع ةساس ملكيتهم لمساحاه واسعأـاختيارهم على 
 ةحي  لمكن التعرئ على جميع الممارساه الزراعي  ةلى المائدإمن الحال  ةالسلسل  ةكامل ةعيالزرا 

 ةمنطارشاد في مدراء اي -للمرشدين الزراعيين ةوعاه مركز ومجم تةمن الحال حتى المائد ةالمتبع
 .  ةالجيد ةالزراعي ةتعليم على الممارسالو  ةرشادلوالمسؤلين عن تادلم الخدماه اي الدراسة

 
 :مجتمع الدراسة 1..1

 
 او  المزارعينون هذا المجتمع من كافة األفراد يتكحي   الطبيةالنباتاه  مزارعون مجتمع الدراسة هو إ

في مناطق الضفة   الطبيةفـي  قطال النباتاه دو م فدك ر  0ذوي الحيازه من %  81 األقلعلى 
العاملين في مجال النباتاه من  تيع والتصديرالتصن ةجل عمليأيتم شراء محصولهم من الغربيةت والذين 

 .ةالدراس ة  مدراء االرشاد   في منطا المهندسين الزراعيين الطبية
 

 الدراسة:حدود ومحددات  11.1
 
 – جنين  الغربية الضفة في محافظاه الطبيةهذه الدراسة على مزارل النباتاه  تاتصرحدود مكا ية : -
   ابلس  –قلايليه  –رم طولك –طوباس  – الوسطى  غواراأل
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 8102- 8102خالل الفترة  حدود زما ية :-
 الى المرشدين بايضافة   في المصا ع مزارعون وعاملون    الطبيةللنباتاه  المنتجون  حدود بشرية:-

 .الزراعيين 
 الزراعيةالدراسة على الخوش في المواضيع المتعلاة بالممارساه  تاتصر هذه الحدود الموضوعية :-

 . الطبيةللنباتاه  الغذائية السالمة حايقوعالقتها في ت تبعةالم
 

 : ةالدراس ةهيكلي 11.1
 تتكون هذه الدراسة من خمسة فصول : -
 الفصل األول: ايطار العام للدراسة. -

 اه ذاه العالقة بالنباتاه الطبيةيتناول الموضوع تالفصل ال ا ي: ايطار النظري والدراساه الساباة
ورقعتها وأهميتها  من حي  مساحتها تيس بذور بشكل خاصلو ورا  دك ةتخدمبشكل عام والمس

لى الاوا ين التي إ السالمة الغذائية للمنتج والتطر  والممارساه الزراعية المتبعة في تدمين ومشكالتها 
  م يلي ذلك عرضا للدراساه الساباة التي تالمنتج وعالقتها بهيتة الدستور الغذائي  ةتحاق تدمين سالم

 تناولد موضول الدراسة والتعايب عليها .
 البح  ةالفصل ال ال  : منهجي -
 الفصل الرابع : تحليل البيا اه ومناقشتها -
 االستنتاجاه والتوصياه .النتائج و  الفصل الخامس : -
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   الثاني الفصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري واألدبيات السابقة .1
 

 :النظري  اإلطار 1.1
 

حي  يتناول الموضوعاه ذاه العالقة بالنباتاه ت النظري للدراسة ايطارلعرش الباح  في هذا الفصل 
 وأهميتهاورقعتها  من حي  مساحتهات ليس بذور بشكل خاصو ورا  دك ةوالمستخدم بشكل عام الطبية

الاوا ين التي للمنتج والتطر  الى  السالمةالغذائيةفي تدمين  المتبعة الزراعيةالممارساه و ومشاكلتها 
التي  الساباة م يلي ذلك عرضا للدراساه  تالدستور الغذائي بهيتةا المنتج وعالقتهتحاق تدمين سالمه 

 .والتعايب عليها  الدراسةتناولد موضول 
 

 المبحث االول
 

 :الطبية النباتاتة زراع تاري  1.1.1
 

 فيعلى مر العصور اي سان واستخدمها عرفها  التيتعتبر النباتاه الطبية مجموعة من أقدم النباتاه 
ظهر جليا   وفى العصور الوسطى و الحدي ة تان تارة لستخدمها كغذاء وأخرس كدواءأغراش شتى فك

من تطور جزٌء  في المجال الطبي الطبيةن استعمال النباتاه إ .للعيان مدس أهمية هذه النباتاه
لى العرب الذين طوروا إ  سنه  .م وصوال 3111  الادلمةمصر  استخدامها منبدأ ت حي  ة سا ياي

عبد الراز  وأ عمت  (قرون  استند عليها الغرب لعدها ً كتبهم مراجع أصبحدفي تو ياه حتى وتوسعوا 
8102.  
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 في فلسطين : والعطرية الطبيةالتوزيع الجغرافي ألهم النباتات  1.1.1
لى تنول غطائها النباتي وباألخ  النباتاه إن طبيعة فلسطين واختالئ تضاريسها وتعدد مناخها أدس إ

 عطرية .الطبية وال
أهم المحافظات التي تشتهر بزراعة النباتات الطبية اليوم في و  ةيبين مساح (1.1الجدول رقم ) 

 فلسطين 
–مكشوف  ةالمساح ةالمحافظ الرقم

 دونم
 المناطق دونم –محمي  ةالمساح

 ةطمون البايع تقشدة  ترأس الفارعة  .11 ------------- طوباس  0
ادي بردله عين البيضا سهل طوباس و 

 الفارعه
 في جميع المحافظه  11 .11 جنين 8
خربة جبارةت وفرعونت وكفر جمالت  211 0111 طولكرم 3

وشويكةت والنزلة الشرقيةت وباقة الشرقيةت 
 الخزامي  توزيتات وعتيل

مدينة قلايليةت وجيوست وفالميةت وعزون  0011 811 قلايليه 2
 عتمةت وجينصافوط.

 
 ا يةت والنصارية  األغوار الوسطىالعارب 211 321  ابلس 2

 . 8100 وكالة وفا ل  باءت 
 

 : الطبيةللنباتات  ةالقتصاديا األهمية 1.1.1
 

يوفره من االحتياجاه الغذائية  لعتبر الاطال الزراعي من أعمدة االقتصاد الفلسطيني منذ الادمت لما
 HARD   الصعبة هالعمال للمواطنينت ومن فرص العمل لهمت إضافًة إلى ما يوفره من

CURRENCIES الوطنية  االهتماماه من  الطبية  من مردوداه التصديرت وتعتبر زراعة النباتاه
وعندما تبين للمزارل  توبلامة عيشه بدرضه لدس المواطن الفلسطينيت لما لها من أهمية سياسية تربطه
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 ةلى زراعإوالخضار  الحمضياه ةمن زراع ةالفلسطيني جدواه االقتصادله تحولد مساحاه واسع
في الطلب عليها لما لها من  ةحي  ان هنام زيادت قلايليهو في محافظتي طولكرم  ةخاص ةالنباتاه الطبي

طبيعة خاصة فى التكوين النباتى الغني بالمواد الفعالة والزيوه التى تستخدم فى أغراش غذائية ودوائية 
 وعطرية متعددة بدسعار مرتفعة  سبيا.

 
لتوجه العالمي الحدي  إلى كل ما هو صحى وطبيعي قد أدس إلى إرتفال الطلب وايقبال ن إزدلاد اإ 

على هذه النباتاهت وخاصة الدول الصناعية المتادمة كدلما يا والمملكة المتحدة والواللاه المتحدة 
العالمى العائد التصديري على المستوس  ياألمريكيةت مما أدس إلى إرتفال األهمية ايقتصادلة وبالتال

 .والمحلى
 

وقد أوضحد وزاره االقتصاد الفلسطيني أن هذه المحاصيل  :والعطرية الطبيةللنباتاه  االقتصادلة الايمة
 % من01بنسبة   الفلسطينيةالفلسطيني حي  تساهم في الصادراه  االقتصادتحتل مكا ة متميزة في 

النباتـاه  ـى زيــادة الصادراه مــنن هنام حاجة ماسة إلـإحي   تصادراه قطال الصناعاه الغذائية
للمواصــفاه  ـة ومطـابقيالطبيـة والعطريـة لتـوفير العملـة الـصعبة وهـذا يتطلـب منـتج ذو جـودة عال

 . 8102ت وزارة االقتصاد الوطني الفلسطيني سعر منافسة للــدول المــستوردة مــع ير يالاياســية التــصد
 

 الطبيةالنباتاه  ةي كميهنام تسارل وازدلاد واضح فأن  لبن أبومدير عام التسويق السيد طار   أكدكما 
وعام ت طن211.2 ةبلغد الكمي 8101وفي عام  تطن 202.3كميه  8811حي  بلغد عام  المصدرة
 8103وعام ت طن 2.128 المصدرةبلغد الكميه  8108خالل عام  تطن 213.3بلغد الكميه  8100
ام وخالل ع تطن 0181بلغد  8102وخالل عام  تطن 0121بلغد  8102عام  تطن 200بلغد 
حي   الحك  ت 8102 ابو لبنت  طن 222وصلد الى  8102طن وفي عام  822بلغد  8101

 ةالغذائي ةمتطلباه تحايق السالم ةبسبب زياد ةفي السنواه ال الث االخير  ةالمصدر  ةالهبوط في الكمي
 . جل تحاياهاأمن  ةالجيد ةفي منتجاه النباتاه الطبيه والتي ال بد اتبال الممارساه الزراعي

 
 

https://www.google.ps/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTjIuH0eLTAhXIblAKHZ3BD-8QFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mne.ps%2F&usg=AFQjCNFyPZ_0rQl6MyM4-5C_7lwtH5ikZw
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 :  ةاستئناس النباتات الطبي 1.1.1
 

 م   اي ساناالستتناس هي عملية جمع مجموعة من النباتاه البرية األك ر فائدة  م زراعتها قريبًا من 
  .8103 صاد ت  وإك ارهاختيار المناسب منها  

 
ارها أو التحكم فيها اعتمد اي سان على التكا ر الطبيعي العشوائي للنباتاه المتوفرة ببيتته دون جهود يك 

وكا د أهم  تفكان يتجول في المنطاة التي لسكنها للحصول على غذائه  مرحلة االلتااط والجمع 
إ جازاه هذه المرحلة تعرئ اي سان األول على البيتاه الطبيعية والمنتجاه الطبيعية التي تحتاجها 

ي الذي اختاره للحصول على المنتج ومن وتحوله من مرحلة الملتا  الى مرحلة الزارل لذلك النول النبات
آالئ سنة قبل الميالد  ولاد  جح اي سان  01المرجح أن لكون اي سان الادلم مارس الزراعة منذ حوالي 

والتدجين  (Domestication)في اكتشائ أسس الزراعة النباتية وبدأه هذه المرحلة بمرحلة االستتناس 
(Taming)  بالتعرئ على أ وال النباتاه المفيدة واختيار أك رها  ةتمد بدالو   م أصبحد الزراعة كمهنة

ومعرفه  وتحديد األراضي الصالحة للزراعة والتعرئ على طر  تكا ر أ وال النباتاه المفيدة.  فعًا.
خدمة التربة وإعدادها للزراعة باستعمال و  الظروئ البيتية والمناخية المناسبة للزراعة  موعد الزراعة .

جمع أجزاء  ةوعمليت  سيطة حجرية  م خشبية  م حديدلة ت واستعمال الطاقة البشرية  م الحيوا يةأدواه ب
وبعد ذلك تادم اي سان في معلوماته وخبراته وقام بتنظيم مهنة أو حرفة  توتخزينها بها النباه المرغوب

ت وجاموس  اشتية زراعيةالالزراعة وخالل هذه الفترة اكتسب اي سان معرفة وخبرة في مجموعة من النظم 
8112  . 

 
ر قدر من المحصول لوحدة وبعدها قام المزارل بتطبيق األسس العلمية والتكنولوجيا بهدئ إ تا  أك  

ويعتاد أن بدالة هذا الارن هو بدالة لهذه الفترة. ويالحك أن الطر  المتبعة ساباًا تتشابه إلى  تالمساحة
 حد كبير مع أساسياه الزراعة الحدي ة.
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 :الغربية الضفةفي   الطبيةمشاكل قطا  النباتات  2.0.8
 

هنــام عابــاه وعراقيــل ك يــرة تعتــرش  مــو وتنميــة وتطــوير النشــاط الزراعــي الفلســطيني فــي هــذا الاطــال  
-ايجراءاه ايسرائيلية  منها:  8102 ابو لبنت االقتصادي والتي تنعكس سلبًا علي  مو و شاط الاطاع

ـــةالمشـــاكل  فـــي الممارســـاه  ةمشـــكل - ةمشـــاكل فنيـــ- ةمشـــاكل تســـوياي– ةكل اقتصـــادلمشـــا -االجتماعي
ضــــع  أ شــــطة التصــــنيع الزراعــــي  -ضــــع  البنيــــة األساســــية للبحــــوث الزراعيــــة   - ةالزراعيــــة المتبعــــ

  الطبيةفي منتجاه النباتاه  السالمةالغذائيةعدم موائمة الاوا ين والتشريعاه الزراعية لتامين -والغذائي
 
التالباه المستمرة في  الطبيةمن النباتاه  الفلسطينيةتعو  الصادراه  التيأهم التحدلاه ن من أيظهر و 

السياساه التصديريةت التي تؤدي إلى ا صرائ عمالء الخار  عن منتجاتنات إضافة إلى قلة الدعالة 
ش من تلك المحاصيلت خاصة فيما يتعلق بإقامة المعار  الفلسطينيةوايعالن والترويج للمنتجاه 

الزراعيةت والاصور في المعلوماه عن التجارة الخارجية للمحاصيل وأهم األسوا  المستوردة لهات ومواعيد 
زيادة الطلب عالميًا عليهات ومواصفاه الجودة الاياسية وأذوا  المستهلكينت والمنافسة الكبيرة عالميًا على 

ابو    الفلسطينيةتالل فرص الصادراه  لتياالمنتجاه النظيفة الخالية من المبيداه واألسمدة الكيماوية 
 . 8102تلبن
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 المبحث الثاني
 : الجيدة الزراعيةالممارسات  1.1.1 
 

 ةمع تحايق السالم ةصنيعيفي الحال مرورا بعده عملياه ت ةمن الممارساه الزراعي ةمتكامل ةعملي
للحصول  الطبيةالنباتاه اآلمن ومعاماله ما بعد الحصاد لمحاصيل اال تا   ةخالل عملي ةالشخصي

المحاصيل  ةإ تاجيفي  زيادةلتعزير اللالستهالم المحلي والعالمي  وسليم  الجودةعلى منتج عالي 
 مركز ة سمدالمبيداه واألفيها من خالل ترشيد استخدام  الفعالةتركيز المواد  وزيادة الطبيةوالنباتاه 

 . 8102 تظبي أبو  تخدماه المزارعين
 

ن ظهر مفهوم ألكن حاليا بعد  تاألسوا من وغير السليمة  لفاسدةبإخرا  األغذلة ا مارسةالمساباا كا د 
لضغوط  و تيجة في االقتصاد الغذائي والمتعلمالسريع  يرللتغ كنتيجة الجيدة الزراعيةالممارساه 

 فظةوالمحامن وسليم آغذاء  ي تا  ضرورةهنام  أصبححول هذا الشدن  المستوردةالمستهلكين والدول 
 بدالاته ن تطبيق المفهوم ال يزال فيأ إالوألهميتها في بناء قدراه المزارعين  البيتية االستدامةعلى 

  .8112 ت المنظمة العربية  للتنمية الزراعية
 

 وأسلوبجل وضع معايير أمن  األوربي التجزئةمن اتحاد تجار  عامةكفكره  الزراعيةبدأه الممارساه 
 الزراعيةوبعد ذلك تم وضع الممارساه ت 0882 أوروبافي غرب  الزراعية ةالممارسوير لتطتطبياها 

ما زال حدي  اال تشار في عدد  الزراعيةمفهوم الممارساه  تم تطبياها اال أنو  والفواكهللخضار  الجيدة
وتم التعامل معها حسب المعطياه  الطازجة الزراعيةللمنتجاه  المصدرةغير  خاصة العربيةمن الدول 

 .متكاملةيتم التعامل معها كممارسه  دون غيرها ولم يةالوطن
 

الزهور  إ تا في  الجيدة الزراعيةلتطبيق الممارساه  بدالةهي  8113-8110من  الفترةكا د  حي 
 . الطبيةوالنباتاه 
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 الزراعيةالجيدة:مفهوم الممارسات  8.8.8
 

 : على سؤالين الجيدة الزراعيةيتركز مفهوم الممارساه 
 في العالم اليوم ؟ ةذي تاوم فيه الزراعما الدور ال-
 ستاوم فيه الزراعه في المستابل ؟ ما الدور الذي -
 

ة لى تلوث البيتإيؤدي  ةوالمبيداه والهرمو اه خالل الزراع الكيماوية ةن االستخدام المفرط لالسمدإحي  
حرفيه مهنه وان اتبال  توجيداه وتدهور التنول البيولوباالا المبي الحرةااليو اه  وزيادةوالمياه والهواء 

في  الشفافية تبالمزرعة الخاصةحفك السجاله  تالمزرعةة مناسبةألدار خط   وضعمن خالل  الزراعة
 وإعطاء والمصادقة والمراجعةقيام جهاه بالتفتيش  توضع  ظام تتبع للمنتج تباي تا كل ما يتعلق 

  ة.الغذائي ةوالسالم الستدامةلحاق ا الشهادة
 

التوافق مع  تالتكامل تستدامهاال  :باألهدائمتم له  الجيدة الزراعيةالممارساه  أهدائن وعليه تكو 
  .8108 سروجيت الغذاء  ةمن وسالمأتحايق  ت ةالشفافيت الدولية والجودةواألمان  السالمةمعايير 

 
محاصيل   إ تامن خالل  البيتة حمالةفي  ةالجيد ةالزراعي ةاتبال الممارس ةوتتحاق االستدامه  تيج

مستوس المعيشه والدخل  رفع الكيماويةة سمدعن استخدام المبيداه واأل الناتجة البيتيةمن الملو اه  ةخالي
 ةتحدلاه التنمي ةلمواجهبشري هام  مورد   وأضافهفي المجتمع  ة للمرأ  الفعالة المساهمةورفع  تللمزارعين

 الخارجية التجارةكبيره من  بحصةتساهم  ةوالعطري الطبيةصادراه النباتاه  تدخل المزارعين  وزيادة
 من خالل تطبيق المعاماله اي تا الدو م وتاليل تكالي   ةإ تاجي وزيادة األجنبيةوتوفير العماله 

وجود حلاه وصل بين تعضوي ورفع مستوس وجوده المنتجاه وتشجيع استخدام اال تا  الة الجيد الزراعية
  المصري  بالتصدير المرتبطةلحل المعوقاه  الحكوميةغير المزارل والمنتج والمصدر والمنظماه 

  .8101وآخرونت 
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 : الجيدة الزراعيةالممارسات  إتبا أهميه  1.1.1
 

وصحة المستهلك  ةالغذاء وتاليل المخاطر المتعلاة بسالم ةوسالم ةتحايق الرضى الكامل بمستوس جود
لبروتوكواله اي تا  وتناغم الممارساه مع اوالبيتة من خالل التدكيد على االستخدام اآلمن للمستلزماه 

 تجديدة أسوا فتح و  ةالمستدام ةوتطور الزراع ةالبري ةعلى الحيا المحافظة .التي يتم اآلخذ فيها
 اي تا جوده وكميه  وزيادة تالعادلة للمنافسةاكبر  إمكا ياهوتوفير  واضحةوالتوصل الى اتفاقياه 

  .8112ت حمزاوي وعلي 
 
ارساه الزراعية الجيده لعمل على رفع جوده المنتج والنفاذ لالسوا  مما يؤدي الى تحسين تطبيق المم-

  .8112 تالمنظمة العربية  للتنمية الزراعيةاالقتصاد   
 

 :الجيدة الزراعيةكيفيه العمل بالممارسات  1.1.1
 

 -من خالل أربع  ااط رئيسية :
 اطه ال بد منها بدربع عشرة هنا لجب االلتزام  البروتوكول الخاص بالممارساه الزراعية الجيدة : -0

 لى  الث مستوياه :إ ة اط ةعشر  بعر األ تاسيمحي  يتم 
ملزمة وتميز بمربعاه  % حي  أ ها011 ااط تحكم عظمى : لجب ان لطباها المزارل  بنسبة -

 .الاياسيةالو ياة  فيحمراء 
 بمربعاه  صفراء. ميز% وت82 ااط تحكم صغرس : لجب أن لطباها المزارل بنسبة  -
 بمربعاه خضراء. % وتميز21لمكن تطبياها بنسبة  اختيارية ااط تحكم موصى بها : وهى  -

التي سند الاواعد التي على  اهالتشريعاه العامة المتعلاة بالممارساه الزراعية الجيدة التشريع  -8
 .ةاخل المزرعالمنتج الطاز  دة من وسالمأمن ة للتدكد ساسها سوئ يتم تنفيذ الخطأ

 تحفك السجاله ت التتبع  ااط التحكم والتوافق مع المعايير الخاصة بالممارساه الزراعية الجيدة-3
استخدام االسمده  توالمعداه التربةاداره  تتاريخ ومكان الزراعه تاالصنائ واالصول النباتيه

 تمخلفاه والمواد الناتجهال تتداول المنتج تالحصاد  توقاله المحصول تالري والتسميد توالمبيداه
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ن كل  اطه من  ااط إ  حي  المتعاملين استمارة تالبيتيةالاضالا  تمن وسالمه العمالأو  صحة
 .وتكون مو اه ير المعايمع  ومتوافاة متوائمةن تكون االتحكم لجب 

 قائمة المراجعة الخاصة بالممارساه الزراعية الجيدة.-2
  ةاه المسجلمعرفه منشد المنتج عن طريق البيا  -
والتدكد من تسجيل اي معامله خاصه بالبذور   وايمراشلآلفاه  ومهماا أصنائاستخدام  ةأهمي -

والحصول على شهاده صحيه للنباتاه تؤكد صحه النباتاه حول المشتل او  المزروعة او االشتال
 اد المستخدمه في عملياه الوقالهوالصن  والمو البذور مواد 

 سمده .األإضافة من حي  كميه ومواعيد  العضويةوغير  العضويةمده أ سب استخدام لالس -
 ا سب استخدام لمياه الري من حي  كميه ومواعيد اضافه المياه .-
 أ سب ميعاد لحصاد النباتاه الطبيه والعطريه التي تحتوي على اعلى  سبه من المواد الفعاله.-
 . اي تا  مراحل أ ناء واألمراش لآلفاه المتكاملة المكافحة -
 

 :تعليمات منح شهادات الممارسات الزراعية الجيدة 1.1.1
االلتزام بتحايق   باه وعند توفر الشروط التالية :شروط الحصول على الشهادة:عند استيفاء جميع المتطل

دفع جميع األجور والتكالي  المترتبة لمنح  تمتطلباه مواصفة الجلوبال جاب وأهمها  ااط التحكم 
 الشهادة 

 
 الخطوات للحصول على الشهادة ومنحها: 1.1.1.1

 
التايم  تتوقيع العاد بين الطرئ الما ح والمزارل ت طلب الحصول على شهادة الممارسة الزراعية الجيدة 

         وإجراء فح  واخذ عيناه وفق إجراءاه المواصفة الدولية رقم  تالفني او  ظام الجودة 
 بر الداخليه اذا لم يتوفر مختبر معتمد .  او حسب إجراءاه المخت 02182

بالنسبة لنفااه وتكالي  شهاداه الممارساه الزراعية الجيدة حسب األجور الخاصة باتحاد تجار -
 وحسب ما هو موضح في لوائح األسعار لموقع االتحاد. األوروبيينالتجزئة 



 

23 

األجور المترتبة ة تسديدها لكافوذلك بعد  إصدار الشهادة تمن تاريخ  ةواحد ةالترخي  لمنح لمده سن-
 للتجديد سنويا . ةالمنح وتكون قابلة على عملي

 
يتم استخدام شعار الممارساه الزراعية الجيدة في المراساله الخاصة بالعمل فا  وليس للمنتج الحاصل 

 على الشهادة .
 

تصحيحية المناسبة لحق للطرئ الما ح رف  الترخي  إذا لم يلتزم الطرئ األول باتخاذ ايجراءاه ال
يوم من إبالغه وذلك عند االستخدام الخاطئ للشعار او الشهادة وعند عدم التايد  82خالل فتره 

 بالتعليماه والاواعد العامة .
 

 هائيا عند قيام الطرئ األول باتخاذ ايجراءاه التصحيحية المناسبة خالل الفترة المتفق عليها إلغاؤه  يتم
أشهر من وقد صدور الارار وعدم مطاباة مجال واحد من مجااله منج  1مع الطرئ الما ح وهي 

يوم من اعتبار تاريخ اتخاذ  02الشهادة والذي لشكك بالمنتج وبعدها يتم النشر بالجريدة بعد مضي 
 .الارار وتوضيح أسباب ايلغاء

 
 :GLOBALGAPالممارسات الزراعية الجيدة  1.1.1

 
ن شد ه أن يهتم بإجراء الممارساه الجيدة والمتطلباه الالزمة عبارة عن معايير ل  تا  الزراعي الذي م
وتطويرها على كل  ةمن المستنداه الاياسي ةوهي مجموع تلأل شطة الزراعية المختلفة داخل المزرعة

من جا ب  0882.بدأه عام  ةلى المائدإفي الموسم الكامل من الحال  ةالمواد الغذائي ةمراحل سلسل
 ةلم لون سلسلمختلفين هدئ منها هو موافاه على معايير واجراءاه بين شركاء وكان ال ةتجار التجزئ
 كلها . ةالمواد الغذائي

 
جل تتبع اي مشكله خاصه بالمنتج أج النهائي من تالتتبع وتعريف المدخاله وتعريف المن هي هم خطوهأ 

سمده لسجاله واألمع ضروره حفك ا تعنه حتى لمكن تصحيحه وتجنب تكراره الخطد والمسؤول وتحديد 
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توفر شهاده صحيه للنباه واذا هنام شهاداه جوده للمشتل المنوي اخذ االشتال منه واخذ  ت ووالمبيداه
وبفضل اختيار االصنائ ت اء وقاله االشتال ومرحله االك ارصوره عنها وتسجيل المواد المستخدمه ا ن

 ذاه االحتيا  المائي الاليل .
 

 ةمصادر الماء ووضع االجراءاه التصحيحيو ت مستوس الماء فيها ةل  ول الترببتحلي ةالجيد ةالممارستبدأ 
السيطره ال يتم استخدام االرش  تعايم  من كل خطر تم تحديده او السيطره عليه وفي حال عدم ةللوقال

تربه من الفاد من خالل استخدام اسمده تمد ال ةالايام بعمل خطه للحفاظ على عناصر الترب تالتربه 
وعمل فح  لتحديد االحتياجاه من العناصر الغذائيه وتحديد  ول  ناصر حسب احتيا  النباهبالع

وكميه السماد وطرياه االضافه والاائم وعدم االفراط في استخدام االسمده النيتروجينيه مما ال يتعدس 
التي تدتي  مع االخذ بعين االعتبار الكمياهوتحديد احتيا  المحصول من الماء  تالمسموح فيه دوليا 

امكا يه اتبال  ظم اعاده استخدام المياه مع عن طريق االمطار ومعداله التبخر وان لكون الري ليال ل 
عند  تالمناسب للرش الموعد– ول المبيد  -يجب تحديد  ول اآلفة و  وعدم استخدام مياه الصرئ الصحي

واالسم التجاري والمادة الفعالة. وجود  شراء المبيد لجب شراء العبواه األصلية فا . معرفة تاريخ اي تا 
لجب تخزينه و  ن المبيد مصرح به دوليًا ومحليابطاقة البيا اه توضح ايرشاداه الواجب إتباعها.أن لكو 

موادايك ار  وألضا بعيدا عن -عن مستلزماه اي تا  األخرس األسمدة فى مكان مناسب و ظي  بعيدا
بواه مغلاة على أن توضع على أرف  مرتفعة عن األرش أيدس األطفال لجب تخزين المبيد فى ع

والغير سائلة على األرف  بحي  توضع العبواه التى تحتوس على المبيداه السائلة على األرف  السفلية 
 تمع الصيا ة الدورية  سنويا  –التدكد من سالمة جهاز الرش  وعند إجراء عملية الرش لجب تالعلوية

التعليماه الخاصة  اتبال تام الحجم والتركيز الفعال للمبيدة حتى يتسنى إستخدعبواه قياس للمعاير  توافر
الخل  فى المخزن  فسه أو فى مكان له  فس ظروئ البيا اه جيدا. وأن يتم  وقراءة بطاقةبعملية الخل  

أن تكون الكمية المدخوذة من المبيد والماء تتناسب مع حجم ماكينة الرش وأ ناء الرش لجب تالمخزن 
تكون فيه اآلفة فى مرحلة من  يالميعاد المناسب الذ يالرش ف –ارتداء مالبس خاصة بعملية الرش 

لجب تسجيل البيا اه اآلتية : تاريخ  تعمرها لسهل الاضاء عليها الرش فى عدم وجود رياح أو أمطار
سم التجارس المادة الفعالة واي –تركيز المبيد  –اسم المستول عن عملية الرش –وقد الرش  –الرش 
 ت ول المحصول  -الكمية المستهلكة من المبيد بالنسبة للمساحة  –طرياة الرش  –اسم اآلفة  –للمبيد 
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عدم  زل ال مار باليد وتجنب التل  تالاط  من أسفل ألعلى تاختيار ميعاد الاط  المناسب 
استعمال تاألرش قط  ال مار بعنق طويل ال لفضل هز االشجار واسااط ال مار على تالميكا يكي

االهتمام بصحة وأمن وسالمة العامل وينبغي وجود استماراه مخصصة لمعرفة  تماصاه غير مدببة 
رأس العمالء حول مدس التزام المزرعة بمعايير السالمة فى قواعد الممارساه األوربية الزراعية السليمة 

 متخذة بشد ها.مع تحليل هذه االستماراه ودراستها ومتابعتها وتسجيل األفعال ال
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 المبحث الثالث
 :  سالمه الغذا  1.1.1

 
تعني خلوه من جميع مصادر التلوث سولء الحيوي او الكيماوي او االشعاعي او البيتي التي تجعل 

  السالمه الغذائيه بد ها تعني جميع  8112 ت21تالغذاء ضارا بصحه المستهلك حي  عرئ   المالك 
اء صحي غير ضار بصحه اال سان ويختل  معناه من وجهه  ظر كل من االجراءاه الالزمه ال تا  غذ

ي عحي  ان المستهلك يرغب في غذاء طبي توالجهاه العلميهالمستهلك والمنتج والهيتاه الرقابيه 
في حين ان المنتج لسعى الى المخاطر المابوله باضافه مواد  توصحي وطاز  وخالي من المخاطر

اما من الناحيه العلميه فان سالمه الغذاء  تالجذاب والطعم المرغوب يق المظهرحافظه ومصنعه لتحا
دليل  ظم المناسبه لالغذله الغير صالحه   تعني تحديد مخاطر الغذاء وتايمها وتحليلها ووضع المعايير

 ت   قا ون الصحه العامه8111 توتشريعاه الرقابه على االغذله وحماله المستهلك في الوطن العربي
8112  . 

 
تعتمد سالمه الغذاء على توافر كل الظروئ واالحتياطاه الضروريه خالل ا تا  و صنيع وتوزيع 

 ت03 توآحرون  تم وصحي وصالح لالستهالم البشري  أمينوتجهيز الغذاء لضمان ان لكون الغذاء سلي
8112  

 
بارها ضروريه ان الضواب  التوجيهيه الوضوعه في و ياه المبادئ العامه والمعترئ فيها دوليا باعت

عرفد سالمه الغذاء با ها جميع   CAC/RCP/1969لضمان سالمه ومالئمه األغذله لالستهالم  
وتصنيع وتوزيع واعداد وتحضير وتناول الغذاء  ا تا الظروئ والمعايير الضروريه خالل عملياه 

 الالزمه لضمان ان لكون الغذاء آمنا ومعلوم المصدر وصحيا .
 

ألن مصدر التد ير السلبي على الفرد والدوله هو   فان الغذاء الفاسد يهدد الحياه و ومن وجهه  ظر الباح
فيها عوامل عديده تستلزم ضروره المعرفه التامه بالعلوم االساسيه  تتداخل الحاله الصحيه للغذاء وسالمته
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وحتى المنتج  والتطبيايه في المجال الغذائي والتغذوي واساليب اال تا  واالعداد والتصنيع من الحال
 النهائي وطر  جفظه وتخزينه الى ان لصل المائده .

 
ابها  تكون عاده ذاه طـابع معـدي او سـمي  تيجـة الجـرا يم بالغذاء واس االعتالاله الرئيسية المناولة ان 

او الفيروساه او طفلياه او مواد كيماويه تدخل جسم اي سان عن طريق الغذاء الملوث او الماء وتكون 
االصـــابه إســـهال حـــاد او وهـــن او أمـــراش طويلـــة األمـــد كالســـرطان وأك ـــر أغذلـــه غيـــر المؤمنـــة أعـــراش 

–االغذلــــه الحيوا يــــة غيــــر المطهيــــه جيــــدا والخضــــرواه الملو ــــة بــــالبراز او الكيماويــــاه  تيجــــة الجــــرا يم 
 الكيماوياه . –البروتو اه –الطفيلياه  –الفيروساه 

 
ة الغذائية  اولويه صحية عموميه حي  ان الغذاء لمكن ان وأكده منظمه الصحة العالمية ان السالم

االغذلة  على منتجي المسؤولية وتاعت يتلوث في أي  اطه من  ااط عمليه وإ تا  األغذلة وتوزيعها
وأك ر أصابه لالطعمه المجهزة منزليا او في الجمعياه او الشركاه وليس جميع المستهلكين يدركون 

منظمه الصحة  ت السالمة الغذائيةظافة والصحة من اجل سالمه الغذاء .أهميه إتبال الممارساه الن
 (8112تدلسمبر تالعالمية كا ون األول 

 
 هيئة الدستور الغذائي : 1.1.1

 
المواصفاه الغذائيـة علـى المسـتوس ينسق هيتة الدستور الغذائي هي جهاز مشترم بين الحكوماه 

هلكين وضمان اتبال الممارساه السـليمة فـي تجـارة الـدولي وأهدافها الرئيسية هي حمالة صحة المست
وقـد أ بتد الهيتة أكبر  جاح لها في تحايق التنسيق الـدولي الشـتراطاه جـودة األغذيـة   .األغذيـة

وسـالمتها. وقـد صـاغد الهيتة مواصفاه دولية لمجموعة واسعة من المنتجاه الغذائيـة واشـتراطاه 
بيـداه ت ايضافاه الغذائيةت مخلفـاه العاـاقير البيطريـة ت النظافـة ت الملو ـاه  وعيـة تشـمل مخلفـاه الم

 . الغذائيـةت التوسـيم ... وغيـر ذلـك
الغذائية  لسياسـاه والبـرامج بموجـب النظمتستخدم الحكومـاه التوصـياه الصـادرة عـن الهيتـة لوضـع ا

لفترة األخيرة بدأه الهيتة سلسلة من األ شطة التي تستند لديهات ولتحسين تلك السياساه والبرامج . وفي ا
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إلى تاييم األخطار من أجل معالجة موضول األخطار الميكروبيولجية في األغذلة ت وهو موضول لم 
لسـبق البحـ  فيـه . وقـد أوجـده الهيتـة وعيـًا فـي العـالم بدكملـه بمسـائل سـالمة األغذيـة وجودتهـا وحمايـة 

هلكينت وحااــد توافاــًا دوليــًا فــي الــرأي علــى كيفيــة معالجــة هــذه المســائل بالطرياــة العلميــة المســت
 مكا ـد النتيجـة أن هنـام تاييبتطبيــقً  أسلوب قائم على األخطار لمبـادئ سـالمة األغذيـة وجودتهـا و 

ويرس أن  .. ك المبادئ على المستوس الوطنيعلى المستوس الدولي. ويتزايد الضغ  العتماد تل مسـتمر
الصادرة عــن هيتــة الدستور الغذائي و تلك الخطوط التوجيهـة والتوصياه الدولية إذا كا ـد موجــودة 

 المتعلاة بايضافاه الغذائيــة وبالعااقير البيطرية وبمخلفاه المبيداه وبالملو اه وبدساليب التحليل وأخذ 
لسلوم والخطوط التوجيهية الخاصة بممارسـاه النظافـة العامـة  تتماشى مع أحكام العيناهت وبمدو اه ا

اتفا  تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفا  الحواجز التانية أمام التجارة وعلى ذلك فإن معايير 
فـا  الحـواجز الهيتة عالمة قياس للماار ة بين مختل  التدابير الوطنية للصحة والصحة النباتية وأمـا ات

التانيـة أمـام التجـارة فيتطلـب أال تكـون اللـوائح الفنيـة المتعلاـة بعوامـل الجـودة التاليديـةً  وممارسة الغش 
وغيـر ذلـك مـن الاواعـد التـي تفرضـها األعضـاءُ  علــى المنتجــاه المســتوردة  .بالتعبتة والتوسـيم  والمتعلاة

 .كما ا ه شــجع علــى اســتخدام المواصفاه الدوليه   .ــى المنتجــاه المحليــةمــن تلــك المفروضة عل
 

 : مواصفة الكودكس للنباتات الطبية 3.3.8
 

بسبب تكامل صناعاه األغذلة الصحة العامة في جميع البلدان و  سالمة األغذلة هي قضية أساسية في
هنام  تماط إ تا  األغذلة وتوزيعها تتغيروتالحمها فيما بينها وبسبب عولمة التجارة الغذائية أخذه أ 

عوامل أخرس وراء النظر إلى سالمة األغذلة باعتبارها قضية من قضالا الصحة العامة وال شك أن 
عولمة التجارة الغذائية تحاق منافع ك يرة للمستهلكين إذ أ ها تؤدي إلى اتسال وتنول األغذلة الجيدة التي 

ة والتي تكون مدمو ة بما يلبي مطالب المستهلكين. وتفتح التجارة لمكن الحصول عليها بدسعار معاول
 العالمية باألغذلة فرصًا للبلدان المصدرة لكسب الناد األجنبي الذي ال غنى عنه للتنمية االقتصادلة. 

 
برزه مشكـاله سالمة األغذلة وزاد  وسلمو يال E. coli وبسبب حدوث ا تشار كبير ألمراش راجعة إلى

هور من ُ ظم الزراعة الحدي ة وُ ظم تجهيز األغذلة وتسوياها التي ربما ال توفر الضما اه قلق الجم
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في تسبيب النزيف   Escherichia coli  0157:H7 الكافية لصيا ة الصحة العامة. وقد برز دور
وال من كما ان هنام عدة أ  تالمعوي باعتبارها من مسبباه األمراش المناولة باألغذلة في حااله ك يرة 

ظهـره مجموعـة و البكتريا غير المعروفة  سبيًا باعتبارها سببا رئيسيا في األمراش المناولة باألغذلةت 
المنتجاه التي لغطيها هذا المعيار تتم ل أن و كبيرة مـن البرتوزوا والفيروساه لمكن أن تلوث األغذلة 

 لعالمي .للحدود الاصوي لمتباياه المبيداه التي وضعتها هيته الدستور ا
 

 :خليط الزعتر المطحون -مواصفة فلسطينية  1.1.1
 
لجب ان تطابق هذه المواصفه لمواصفاه الدستور الغذائي العامه والملو اه والسموم المتواجده في -

 األغذلة 
 

 :ةالمتطلبات العام 1.1.1.1
د أخرس باصد ور  العنب النخالة وأي موا -الاش  -لجب ان لخلو المنتو  من الخبز ومشتااته  -

 الغش.
 لجب ان لكون المنتو  ذو رائحة و كهة طبيعية ومميزة للزعتر. -
 لجب ان لخلو المنتو  من اي  كهة او طعم او رائحة غريبة. -
 لجب ان لخلو المنتو  من الحشراه الحية والميتة وأجزائها وأطوارها. -
 

  :المتطلبات التركيبية 1.1.1.1
 

  8100وكاله وفا ل  باءت  ( 8.8 متطلباه التركيبية الموضحة في جدوللجب ان تتوفر في المنتج ال
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 (  يبن المتطلبات التركيبيه لخليط الزعتر المطحون.1.1جدول) 
المتطلب نسبة مئوية على اساس  الخاصية رقم البند

 الوزن الجاف

 %08  حد اقصى  الرطوبه 2-0
 %02 الرماد الكلي  حد اقصى  2-8
 %08 ر الذائب في الماء  حد اقصى الرماد غي 2-3
 %2 الرماد غير الذائب في الحم   حد اقصى  2-2
 %31 االليائ الخام  حد اقصى  2-2
 غرام011مل/0 الزيوه العطريه  حد اقصى  2-1
 % وز ا2 المواد الغريبه من اصل النباه  السياان  في الزعتر الورقي 2-2
ل النباه م ل أورا  النباتاه األخرس المواد الغريبة التي ليسد من أص 2-2

 واألزهار والرمل والحجارة
 % وز ا لكافة األشكال8

 
 % من وزن المنتو .2لجب اال تزيد  سبة ملح الطعام عن -
 % من وزن المنتو .8لجب اال تزيد  سبة المواد الغريبة عن -
 .Codexلجب اال تزيد باالا المبيداه الحشرية عما هو محدد في مراجع -

 المتطلباه الميكروبيولوجية
 لجب ان لخلو من كافة االحياء الدقياة الممرضة.-
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 المبحث الرابع
 :األدا  الموسسي 1.1.1

 
يتص  األداء بكو ه مفهومًا واسعًا ومتطورًات كما أن محتوياته تتميز بالديناميكية  ظرًا لتغير 

تها الخارجية والداخليةت حي  وتطـور مواق  وظروئ المؤسساه بسبب تغير ظروئ وعوامل بيت
أسهمد هذه الديناميكية في عدم وجود إتفا  بين الكتاب والباح ين  حو المحتوس التعريفي لمفهوم 

حي  لمكن اجماله   .8101الداويت الشيخ األداء رغم ك رة الدراساه التي تناولد هذا المفهوم  
ى اهتمام المؤسساه الدوليه واالهميه حي  تنام تللرقابه على سالمه األغذله الحكوميفي الدور 

على عضويه الكودكس وغيرها من المنظماه التي تعنى  لسالمه االغذله وباتد الدول تسابق
بسالمه الغذاء وعلى الصعيد العربي بدأه جامعه الدول العربيه باعداد مبادره العربيه للسالمه 

د اهتد كافه المؤسساه الرسميه الغذائيه ومشاركه فلسطين فيها اما على الصعيد الوطني فا
العالقه با شاء االجسام الرقابيه من  ذاه بالسالمه الغذائيه من خالل تبنيها العديد من التشريعاه

   8108 تاجل تحايق  السالمه الغذائيه  واقع النزاهه في قطال االغذله في فلسطين 
 

   :ةالنباتات الطبيفي تأمين سالمه منتج  الفلسطينية الزراعة ةدور وزار  1.1.1.1
 

قدرة اي تا  الزراعي الفلسطيني على الهدئ االستراتيجي الذي يتااطع مع تدمين سالمه المنتج هو : 
الايام بإعداد الاوا ين واأل ظمة واللوائح من خالل  وا  المحلية والخارجية قد تحسندالمنافسة في األس

والعمل على توفير  ظام  ذاه العالقة. طرائاألوالتعليماه الناظمة للعمل الزراعي بمشاركة كافة 
 اتفاقياهوالايام بإبرام  في الاطال الزراعي. واأل شطةوالرقابة على كافة العملياه  تللمتابعة والتاييم

 تللمنتجاه الزراعية بالتعاون مع الجهاه المعنية األسوا والخارجية وفتح  ايقليميةالتعاون الزراعية 
والعمل  المحلية والخارجية وحمايته األسوا ة التنافسية للمنتجاه الزراعية في العمل على تحسين الادر 

 ظام تتبع للمنتجاه  واختبارتطوير  الصحة النباتية إجراءاهعلى  مسح اآلفاه الزراعية وتحسين 
في  تعزيز قدراه ايداراه المعنيةوالعمل على  المعّدة للتصدير والمصنعةالطازجة    الفلسطينية الزراعية

المرشدين  وأداءوزارة الزراعة في إدارة سالمة الغذاء وجودة المنتجاه الغذائية من خالل تطوير عمل 
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على األغذلة والرقابة في مراكز الحجر الصحي الزراعي وتطوير المختبراه  الوقالةالزراعيين ومفتشي 
 ذاه الصلة . 

 
 :الطبيةنتج النباتات م ةاالقتصاد الفلسطيني في تأمين سالمة دور وزار  1.1.1.1

 
والتفتيش على  والرقابةحماله المستهلك ومتابعه عملياه الرقابه لمتابعه الشكاوي التي لادمها المواطنين 

الايام بدور اشرافي على سلسله عملياه االمداد و ومراقبه االسعار ومحاربه الغش  االستهالكيةالمواد 
ومبيعاه التجزئه التنسيق والتعاون مع الدوائر المختلفه  بما في ذلك اال تا  والشحن والتخزين تالغذائي

 األسوا جراء عملياه الفح  واالختبار للسلع والمنتجاه في ا تهدائره المختبرا وخاصة الوزارةفي 
 و الفلسطينيةالمنتجاه والسلع للمواصفاه  مطاباةمن للتدكد  الفنيةالتاارير  وإصدارومناطق البيع 

جل أعبر المعابر وتادلم الدعم الفني الالزم التنسيق مع الاطاعاه اال تاجيه من تسهيل حركه الصادراه 
وزاره االقتصاد الوطني    الخار في  التنافسيةقدرتها  لزيادة الفلسطينيةتحسين جوده المنتجاه 

 . 8102 تالفلسطيني
 

 في : ةاالقتصاد الوطني الفلسطيني متمثلة مؤسسات تابعه لوزار 
 والمقاييس : المواصفات ةمؤسس
ة متخصصة عداد المواصفاه والمااييس من خالل لجان فنيالفلسطينية أ ة المواصفاه والمااييس مؤسس

عن كافة الاطاعاه والهيتاه الحكومية والمؤسساه العلمية وتاوم هذه اللجان بإعداد  تتدل  من مم لين
لمحلية  الغذائيةت الكيميائية  التحاق من مطاباة المنتجاه المستوردة واو  تلك المواصفاه وتحدي ها

منح شهاداه المطاباة وعالماه و للمواصفاه الفنية الخاصة بها عن طريق أخذ العيناه وفحصها 
ومصادقة بطاقة  عدادإ العمل علي  و الجودة وايشرائ وفاًا أل ظمة منح الشهاداه المعتمدة في المؤسسة

 واد البناء واألجهزة الكهربائية.وم البيان الخاصة بالمنتجاه الغذائية والكيميائية 
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 :الطبيةفي تأمين سالمه منتج النباتات  الصحةدور وزاره  1.1.1.1
 

لمجتمع صحي من  والتدسيسالعامة لصحة العامة الى تعزيز وحمالة صحة المواطنين  ايدارةتسعى 
 بدحدثايير العالمية و خالل تادلم الخدماه الصحية الوقائية والعالجية لكافة شرائح المجتمع ضمن المع

والمعرفة والمهاراه الالزمة بكوادر مؤهلة وبمشاركة فاعلة من  األبحاثالعلمية والمبنية على  األساليب
 ذاه العالقة والمجتمع لمواكبة التطور واالحتيا  للمجتمع. األطرائ
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 المبحث الخامس
 

 :األذذيه في فلسطينة قوانين سالم 1.1.1
 

على التشريعاه الفلسطينيه ال  جد هنام قا ون خاص بسالمه الغذاء في من خالل  ظره سريعه 
حي  ان االطار الاا و ي الموجود لسالمه األغذله في فلسطين مكون بشكل رئيسي من قا ون  تفلسطين

وقا ون المواصفاه  ت 8113  لسنه 8وقا ون الزراعه رقم   ت8112  لسنه  81لصحه العامه رقم  ا
 بشدن اختصاص 8113  لسنه 88ومرسوم رئاسي رقم   ت8111  لسنه 1نيه رقم  يس الفلسطيوالمااي

 .اضافه الى العديد من التشريعاه واال ظمه  المحافظينت
 

 :م1..1( لسنة .1قانون الصحة العامة رقم ) 1.1.1.1
 

ة محددة  على مصنعي المواد الغذائية والمستوردين لها تزويد الوزارة خالل مد01مادة   :سالمة األغذلة
عينة من تلك المواد  تطرياة تداولها وكيفية استخدامها تبما يلي:  التركيبة الكيماوية لتلك المواد الغذائية 

 أي معلوماه أخرس عن تلك المواد لها عالقة بالصحة العامة.  تلتحليلها
 

ء تداولهات كما وعليهـا تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاه ذاه العالقة مراقبة األغذلة في أ نا:  02مادة  
مراقبة األغذلة: المستوردة عند وصولها إلي الدوائر الجمركيـةت وال لجـوز السـماح بـدخولها إال بعـد موافاـة 

 الوزارة المنتجة محليًا داخل أماكن تصنيعها وتجهيزها. 
 

وزارة وقـع الـ لحظر تـداول األغذلـة إذا كا ـد مخالفـة للمواصـفاه والشـروط المحـددة مـن قبـل:   02مادة  
 بها غش على  حو لغير من طبيعتها كا د غير صالحة لالستهالم اآلدميت أو ضارة بصحة اي سان. 
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لعتبر المنتج الغذائي غير صالح لالستهالم اآلدمي إذا : حدث تغير في خواصه الطبيعية :   08مادة  
تـه الكيماويـة أو إضـافة مـواد من حي  الطعم أو المظهر أو الرائحة.  بد بالتحليل حدوث تغير فـي تركيب

ـــة أو ايشـــعاعية كا ـــد مـــدة  كيماويـــة ـــة أو البيولوجي ـــه بدحـــد الملو ـــاه الكيماوي غيـــر مســـموح بهـــا أو تلو 
 صالحيته منتهية وفاًا للتاريخ المدون عليه تم تداوله في ظروئ أو بطر  غير صحية.

 
ملو ــًا بالميكروبــاه أو الطفيليــاه أو  لعتبــر المنــتج الغــذائي ضــارًا بصــحة اي ســان إذا: كــان:   81مــادة  

المبيداه أو المواد المشعة أو غيرهات على  حو  من شد ه إحداث المرش باي سان كان منتجًا من حيوان 
 ــافق أو مصــاب بدحــد األمــراش التــي تنتاــل عــدواها إلــى اي ســان كا ــد عبوتــه تحتــوي علــى مــواد ضــارة 

عـادن  ايلـة أو مـواد حافظـة أو ملو ـة أو غيرهـا والتـي مـن بالصحة تحتوس على مواد ضـارة أو سـامة أو م
 شد ها إحداث المرش باي سان. 

 
لجــب االلتــزام بالمواصــفاه والشــروط المحــددة فــي التعليمــاه الفنيــة ايلزاميــة الصــادرة عــن :   80مــادة  

 مؤسسة المواصفاه والمااييس وبالتنسيق مع الوزارة. 
 

الخاصة أو ايعالن عنها إال بعد تسجيلها والحصـول علـى تـراخي  لحظر تداول األغذلة :   88مادة  
 بتداولها وبطرياة ايعالن عنها من الوزارة. 

 
 . يتحمل مستورد المواد الغذائية  فااه تحليل العيناه عند دخولها.0:   83مادة  

 يتحمل مصنع المواد الغذائية  فااه تحاليل العيناه التي تؤخذ عند التصنيع.  .0
 

 : 1..1لسنه  1قانون الزراعه رقم  1.1.1.1
 

   : تعد الوزارة  ظاما لصدره مجلس الاضاء األعلى على ان يتضمن األمور التالية :22ماده  
 شروط وإجراءاه منح رخ  التصدير واالستيراد لمنتجاه الزراعية والحيوا ية .-
 شروط استيراد واستخدام الميكنة الزراعية .-
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 .نتجاه الزراعية وآلية العمل فيهاالتصني  والتعبتة والتخزين وتبريد المشروط ومواصفاه مراكز -
 

  :م...1( لسنة 1قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم ) 1.1.1.1
 

 اعتماد أ ظمة معينة للمواصفاه والمااييس  تهدئ المؤسسة إلى تحايق األهدائ التالية::   3مادة  
اكبة التطور العلمي في مجال أ شطة المواصفاه والمااييس وضب  تاوم على أسس علمية حدي ة ومو 

والبيتية للمستهلك من خالل اعتماد  واالقتصادلةالمساهمة في توفير الحمالة الصحية و  الجودة
الوطني وخط   االقتصاددعم و  المواصفاه والمااييس الفلسطينية ومنح شهاداه وعالماه المطاباة

 همة في تدهيل الصناعة وتطويرها مع المؤسساه المختصة في فلسطين .التنمية االقتصادلة والمسا
  

ال لجوز استيراد ألة سلعة أو مادة وإدخالها إلى فلسطين أو إ تاجها فيها ما لم تكن مطاباة  :  02مادة  
ع ولرئيس المؤسسة بالتنسيق م لمتطلباه المواصفة المحددة في التعليماه الفنية ايلزامية لتلك السلعةت

 .الوزير المخت  أن لعفي ألة سلعة من أحكام هذه المادة في حااله خاصة
ومختبراه المعايرة وتاييمها ومراقبتها حسب األسس  واالختباريتم اعتماد مختبراه الفح  :   81مادة  

 التي لصدرها المجلس ويحدد فيها أسلوب تاييم واعتماد المختبراه ومراقبتها. 
 

 :م1..1( لسنة 11لمستهلك رقم )قانون حماية ا 1.1.1.1
 

 : سالمة المنتجات
لجب أن لكون المنتج مطاباًا للتعليماه الفنية ايلزاميةت من حي  بيان طبيعة المنتجاه :   2مادة  

و وعها ومواصفاتها الجوهرية ومكو اتهات ويخضع لذلك ألضًا عملياه التعبتة والتغلي  التي تشمل 
تياطاه الواجب اتخاذها عند االستعمال والمصدر والمنشد وتاريخ الصنع عناصر التعريف بالمنتج واالح

وتاريخ ا تهاء الصالحيةت وكذلك طرياة االستخدامت مع مراعاة ما تن  عليه الاوا ين واأل ظمة والاراراه 
 ذاه العالقةت وخصوصًا المتعلق منها بسالمة البيتة. 
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لضرر الناجم عن استخدام أو استهالم المنتج المحلي لكون المزود النهائي مسؤواًل عن ا:   01مادة  
أو المستورد الذي ال تتوافر فيه شروط السالمة أو الصحة للمستهلك أو عدم االلتزام بالضما اه المعلن 
عنها أو المتفق عليهات ما لم ي بد هوية من زوده بالمنتج وأ بد كذلك عدم مسؤوليته عن الضرر 

 الناجم.
 

 :المجاورة للدول خاصةقوانين  1.1.1
 

 :1..1-1-11على الغذا   الرقابةقانون  1.1.1.1
 

على الغذاء سواء كان  بالرقابة خاصة األرد يماده في الاا ون  30 الهاشميةاالرد يه  المملكةوضعد 
العليا  اللجنة  من الاا ون على ضروره تشكيل 2منتجا محليا او مصدرا او مستوردا حي  تن  الماده  

 الجهةهي  المؤسسةالاا ون الزراعي والتدكيد على ان  إحكامذاء والتدكيد على احترام للرقابه على الغ
على الغذاء بما في ذلك صالحيته لالستهالم البشري  الصحية والرقابة ايشرائب المختصة الوحيدة

ابعه للغذاء والدواء ت العامة المؤسسةسواء منتج محلي او مستورد وتكون مسؤليه  تبجميع مراحل تداوله
 . الصحةلوزير 

 : ةويحدد الاا ون المهام والصالحياه التالي
 سواء منتج محلي او مستورد . ةالمعتمد الصحةوتدابير  ةتطبيق الاواعد الفني

 الغذاء للاواعد الفنيه والمواصفاه  مطاباة
 لصحيةااو التدابير  الفنيةا  بد عدم مطاباته للاواعد اذ للملكة إدخالهمنع تداول أي غذاء او 

 الزراعيةلغالاه التصدير للغذاء والمنتجاه  الصحيةمنح الشهاداه 
 التفتيش على أي مكان يتم تداول الغذاء فيه وكذلك العاملين 

في عملياه  الحرجةالرقابه على تطبيق الممارساه التصنيع الجيد و ظام تحليل المخاطر وضب  النااط 
 تداول الغذاء .
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 :دراسات سابقة 1.1
جهـــود الباحـــ   حـــو تحديـــد كيفيـــة ومجـــااله ايفـــادة مـــن هـــذه الدراســـاه التـــي تناولـــد موضــــول تركـــزه 

 .  الطبيةفي النباتاه  الغذائية السالمةومدس تامين  المائدةمن الحال الى  المتبعة الزراعيةالممارساه 
 

 :ةدراسات عربي 1.1.1
 
 في مصر. العطريةو  الطبيةلتسويق بعض النباتات  ةتحليلي ةدراس 1..1  عساف أبو

 الهدئ الرئيسي لهذا البح  في تحليل كفاءة النظام التسوياي لبع  المحاصيل الطبية والعطرية الهامة. 
كد البح  على ضرورة استنباط األصنائ المرغوبة محليا وعالميا ذاه اي تاجية المرتفعة وزيادة تركيز أو 

المستهلك المحلي والخارجيت واالهتمام بالزراعاه  إجراء الدراساه الخاصة بدارسة سلوم المواد الفعالةت
النظيفة وإحداث النشراه الخاصة بهذه الزراعاه وتعميمهات إ شاء قاعدة البيا اه بزراعة وإ تا  وتسويق 
هذه المحاصيلت جذب االست ماراه في مجال إ تا  وتصنيع محاصيل النباتاه الطبية والعطريةت دعم 

يت دعم النشاط التعاو ي للحد من احتكار التجارتالتوسع أفايا ورأسيا في وتطوير دور ايرشاد الزراع
زراعة هذه المحاصيل وخاصة األراضي المهملة والغير صالحة للزراعاه األخرست تنمية الصادراه 
المصرية من هذه المحاصيل من خالل توفير الكوادر المدربة إداريا وتوفير العمالة المتخصصة في 

التعبتةتاالهتمام بعملياه الدعالة وايعالن والترويج لتسويق المحاصيل محليا وعالميا مجال التجهيز و 
 .من خالل النشراه والمعارش الزراعية

 
 العربية الزراعةفي  الجيدة الزراعية: لقا  خبرا  حول الممارسات  الزراعية للتنمية العربية المنظمة

(1..1) 
في  الجيدة الزراعيةحول الممارساه  الاطريةالعمل  وأورا  ريةالمحو العمل  أورا من  ةتم مناقشه مجموع
العالمي العربي  المستوس تطويرها على  ةمكا يإالزراعي وواقع تلك الممارساه و  اي تا مختل  مجااله 

وتجاره السلع  إ تا في مجال  الجيدة الزراعيةحي  هدئ اللااء الى  شر وتبني معداله الممارساه 
 . والحيوا ية يةالنباتوالمنتجاه 
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 النتائج والتوصياه : 
 التي تطبق  الوحيدة العربية الدولةتبين ان دوله مصر هي  العلمية األورا من خالل  -

 . الصحيحة الزراعيةالممارساه 
 . ةاالروبي األسوا وضع المواصفاه بما يتناسب مع متطلباه  ضرورة -
 اداه لتسهيل عمليه التصدير .والجمعياه واالتح المزارعينتاويه التعاون بين  -
 . الغذائية السالمةلضمان  البدالة ةحي  هي  اط الجيدة الزراعيةبالمتطلباه الممارساه  المعرفةة أهمي-
 

 للتصنيع الغذائي  الجيدة( بعنوان الممارسات 1..1دراسه رشايده ) 
للتصنيع الغذائي  جيدةالالممارساه  يتضمنكتب  إعدادللغذاء والدواء  العامة المؤسسة ارتدهحي  

التصنع  إ تا في تدكيد  المساهمةللمنتج او  التصنيعية بالعملية المتعلاة المختلفةتشمل جميع النشاطاه 
 الى : الدراسةحي  تهدئ هذه  والفعالية والصالحية بالجودةتتميز  الغذائيةللمنتجاه 

والممارساه  الجودةمن  ظام ضب   جزءاً للتصنيع واعتبارها  الجيدة الممارسةالتعرئ على مبادئ  -
 . الغذائية لألصنائ المنتجة الغذائيةللمصا ع  الصحية
 المختلفةتصنيع الجيد وتشمل جميع النشاطاتلمفهوم مابول لطر  ال األد ىللحد  العامة األسستحديد 

داه والمع اآلاله تاي تا المبا ي وصااله  تمن  الجهاز العامل التصنيعية بالعملية والمتعلاة
 تالتصنيعية العمليةوضب   اي تا  توالتغلي  التعبتةضب  المواد االوليه ومواد  تاي تا المستخدمه في 
 . المرتجعة األغذلة تالتو يق تالمخبريه  الرقابة توالتخزين والتسويق التعبتةضب  عملياه 

 
 العربية البيئية مجلةالبعنوان المبيدات واألسمدة وسالمه الغذا  ( 1..1) أولبشور تشرين  دراسة
 األولى

ا ه من مرحلة زراعة المحصول حتى مرحلة استهالكهت هنام فرص ك يرة للتلوث  الدراسةتؤكد هذه 
بكائناه دقياة ضارة ومبيداه ومواد سامة أخرس. في المزرعةت قد تنتشر هذه الملو اه بواسطة التربة 

أحد المعاملت ويعاد في في المزرعةت ويصنَّع والروث والماء والمعداه والعمال. وقد ُلحصد المحصول 
في معمل آخرت ومن  م ُلخزن أو ُلعرش أو ُلسّو  تجاريًا أو ُلستخدم في المنزل. وفي كل  توضبيه

 .خطوة من هذه الخطواه لمكن أن يتعرش الغذاء إلى التلوث
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. فتعدد اآلفاه التي لعل حمالة المحاصيل من األمراش وايصاباه هي العامل األك ر تحديدًا ل  تا 
قد تفتك بالمحاصيل خالل مراحل  موها المختلفة من البذرة الى ال مرة توجب استخدام وسائل متنوعة 
لمكافحة اآلفاه. وقد اعتمد المزارعون بشكل رئيسي على استعمال المبيداه لمكافحة اآلفاه الزراعية. 

ـل تطوير العديد من المبيداه العضوية االصطناعية   اطة تحول في  األربعيناهفي أواس  وشكَّ
المكافحة. وقبل هذه المرحلة كا د الكمياه المتوفرة من هذه المبيداه محدودة ومرتفعة الكلفة. ولكن 

المبيداه االصطناعية بكمياه كبيرة وتوفيرها بسهولة وبكلفة معاولة للمزارعين. وفي  إ تا بعدها تم 
 للمبيداه بشكل كائ  قبل استعمالها المك  . البدالةت لم تتم دراسة المخاطر الصحية 

كما أن آفاه المحاصيلت وخصوصًا الحشراهت بدأه تظهر مااومة لهذه الكيماوياهت مما دفع المزارعين 
 الى استعمال كمياه أكبر سعيًا الى رفع كفاءة عملياه المكافحة.

لمؤّلفته   Silent Spring ''مع صدور كتاب ''الربيع الصامد 0818وحد د  اطة تحول  ا ية عام 
راشيل كارسون. وقد  ّبه هذا الكتاب المجتمع العلمي والرأي العام إلى المخاطر الصحية للمبيداه عند 
استعمالها بال تمييزت وتبنته جماعاه بيتية متعددةت بدأه حملة توعية جماهيرية حول مخاطر المبيداه. 

م الوضعت وقام بدراساه متنوعة حول أضرار المبيداه و تيجة لذلكت تعيَّن على المجتمع العلمي أن لايّ 
والحيوان وعلى البيتة. وأسفر ذلك عن حظر  اي سانالشائعة االستعمالت وأدرم مخاطرها على صحة 

. وفي النهالة تم حظر 0823استعمال مبيداه عديدة في ك ير من البلدانت بدءًا بالمبيد ''د د ه'' عام 
بموجب اتفاقية استوكهولم  8112يدروكربو ية المكلورة المديدة األ ر عام استعمال جميع المبيداه اله

 .بشدن الملو اه العضوية المديدة األ ر
تم وضع مااييس لمتباياه المبيداهت خصوصًا حدها األقصى الذي لحدد الكمياه المسموح بتواجدها 

واملت منها: كمية الطعام التي في أغذلة معينة. ويتارر الحد األقصى للمتباياه بناء على عدد من الع
 .تستهلك في وجبة عادلةت ومدس سمية المبيدت ومدس سهولة امتصاص الغذاء للمبيد واالحتفاظ به

وال تاتصر مشكلة المبيداه في البلدان العربية على االستعمال غير المنظمت وا ما هي ألضًا مشكلة سوء 
 .اهتداول المبيداه وسوء استخدامها على جميع المستوي
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تحديد مسؤوليات ومهمات مختلف بعنوان    منظمة األذذية والزراعة ومنظمة الصحة العالميةتقرير 
 1..1/.11/1-11 أصحاب الشأن ضمن إطار استراتيجية قطرية للرقابة على األذذية

لـى األغذلة حدده مشكلة الدراسة في أوروبا بدن فـي ك يـر مـن البلـدان األوربيـة تكـون الرقابـة الصـحية ع
ع  فـي الرقابـة ضعيفة بسبب ك رة التشريعاه وبسبب تعدد جهاه االختصاص وبسبب  اـاط الضـ

ت وقد دفعد الحوادث الخطيـرة لسـالمة األغذيـة خـالل التسـعيناه االتحـاد األوروبـي والرصد والتنفيذ
والبحـ  عـن سـبل أفضـل لحمايـة  وبلـدا ا أخـرس فـي العـالم إلـى مراجعـة أ ظمتهـا لسـالمة األغذيـة

االرتاـاء بالخـدماه الصـحية وسـالمة  إلىالمؤتمر يهدئ و  . المسـتهلكين مـن الغذاء غير المدمون 
ســالمة األغذيــة فــي االتحــاد لســالمة األغذيــة  جزاءاهاألغذيـة فـي أوروبـا وذلـك بسـن قـا ون المراقبـة 

والتاكيد على ا ه يتااسم جميع أصحاب الشدن الضالعين  تالعامــة لســالمة األغذيــةوالــذي لحــدد المبــادئ 
في إ تا  وتسويق األغذلة المسؤولية عن سالمة األغذلة. وتتم ل الخطوة الاادمة في إلجاد عملياه 
رقابة متكاملة على األغذلة في جميع مراحل اي تا  وفي جميع الاطاعاه بما يتماشى ومبدأ "من 
المزرعة إلى المستهلك" الذي يتيح إ شاء  ظام منتظم وشامل لغطي جميع األغذلة في جميع الاطاعاهت 
ويحل محل مجموعة األ ظمة المختلفة الحالية الخاصة بكل قطال على حدة. ويعد االتصال والتشاور 

ة اتخاذ الارار بين أصحاب الشدن في جميع الجوا ب المتعلاة بسالمة األغذلة وخالل كافة مراحل عملي
 .عنصرا أساسيا لبناء  ظام لسالمة األغذلة يتسم بمو وقيته وا فتاحه وشفافيته وقابليته للمساءلة

 
 .برنامج المعايير الغذائية المشترك بين منظمة األذذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

 1..1 -الطبعه الثانيه   -هيئة الدستور الغذائي
رادت المعروئ أو المشتبه في أ هم لعا ون من مرش أو لحملون عدوس من ال ينبغي أن لسمح لألف

س المرجح أن تنتال عن طريق الغذاءت بدخول مناطق تداول األغذلة إذا كان من المحتمل أن يؤد
وينبغي إجراء الفح  الطبي ايكلينيكي على األفراد الذين يتعاملون مع  وجودهم بها إلى تلوي  األغذلة

لمصاب عن تداول األغذلةت ما ا مدس ضرورة إبعادو  تأي أعراش مرضية أو وبائيةاألغذلةت مع 
االلتهاباه ت الحرارةالمصحوب بارتفال في درجة  التهاب الحلق تالحمى تالايء تايسهال تالصفراءيلى 

 ينبغي أن   من األذن أو العين أو األ   إفرازاهحدوث  الجلدلة الظاهرة  الدماملت والجروحت وغيرها
لكون األفراد الذين يتعاملون مع األغذلة على درجة عالية من النظافة الشخصيةت وأن يرتدوا مالبس 
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واقية مناسبةت وأغطية رأست وأحذلة خاصةت حسب ماتضى الحال. وفي حالة إصابتهم بجروح ال تمنع 
على األفراد  وينبغي  من استمرارهم في العملت ينبغي تغطية هذه الجروح بضماداه غير منفذة للماء

ل غسل أيديهم باستمرار عندما لكون من المحتمل أن تؤ ر النظافة الشخصية على سالمة األغذلةت م 
ينبغي أن يرتدس زوار منشآه تصنيع األغذلة أو تجهيزها أو تداولهات حسب ماتضى الحالت مالبس و 

 .مواقيةت وأن يتايدوا بشروط النظافة العامة الشخصية المبينة في هذا الاس
 

 فلسطين -( إنتاجهمبعنوان فوضى المبيدات ) مزارعون ال يأكلون من  دراسة( .1.1) الكسواني 
المزارعين على محاصيل الخضار وان  خاصة الزراعيةلحذر خبراء من سوء استخدام المبيداه 

% 28لستخدمون المبيداه واالسمده بكمياه اكبر بك ير مما هو مسموح في هذا المجال وبان هنام 
 % في قطال غزه .22و الضفةبمرش السرطان في  أصابه

 الزراعيةبدائل الستخدام المبيداه  إلجادويجب  المحليةوتحدث على ا ه ال يوجد  ظام فح  للمنتجاه 
ان هنام مختبرا متطورا ومؤهال لفح   عطية إبراهيمالسيد  أكدفي حين ت اي سان صحةالتي تهدد 

لفح   التوجه بضرورةال تبل  مزارعيها  الزراعة ةلكن وزار لمعبدةت  وا المصنعةالعيناه من المنتجاه 
 –البيتي  وايعالمجور  كورزم مدير بر امج الدراساه  وأكد ت 8102ما  در  بالل عمواسي  إالعيناه 

 األعظم جزئهاالمبيداه المسموح استخدامها في السو  الفلسطيني في  ةمركز معا التنموي ان قائم
 .اي سان صحةعلى  خطيرة
ن المبيد الممنول بيعه إفي تهريب المبيداه في مناطق   حي   المشكلةتركز على ان   الزراعةوزاره 

 . األخرمن الطرئ  إدخالهمحليا يتم 
 

 للتغذية( التسمم الغذائي الناتج من تلوث البيئة  المركز العربي .1.1  )دراسة : مصيقر
 مراشاألبالتسمم الغـذائي او  ايصابةي مما قد يؤدي الى لغـذاء بحكـم طبيعته معرش للتلوث البيتا

الناجم عن التجارب النووية او التسرب  ايشعاعيوالحميـاه المختلفـة ت هذا الى جا ب التلوث 
التعبتـة  أماكنفـي  األطعمةالتـي تتعـرش لهـا  ايشعاعيةمن محطـاه الطاقـة او زيادة الجرعة  ايشعاعي

التـي  أ واعاألطعمةي باصـد التعاـيم والحفك ت وفي بع  الحـااله الاليلـة تكـون بعـ  والتصـنيع الغـذائ
ة مختلفطراباه اضا عنهتج تنمت الجسل داخة متواز ر غياعاله تفمصـدرا ألحـداثً   اي سانيتناولهـا 
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الجسـم ضـد  ةأجهز ية حساسراوح درجــة خطورتها بين البسي  والحاد  تيجـة زيـادة وتتم ت الجساء بدعض
 ي الغذاء ت والتي تعدها دخيلة عليها وغير مرغوب في وجودهافوية الموجـودة العضواد المبعـ  

 : صلد الدراسة الى عدد من االستنتاجاه والتوصياه منهاتو 
 . عن تلوث الهواء او المياه او عن تلوث التربة إماتلوث الغذاء في البيتة  اتج 1- 
  .في التلوث البيتي  راألكبراألللمصا ع والمعامل  2- 

عدم السماح باسـتخدام المبيـداه الحشـرية الشـديدة السـمية او التـي تحتـوي علـى معـادن  ايلـة سـواء  -3
 . للخضر او للفاكهة او للحبوب مع زيادة االهتمام بالمااومة ابال يولوجية

  . ي تحتوي على الرصاصوالتللبنزين  الحد تدريجيًا من استخدام المواد المضافة 4- 
 . عدم السماح بزراعة الخضر والفاكهة بجوار الشوارل الرئيسية والمصا ع وفي المدن 5-
 . وضع قوا ين تحد من استخدام الكيميائياه في حفك المواد 6- 

 
على  للرقابة الوطنيةحول النظم  الصحة( بين منظمه االذذيه ومنظمه 1.11مطبو  مشترك ) 
 ضمان سالمه االذذيه وجودتها  االذذيه من اجل

 : األهداف
من اجل  الرقابةتعزيز  ظم و  الدولية التجارةالتي تدخل في  األغذلة ةوجود ةتمكين البلدان لضمان سالم

 تمن اجل ضمان سالمه االغذله رقابية جهةلكل  الالزمة األدوارتحديد و للمنتج  التنافسية الادرة زيادة
 على االغذله . الرقابةتواجهه سلطاه التعرئ على التحدلاه التي 

 النتائج والتوصيات : 
 ةاالغذل بواسطة المناولة والناشتة الجديدة األخطارومصادر  األغذلةالتي تنالها  األمراشعبء  زيادة

 للصحة الكافيةوال توفر الضما اه  الغذائيةتالل من سالمتها التي  ةاالغذل إ تا تانياه  تغير ةسرعت
التمييز بين سالمه ت الدوليةتكون مستنده على المااييس والمعايير  للرقابة  ظموضع  ةضرور و  العامة

وتحليلها  النهائيةتوفير حماله للمستهلكين بمجرد اخذ العيناه من المنتجاه وصعوبة االغذله وجودتها 
التفتيش ورف  والتوزيع بدال من االكتفاء ب اي تا في جميع مراحل سلسله  الوقائيةالتدابير  إدخالبل 

لذلك  باهظةتكالي  ب يتسبب الغذائية السلسلةعدم تحديد  اطه الحر  في و  النهائية المرحلةالمنتجاه في 
 الغذائيةالسالمة والجودة طرياه لتحسين  أفضلوقائي محكم لمراقبه العملياه هو  أسلوبال بد من توفر 
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 كفيلةجيده  صحيةوتطبيق ممارساه  جيده صناعيةتطبيق ممارساه زراعيه جيده وتطبيق ممارساه و 
 . ةعالية بجود غذائيةمواد  بإ تا 

 
 األذذيه تكامل األدوار الرقابية ضرورة لضمان سالمة  1.11  اساتندوة مركز الخليج للدر 

ـــــى عـــــدد مـــــن التوصـــــياه علـــــى النحـــــو اآلتـــــي ـــــاه الســـــالمة إل ـــــة ومتطلب ـــــدوة الرقابـــــة الغذائي  :خلصـــــد  
 ل  الجهاه الرقابية ووزارتي الصحة والبيتة والمياه والمؤسساه والدوائر ضرورة تكامل األدوار بين مخت

  .ذاه الصلةت لضمان سالمة األغذلة
أهميــة زيــادة عــدد الكــوادر المتخصصــة فــي مجــال الرقابــة الغذائيــة وســالمتهمت وتــدريبهم وتــدهيلهم للعمــل 

 . بكفاءة في هذا الميدان
ى األغذلـة وسـالمتهات وتوحيـد المواصـفاه والماـاييس لابـول ضرورة إشرام الاطال الخاص في الرقابـة علـ

ـــة وغيرهـــا ـــد الشـــروط للتـــراخي  التـــي تشـــمل المنتجـــاه الغذائي ـــةت وتوحي ـــى مســـتوس الدول  . المنـــتج عل
تانين استيراد الفواكه والخضراواه من الخار ت باعتبار أن المنتج المحلي لمتلك جودة عالية المواصفاهت 

 . ته الصــــــــــــحية الك يــــــــــــر مــــــــــــن المنتجــــــــــــاه المســــــــــــتوردةويفــــــــــــو  فــــــــــــي  وعيتــــــــــــه وســــــــــــالم
ضــــرورة دعــــم المشــــروعاه الصــــغيرة والمتوســــطة فــــي الدولــــة وتمكينهــــا مــــن إ تــــا  أغذلــــة ســــليمة صــــحيًا 

 . وبمواصفاه عالية
توفير قاعدة بيا اه ومعلوماه حول المواد الغذائية والمنتجاه األخرست ومعرفة وتحديد األمراش الناتجة 

 . عنها لتالفيها
ـــة أ  ـــة واألهلي ـــة الغذائيـــةت مـــن خـــالل المؤسســـاه الحكومي ـــل دور المســـتهلك فـــي الرقاب ـــة وتفعي هميـــة التوعي

والاطـــال الخـــاص وايعـــالم المرئـــي والمســـمول والمكتـــوبت وتعزيـــز الـــدور المجتمعـــي فـــي الرقابـــة الغذائيـــة 
 . وتحسين متطلباه سالمتها

ومابولـة لـدس الدولـةت ومكتوبـة بخـ  كبيـرت مـع ضرورة تضمين البطاقة الغذائية للمنتج مواصفاه معتمدة 
توصية بتوفير خ  ساخن للشـكاوست ووضـع خـتم علـى كـل منـتج مـرخ  يؤكـد سـالمته الصـحية وتلبيتـه 

 . للمعايير الموضوعة من قبل المؤسساه المعنية
م بالتشريعاه االستفادة من وتعميم النماذ  والتجارب الناجحة في مجال الرقابة الغذائية وسالمتهات وااللتزا

إلجاد آليـة و  والاوا ين ذاه الصلة وتحدي ها بما يتناسب والتطوراه التي تشهدها الدولة في كافة المجااله
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لترخي  ايعال اه على المنتجت وزيادة رواتب المفتشين وتمكينهم من تفعيل آلية الرقابة على المنتجـاه 
 .لةالغذائية وغيرهات وتشديد الرقابة على المنافذ الحدود

 
خالل  الرقابيةاالجهزه  وفعالية بكفا ةوعالقتها  الغذائية( حول التسممات 1.11الشريقي ) دراسة

   تكامل األدوار الرقابية ضرورة لضمان سالمة 1.11ندوة مركز الخليج للدراسات   
 -: األهداف

 ةاالسـتباقي ايجراءاه أهمالتعرئ على  تالمائدةمن الحال الى  المتبعة الزراعية التعرئ على الممارساه 
التعرئ على مسبباه التسمم الغـذائي مـن خـالل كـل  تالغذائية السالمةلتامين  الرقابيةواالشرافيه للجهاه 

  الصحةحاله يتم تسجيلها لدس وزاره 
 التوصيات :

 يـادةز و  البيتـة ووزارة الصـحةوزاره  خاصـة الرقابيـةبين جميع الجهاه  األدوارتكامل  التدكيد على أهميه   
 ضـرورةو  بكفـاءةوسـالمتهم وتـدريبهم وتـدهليهم للعمـل  الغذائيـة الرقابـةفي مجال  المتخصصةعدد الكوادر 

مــع ألزامهــا ســلع بمواصــفاه عاليــه  إ تــا وتمكينهــا مــن  الدولــةفــي  والمتوســطة الصــغيرةدعــم المشــروعاه 
   . ومكتوبة ومابولة المعتمدةللمنتج بالمواصفاه  بطاقةب
 

 أبحاثمعهد -قطا  الصناعات ذير المنظم في األراضي الفلسطينية ) واقع وآفاق (   1.11زعرور  
 ( السياسات االقتصايه الفلسطيني ) ماس

والبح  عن مواطن  الفلسطينية الغذائيةفي تسلي  الضوء على واقع الصناعاه  الدراسةتهدئ هذه 
من العمال والعاماله  اآلالئشغل هذا الاطال في ا ه ل ةأهميحي  تكمن  تميزها الضع  والاوه التي

 .الفلسطينيين
 غذائيةكمنتجاه  شرائهامع قدره المستهلك على  مترافاةتاليدله  غذائيةوبما ان هذا الاطال ينتج سلع 

 للمنتج . الغذائية السالمةتحايق  ضمن ان  ةلجب كدول فإ نا
 النتائج والتوصيات :

 ةتحرم على المستوس الوطني لكافدون ال المنظم غير الغذائية لمكن النهوش باطال الصناعاه ال
وبتدخل بجميع  ةعلى معرفه علمي يجب ان لكون مبنوهذا التحرم ل العالقةالجهاه والمؤسساه ذاه 
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حول حجم الاطال وتنظيمه  سليمةوان تكون مستنده لحاائق وبيا اه  التصنيعية والسلسلةالمفاصل 
 .الغذائية السالمةوتدمين 

 1.11 االولأكتوبر/تشرين - 16العالمي  األذذيةيوم   زراعية تغّذي العالمالتعاونيات ال
بعيدين  األحيانيواجه معظم المنتجين الصغار في البلدان النامية صعوباه عديدة. فهم في ك ير من 

وكي لستفيد هؤالء ال بد من أن تنتال أسعار المواد  . الوطنية والدولية األسوا كل البعد عما لحدث في 
كذلك يواجه المزارعون  .إلى المنتج الصغير الً وصو سلسلة الايمة بدكملها  الللغذائية المرتفعة من خا

صعوباه في الحصول على مستلزماه عالية الجودة. فاد لكون سعر بيع المحاصيل أعلىت لكن 
خاذ قرار قبل ات واألسمدةألضًا الحتساب  عامل التكالي  المتغيرة لشراء البذور  مضطرينالمزارعين 

 . بتوسيع إ تاجهم. كما قد تكون هنام ألضًا مشكلة في الحصول على قروش لشراء هذه المستلزماه
 وحتى عندما تكون كل هذه الظروئ مواتيةت 

ه الالتعاو ياه الزراعية االستفادة من التدريب وتنمية المهاراهت ولكن ليس فا  في المجا ألعضاءلمكن 
 راؤهاومدياه اال تا  الزراعي المستدام. إذ لحتا  أعضاء الجمعياه التعاو ية الفنية م ل تكنولوجياه وتان

و ساء  ألضا إلى بناء مهاراتهم في مجااله من قبيل الايادة والمبادراه الحرة وال اة  رجال ومديروها 
على  ويعتمد  جاح تعاو ية ما إلى حد كبير ت ورسم السياساه والدعوةالعمالبالنفس والتفاوشت وتنمية 

جتماعيةت فإن المدراء بشكل خاص الطرياة تسييرها وإدارتها. و ظرا للطبيعة الخاصة لهذه المؤسساه ا
الخاصة  األساسيةعتبار الايم والمبادئ االفي  األخذ هلالتجاعلى عمال اللحتاجون إلى تدريب 

 .بالتعاو ياه
لستفيدون من ارتفال  ال ن لوحدهمتبين البحوث والتجارب المتراكمة أن صغار المزارعين عندما لعملو 

أسعار المواد الغذائيةت في حين كان من لعملون بشكل جماعي في منظماه منتجين وتعاو ياه قوية 
السلبية الناجمة عن  اال ار ستفادة من فرص السو  المتاحة والتخفي  مناالقادرين بصورة أكبر على 

 .االزماه  زماه الغذائية وغيرها مناال
 

 رئيس مجلس الدولة نائب السيد المستشار / السيد العربي احمد حسن بحثية مقدمة منورقة عمل 
  1.11  بالسالمة والصحة المهنية وسالمة الغذا  في مصر في شان النظم والتشريعات المعنية

قضية سالمة األغذلة عنصرًا رئيسيًا في ميدان الصحة العامة وتعتبر من الهموم الرئيسية في شكلد 
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لغذاء لما لها من أهمية قصوس لكافة الجهاه ذاه العالقة بإ تا  وتداول وتسويق األغذلة مجال ا
روبية ضارة بغرش الحفاظ على صحة المستهلك وسالمة الغذاء وخلوه من أي ملو اه كيميائية أو ميك

وتضطلع الجهاه الرسمية لمراقبة األغذلة بدور رئيسي لضمان أن لكون  تبالصحة عند استهالكها
ولعل التطور السريع في صناعة الغذاء في الوقد الراهن وما ا ومالئما لالستهالم البشرس لغذاء مدمو ا

واكب ذلك من حدوث مشاكل غير متوقعة من  احية السالمة وصحة الغذاء لجعل من شرط مطاباة 
التادم في التنمية و المواصفاه شرطا حيويا لسالمه الغذاء وصحة المستهلك ووسيلة رئيسية من وسائل 

ومع تزايد التجارة الدولية بالمنتجاه الغذائية والزراعية  المجااله الزراعية والصناعية واالقتصادلة شتى
ستزداد صعوبة تسوية مشكاله سالمة األغذلة في أي بلد بمفرده دون بذل جهود دولية تعاو ية لوضع 

ه سالمة األغذلة وفرضها ومراقبتها يتعين على الحكوماه وضع مواصفاو  استراتيجياه متكاملة ووقائية
وحسنا فعلد الحكومة المصرية مم لة في وزارة التجارة والصناعة حين  .لحمالة المستهلكين من الغش

بادره بتادلم مسودة مشرول قا ون إ شاء جهاز سالمة الغذاء الذي لم ل في حد ذاته أهم وأخطر 
 .التشريعاه االقتصادلة المالية

احدة تكون مستولة عن سالمة الغذاء وحمالة المستهلك وفق معايير السالمة جهة و  إ شاءويعزز 
تلوث الغذاء  أضرارن من الغذائية ومن  م اعتماد الجهاز علي إتبال األسلوب الوقائي لحمالة المواط

لمشرول الاا ون دراسة كافة الاوا ين والتشريعاه المصرية التي  ايستراتيجيةالخطة تعديل و  قبل وقوعه
ناولد سالمه الغذاء والتي سيتم إلغاؤها بمجرد الموافاة على مشرول الاا ون وتفعيلة لضمان سالمة ت

 ترسيخ الاواعد الرئيسية لمعايير سالمه الغذاء الدولية باالضافه إلى ايجراءاه التنفيذلة التي تالغذاء
أو ذ لحظة الحصاد عن األغذلة منمسؤواًل الخصوصية المصرية خاصة وأن الجهاز سيكون  يستراع
  .وحتى وصولها إلى المستهلك لل روة الحيوا ية بالنسبة التربية

 
في فلسطين مع التركيز    التقليديةذير  الزراعةاستخدام  أفاق:بعنوان  1.11سروجي   دراسة

 (.ماسالفلسطيني) االقتصاديةالسياسات  أبحاث. معهد   الزراعةالعضوية
  التنافسية والميزةالتنول المناخي  والبيتي بشكل كبير   الفلسطينية ةالزراععلى هنام عامالن يؤ ران 

مليون دو م وتم تاسيم  821ت0 الغربية الضفةفي  للزراعة الاابلة األراضيحي  بلغد المساحاه 
قلايليه  تطولكرم تجنين  الساحليةشبه  المنطاةمناطق زراعيه بيتيه   أقسام 2الى  للزراعة الاابلة المناطق
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ملم   منطاه  111متر عن سطح البحر ومعدل هطول مطري  311-011تاع على ارتفال و  ت
متر فو  سطح  0111  جنين شماال الى جبال الجليل جنوبا ويصل ارتفاعها الى  الجبليةالمرتفعاه 

 الجبليةوهي فاصله ببين المرتفعاه  الشرقية  ومنطاه المنحدراه ملم 211 ايمطارالبحر ومعدل 
وتمتد من جنين شماال الى منطاه البحر الميد جنوبا ومعدل هطول  األغوارفي  الصحراوية واألراضي

 األردنو هر  الشرقيةبين منطاه المنحدراه  المنطاةوهي  األردن  منطاه غور ملم 311- 821مطري 
 ملم . 811- 011ومعدل هطول مطري 

 الميزةهدفد الى تاييم وتحليل  دراسةفاد اعد سروجي وقباجه وعامر  التنافسيةوبخصوص الميزه 
باالستمرار في زراعه كافه المحاصيل  الساحليةشيه  المنطاةان مزارعي  ةالدراس أوصدحي   التنافسية
ما عدا  األغوارفي  المزروعةللمحاصيل  بالنسبة سبيه وكذلك  بميزةال ها تتمتع  دراستهاالتي تم  الزراعية

بزراعه  الشرقيةوالمنحدراه  البعليةالخضار ما عدا البندوره  والأ جميع  والجبليةالبصل اليابس المروي 
على  وبناءً محدده من النباتاه  أصنائلزراعه  مالئمةهنام تاسيماه مناخيه واتضح . الحاليةلمحاصيل 

 الميزةجدا بسبب  مجد  في زراعه النباتاه الطبيه  الشماليةالتصني  السابق فان استغالل المناطق 
 . الغربية الضفةك المحاصيل في شمال لتل التنافسية

 
للنهوض بتصدير المحاصيل  المرشدين الزراعيين رؤيةبعنوان: 1.11  معوض وآخرون دراسة 
 .عين شمس جامعه– الزراعةكليه –قسم االرشاد الزراعي بمحافظه الفيوم  التقليديةذير  الزراعية

فـي منطاـه الفيـوم ومـدس قيـام  التاليدلـةيـر غ الزراعيـةتحديد دور االرشاد الزراعي في تصدير الحاصـاله 
ومســتوس توصــيل المبحــو ين للرســائل االرشــادله   الزراعيــةاالرشــاد الزراعــي بــدوره فــي تصــدير الحاصــاله 

فـي ا تـا   والمتبعة الزراعيةتصدير الحاصاله ب المتعلاة الزراعيةوالتي تتضمن الممارساه بها الموصى 
بد ــه  الدراســةتوصــلد  تمحصــولي الشــيح والبــابو ج  وإ تــا  ةزراعــللنهــوش ب غيــر التاليدلــة المحاصــيل 

الكــوادر الفنيــه علميــا  إعــدادالمزيــد مــن الجهــد فــي مجــال بــذل  ايرشــاديلجــب علــى المســؤلين عــن العمــل 
 التاليدلةغير  الزراعيةفي مجال تصدير الحاصاله  بها ومهنيا لضمان  شر الرسائل االرشادله الموصى

 بصفه عامه .
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 : دراسات اجنبيه 1.1.1 
 

Martinez, Marian and Poole, Nigel, 2004: The development of private 

fresh produce safety standards 

على ان اال دما  في األسوا  العالمية يتيح إمكا ية زيادة سرعة النمو والحد من  الدراسةتتحدث هذه 
المتادمة أمام الوارداه الزراعية  االقتصادلاه  في الفار في البلدان الفايرة. غير أن حواجز السو 

جعلد من الصعب على البلدان النامية أن تستفيد استفادة كاملة من هذه الفرصة.  كما تركز هذه 
الماالة تد ير الطلباه المتزايدة على سالمة األغذلة وجودتها من قبل تجار التجزئة األوروبيين لألغذلةت 

و اافة منظماه الموردين التي تتطلبها سالسل البيع بالتجزئة األوروبية هي  وكي  أن الهيكل األساسي
 حاجز رئيسي أمام دخول البلدان المصدرة للمنتجاه الطازجة 

في منطاة البحر األبي  المتوس ت بشكل عام. ويكمن الحل الطويل األجل لهذه البلدان في الحفاظ 
وايجرائية التي تعزز  اة  وايستراتيجيةالهيكلية  على الطلب الدولي على منتجاتها في المبادراه

من قبل تجار التجزئة في آلياه ضمان الجودة والسالمة  الغذائية السالمةالمستوردين من خالل تامين 
 .المصدرةالخاصة بمنتجاه 

 
Buzby, Jean, et.al, 2008، food safety and imports: an analysis of FDA food-

related import refusal reports. 

عن بيا اه إدارة الغذاء والدواء األمريكية حول رف  األغذلة المادمة لالستيراد  الدراسةحي  تحد د 
وزيع . على الرغم من أن البيا اه ال تعكس بالضرورة ت8112إلى  0882إلى الواللاه المتحدة من 

المخاطر في األغذلةت وجده الدراسة أن رف  الوارداه لسل  الضوء على الغذاء  ووجود مشاكل 
والعااقير تنبيهاه استيرادهات  األغذلة إدارةالسالمة التي يبدو أن تتكرر في التجارة وحي  ركزه 

ا اه أن بع  واالمتحا اه  على سبيل الم الت أخذ العيناه ت وغيرها من جهود الرصد. وتظهر البي
الصناعاه الغذائية وأ وال اال تهاكاه هي مصادر  ابتة للمشاكل على مر الزمن وبالماار ة مع 
الدراساه الساباة المتعلاة بمزيد من البيا اه المحدودة. وكا د مجموعاه الصناعاه الغذائية ال الث 

جمول اال تهاكاه ت في المائة من م 81.1التي سجلد أكبر عدد من اال تهاكاه هي الخضرواه  
في المائة . وتشمل  00.2في المائة ت والفواكه   81.0ومصايد األسمام والمدكواله البحرية  

https://ideas.repec.org/p/ags/uersib/58626.html
https://ideas.repec.org/p/ags/uersib/58626.html
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اال تهاكاه التي لوحظد طوال الفترة الزمنية قضالا صحية في منتجاه المدكواله البحرية والفاكهةت 
ة للمنتجاه الغذائية المعلبة ومخلفاه مبيداه اآلفاه غير اآلمنة في الخضرواهت وعملياه غير مسجل

 في جميع الصناعاه ال الث.
 

Balandrin, Manuel, et. Al, 2014:  Natural Plant Chemicals: Sources of 

Industrial and Medicinal Materials 

 الرائحةومن اجل  الصناعيةاقتصادلا كمصادر للزيوه  مهمةك ير من النباتاه تنتج مركباه عضويه 
من معرفًة وهي اقل  ت حشريةوالعطور ومستحضراه صيدال يه ومبيداه  والمنهكاه ايصباوو كالزيوه 

زراعه  أساليب وخاصةالتكنولوجيا االحيائيه لذلك لجب ان تتوفر بيولوجيا  النشطةاو  الكيماويةالمواد 
 أهميههذا سيعزز و جها التي تنت وللمادة النادرةووسائل للتجهيز التجاري للنباتاه  النباتيةالخاللا واال سجه 

بيولوجيا من  المشتاة الكيماويةمنها حي  ان المواد  الكيماويةالستخالص المواد  الضروريةهذه النباتاه 
 . الضارة وايعشابفي التطور التجاري لنمو النباتاه وتحكم في الحشراه  الهميهالنباتاه دور متزايد 
و واتج االل  ال ا وي هي التي تاقتصادلا  مفيدة أصبحدمن النباتاه  المستخلصةوعليه فان مركباه 

اقتصادلا وذاه قيمه  مفيدة أصبحديتم استخدامها تجاريا هي ذاه قيمه حي  ان منتجاه النباتاه 
التي لمكن الحصول عليها من خالل  الطبيةمن النباتاه  الطيارةعاليه ومن االم له عليها الزيوه  طبية

للعااقير  مهمةوال تزال النباتاه مصادر  العضوية بالمذيباهستخالص التاطير بالبخار او عن طريق اال
على عااقير  0823في عام  المتحدةالموافااه في الواللاه  أ بتدحي   الطبيةمن النباتاه  المشتاة

 .مستمده من النباتاه  جديدة
ان الادماء وهي من قبل البشر منذ وقد الروم حشريةوقد تم استخدام ماتطفاه من النباتاه كمبيداه 

 . الناميةفي الدول  خاصة التكلفةارخ  من حي   أل ها اآلنحتى  موجودةممارسه ال زالد 
في حاله  وخاصةا ه ما زلنا  عرئ الاليل عن االل  ال ا وي لمعظم النباتاه  إالومع ما سبق ذكره 

االتجاهاه  لألس ولكن  ويةالكيمالتحديد المكو اه  المتبايةوال يوجد سوس العاود  االستوائية ايزهار
 هي تدمير الغاباه وهذا سيلغي الفرص حول البح  والتطوير . الحالية

االقتصادي  ل  تا  جديدةلكن التادم في زراعه الخاللا واال سجه والتالعب الجيني لمكن ان توفر وسائل 
 .متجددةاه كمواد للنبات المستمرة الفائدةوستعمل التكنولوجيا على تعزيز  النادرةمن النباتاه 
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مصدر هام للتوابل والنكهاه والعطور والزيوه والمبيداه  النباتية الطبيةتبين ان المنتجاه  الدراسةهذه 
ساعده على اكتشائ  الصناعيةال ورة الخام حي  ان  الصناعيةوالزراعيةوغيرها من المواد  الحشرية

اد التي لمكن اكتشافها والتادم في التانياه  من النباتاه وما زال هنام العديد من المو  الايمة المواد
 والتحليل الهيكلي للمكو اه والتي تتوفر بكمياه قليله. بالعزلة الناتسمح حتى  والطبايةالكروماتوغرافيه  

 
Fabio, Carmona; Ana Maria, Pereira,  2013: Herbal medicines: old and 

new concepts, truths and misunderstandings  

 وزيادةحولها  وال اافةالمحليةمنذ أالئ السنين لما لها من مزالا توافرها  الطبيةالناس النباتاه استخدم 
 العشبيةللتحاق بالفعل من االدويه  والتآزر واآل اروالمنتجاه  والطبيعية العضويةالطلب على المواد 

اال  وفارماكولوجيه ولكن من  ةالناحيولكن لجب ان لكون هنام  طا  وحدود باستخدامها وليس فا  من 
 خالل التحاق العلمي وتدكيد تد يرها العالجي .

 والخرافاه والحاياة الكيماويةبدال من  العشبيةمزالا استخدام االدويه  مناقشهتم  الدراسةومن خالل هذه 
 الصحية رعالةوالوالتعليم  الطبيةعلى النواحي  المترتبة واآل ارواكتشائ المخدراه  العشبيةحول االدويه 

. 
ان  إالالعالم  إ حاءوعلى  طا  واسع في جميع  العشبيةا ه يتم استخدام االدويه  الدراسةهذه  أ بتد

من قبل  العشبيةوما يتم استخدامه فعال بسبب عدم قبول االدويه  العلميةاالدله  أفضلهنام فجوه بين 
 ت الطبيةل جميع العاملين في المهن الطب العشبي من خال دراسةمن  االستفادةالمجتمع الطبي ويتم 

للناس  الصحية الرعالةمن اجل تحسين  العشبيةبشدن االدويه  الجودةوعليه لجب اعتماد الدراساه عاليه 
 .أما ا أك ربشكل 

 
Katsuro، P، et. Al، 2010،Impact of occupational health and safety on 

worker productivity: A case of Zimbabwe food industry 

حي  كان الهدئ من  التجارية االغذلهصناعه  خالل على اال تاجيه المهنية الصحةتد ير سالمه 
وتد يرها على اال تاجيه  المختلفةمن مجااله العمل  المهنية والسالمة الصحةالستكشائ مشاكل  الدراسة

تؤ ر سلبا على قدره العمال  هنيةالم والسالمة بالصحة المتعلاةالى ان المشاكل  الدراسةحي  توصلد  .
مصا ع  اومتبدن  الدراسةتوصى  و تالعمل  إ تا الى ا خفاش  أدسمما  االغذلهصناعه  عند اال تاجيه
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للعاملين في  لديها من خالل برامج التدريب المهنية والسالمة الصحةبرفع مستوس  الغذائية الصناعاه
 .صناعه االغذله 

 
Aremu P.A.،  et.al، 2015: The crucial role of extension workers in 

agricultural technologies transfer and adoption 

الحفاظ على استخدام التكنولوجيا لمواجهه تحدلاه المستابل باستخدام البح  المناسب حي  تستخدم 
حي  ان المزارعين  ةالناميالغذائي الذي هو اولويه رئيسيه للعديد من الدول  األمنالتكنولوجيا لتعزيز 

لذلك ال بد من  ال  ت واحتياجاتهم التعليميوالمستوس  واالجتماعية االقتصادلةلختلفون في خلفيتهم 
 .ايرشاديباستخدام التعليم  العلميةو تائج التجارب  الحدي ةالتانياه 

 
 التعقيب على الدراسات: 1.1.1

 
محلية وعربية وأجنبيةت وقد أجريد في فتراه دراسة ساباة أجريد في بيتاه متنوعة  88تم استعراش 

 وقد تناول بعضها موضول الدور الرقابي  ت)  2017 -2001زمنية متفاوتة تراوحد ما بين عامي  
 الوطنيةالسلطاه  إ فاذهتتولى  إلزاميعلى ان الدور الرقابي   والتدكيدالعالقةت ذاه  الحكوميةللمؤسساه 

حي  الحك الباح   تالغذائية السالمةتامين  ضرورةعلى  والتدكيدهلكين للمست حمالةاللتوفير  المحليةاو 
كافيه للمستهلكين بمجرد اخذ  حمالةفي توفير  صعوبةمن خالل عرش الدراساه الساباة أن هنام 

فيها وزاره االقتصاد او  تاومالتي  التفتيشيةاو من خالل الجواله  الصحةعيناه فا  كما تشير وزاره 
المستهلك  حمالةتاوم فيها جمعيه  الرقابة% من 21وان  الزراعةالذي تاوم فيه وزاره  يايرشادالدور 

النظام  كفاءةتحليل  ضرورةودراساه دعد الى . الغذائية السالمةلتحايق وتدمين  كائولكن هذا غير 
ر محليا ودوليا والعمل على تطوي المرغوبة األصنائوتحديد  والعطرية الطبيةالتسوياي للمحاصيل 

اقتصادلا والعمل  المجدلة األصنائالمخت  حول زراعه  الفنيوتنميه زراعتها محليا وتدريب الكادر 
ودراساه في المعارش الزراعيه  المشاركةة أهمي وإبرازعلى دعم التعاو ياه للحد من احتكار التجار 

ه ومن البح  وجد ان حي  ا  الغذائية بالسالمةلرباه المنزل وعالقتها  التصنيعيةتناولد الممارساه 
للتصنيع  الجيدة الممارسةجمعيه تعاو يه تعمل في تصنيع خلي  الزعتر المجف  ومن مبادئ  28هنام 



 

53 

 تلمفهوم التصنيع الجيد والسليم األد ىللحد  العامة األسسللسيداه وتحديد  الصحيةهو الممارساه 
س معرفه السيداه في مجال تداول حول النساء العاماله في المصا ع وتهدئ لايا دراسةوالضا هنام 

فو   أعمارهنوت اي  مناسب حي  وجد ان جميع العاماله التي  ةتوعي ةمن اجل وضع خط ةاالغذل
 .التصنيعية السلسلةفي  العامة النظافةوهنام  ا  في تطبيق  التصنيعيةبالممارساه  لديهن معرفة 82

 
ي الحال وواقع هذه الممارساه التي تحاق ف الجيدة الزراعيةوبع  الدراساه تناولد الممارساه  

عدد  زيادةو ت االلتزام فيها والتعرئ عليها  وضرورة المزارعينومدس تطبياها من قبل  الغذائية السالمة
توفير ظروئ  كفالةاستخدام الكيماوياه وعدم  أساءهللحد من  الرقابةفي مجال  المتخصصةالكوادر 

وبما ان اال تا  الزراعي هو  اطه تركيز في  ت خاصةوالصحة  ةالزراعمن قبل وزارتي تخزين جيده لها 
لها  ضروريةاالغذله من هذا النول تعتبر تدابير  حمالةفان التدابير  الناميةاقتصادلاه معظم البلدان 

 .  المائدةوتطبيق مفهوم من الحال الى 
 

لمبيداه وتحديد كمياه ودراساه تناولد االستعمال غير المنظم للمبيداه مما دعى الى منع بع  ا
 وسوء تداول المبيداه على جميع المستوياه . المبيد المستخدم 

 
بسبب ك ره التشريعاه وبسبب تعدد جهاه  ضعيفةتصبح  الصحية الرقابةالى ان  توصلد ودراسة

 لحمالةوالبح  عن وسائل  أ ظمتهاالبلدان في العالم لمراقبه  االوروبياالختصاص مما دفع  االتحاد 
آلية جديدةت وضرورة المستهلك وال بد من اعتماد  لحمالةغير كافيه  الرقابيةمستهلكين وان االجهزه ال

 في العمل . االزدواجيةعلى اعداد الخدماه لمنع  الرقابة ة ظمأالنظر في إعادة و وجود تشريعاه ماليه 
 ن .في الميدا بكفاءةللعمل  الغذائية الرقابةفي مجال  العاملةالكوادر  وتدهيل

 
المستهلك وفق معايير  وحمالةالغذاء ة عن سالم مسؤولةواحده تكون  جهة إ شاءمع التدكيد على 

المواطن من ضرار التلوث قبل وقوعه ومراجعه  لحمالةالوقائي  األسلوب إتبال ةوكيفي الغذائية السالمة
 .هلك تنميه الوعي الغذائي عند المست وضرورةبسالمه الغذاء  الخاصةجميع الاوا ين 
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 التنافسية الميزةبسبب  الطبيةالنباتاه  ةلزراع الغربية الضفةالمناطق شمال  مالئمةتتحدث وتؤكد  دراسة
 لتلك المحاصيل .

 
 الزراعية للممارساه التوجيهيةالخطوط  أهموبعد ايطالل والمراجعة للدراساه الساباة التي تناولد 

و متعددة  أهدائوجد ان هنام  الغذائيةللمنتجاه  ئيةالغذا السالمةومدس تحاياها في تدمين   الجيدة
 المزارعينفي التعرئ على  مدس التزام وتطبيق  الساباةالباح  والدراساه  دراسةمشتركه بين 

 .للممارساه الزراعيه الجيده
 

اعتمده معظم الدراساه على مجموعة من األبعاد والمتغيـراه اشتاد من  والمتغيراه:من حي  األبعاد 
من تعدد المتغيراه المعتمدةت فاد  التصنيعية وبالرغموالممارساه  الزراعيةدبياه المتعلاة بالممارساه األ

ت الحكوميةالدور الرقابي للمؤسساه   :وهيالتالية  الخمسةتبين أ هـا اشتركد في معظمها على األبعاد 
 السالمةتدمين  تالجيده تصنيعيةالالعملياه  تالسالمه الغذائيهت الزراعيهالموارد البشريةت الممارساه 

  .الطبيةللنباتاه  واالقتصادلة العلميةاالهميه  تالغذائية
 

في  المتبعة الزراعيةالممارساه   دراسةحول  الساباةولم يتم التطر  بشكل مباشر من خالل الدراساه 
 وإرشادلهه ا ما جميعها كا د خطوط توجيهيه وتنظيمي الشخصية والسالمةتالحال وعملياه التصنيع 

 الزراعيةدور الممارساه وتشخي   دراسةفي الحال دون  الجيدة الزراعيةالممارساه  تطبيقحول كيفيه 
 .الطبيةفي النباتاه  الغذائية السالمةفي تحايق  المتبعة

 
% من االصابه في 28للدكتور الكسوا ي حي  تاول ان  دراسةالبح  في هذا الموضول  ضرورةويؤكد 

العامل  تالمنتج تركيز المبيداه في زيادة  تيجة% في قطال غزه  22 الغربية ضفةالالسرطان في 
في  ال اةهو ا عدام   الزراعيةحول الممارساه  الدراسةوالمهم الذي دفعني للتركيز على هذه  األخير

 هيمإبرا السيد  أشار% كما  21وتراجع عمليه التصدير بما  سبته  المستوردينالمنتج الفلسطيني من قبل 
للغاله ويرجع عجله االقتصاد الوطني الفلسطيني  مؤشر سلبي  وهذا البيتيةالصحةمدير مختبراه   عطية

. 
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يؤكدون على ا ه ال يوجد  ظام الشركاه والمصا ع للنباتاه الطبيه  أصحابومن خالل المااباله مع 
المراش عديده وهنام مااومه للتاكيد على اجرائه وان ا رقابةوال يوجد أي  امحلي لمسوقة افح  للمنتجات

لكن في الحاياه هنام مختبر  تبدائل الستخدام المبيداه  إلجادويجب لالفاه لبع  ا وال المبيداه 
خاص بفح  المنتج النباتي ومتباياه المبيداه فيه لكن ال يتم  الصحة لوزارة تابعمتطور ومؤهل 

احد مزارعي  أشارشيال كما  211 البالغةو الفح  تكلفة بل المزارعين بسبب ارتفال قمن  إليه التوجه
عند التصدير من اجل الحصول  على إجرائه اً وان المزارل لكون مجبر  تفي قريه فالميه  الطبيةالنباتاه 

لكون هنام دور أن على الشهاده الصحيه ويتمنى جميع اصحاب المصا ع الخاصه بالنباتاه الطبي 
لممارساه الزراعيه المتبعه واعطاء االجراءاه التصحيحيه في فعال وقوي لوزاره الزراعه من اجل تو يق ا

الوزاره اعطاء الشهاده الصحيه للمزارعين الملتزمين  مسؤوليةتكون وأن حال اتبال أي ممارسه خاطئ 
 بالممارسه الزراعيه الجيده . 

 
وعند  ناي ساعلى صحه  خطيرةجور  كرزم ان قائمه المبيداه المسموح فيها هي بحد ذاتها  وأكد

 .استخدامها ال تحاق السالمه الغذائيه 
 

 :إلستفادة من الدراسات السابقةا 1.1.1
 

  .استفاد الباح  من الدراساه الساباة في إ راء ايطار النظري للدراسة الحالية
 استفاد الباح  من الدراساه الساباة في تحديد محاور وأبعاد ومتغيراه الدراسة

الساباة في اختيار منهج الدراسة واألساليب ايحصائية المتبعـة في هذه  استفاد الباح  من الدراساه
 الدراساهت والكيفية التي تمد فيها تحليل البيا اه وتفسير النتائج وماار تها

 استفاد الباح  من الدراساه الساباة في بناء أداة الدراسة ايستبا ة وتشكيل فاراتها
 .لتي اعتمده عليها الدراساه الساباة لتوفير الوقـد والجهداستفاد الباح  من المصادر والمراجع ا
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 الثالث: الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . منهجية الدراسة وإجرا اتها1
 

 :المقدمة 1.1
 

التي تشمل منهج الدراسة يتناول هذا الفصل وصًفا مفصاًل ل جراءاه المتبعة في تطبيق الدراسةت و 
ت  م وص  مجتمع الدراسة وطرياة اختيار العينة ومتغيراه الدراسة ووص  أداة الدراسة المستخدم

التي اتبعد للتدكد من صد  و باه أداة الدراسة وإجراءاه الدراسة وطرياة تطويرهات وايجراءاه 
 للعناصر الساباة:وصٌ  تفصيليٌّ والوسائل ايحصائية المستخدمة في معالجة البيا اه . وفيما يلي 

 

 :منهج الدراسة 1.1
 

ه من أجل تحايق أهدائ هذه الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي لغرش ايجابة على تساؤال
السالمة  تحايق الدراسة واختبار الفرضياه من خالل معرفة  دور الممارساه الزراعية المتبعة في

الغذائية في النباتاه الطبية شمال الضفة الغربية  حي  أشير الى أن المنهج الوصفي لعتمد على دراسة 
ًات فالتعبير الكمي لعطي ت ويعبر عنها تعبيرًا كميلواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيااً الظاهرة كما هي با

وصفا رقميا لمادار الظاهرة أو حجمها ودرجة ارتباطها مع الظواهر المختلفة. وإذ لالئم هذا المنهج 
الدراساه التي تتبنى استاصاء الظاهرة التي بلورتها مشكلة الدراسةت  م تحليلهات وتفسيرهات وماار تهات 

ام االستبا ة كدداة لجمع البيا اه وتم تحليلها حي  تم استخد توتاويمها وفق أسس منهجية علمية
من خالل الماابلة مع  ةطرح االستلوتم استخدام  تايحصائية SPSS وعرضها باستخدام حزمة أل

الشركاه والمصا ع العاملة في مجال النباتاه الطبية وتحليلها من خالل الوص  والتحليل  والرب  
أهم التحدلاه والمشاكل وفرص النهوش بالاطال من وجهه  بالممارساه الزراعية الجيدة والتعرئ على

الضفه الغربيه واخيرا تم استخدام  موذ  المجموعاه المركزه مع المرشدين الزراعيين في  ت ظر العاملين
 . وخاصه المناطق االكير مساحه في زراعه النباتاه الطبيه 
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 :مجتمع الدراسة 1.1
 

ن العاملين في زراعه النباتاه الطبية  في الضفة الغربية والبال  تكون مجتمع الدراسة من جميع المزارعي
 ت8102 - 8102مزارعا من مزارعي واحد دو م فما فو   وذلك خالل الفترة من  202عددهم  

  شركه والمرشدين الزراعيين في دوائر الزراعة في 08وأصحاب المصا ع والشركاه البال  عددهم   
 . 00م والبال  عددهالضفه الغربيه 

وذلك في –: المزارعين  العاملين في زراعه النباتات الطبية  في الضفة الغربية  (1.1رقم )جدول 
 .1.11-1.11الفترة بين 

 العدد المنطقة الرقم
 22 قلايليه 1
 81 طوباس                       1
 81 جنين 1
 22 طولكرم 1
 22 الوسطى األغوار  1

 111 المجمو 
 

 :الدراسةعينة  1.1
 

 110ت وقد تم حساب حجم عينة الدراسة حي  بلغد  هعشوائي اختيار عينة الدراسة بصوره طبايهتم 
وقامد  www.surveysystem.com%  باستخدام موقع حساب العيناه 2مزارعًا بنسبة خطد ماداره  

  صالحة وتم استخدامها في 018مزارعي هذه الارست استلم منها  استبا ه على  001الباح ة بتوزيع 
 التحليل ايحصائي. 

  من المزارعين وأصحاب المصا ع في  فس الوقد والتعرئ على الاطال 10كما تم إجراء الماابلة مع  
اتاه من خاللهم وقياس دور الممارساه الزراعية المتبعة ومدس تحايق السالمة الغذائية في منتجاه النب

 استله خاصة بمجااله الدراسة عليهم . 01من خالل طرح واهم المشاكل والعاباه التي تواجههم الطبية 

http://www.surveysystem.com/
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في المحافظاه التي  وهم مدراء االرشاد   1والمجموعاه المركزه من المرشدين الزراعين والبال  عددهم  
وتحليل   االغوار الوسطى تطوباس ت ابلس تنينج تقلايليه ت طولكرم بك رهتتميز بزراعه النباتاه الطبيه 

  ااط الاوه و ااط الضع  والفرص والتهديداه لاطال النباتاه الطبيه من وجهه  ظرهم .
فان الجداول والرسوماه التالية تبين  العينه  خصائ   ولوص  عينة الدراسة حسب المتغيراه المستالة

 ذلك.
 س المزار توزيع عينة الدراسة حسب متغير جن (1.1) رقم الجدول
 النسبة % العدد الجنس

 74% 81 ذكر
 26% 28 أ  ى

 100% 109 المجمو 
 

 
 يمثل توزيع العينة حسب متغير جنس المزار  (1.1ي)الرسم البيان

 % وهي األعلى ويتضح ذلك من الرسم البيا ي22بلغد  سبة المزارعين الذكور في عينة الدراسة 
 0.3.  
 
 
 

Series1, ذكر ,

74%  

Series1, أنثى ,

26%  
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 العينة حسب متغير العمر( توزيع 1.1) رقم  الجدول
 النسبة % العدد العمر

 18% 20 سنة فدقل 32
 56% 61 سنة 21حتى  31من 
 26% 28 سنة فدك ر 20

 100% 109 المجمو 
 

 
 يمثل توزيع العينة حسب متغير عمر المزار (  1.1) الرسم البياني

 
فتة العمرية للمزارعين من أن أعلى  سبة كا د من  صيب ال ( 1.1)يتضح من خالل الرسم البيا ي 

% من 02سنة فدقل وبلغد  32% أما أقل هذه النسب فكا د من  صيب 21سنة وبلغد  31-21
 حجم عينة الدراسة.

  

Series1, 35 سنة
%18, فأقل  

Series1, 36من

%56, سنة50حتى  

Series1, 51 سنة
%26, فأكثر  
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 ( توزيع العينة توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي للمزار 1.1)رقم  الجدول 
 النسبة % العدد المؤهل العلمي

 %6 6 أمي
 %26 28 ابتدائي

 %39 42  وي  ا
 %30 33 جامعي
 100% 109 المجمو 

 

 
 ( يمثل توزيع العينة حسب متغير المؤهل العلمي للمزار 1.1الرسم البياني)

 
  أن أعلى  سبة كا د من  صيب المزارعين الذين لحملون مؤهل علمي  ا وي 3.3يبين الرسم البيا ي  

% من عينة 2من  صيب أمي بحي  بلغد  % من عينة الدراسة أما أقل النسب فكا د38بحي  بلغد 
 %.31الدراسةت أما بالنسبة للمزارعين الذين لحملون مؤهال جامعيا فاد بلغد 

 
 
 

Series1, 6, أمي%  

Series1, ابتدائي ,

26%  

Series1, ثانوي ,

39%  

Series1, جامعي ,

30%  
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 ( يمثل توزيع عينة الدراسة حسب متغير مساحة االرض بالدونم 1.1)رقم  الجدول
 النسبة % العدد مساحة األرض

 37% 40 دو م واحد 
 29% 32 دو م 2 -8من 
 6% 6 دو م 01-1من 

 28% 31 دو م 01أك ر من 
 100% 109 المجمو 

 

 
 ( يمثل توزيع العينة حسب متغير المؤهل مساحة األرض بالدونم1.1الرسم البياني)

 
  أن أعلى  سبة كا د من  صيب المزارعين الذين لديهم مساحة من األرش 2.3يبين الرسم البيا ي  

دو م وبلغد  01-1 صيب المزارعين الذين لمتلكون من % وأن اقلها كان من 32دو م واحد وبلغد 
دو م من األرش  2-8% من مزارعي عينة الدراسةت كما ان هنام تاارب ما بين  سبتي من لمتلكون 1

 % من عينة الدراسة.82دو م وبلغد  01% وأك ر من 88بلغد 
  

دونم, النسبة% 
%37, واحد  

5 -2من, النسبة% 
%29, دونم  

-6من, النسبة% 
%6, دونم10  

أكثرمن, النسبة% 
%28, دونم10  
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 ( توزيع العينة حسب متغير نو  الحيازة الزراعية1.1)الجدول رقم 
 النسبة % العدد لحيازة الزراعيةنو  ا
 51% 56 ملك

 44% 48 استتجار
 5% 5 مشاركة
 100% 1.1 المجمو 

 

 
 ( يمثل توزيع العينة حسب متغير نو  الحيازة الزراعية1.1) الرسم البياني

 
يتضح من الرسم البيا ي والجدول أن النسبة األعلى لمتغير  ول حيازة األرش كان من  صيب ملك 

وبلغد % أما المشاركة فاد احتلد اقل النسب 22% وبلغد  ول الحيازة استتجار 20لغد  سبته بحي  ب
 % من مزارعي عينة الدراسه2

  

Series1, ملك ,

51%  
Series1, استئجار ,

44%  

Series1, مشاركة ,

5%  
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 ( توزيع العينة حسب متغير التفرغ للعمل الزراعي1.1الجدول )
 %النسبة العدد التفرغ للعمل الزراعي

 63% 69 متفرو
 37% 40 غير متفرو
 100% 109 المجمو 

 

 
 ( يبين توزيع العينة حسب متغير التفرغ للعمل الزراعي1.1الرسم البياني )

 
أن النسبة األعلى لمتغير التفرو للعمل الزراعي كان من  (1.1)يتضح من الرسم البيا ي والجدول 
 % من عينة الدراسة.13 صيب متفرو بحي  بلغد  سبته 

  

Series1, متفرغ ,

63%  

Series1, غير
%37, متفرغ  
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 ( توزيع العينة حسب متغير مستوى الدخل1.1الجدول )
 % النسبة العدد مستوى الدخل

 6% 6 قليل جدا
 29% 32 قليل

 59% 64 متوس 
 5% 5 كبير

 2% 2 كبير جدا
 100% 109 المجمو 

 

 
 (  توزيع العينة حسب متغير مستوى الدخل1.1الرسم البياني )

 
سرة الشهري أن النسبة األعلى لمتغير مستوس  دخل األ  2.3 يتضح من الرسم البيا ي والجدول السابق 

% أما فيما يتعلق باألسر التي دخلها كبير وكبير جدا 28كان من  صيب الدخل المتوس  وبلغد  سبته 
% 32% وفيما يتعلق باألسر التي دخلها قليل وقليل جدا فاد بلغد  سبتهما 2فاد بلغد النسبة لهما معا 

 من عينة الدراسة.
 

Series1, قليلجدا ,

6%  

Series1, قليل ,

29%  

Series1, متوسط ,

59%  

Series1, كبير ,

5%  Series1, كبيرجدا ,

2%  
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 اب لجمعية.(  توزيع العينة حسب متغير االنتس1.1الجدول )
 النسبة % العدد االنتساب لجمعية

 27% 29 منتسب
 73% 80 غير منتسب

 100% 109 المجمو 
 

 
 ( توزيع العينة حسب متغير االنتساب لجمعية1.1الرسم البياني)

 
يتضح من الرسم البيا ي والجدول السابق أن النسبة األعلى لمتغير اال تساب لجمعية كان من  صيب 

 %.23ي  شكلد تاريبا  ال ة أربال عينة الدراسة بنسبة بلغد غير منتسب بح
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( يبين توزيع عينة الدراسة حسب درجة االستجابة على اسئلة االرشاد والتوعية أ - 1..1الجدول )
 والرقابة والتسويق

 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة اسئلة االرشاد والتوعية والرقابة والتسويق

 ةتتلقى خدمات إرشادي
 50% 55  عم
 50% 54 ال

 مصدر الخدمات االرشادية التي تتلقاها

 4% 4 الزراعية ايغا ة
 1% 1 الجمعية

 1% 1 الزو 
 1% 1 النسوي  المركز
 1% 1 كير مؤسسة
 6% 7 مزارعين
 5% 5 زراعي مهندس

 26% 28 لزراعة وزارةا
 2% 2 الجمعية الزراعةت وزارة
 1% 1 غا ةاي+ لزراعة وزارةا
 1% 1 الجمعية+ الزراعة وزارة
 3% 3 اهلية مؤسساه+الزراعة وزارة

 4% 4 الزراعية ايغا ة

 المشاركة بدورات متخصصة
 36% 39  عم
 64% 70 ال

 حضور أيام حقل ومشاهدات
 32% 35  عم
 68% 74 ال

 30% 33  عم هل هناك مؤسسات رقابية تشرف على المزرعة؟
 70% 76 ال

 هل تلتزم بدليل إ تاجي؟
 26% 28  عم
 74% 81 ال

    

( يبين توزيع عينة الدراسة حسب درجة االستجابة على اسئلة االرشاد والتوعية ب - 1..1الجدول )
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 والرقابة والتسويق
 النسبة المئوية% التكرار اإلجابة اسئلة االرشاد والتوعية والرقابة والتسويق

 ودة؟هل تحصل على شهادة الج
 18% 20  عم
 82% 89 ال

 70% 76  عم هل تلتزم بالتشريعات الخاصة بسالمة الغذا ؟ 
 30% 33 ال 

 19% 21 محلي يبا  اإلنتاج 
 81% 88 تصدير 

 قنوات التسويق
 %21 22 تجار
 %82 31 حسبة

 %81 88 شركاه 
 %08 03 مباشر من المزارل 

 
وأن    حسب افاداتهم ارشادلةرعي العينة يتلاون خدماه % من مزا21  أن 01.3  يتضح من الجدول

% ويساهم 33اعلى  سبة للجهة التي تزود المزارعين بهذه الخدماه االرشادلة هي وزارة الزراعة بنسبة 
% من تزويد الخدماه االرشادلة للمزارعينت أما بالنسبة 00بنسبة المزارعون والمهندسون الزراعيون 

% من مزارعي العينة لم لشاركوا في م ل هذه الدوراهت 12لمتخصصة فنجد ان للمشاركة في الدوراه ا
% من المزارعين أجابوا ا ه ال 21% من المزارعين لم لحضروا ألام حالية ومشاهداهت وان 12وان 

% من عينة الدراسة لم تلتزم بدليل إ تاجيت و 22يوجد مؤسساه رقابية تشرئ على المزرعةت كما ان 
% من عينة الدراسة أجابوا على أ هم 21ا على شهادة الجودةت بايضافة الى ذلك فان % لم لحصلو 28

 يلتزمون بالتشريعاه الخاصة بسالمة الغذاء.
 

الزراعه في عاد دوراه تدريبيه متخصصه وعاد الام حال معدومه وان مسؤولية وزارة وعليه يتضح ان 
واالرشاد لكون بدون كده المزارعون خالل حدي هم االرشاد يتم من خالل زياراه فردله سريعه وهذا ما ا

تخص  فني ا ما لدتي ضمن االرشاد للحصول على شهاده منشاء من اجل التسويق وال يوجد ارشاد 
 .موجهه خصوصا لاطال النباتاه الطبيه 
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% من مزارعي عينة الدراسة على أ هم لصدرون اي تا ت 20أما بالنسبة لتسويق اي تا  فاد أجاب 

% من المزارعين 82%ت وأن 21تضح أن أعلى  سبة لانواه التسويق كا د من  صيب التجار وبلغد وا
%ت اما بالنسبة لتسويق اال تا  من خالل المزارل 82لسوقون ا تاجهم من خالل الحسبة وبلغد النسبة 

وا على % من مزارعي عينة الدراسة أجاب82% وهي االقلت كما يتضح أن 08مباشرة فاد بلغد النسبة 
 ان الحسبة هي من تسو  منتجاتهم.

 – عنال  –أظهره  تائج التحليل ان  أك ر المحاصيل التي يتم زراعتها هي على التوالي   زعتر وقد 
بابو ج  . ان أعلى  ول محصول طبي يتم زراعته هو  –حصالبان  –ريحان  –زعتر فارسي  –ميرميه 

% من مجمول المزارعين وهذا لعزس  21رل  بنسبه مزا 22محصول الزعتر حي  بل  عدد المزارعين 
الى الطلب الكبير على الزعتر لتعدد استخداماته وفوائده الطبية وسعره المرتفع  سبيا. كما ان الطلب 

عدد بل   محصول النعنال حي  مساحةً  عليه عالي للدول األوروبية ودول الخليج العربيت  م يليه
مزارل  02من  م يليه محصول الميرميه حي  بل  عدد المزارعين % و 81مزارل بنسبه  88المزارعين  

%  كما 3%  م يليه الزعتر الفارسي ووجد ان البابو ج والحصالبان يزرعان بنفس النسبه  01بنسبه 
  .00لظهر من خالل الجدول  

دونم من النباتات  1( يبين األصناف التي يتم زراعتها من مساحه أكثر من 11.1الجدول رقم )
 الطبية .
 النسبة المئوية العدد المحصول الرقم
 %3 3 بابونج 1
 %3 3 حصالبان 1
 %4 4 ريحان 1
 %50 55 زعتر 1
 %5 5 زعترفارسي 1
 %16 17 ميرمية 1
 %20 22 نعنع 1
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كغم  يليه الزعتر الفارسي  0221كما وجد ان كميه اي تا  لكل دو م من الزعتر بلغد أعلى  سبه  
بابو ج   وأظهره النتائج ان –ميرميه  -حصالبان–دو م  م يليه من المحاصيل   الريحان كغم   0021 

شيكل ومن  م  81كغم الى  0أعلى سعر للمنتج األخضر كان الزعتر الفارسي حي  وصل سعر 
كغم  0شيكل لكل   8شيكل والميرميه  2ت8شيكل ويليه الريحان  2ت01كغم 0البابو ج حي  وصل سعر 

شيكل لكل  83111دود خالل السنة من زراعه الزعتر الفارسي كا د األكبر حي  وصلد لكن المر  ت
شيكل خالل الموسم  00830دو م خالل الموسم الزراعي  م يليه العائد من النعنال حي  وصلد 

شيكل لكل دو م ولكل موسم  01132شيكل وبعدها الريحان حي  وصل المردود  2ت00282والزعتر 
شيكل وأخيرا اقل عائد يرجع من محصول البابو ج حي  وصل  1288.8لبان ومن  م يليه الحص

 التالي :  كما هو موضح في شيكل خالل الموسم  3228
 خالل الموسم . االخضر والجافاالنتاج  وسعر كميهالمتوسط الحسابي ل( يبين 11.1جدول ) 

 كمية االنتاج االخضر(كغم)  المحصول
 للمنتج البيع سعر

 )كغم لكل (االخضر
 جاف االنتاج كمية

 )كغم(
 جافال االنتاج سعر

 لكل كغم )شيقل)
 32.50 275.00 16.50 233.33 بابونج

 15.00 40.00 6.00 1083.33 حصالبان
   9.67 1100.00 ريحان
 26.95 120.39 7.95 1450.00 زعتر

 1.50 100.00 20.00 1150.00 زعترفارسي
 30.00 184.80 9.07 799.33 ميرمية

 27.33 550.00 8.89 1342.11 نعنع

 
كما أظهره النتائج ان محصول البابو ج لاط  لمره واحده خالل السنه  الموسم  بينما الحصالبان 

مراه خالل الموسم وللفتره الزمنيه بين  01لاط  حسب  تائج وممارساه المزارعين في االستبيان 
  فان 8102الزراعة   وزارة الزراعةت يوم اال ا ه حسب توصياه وزارة  32الاطفه واالخرس هي 

حشاه فا  خالل الموسم وذلك من  2-3الممارسه الزراعيه الجيده لمحصول الحصلبان بان يتم قطفه  
اجل السيطرة وسالمه المنتج من متباياه المبيداه الزراعية المستخدمهت وهنا لظهر ان الممارسه المتبعه 
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مراه خالل الموسم فا ه ستكون الفتره بين الحشه  01م حصاده من قبل المزارعين غير سليمه ال ه اذا ت
 وبع  ا وال المبيداه بحاجه لفترة امان اطول . 31والتاليه 

 
مره  00اما بالنسبه لمحصول الريحان اظهره النتائج للممارسه الزراعيه من قبل المزارعين ا ه يتم قطفه 

من  بها فيها لكن الممارسه الزراعيه الموصى تم يو  02خالل الموسم والفتره بين الاطفه واالخرس هي 
اورا   1 -2الغضه يوميا بحي  تحتوي على  إزالة الرؤوسقبل وزاره الزراعه بخصوص الاط  هي  

وعليه تكون  ت متويه 02- 01ريد تحد درجه حراره سم مع  الها فورا الى التب 82وبطول ال يزيد عن 
 . وعا ما ده الممارسه المتبعه من قبل المزارعين جي

 38بين الاطفه واالخرس  والفر  مراه  2اما محصول الزعتر فان  تائج التحليل اظهره ا ه يتم قطفه 
بشكل فعلي في السنه ال ا يه وتصل قمه اال تا   تبدأاال ان ارشاداه وزاره الزراعه حول الاط   تيوم 

- 2حشاه في المكشوئ و 3 -8بعدها  بالتراجع ويمكن الحصول على  يبدأ في الموسم ال ال  حي 
 حشاه في المحمي ويتم الحش قبيل االزهار . 2
 

قطفاه والفتره بين  3اما بالنسبه للزعتر الفارسي اظهره  تائج التحليل للممارسه ا ه يتم قطفه بمعدل 
قطفاه. محصول  2 – 3بينما االرشاد حول الممارسه الجيده هو  تيوم  32الاطفه واالخرس هي 

يوم بين الاطفه  23مراه خالل السنه بفتره زمنيه  2-3ظهره النتائج ا ه يتم حصاده الميرميه ا
قطفاه كما اظهره  تائج  2-2واالخرس وهذا مطابق لالرشاداه وزاره الزراعه. النعنال يتم قطفه بمعدل 

يوم  وهذا مطابق لالرشاداه من وزاره الزراعه حول الممارسه  88التحليل بين الاطفه واالخرس 
 الصحيحه . 

 
  



 

71 

توزيع المحاصيل حسب عدد مرات القطف والفترة بين المتوسط الحسابي ليبين  (11.1) جدول رقم
 القطفة واالخرى 
 )يوم(الفترهبينالقطفهواالخرى  عددمراتالقطف المحصول

 1.00 1.00 بابونج
 37.00 10.00 حصالبان
 14.00 11.33 ريحان
 39.46 4.09 زعتر

 37.00 3.00 زعترفارسي
 53.71 4.31 ميرمية
 29.81 5.41 نعنع

 
 ثانيا: المقابلة

على الدراساه الساباه واألدبياه حول الموضول كان ال بد من إجراء ماابله خاصة مع المصا ع وبناًء 
استله  ةوالشركاه العاملة في مجال إ تا  وتسويق النباتاه الطبية حي  تضمند الماابلة على عشر 

أهم المحاصيل التي يتم ة. و زراعية المتبعحليل الواقع الخاص بالممارساه التتمحور حول تشخي  وت
الطرياة المتبعة في االرشاد لضمان الحصول على منتج بجوده عاليه و من النباتاه الطبية زراعتها 

المؤسسة :  –المصنع –الممارساه المتبعة تلبي المواصفاه المطلوبة :األ ظمة المتبعة في الشركة 
أسباب االست مار في هذا الاطال :المشاكل والمعوقاه التي يتم تالمطلوبة  من اجل التصدير  المواصفة

فرص التوسع في هذا الاطال :البنية التحتية المتوفرة في المصنع إليه التعامل مع تيواجهها الاطال 
 .المزارعين مباشره أو من خالل الوسي 

 
 ن في منطقه الدراسةثالثا: مجموعات مركزه  مع المرشدين الزراعيي

 خاصه مدراء االرشاد في منطاه الدراسه حي  تم تحليل الاطال من وجهه  ظر المرشدين الزراعيين
 .   SWOTوالتعرئ على  ااط الاوه والضع  والفرص والتهديداه باستعمال أسلوب 
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 :هأدوات الدراس 1.1
 

 أوال: االستبيان:
الباح ة بعد االطالل على األدب النظري  وضعتها   0.3عبارة عن استبا ة خاصة بالمزارعين ملحق  

والدراساه الساباة المتعلاة بالموضول بإشرائ المشرئ على الدراسة حي  تكو د االستبا ه من األجزاء 
رسالة تغطية موجهة إلى المبحو ين تبين لهم الغرش من الدراسة وتطلب تعاو هم مع الباح ة -التالية: 

 ا فيما يتعلق بمجااله االستبيان فكا د على النحو اآلتي:في ملء االستبا ة ت أم
لحتوي على بيا اه أولية ومعلوماه عامة للتعريف بدفراد العينة من حي  المتغيراه  :القسم األول

يت مساحة األرش بالدو مت المستالة الخصائ  الدلمغرافية  الجنست عمر المزارلت المؤهل العلم
 يةت التفرو للعمل الزراعيت مستوس دخل األسرة الشهريت اال تساب لجمعية .ت  ول الحيازة الزراعالمنطاة

 

 : ويتكون من مجموعة من الفاراه التي تايس مجموعة من البيا اه ايحصائية حولالقسم الثاني
المحصول منها موعد الاطائت عدد مراه الاطائت الفترة بين الاطفة  الممارساه الزراعيه المتبعه على

 كمية اي تا  للمنتج األخضرت سعر البيع للمنتجت كمية إ تا  الجائت سعر الجائ .واألخرست 
 

والتي تتضمن فاراه تتعلق ب  العمليةت الخاصه باستخدام والممارساه : العملياه الزراعية القسم الثالث
 الوحدةت الكمية الكليةت السعر للوحدة  بايضافة الى معلوماه حول استخدام المبيداه. 



ذي الخمسة أوزان بحي  أن موافق بشده " ليكره "ويتضمن فاراه االستبا ة متبوعة بتدريجقسم الرابع: ال
تعبر عن الدرجة العالية جدًات وموافق تعبر عن الدرجة العالية ت محايد تعبر عن الدرجة المتوسطة ت 

ًا. حي  أعطيد ومعارش تعبر عن الدرجة المنخفضة ت ومعارش بشده تعبر عن الدرجة المنخفضة جد
  على التوالي ت كما تضمن الاسم الرابع محاور البح  التي تايسها االستبا ة 1ت 2ت 3ت 4ت 5أرقام  

  .00والموضحة في الجدول رقم  
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 ( المحاور التي تقيسها أداة القياس11.1جدول رقم )
 أرقام الفقرات عدد الفقرات المحور رقم المجال

 01-1 01 سالمة المنتج في المزرعة 1
 02-00 2 سالمة المنتج خالل عملية التصنيع 2
 08-01 2 السالمة الشخصية 3

 11-1 11 المجمو 
ويتضمن فاراه تتعلق بايرشاد والتوعية والرقابة من أهمها هل يتلاى المزارل خدماه القسم الخامس: 

اجيت هل تلتزم بالتشريعاه إرشادلةت هل هنام مؤسساه رقابية تشرئ على المزرعةت هل يلتزم بدليل إ ت
 الخاصة بسالمة الغذاء.



 : ويتضمن فاراه تتعلق بالتسويق اي تا  يبال محلي أو يتم تصديرهت قنواه التسويق. القسم السادس
 استله حاصه ومتمحوره حول موضول الدراسه . 01 ا يا : الماابله الشفويه والتي تخللها طرح 

بدعوه مدراء االرشاد واالجتمال معهم في يوم واحد والعمل على  ال ا المجموعاه المركزه حي  تمد 
 اخليل واقع الممارساه والاطال من وجهه  ظرهم . 



 صدق أداة الدراسة االستبيان: 1.1
 

 أوال: الصدق الظاهري:
للتدكد من تحاق صد  أداة الدراسة ت تم عرش االستبيان على مجموعة من المحكمين من المختصين 

  وذلك لمعرفة آرائهم حول فاراه االستبيان ومدس وضوحها وقدرتها على 8.3ل الملحق بهذا الموضو 
قياس أهدائ البح  ل جابة عن أستلته. هذا بايضافة إلى معرفة صحة الفاراه من  احية سالمة 
صياغتها ومالئمتها للمجال الذي تتبع لهت وتم الطلب منهم بإضافة وتعديل الفاراه التي يرون من 

 اسب تعديلها وحذفها وإضافتها.المن
 وقد تم تبني الفاراه التي تم ايجمال عليها من قبل المحكمين من تعديل وحذئ وإضافة. 
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 ثانيا: صدق البنا  )صدق االتساق الداخلي(:
  مزارعا من خار  عينة 81للتحاق من صد  بناء األداة  تم تطبياها على عينة استطالعية مكو ة من  

استخدام معامل ارتباط بيرسون تم استخرا  قيم معاماله ارتباط الفارة بالمجال الذي تنتمي الدراسةت وب
   ..ب3.2  و .أ3.2إليه ت كما هو مبين في الجداول  

 بين كل فقرة والمجال الذي تنتمي اليه: : صدق االتساق الداخلي/ باستخدام معامالت االرتبا ثالثاً 
 با  لفقرات المجاالت والدرجة الكلية لكل مجال تنتمي اليهقيم معامالت االرت (11.1)الجدول 
 معامل االرتبا  الفقرات رقم الفقرة

 المجال األول: سالمة المنتج في المزرعة
 **0.77 االلتزام بفترة األمان 1
 **0.78 أنوا  المبيدات مسموحه من الوزارة  1
 **0.70 كمية المبيد حسب التعليمات المرفقة بالعبوة 1
 **0.75 االلتزام بإجرا ات السالمة العامة في المزرعة 1
 **0.67 تعقيم التربة قبل الزراعة 1
 **0.52 اتبع طرق تسميد من خالل مياه الري فقط 1
 **0.74 أعطي كميات سماد مناسبة حسب التوصيات 1
 **0.67 إتبا  طرق حصاد نظيفة 1
 **0.74 الحرص على عدم تلوث المحصول باالعفان 1

 **0.76 الحرص على عدم تلوث المحصول بالحشرات .1
 سالمة المنتج خالل عملية التصنيع المجال الثاني: 

 **0.83 طرق تجفيف ومكان مناسبة 11
 **0.43 كمية ملح ليمون مناسبة )كم الكمية المناسبة( 11
 **0.93 الحرص على عدم تلوث المحصول باالعفان 11
 **0.91 المحصول بالحشرات الحرص على عدم تلوث 11
 **0.81 نظافة مكان العمل 11

 المجال الثالث: السالمة الشخصية
 **0.70 ارتدا  مالبس خاصة لرش المبيدات 11
 **0.70 االلتزام بأوقات الرش المناسبة 11
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 معامل االرتبا  الفقرات رقم الفقرة
 **0.77 ذسل اليدين بعد الرش 11
 **0.71 استعمال عبوات المبيدات 11

 
 الت ارتبا  المجاالت بالمعدل العام لجميع الفقرات قيم معام (11.1)الجدول

 معامل ارتبا  المجال مع المعدل العام المجال رقم المجال
 **0.95 سالمة المنتج في المزرعة 1
 **0.87 سالمة المنتج خالل عملية التصنيع 2
 **0.80 السالمة الشخصية 3

   أن قيم معاماله االرتباط بين مجااله 01.3  و 02.3لالحك من البيا اه الواردة في الجداول  
  وهي جميعها قيم عالية ودالة إحصائيات أما فيما 1.82 –1.21الدراسة والدرجة الكلية تراوحد ما بين  

لها  1.83-1.23يتعلق بفاراه األداة مع المجال الذي تنتمي إليه فاد تراوحد معاماله االرتباط بين 
تخل  من هاتين النتيجتين ان فاراه األداة واضحة ومفهومه وهي جميعها قيم دالة إحصائيات  س

 للمستجيبين والفاراه تابعة للمجااله التي تنتمي اليها وبايمكان الايام بتعميمها على عينة الدراسة.
 

 ثبات أداة الدراسة:  1.1
 

ة  ا ية لتحليل لاصد ب باه األداة إمكا ية الحصول على  فس النتائج في حال تم استخدام  فس األداة مر 
 فس المحتوس وللتحاق من  باه أداة الدراسة  قامد الباح ة بالتحاق من  باه األداةت من خالل اختيار 

مزارل ومزارعه من خار   81عينة مصغرة من المزارعين العاملين في قطال النباتاه الطبية وعددهم 
لهمت وبعد أسبوعين أعيد توزيع االستبا ة عينة الدراسةت حي  وزعد عليهم االستبا ة ل جابة عليها من قب

على  فس العينة المصغرةت وبعد ذلك تم احتساب معامل كرو با  ألفا لفح  االتسا  الداخلي للفاراه 
   وبعد ذلك أصبحد األداة مهيدة للتوزيع على كامل عينة الدراسة.1.83وبلغد قيمته  

ال باه كرو با  الفا وذلك حسب مجااله الدراسة  وقد تم توزيع األداة على عينة الدراسة وحساب معامل
  .02.3  والدرجة الكلية لجميع فاراه األداة كما يوضحه الجدول



 

76 

 ( معامل ثبات كرونباخ الفا حسب المحاور والدرجة الكلية لفقرات األداة11.1جدول رقم )
أرقام البنود المنتمية  اسم المجال )المجال(

 المجال
معامل كرونباخ 

 (αألفا)
 الداللة

 ....** 11.. .1-1 سالمة المنتج في المزرعة األول
سالمة المنتج خالل عملية  الثاني

 التصنيع
11-11 ..11 **.... 

 ....** 11.. 11-11 السالمة الشخصية الثالث
 ....** 11.. 19-1 الكلي

 
وهو دال  0.93  السابق أن معامل كرو با  الفا الكلي لفاراه األداة بل  02.3يتضح من الجدول 

إحصائيات وهو ما يؤكد وضوح الفاراه والفهم لمضمون الفارة. كما يتضح ان أعلى المعاماله كان من 
ت وأقلها كان من  صيب السالمة الشخصية 1.28 صيب المحور سالمة المنتج في المزرعة بحي  بل  

وهذه  1.12 ها اقل من   وقيم كرو با  الفا لجميع المجااله دالة إحصائيا وذلك أل1.20بحي  بل  
  .(1951ت Cronbach 1.20الايم جيدة الن أقل قيمة لمعامل كرو با  الفا تساوي 

 

 :متغيرات الدراسة 1.1
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 التابع المتغير المتصل المستقل المتغير

دور الممارسات 
 الزراعية المتبعة

السالمةالغذائية تحقيق 
 في النباتات الطبية

 

المستقلة المنفصلة المتغيرات
عمر المزار   )الجنس  

المؤهل العلمي  
 (الدونممساحةاألرض ب

 سالمة المنتج في المزرعة سالمة

 المنتج خالل عملية التصنيع 

 السالمة الشخصية

 

 

الغذائية في  السالمةتحقيق 
 النباتات الطبية
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 إجرا ات تطبيق الدراسة: 1.1 
 
 ستكمال الدراسة قامد الباح ة بالخطواه التالية:ال
 ة التي لها عالقة بموضول الدراسة.مراجعة األدب التربوي والدراساه السابا .0
 إعداد أداة الدراسة والتحاق من صدقها و باتها.  .8
 حصر مجتمع الدراسة. .3
 استكمال ايجراءاه الرسمية للحصول على موافاة الجهاه ذاه العالقة بتطبيق الدراسة. .2
 توزيع االستبا اه على أفراد مجتمع الدراسة. .2
 استرجال ايستبا اه التي تم توزيعها. .1
 مع البيا اه وتحليلها.ج .2
 عرش النتائج. .2
 كتابة التوصياه. .8

 

 :المعالجة اإلحصائية 1..1
 

 SPSSتم جمع البيا اه لعينة الدراسة وتفريغها على بر امج الرزم ايحصائية للعلوم االجتماعية  
الدراسة ت وقامد ألداة    Cronbach Alphaاقيمة معامل ال باه  كرو با  ألف ت  وتم حساب 20
اح ة  بحساب المتوسطاه الحسابية واال حرافاه المعيارية والنسب المتوية الستجاباه المزارعين عينة الب

الدراسة لمعرفة دور الممارساه الزراعية المتبعة في تدمين السالمة الغذائية من وجهة  ظر المزارعين 
ه الدراسة تم استخدام لفح  فرضياوأصحاب الشركاه والمصا ع العاملة في مجال النباتاه الطبية ت و 

لمعرفة  One Way ANOVA  واستخدم اختبار Independent Sample t- testاختباري ه  
 الداللة ايحصائية بين المتوسطاه الحسابية تبعا للمتغيراه المستالة التي ورده في الدراسة.

وذلك لمعرفة مدس Pearson Correlation) بايضافة الى ذلك فاد تم استخدام معامل ارتباط بيرسون 
 .ارتباط الفاراه بمجاالتها
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ماار ه الممارساه الزراعيه المتبعه مع الممارساه الزراعيه الجيده   الجلوبال جاب   والجاد وجهه 

 م تحليل المبيداه المستخدمه ومراجعتها مع دليل  تالتشابهه بين الممارساه المتبعه والممارسه الجيده 
طبال الحشره وصحه موعد ي  االلتزام بفتره االمان والتركيز وا حمن  8102المبيداه المسموحه لعام 

 . 3كما هو موضح في الملحق رقم   الرش .
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 الرابع الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومناقشتها  .نتائج الدراسة1.1
 

تناول هذا الفصل عرضا للبيا اه ايحصائية الكمية التي تم إدخالها باستخدام بر امج الرزم ايحصائية 
دراسة المتم لة بتحليل  دور الممارساه ت والتي جمعد عبر أداة الSPSS20للدراساه االجتماعية 

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين  في الزراعية المتبعة فيتحاياالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
كما هدفد هذه الدراسة الى التعّرئ على اختالئ تادير أفراد عينة الدراسة بتحليل دور الممارساه 

الضفة الغربية تبعا للمتغيراه  فيالمة الغذائية في النباتاه الطبية الس تحايق الزراعية المتبعة في
وقد  المركزهالمستالةت هذا بايضافة الى تحليل المااباله مع أصحاب الشركاه و تائج المجموعاه 

قامد الباح ة بايجابة عن أستلة الدراسة وفح  الفرضياه التي ا ب اد عنها وذلك الستخالص  تائج 
 الدراسة.

 
ن أجل تفسير النتائج اعتمده المتوسطاه الحسابية الموزو ة اآلتية المعتمدة إحصائيا والخاصة وم

 باالستجابة على الفاراه كاآلتي:
   درجة أ ر قليلة جدًا.0.2أقل من -0 من  -
   درجة أ ر قليلة.8.1أقل من  -0.2 من  -
   درجة أ ر متوسطة3.2أقل من -8.1 من  -
  ر كبيرة.  درجة أ2.8أقل من -3.2 من  -

 2010 تPimentel فدعلى  درجة أ ر كبيرة جدا ً  2.8 -    
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 :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة  1.1
 

السالمة الغذائية في  تحقيق : ما دور الممارسات الزراعية المتبعة فيالسؤال الرئيس األول للدراسة
 جة الكلية؟النباتات الطبية شمال الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدر 

السالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق لبيان درجة األ ر حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
  التالي 0.2كان ال بد من إدرا  الجدول   الضفة الغربية حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية في

 الفاراه.الذي يوضح درجة األ ر لكل من المجااله والدرجة الكلية لجميع 
(  المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للمجاالت والدرجة الكلية مرتبة حسب المتوسط 1.1الجدول )
 الحسابي:

 درجة األثر الوسط الحسابي االنحراف المعياري  المحور الترتيب الرقم
 كبيرة جدا 4.27 0.44 سالمة المنتج في المزرعة 1 1
 كبيرة 4.18 0.60 سالمة المنتج خالل عملية التصنيع 2 3
 كبيرة جدا 4.22 0.52 السالمة الشخصية 3 2

 كبيرة جدا 4.25 0.44 المجمول العام

 
   السابق:0.2يتضح من الجدول  

 فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق أن درجة أ ر دور الممارساه الزراعية المتبعة في -
وهذا يؤكد مجااله الدراسة جاءه كبيرة وكبيرة جدا  الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع

اقتنال المزارعين بدهميه اتبال  الممارساه الزراعيه الجيده  في المزرعه لما لها من ا ر كبير على 
المنتج الزراعي وجاءه هذه النتيجة متوافاة تماما مع دراسه السروجي التي تبين ان اتبال سالمه 

حاق االستمراريه والتكامل واألمن والجوده وسالمه الغذاء وان اتباعها لعمل الممارسه الزراعيه الجيده ل
المنظمه العربيه وهذا ما اكده عليه  تحسن االقتصاد على رفع جوده المنتج و فاذه في االسوا  مما ل

اهميه ( على 1..1للتنميه الزراعيه خالل  لقا  خبرا  حول الممارسات الزراعيه الجيده خالل )
من قبل المزارعين  بالمتطلباه الممارساه الزراعيه الجيده حي  هي  اطه البداله لضمان  المعرفه
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السالمه الغذائيه و ضروره وضع المواصفاه  للعمليه الزراعيه في الحال   من عملياه زراعيه   بما 
 من اجل ضمان الحصول على العماله االجنبيه .األوروبية و يتناسب مع متطلباه االسوا  

 
اهمية  اتبال الممارساه السليمة في تحايق السالمة الغذائية للمنتجاه الزراعية كما ذا يتفق مع دور و وه

  .0882هو مبين في بروتوكول سالمة الخضراواه والفواكه الطازجة   مركز سالمة الغذاء والتغذلةت 
 
سالمة المنتج في جال كان ال بد من الجاد المتوسطاه الحسابية ودرجة األ ر لكل فارة من فاراه مو 

 والدرجة الكلية لجميع الفاراه كما هو مبين في الجدول ت ا ناء التصنيع والسالمة الشخصيةالمزرعة
 8.2 . 

  اثنا  (  المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات مجال سالمة المنتج في المزرعةأ-1.1الجدول )
 رات هذا المجال.والدرجة الكلية لجميع فق التصنيع والسالمة الشخصية
 سالمة المنتج في المزرعة

 الفقرات
االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

 درجة األثر

 كبيرة جدا  4.44 0.63 االلتزام بفترة األمان.
 كبيرة جدا  4.37 0.66 أ وال المبيداه مسموحة من الوزارة .

 كبيرة  4.18 0.58 كمية المبيد حسب التعليماه المرفاة بالعبوه.
 كبيرة جدا  4.30 0.60 االلتزام بإجراءاه السالمة العامة في المزرعة.

 كبيرة  4.02 0.70 تعايم التربة قبل الزراعة.
 كبيرة 3.97 0.64 اتبع طر  تسميد من خالل مياه الري فا .

 كبيرة جدا  4.31 0.62 أعطي كمياه سماد مناسبة حسب التوصياه.
 كبيرة جدا  4.33 0.61 إتبال طر  حصاد  ظيفة.
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(  المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات مجال سالمة المنتج في المزرعة  ب-1.1الجدول )

 اثنا  التصنيع والسالمة الشخصية والدرجة الكلية لجميع فقرات هذا المجال.
 سالمة المنتج في المزرعة

 كبيرة جدا  4.41 0.61 الحرص على عدم تلوث المحصول باالعفان.
 كبيرة جدا  4.36 0.63 رص على عدم تلوث المحصول بالحشراه.الح

 كبيرة جدا  4.27 0.44 الدرجة الكلية 
    اثنا  التصنيع

 كبيرة جدا 4.28 0.80 طر  تجفي  ومكان مناسبة
 كبيرة  3.45 0.71 كمية ملح ليمون مناسبة  كم الكمية المناسبة 
 كبيرة جدا 4.26 0.77 الحرص على عدم تلوث المحصول باالعفان

 كبيرة جدا 4.26 0.77 الحرص على عدم تلوث المحصول بالحشراه
 كبيرة جدا 4.47 0.66  ظافة مكان العمل

 كبيرة  4.18 0.60 الدرجة الكلية 
    السالمة الشخصية

 كبيرة  4.12 0.70 ارتداء مالبس خاصة لرش المبيداه
 يرة كب 4.11 0.56 االلتزام بدوقاه الرش المناسبة

 كبيرة جدا  4.44 0.61 غسل اليدين بعد الرش
 كبيرة  4.19 1.02 استعمال عبواه المبيداه

 كبيرة جدا  4.22 0.52 الدرجة الكلية للمحور الثالث
 

يتضح أن" االلتزام بفترة األمان " حازه على أعلى المتوسطاه الحسابية ت ولسالمة المنتج في المزرعة
وبدرجة ا ر كبيرة جدا وأما بالنسبة ألقلها فاد حصلد عليها الفارة "  1.13 وا حرائ معياري  2.22بل  

وبدرجة ا ر  1.12وا حرائ معياري  3.82اتبع طر  تسميد من خالل مياه الري فا  " بمتوس  حسابي 
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اال ان هذه النتيجه غير متوافاه مع عدد الحشاه للمحاصيل وعدم التزام المزارعين بفتره االمان  تكبيرة
 لمبيد المستخدم حي  يتم الحش والا  بمجرد ظهور الور  لحد معين .ل

 
  والتي بيند ان االغذله الزراعيه عامه  والورقيه تحديدا 8118 تويتوافق ذلك الضا مع دراسة  بشور

معرضه وبفرص كبيره للتلوث بكائناه دقياه ضاره  تيجه استخدام مبيداه ومواد سامه اخرس في 
نتال من خالل الماء والتربه ويصبح تعدد لالفاه عامه والحشريه خاصه مما يزيد المزرعه ممكن ان ت

واشاره الدراسه ان هنام  تمن استخدام المبيداه وبالتالي تصبح الحشراه مااومه لتلك الكيماوياه 
دراساه متنوعة حول أضرار المبيداه الشائعة االستعمالت وأدرم مخاطرها على صحة اال سان 

 لى البيتة.والحيوان وع
 

اما بخصوص سالمة المنتج ا ناء التصنيعت لشير المعدل العام لجميع فاراه هذا المجال إلى أن درجة 
أي أن   1.11وا حرائ معياري  2.02األ ر لجميع الفاراه كا د كبيرة بحي  بل  المتوس  الحسابي 

تاه الطبية في الضفة الغربية السالمة الغذائية في النبا تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
كان كبيرا أي  الجابيًا  من وجهة  ظر المزارعينت  حسب مجال سالمة المنتج خالل عملية التصنيع

وا حرائ معياري  2.22ويتضح أن"  ظافة مكان العمل" حازه على أعلى المتوسطاه الحسابية بل  
عليها الفارة " كمية ملح ليمون مناسبة"  وبدرجة ا ر كبيرة جدا وأما بالنسبة ألقلها فاد حصلد  1.11

وهذا يتفق مع ما خل  اليه الباح  دو الدسون واخرون وبدرجة ا ر كبيرة  3.22بمتوس  حسابي 
   من االهمية الكبيرة لنظافة مكان العمل على سالمة الغذاء. 8111 
 

توصلد ان السالمه والتي   8102 دلسمبر  واكده منظمه الصحه العالميه  خالل دراسه اجرتها في
حي  ان الغذاء لمكن ان يتلوث في أي  اطه من  ااط عمليه وا تا   تاولويه صحيه عموميه الغذائيه

واك ر اصابه لالطعمه المجهزه منزليا او في  .على منتجي االغذلهالمسؤولية األغذله وتوزيعها وتاع 
ل الممارساه النظافه والصحه من الجمعياه او الشركاه وليس جميع المستهلكين يدركون اهميه اتبا

 اجل سالمه الغذاء .
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وبالنسبة للسالمة الشخصيةت لشير المعدل العام لجميع فاراه هذا المجال إلى أن درجة األ ر لجميع 
دور أي أن  1.28وا حرائ معياري  2.88الحسابي  الفاراه كا د كبيرة جدا بحي  بل  المتوس 

في الضفة الغربية حسب  السالمة الغذائية في النباتاه الطبية يقتحا الممارساه الزراعية المتبعة في
كان كبيرا جدا أي  الجابيًا  من وجهة  ظر المزارعين.  ويتضح أن" غسل  مجال السالمة الشخصية

وبدرجة   1.10وا حرائ معياري  2.22اليدين بعد الرش" حازه على أعلى المتوسطاه الحسابية بل  
نسبة ألقلها فاد حصلد عليها الفارة " االلتزام بدوقاه الرش المناسبة " بمتوس  ا ر كبيرة جدا وأما بال

  8101وقد بيند دراسة كتشورو واخرون   وبدرجة ا ر كبيرة. 1.21وا حرائ معياري  2.00حسابي 
ولما لها من دور اساسي في تحايق المعايير  تاهمية النظافة الشخصية للعاملين في سالمة الغذاء

المعد للسالمه الغذائيه وتدمين سالمته من خالل التركيز على  ظافه الجسم وااللباس والمكان  االساسيه
لعمليه التصنيع والتدكيد على السالمه الصحبه للعاملين وادخال أي عامل في تدريب لتحسين ادائهم 

 لضمان الحصول على النتائج الجيده. والتعرئ على الشروط الصحيه الواجب توفرها 
 

الباح  تفسيرا لهذه النتيجة الكبيره ان سبب ذلك لعود الى اقتنال المزارعين ووعيهم بمدس تد ير  ويرس 
النظافه الشخصيه على سالمه المنتج وان أي خلل بسي  وعدم اتبال  ظام الجوده كامال سيسبب خساره 

 كبيره وتل  المحصول وعدم الادره على تسوياه
 

 قديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة فيالسؤال الرئيس الثاني: هل تختلف ت
الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية  في السالمة الغذائية في النباتات الطبية تحقيق

 تبعا للمتغيرات المستقلة؟ 
 ا السؤالتفرضياه الدراسة التي تنب ق عن هذفاد قامد الباح ة باختبار  ول جابة عن هذا السؤال

 ولعرش النتائج سنتطر  لفح  الفرضياه كما هو موضح:
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فرضيات الدراسة:  1.1  
 

 : فحص الفرضية األولى والتي تنص على:1.1.1 
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  في مة الغذائية في النباتاه الطبيةالسال تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير جنس المزارل.
 

  لمجموعتين مستالتين Independent t-testلفح  الفرضية األولى استخدمد الباح ة اختبار  ه   
 . جنس المزارلراسة ولجميع فاراه أداة الدراسة تبعا لمتغير لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله الد

( لمجموعتين مستقلتين حسب المجاالت Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )1.1الجدول )
 وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير جنس المزار :

 الدرجة الكلية للمجاالت
 أنثى ذكر

 الداللة* )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.46 4.25 0.38 4.33 0.46 4.25 سالمة المنتج في المزرعة
 0.63 4.15 0.52 4.28 0.63 4.15 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.55 4.20 0.43 4.27 0.55 4.20 السالمة الشخصية

 0.46 4.23 0.37 4.30 0.46 4.23 الدرجة الكلية 

 ( دال إحصائيًا عند مستوى α≤ ...1) 
للمجااله وللدرجة الكلية للفاراه  1.12  السابق ان قيمة الداللة أكبر من .أ3.2 الحك من الجدول  

و تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضية الصفرية للمجااله وللدرجة الكلية للفاراه بمعنى ا ه ال يوجد فرو  
االستجابة حول دور    بين متوسطاه α≤ 1.12ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق الممارساه الزراعية المتبعة في
لمتغير جنس وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا للمتغيراه المستالة تبعا 

 .المزارل
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لزراعي لالحك ان اال اث تدخذ اعلى  سبه في قطال على احصائيه الجهاز المركزي لالحصاء اوبناًء 
الزراعه وهذا يدل على ان اغلبيه االيدي العامله في الاطال الزراعي من النساء وبما ا نا مجتمع 
ذكوري فان االجاباه ستكون اجابيه للطرفين وان لديهم قناعه تامه في اتبال الممارساه الزراعيه 

 لكن هل هنام فعال تطبيق للمارساه الجيده ام مجرد كالم و  تالجيده من الحال الى المائده 
  توزيع عينه الدراسه حسب متغير الجنس للمزارل ان  سبه العاملين في 3.2ويالحك  من الجدول  

قطال النباتاه الطبيه من الذكور هي االعلى وبفسر الباح  ذلك على ان  المزارعين إن كا وا ذكورا 
ور الممارساه الزراعية في تحايق السالمة الغذائية  والذي يؤكد على  أو إ ا ا على اطالل كائ لد

ذلك من خالل مطاباه تاارير جهاز االرشاد في وزارة الزراعة حول الدوراه التريبيه المنعاده في شتى 
المجااله الزراعيه والتي لكون المستهدئ االساسي فيها هو المزارل سواء كان ذكر او ا  ى يتم 

  8102كعامل في الاطال الزراعي  تاارير جهاز االرشاد في وزراة الزراعةت  التعامل معه
 

 : فحص الفرضية الثانية والتي تنص على:1.1.1
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيي النباتاه الطبية دور الممارساه الزراعية المتبعة فيتحاياالسالمة الغذائية ف

 لمتغير عمر المزارل.وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا 
لفح  الفرضية استخدمد الباح ة المتوسطاه الحسابية للدرجة الكلية للمجااله وعلى الدرجة الكلية 

  .2.2 كما يوضحه الجدول   عمر المزارللألداة تبعًا لمتغير 
( المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمجاالت والدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير عمر 1.1الجدول )
 المزار :

 سنةفاكثر 51 من36-50 سنة سنةفاقل 35 الدرجة الكلية للمحور
 4.19 4.27 4.39 سالمة المنتج في المزرعة

 4.27 4.12 4.24 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع
 4.08 4.23 4.40 السالمة الشخصية

 4.19 4.24 4.35 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
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  الستخرا  داللة الفرو  للدرجة الكلية للمجااله ANOVAوتم استخدام تحليل التباين األحادي  
   يبين ذلك. 2.2والدرجة الكلية للفاراه تبعًا لمتغير عمر المزارل عند العينة. والجدول  

 ألداة العام والمعدل المجاالت ( لجميعANOVAاألحادي ) التباين تحليل ( نتائج1.1الجدول )
 :عمر المزار  لمتغير تبعاً  الدراسة

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمجاالت
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة *

 سالمة المنتج في المزرعة
 0.22 2 0.43 بين المجموعات

 106 20.84 داخل المجموعات 0.34 1.10
0.20 

 108 21.27 المجمو 

سالمة المنتج  خالل عملية 
 التصنيع

 0.22 2 0.44 بين المجموعات
 87 32.10 داخل المجموعات 0.55 0.60

0.37 
 89 32.54 المجمو 

 السالمة الشخصية
 0.53 2 1.07 بين المجموعات

 92 24.51 مجموعاتداخل ال 0.14 2.00
0.27 

 94 25.58 المجمو 

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.17 2 0.33 بين المجموعات

 106 20.54 داخل المجموعات 0.43 0.86
0.19 

 108 20.87 المجمو 

 (.≤...1* دال إحصائيًا عند مستوى ) 
للمجااله وللدرجة الكلية للفاراه  1.12ن ان قيمة الداللة أكبر م   السابق2.2 الحك من الجدول  

فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس  و تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضية الصفرية بمعنى ا ه ال يوجد
 تحايق   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيα≤ 1.12الداللة   

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال 
 32اال ا ه يتم مالحظه ان الفتاه العمريه الصغيره   تالكلية تبعا لمتغير عمر المزارل الدراسة والدرجة

سنه كا د درجه ا ر الممارساه الزراعيه الجيده عندهم اكبر بجميع مجااله الدراسه  سالمه المنتج 
والسالمه الشخصيه  ومن  م يليه الفتاه   -مه المنتج خالل التصنيع خالل عمليه الزراعه وسال
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عاما حي   21عام على التوالي من حي  درجه اال ر واقل فته هم االك ر من  21-31العمريه من 
عام  كما فسرته  دراسه امريكيه تم  21ان عمر المزارل في الواللاه المتحده االمريكيه هو فو  ال

  ويتم ممارسه العملياه  8102مايو-08-جله هل فكره يوميا العمل في الزراعه  شر  تائجها  في م
في الوقد الذي يرتفع فيه اي تا  العالمي للغذاء الزراعيه الجيده من قبلهم  حي  اكده على ا ه  

والعل  واألليائ في كل عامت يتراجع بالماابل عدد المزارعين الجدد. بسبب  توسع الحياة الحضرية 
غوط االقتصادلةت فاد وصل عدد المزارعين إلى مستوس منخف  جًدا بحي  باه لخامر صّنال والض

 22-21واصبح اغلب المزارعيين هم من الفته العمريه  تالسياسة قلق حول مستابل المجتمعاه الريفية
اه عام وهذا لشكل خطر الن الشباب ال لعمل في الاطال الزراعي و تيجه لهذه الدراسه قامد الوالل

تمن خالل الكو غرس األميركي  بزياده التمويل لمساعدة 8102المتحده االمريكيه خالل  العام 
المزارعين الجدد في شراء األراضيت والحصول على تدمين للمحاصيل الزراعيةت وتعّلم أساليب الزراعة 

ية أراضيهم إلى الحدي ة. من شدن هذه التموياله أن تساعد مزارعين عازمين على التااعد في  ال ملك
كما تدعو  .مزارعين مبتدئين وأن تساعد المحاربين الادامى على اال تاال إلى العمل في الزراعة

بواللة ايوات طالب  مؤسسة جائزة الغذاء العالميةت وهي مجموعة تعمل ا طالًقا من مارها الرئيسي 
ت حي  لادمون أورا  بح  حول كيفية معهد العالمي للشبابالمدارس ال ا وية من حول العالم إلى ال

إ تا  غذاء كائ  بطرياة مستدامة يطعام سكان بلدا هم. كما لجولون ألًضا على مرافق صناعية 
والزراعة حي  تتاح لهم الفرص  ومؤسساه أبحاث تعتمد أحدث التكنولوجيا ولها عالقة باألغذلة

 .لالجتمال مع خبراء دوليين في مجال الزراعة
ويفسر الباح   تيجه اال ر العاليه للممارساه الزراعيه لدي جميع الفتاه العمريه وخاصه الصغرس 
منها بسبب ادرام الشباب الهميه اتبال الممارساه الزراعيه الجيده من اجل تحايق سالمه المنتج 

في الحال لغاله وصوله ليد المستهلك وعدم اتباعهم للممارساه الجيده سيفاد  اه المستهلك الزراعي 
المحلي واالجنبي وبالتالي كساد المنتج لدله وهذا يؤكد على ان المزارعيين الشباب بوجهه خاص 

لتزام فيها والكبار بوجهه عام على اطالل بد ظمه الجوده ومعايير السالمه الغذائيه وادراكهم باهميه اال
 من اجل الدخول لالسوا  الخارجيه والحصول على العماله االجنبيه .

 

http://www.worldfoodprize.org/en/youth_programs/global_youth_institute/
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 : فحص الفرضية الثالثة والتي تنص على:1.1.1
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيئية في النباتاه الطبية السالمة الغذا تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمزارل.
 

لفح  الفرضية استخدمد الباح ة المتوسطاه الحسابية للدرجة الكلية للمجااله وعلى الدرجة الكلية 
  .ث.3.2للمزارل كما يوضحه الجدول  لألداة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي 

( المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمجاالت والدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير 1.1الجدول )
 المؤهل العلمي للمزار :

 ثانوي  ثانوي  ابتدائي أمي الدرجة الكلية للمحور
 4.34 4.31 4.13 4.27 سالمة المنتج في المزرعة

 4.31 4.17 4.05 4.50 عملية التصنيع سالمة المنتج  خالل
 4.25 4.21 4.18 4.29 السالمة الشخصية

 4.32 4.27 4.12 4.27 الدرجة الكلية لجميع الفقرات

  الستخرا  داللة الفرو  للدرجة الكلية للمجااله ANOVAوتم استخدام تحليل التباين األحادي  
   يبين ذلك. .ث3.2عند العينة. والجدول   مي للمزارلالمؤهل العلوالدرجة الكلية للفاراه تبعًا لمتغير 
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 ألداة العام والمعدل المجاالت ( لجميعANOVAاألحادي ) التباين تحليل ( نتائج1.1) دولجال
 المؤهل العلمي للمزار : لمتغير تبعاً  الدراسة

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمجاالت
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 عاتالمرب

 ف
 مستوى 

 الداللة *

 سالمة المنتج في المزرعة
 0.25 3 0.74 بين المجموعاه

1.25 
 

0.29 
 

 0.20 105 20.54 داخل المجموعاه
 108 21.27 المجمول 

سالمة المنتج  خالل عملية 
 التصنيع

 0.41 3 1.24 بين المجموعاه
1.14 
 

0.34 
 

 0.36 86 31.30 داخل المجموعاه
 89 32.54 ولالمجم 

 السالمة الشخصية
 0.04 3 0.11 بين المجموعاه

0.13 
 

0.94 
 

 0.28 91 25.47 داخل المجموعاه
 94 25.58 المجمول 

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.22 3 0.67 بين المجموعات

1.16 
 

0.33 
 

 0.19 105 20.21 داخل المجموعات
 108 20.87 المجمو  

 (.≤...1ل إحصائيًا عند مستوى ) * دا
 

للمجااله وللدرجة الكلية  1.12ان قيمة الداللة أكبر من   السابق  .3.2 الحك من الجدول  
فرو  ذاه داللة إحصائية عند  للفاراه و تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضية الصفرية بمعنى ا ه ال يوجد

 حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في   بين متوسطاه االستجابةα≤ 1.12مستوس الداللة   
الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق

حي  اشاره مااله للكاتبه الهام  تعا لمتغير المؤهل العلمي للمزارلمجااله الدراسة والدرجة الكلية تب
ي ساعد في تنميه الاطال الزراعي من خالل المادره ان التادم التكنولوج 8101محمد على  في 

للمحصول على مواجهه التغير المناخي وهو التحدي االكبر للاطال الزراعي في ظل الوقد الحالي اال 
 باالمن الغذائي . ةا ها تؤكد ان اتبال تانياه حدي ه يلغي المخاوئ الخاص
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ان  سبه االميه بين اال اث الذين  8103كما اظهره بيا اه  جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني 
% وتتفاوه بين الذكور واال اث حي   3.2سنه فاك ر في فلسطين حي  بلغد  02تتراوح اعمارهم 

%اي ان  سبه االميه عند اال اث هي  2.8% في حين بلغد بين اال اث 0.1وصلد في الذكور 
 االعلى . 

 
 تلجميع عينه الدراسه في االستبيان   امي  .120ويفسر الباح  الحصول على الداله اكبر من 

السالمة  تحايق  ا وي   بدن جميع العينه ماتنعه بدور الممارساه الزراعية المتبعة في تابتدائي 
وهذا يدل على ان المزارل مهما كان مؤهله العلمي  تالغذائية في النباتاه الطبية في الضفة الغربية 

مها للحصول على الربح وهذا يؤكد قناعتهم بالتعرئ على فهو يبح  عن المعرفه من اجل استخدا
الممارساه الزراعيه الجيده واهميه اتباعها من اجل الحصول على الهدئ من عمليه الزراعيه وال يوجد 
اختالئ كذلك بين افراد العينه بالرأي في دور الممارساه الزراعيه المتبعه في المزرعه وخالل عمليه 

  لالكادلميه وهذا ما اكده عليه مااله  أهميه المعرفه في حياه اال سان تخصيه التصنيع والسالمه الش
حي  لاول هيل اذاكا د لدلك  تالعربيه البريطا يه للتعليم العالي على ان التعليم ال لساوي الذكاء 

الادره في تحويل الرغبه الى ماابل مادي هذا يتطلب معرفه متخصصه بالخدمه او المهنه التي تنوي 
 وان هنام اشخاص  اجحين اداروا ظهورهم الى التعليم وتركوه .تعرضها للحصول على ال روه 

 
كما اكد جام ويلش المدير التنفيذي السابق لشركه جنرال الكتريك باستعداده لتجميع المعرفه الخارجيه 

فه تكمن مليون دوالر واكد على ان المعر  211عند الحاجه من اجل زياده رأس مال الشركه بمادار 
في امكا يه الحصول على المعلوماه الصحيحه واختيار االشخاص المناسبين لتنفيذها مع ضروره 
وضع خطه لتعدل  ااط الضع  الموجوده لدلك اما من خالل الدراسه الذاتيه او الع ور على 

 االشخاص الذين لمكنهم المساعده . 
 

  مؤهالتهم العلميه يؤكد على ان المزارل وكون الباح  مرشد زراعي ويتعامل مع المزارعين بمختل
الذي لدله الادره بالحصول على المعرفه العلميه مهما كان مؤهله العلمي تعتبر مزرعته من  المزارل 

 النموذجيه ومن ا جح الزراعاه في حاله ويحاق اعلى ربح .
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 : فحص الفرضية الرابعة والتي تنص على:1.1.1
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ة عند مستوس الداللة   ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائي
 فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة والبيتة التمكينية في

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير مساحة 
 األرش.

 
لفرضية استخدمد الباح ة المتوسطاه الحسابية للدرجة الكلية للمجااله وعلى الدرجة الكلية لفح  ا

  .2.2لألداة تبعًا لمتغير مساحة األرش كما يوضحه الجدول  
ألداة تبعًا لمتغير ( المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمجاالت والدرجة الكلية ل1.1الجدول )

 مساحة االرض:
 دونم .1أكثر من  دونم .1-1من  دونم 1-1من  دونم واحد للمحور الدرجة الكلية

 4.30 4.48 4.32 4.17 سالمة المنتج في المزرعة
 4.26 4.30 4.29 4.04 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 4.29 4.46 4.30 4.08 السالمة الشخصية
 4.30 4.46 4.31 4.12 الدرجة الكلية لجميع الفقرات

 
  الستخرا  داللة الفرو  للدرجة الكلية للمجااله ANOVAم تحليل التباين األحادي  وتم استخدا

   يبين ذلك. 8.2عند العينة. والجدول   مساحة األرشوالدرجة الكلية للفاراه تبعًا لمتغير 
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 ألداة العام والمعدل المجاالت ( لجميعANOVAاألحادي ) التباين تحليل ( نتائج1.1الجدول )
 األرض: مساحة لمتغير تبعاً  ةالدراس

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمجاالت
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 

 الداللة *

 سالمة المنتج في المزرعة
 0.25 3 0.76 بين المجموعاه

1.29 
 

0.28 
 

 0.20 105 20.52 داخل المجموعاه
 108 21.27 المجمول 

نتج  خالل عملية سالمة الم
 التصنيع

 0.39 3 1.18 بين المجموعاه
1.08 
 

0.36 
 

 0.37 86 31.36 داخل المجموعاه
 89 32.54 المجمول 

 السالمة الشخصية
 0.47 3 1.42 بين المجموعاه

1.79 
 

0.16 
 

 0.27 91 24.16 داخل المجموعاه
 94 25.58 المجمول 

 تالدرجة الكلية لجميع الفقرا
 0.38 3 1.14 بين المجموعات

2.02 
 

0.12 
 

 0.19 105 19.73 داخل المجموعات
 108 20.87 المجمو  

 (.≤...1* دال إحصائيًا عند مستوى ) 
 

للمجااله وللدرجة الكلية للفاراه  1.12ان قيمة الداللة أكبر من   السابق 8.2 الحك من الجدول  
فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس  ة الصفرية بمعنى ا ه ال يوجدو تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضي

 تحايق   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيα≤ 1.12الداللة   
الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 

التشخي  االجتماعي االقتصادي وحسب   تلمتغير مساحة االرشبعا الدراسة والدرجة الكلية ت
%من المساحة المزروعة بالخضرواه في األراضي   80  فان 8101تلمزارعي شمال الضفة الغربية 

الفلسطينية توجد في محافظة أريحا واألغوار. بل  إجمالي المساحة المزروعة بالخضراواه في 
دو مًا  011ت228دو مًات منها  082ت822  8118/8101الزراعي  األراضي الفلسطينيةت خالل العام

من  %2.81دو مًا في قطال غزة. أما على مستوس المحافظة  جد أن 81ت122في الضّفة الغربيه ت و
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إجمالي المساحة المزروعة بالخضراواه في األراضي الفلسطينيةت كا د في محافظة أريحا واألغوارت 
وهي من منطاه الدراسه والنباتاه الطبيه تصن   .ألراضي الفلسطينيهوهي أعلى  سبة على مستوس ا

 032.01حوالي  8101وان هنام زياده في عدد الحيازاه الزراعيه عام  تمن ضمن الخضار الورقيه 
% من هذه الحيازاه مملوكه  88حيازه بسبب تفتد الملكيه والتوري  من االباء الى االبناء وان 

تكون ضمن سنه وهذه الزياده ال يوازيها أي تطور في اال تاجيه والحيازه  28- 21للفتاه العمريه من 
دو م فا  وهذا ينعكس سلبا على استخدام التانياه الحدي ه بالرغم من ان   01-0المساحه الصغيره  

% من االراضي الفلسطينيه 18% وان 02مساهمه الحيازاه الزراعيه في الدخل الفلسطيني تشكل 
الدراسه  لمنطاةالحيازاه الزراعيه   ردو سبه ت BتA % هي 08وC ي مناطق حسب اوسلوا ه

% 22% قلايليه 38%  ابلس 82% طولكرم 38% طوباس 08بالممارساه االسرائيليه هي   جنين 
 %  .32واريحا واالغوار 

 
 حي  يتضح من بيا اه جهاز االحصاء المركزي ان اك ر منطاه متا ره بالممارساه االسرائليه هي

حي  تم التعرئ على مدس تد ر تلك الممارساه من خالل االجتمال الذي عاد مع  تمحافظه قلايليه
على ان هنام ا ار أكد حي   تمدير دائره االرشاد الزراعي في محافظه قلايليه والمرشدين الزراعين

سكني تجمع  80واضحه تركها جدار الفصل العنصري على التنميه الزراعيه في المحافظه حي  ان 
% لصالح 02% منها و 38% من االراضي الزراعيه وعزل 2قد تد ر من بناء الجدار ومصادره 

% من المساحه 08دو م وهي تشكل ما  سبته  33121االستيطان وعليه فدن الجدار عزل حوالي 
% من االراضي المرويه قد تد ره  تيجه بناء 18بتر جوفي وعليه فدن  08الكليه للمحافظه وتدمير 

 جدار وهذا يؤ ر على دور الزراعه في تحايق التنميه واضعائ مساهمتها كمصدر للرز  . ال
الفراد عينه الدراسه باختالئ حيازاتهم الزراعيه في ان هنام دور للمارساه  ويفسر الباح  االلجابيه

ي صامد امام بان المزارل الفلسطين تالزراعيه المتبعه في تحايق السالمه الغذائيه في النباتاه الطبيه 
مضالااه االحتالل االسرائيلي وياوم بالعناله باالرش  وهي  اطه الخالئ بيينا وبين المحتل  من 
اجل المحافظه عليها ال هاسبب رزقه وبناء على مهنه الباح  كمرشد زراعي فا ه يؤكد با ه  مهما 

يوا ي او  باتي   يهتمون كا د مساحه الحيازه الزراعيه صغيره في المزارعين باختالئ حيازاتهم   ح
خاصه وان  تباتبال الممارساه الزراعيه الجيده من اجل الحصول على ا تاجيه عاليه وتحايق الربح 
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هنام اتفاقياه للتجاره الدوليه والمزارل الصغير يتم بيع منتجه للجمعياه والشركاه العامله في مجال 
 .  التسويق وان هنام الزام بفح  المنتج وسالمته الصحيه

 
 فحص الفرضية الخامسة والتي تنص على:  1.1.1

 
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 اله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير  ول الحيازة الزراعية.وجهة  ظر المزارعين حسب مجا

لفح  الفرضية استخدمد الباح ة المتوسطاه الحسابية للدرجة الكلية للمجااله وعلى الدرجة الكلية 
  .01.2كما يوضحه الجدول    ول الحيازة الزراعيةلألداة تبعًا لمتغير 

 
ة الكلية للمجاالت والدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير ( المتوسطات الحسابية للدرج1..1الجدول )

 نو  الحيازة الزراعية:
 مشاركة استئجار ملك الدرجة الكلية للمحور

 4.10 4.34 4.22 سالمة المنتج في المزرعة
 3.96 4.21 4.19 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 4.35 4.34 4.10 السالمة الشخصية
 4.12 4.32 4.19 الفقرات الدرجة الكلية لجميع

  الستخرا  داللة الفرو  للدرجة الكلية للمجااله ANOVAوتم استخدام تحليل التباين األحادي  
   يبين ذلك. 00.2عند العينة. والجدول    ول الحيازة الزراعيةوالدرجة الكلية للفاراه تبعًا لمتغير 
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 ألداة العام والمعدل المجاالت ( لجميعANOVAاألحادي ) التباين تحليل ( نتائج11.1الجدول )
 الزراعية: الحيازة نو  لمتغير تبعاً  الدراسة

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمجاالت
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 

 الداللة *

 سالمة المنتج في المزرعة
 0.27 2 0.55 بين المجموعاه

1.40 
 

0.25 
 

 0.20 106 20.73 عاهداخل المجمو 
 108 21.28 المجمول 

سالمة المنتج  خالل عملية 
 التصنيع

 0.14 2 0.28 بين المجموعاه
0.38 
 

0.69 
 

 87 32.27 داخل المجموعاه
0.37 

 89 32.54 المجمول

 السالمة الشخصية
 0.66 2 1.31 بين المجموعاه

2.48 
 

0.09 
 

 92 24.27 داخل المجموعاه
0.26 

 94 25.58 المجمول

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.27 2 0.54 بين المجموعات

 106 20.34 داخل المجموعات 0.25 1.40
0.19 

 108 20.88 المجمو 

 (.≤...1* دال إحصائيًا عند مستوى ) 
درجة الكلية للفاراه للمجااله ولل 1.12ان قيمة الداللة أكبر من   السابق 00.2 الحك من الجدول  

فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس  و تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضية الصفرية بمعنى ا ه ال يوجد
 تحايق   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيα≤ 1.12الداللة   

 ظر المزارعين حسب مجااله  الضفة الغربية من وجهةفي السالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
حي  بين منشور بعنوان  حيازه االراضي  تمتغير  ول الحيازة الزراعيةلالدراسة والدرجة الكلية تبعا 

  ان حيازة األراضي جزء مهم من الهياكل   FAO والتنميه  لمنظمه االغذله والزراعيه العالميه 
عاد إذ يدخل فيها الجوا ب االجتماعية والتانية االجتماعية والسياسية واالقتصادلة. وهي متعددة األب

لة والمؤسسية والاا و ية والسياسية التي ك يرًا ما تكون موضع تجاهل والتي ال بد مع ذلك من دواالقتص
أخذها في االعتبار. وقد تكون عالقاه حيازة األراضي محددة تحديدا جيدًا وقابلة ل  فاذ أمام المحاكم 

عرفية فى المجتمع. وعلى العكس من  لكت قد تكون هذه العالقاه غير محددة أو بواسطة الهياكل ال
 .تحديدًا واضحًا ويشوبها الغموش الذس لفتح الطريق لالستغالل
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كما عرفد  الحيازة الزراعية بد ها مساحة من االرش تستخدم كليًا او جزئيًا الغراش اال تا  الزراعي 
ا تاجية مستالة بواسطة شخ  واحد بمفرده او مع اخرين بغ  وتدار شؤو ها االدارية والفنية كوحدة 

النظر عن الملكية او الكيان الاا و ي او السعة او الموقع اما الحائز الزراعي فهو الشخ  الذس تاع 
عليه مسؤولية استاالل الحيازة الزراعية وتعد الضًا حيازاه زراعية تلك المنشآه والوحداه اال تاجية التي 

حي  لمكن ان تكون الحيازه مستدجره بالناد او  تحيوا اه او تنتج فيها المنتجاه الحيوا يةتربى فيها 
 بالمشارم هاو ملك .

 
على النم  اال تاجي كبير وتؤكد منظمه االغذله والزراعه خالل منشورها بدن الحيازه الزراعيه لها تد ير 

دله الحافز على استغالل المورد رل لفعندما لكون المزا تبشكل خاص والتنميه الزراعيه بشكل عام 
بان واالستذكار جيد فد ه سيكون هنام استغالل لالرش وكلما زاد الوعي  االجتماعي  بشكل االرش  

 االرش هبه مجا يه وهبها الخالق لعباده وليس منتج من اال سان ويمكن است مارها ودائمه البااء .
  با ه كلما صغره الحيازه الزراعيه كلما زاد 8102واشار منشور حول   اهميه الحيازه الزراعيه 

االست مار على التربه واصبح االست مار الزراعي فيها ك ي  وزاد استخدام المخصباه الكيماويه لمحاوله 
 رفع اال تاجيه والعكس صحيح .

 
نية بان  عدد الحيازاه الزراعية في األراضي الفلسطي 8101واظهره بيا اه جهاز االحصاء الفلسطيني 

%في الضّفة الغربيةتوعند  ماار ة هذه البيا اه مع بيا اه المسح  28حيازاهت منها  111ت310حوالي 
حوالي  8101ت الحك أن أعداد الحيازاه قد زاده عام  8112الزراعي الهيكلي الذي  فذه الجهاز عام 

من هذه % 29 بناءت وأنحيازةت والسبب في ذلك تفتد الملكية المرتب  بالتوري  من اآلباء لأل 01ت032
الزيادة في عدد الحيازاه  نإعامًا. ومما لجدر ذكرهت  28إلى  21الحيازاه مملوكة لمالكين أعمارهم من 

من % 3.59 كما بيند الدراساه والمسوحاه أن .رقمي إذ لم لكن هنام أي تطور في اي تاجية
   01-0ت ضمن فتة المساحة الصغيرة  الحيازاه الزراعية النباتية والمختلطة في األراضي الفلسطينية

 دو ماه أن خطر تفتد الملكية في تزايد مستمر.
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 ≥αفرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة    ويفسر الباح  قبول الفرضيه على ا ه ال يوجد
ي السالمة الغذائية ف تحايق   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في1.12

النباتاه الطبية شمال الضفة الغربية يرجع الى ان المزارل الفلسطيني بشكل عام مهما كا د حيازته  
لعزز صموده و باته وسيطرته على الحيازه الزراعيه  لدله من خالل زياده اال تاجيه لمساحه الدو م 

لحصول على ا تاجيه عاليه الواحده  ويتحاق ذلك  باتباعهم للمارساه الزراعيه الجيده التي تمكنهم من ا
وبناءا على ما سبق فان المزارعين من عينه الدراسه ماتنعين بان هنام  توكذلك زياده العائد من الحيازه 

دور للممارسه الزراعيه المتبعه في المزرعه والمصنع والسالمه الشخصيه في تحايق السالمه الغذائيه 
ج الزراعي لمكن زيادته والحصول على ا تاجيه عاليه مهما للنباتاه الطبيه مهما كا د حيازتهم الن المنت

كا د الحيازه الزراعيه   ملك او مشاركه او استدجار   ففي النهاله المردود سيعود على المزارل  فسه 
العامل في االرش لذلك اذا كا د بالشرام هاو استدجار سيكون هنام اهتمام اكبر من اجل تغطيه جميع 

لى اعلى ربحيه .وان معظم مساحه الحيازاه الزراعيه صغيره جدا لذلك فان معطم التكالي  والحصول ع
 .المزارعين لستاجرون او لشاركون باراضي زراعيه اخري 

 
 والتي تنص على: فحص الفرضية السادسة  1.1.1

 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق الممارساه الزراعية المتبعة فيدور 

 لمتغير التفرو للعمل الزراعي.وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا 
( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )

 مجاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير التفرغ للعمل الزراعي:ال

 الدرجة الكلية للمجاالت
 ذير متفرغ متفرغ 

 الداللة* )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.17 1.37 0.45 4.19 0.44 4.31 سالمة المنتج في المزرعة
 0.35 0.93 0.56 4.11 0.63 4.23 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.02 2.37 0.54 4.06 0.49 4.31 السالمة الشخصية

 0.11 1.62 0.45 4.16 0.43 4.30 الدرجة الكلية 
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للمجالين سالمة المنتج في  1.12  السابق ان قيمة الداللة أكبر من 08.2 الحك من الجدول  
للفاراه و تيجة لذلك فاد تم قبول  المزرعة وسالمة المنتج  خالل عملية التصنيع وللدرجة الكلية

  بين α≤ 1.12الفرضية الصفرية بمعنى ا ه ال يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة  
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

ين حسب مجااله الدراسة  سالمة المنتج في الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارع فيالطبية 
 المزرعةت سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع  والدرجة الكلية تبعا لمتغير التفرو للعمل الزراعي.

 
لمجال السالمة الشخصيه و تيجة  1.12  ان قيمة الداللة أقل من 08.2كما  الحك من الجدول  

ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية بمعنى ا 
 تحايق   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيα≤ 1.12الداللة 

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب محور السالمة  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
 وذلك لصالح المزارعين المتفرغين.الشخصية تبعا لمتغير التفرو للعمل الزراعي 

 
سالمه االغذله النصوص االساسيه للنظافه العامه والشخصيه  –وتؤكد  بر امج المعايير الغذائيه 

  على ان االشخاص الذين يتعاملون مع االغذله بشكل مباشر او غير مباشر هم سبب للتلوث 8110
ن االشخاص ناسبه من النظافه الشخصيه واالحاصل في الغذاء لذلك ال بد من المحافظه على درجه م

ق المصحوب التهاب الحل تالحمى تالائ تاالسهال تصحيه معينه  الصفراءالين لعا ون من امراش 
  حي  ال لسمح افرازاه من االذن والعين واال   حدوث تالجروح تالدمامل تبارتفال درجاه الحراره

ه تداول االغذله ال ه لمكن ان يؤدي لالشخاص المعروئ ا هم لعا ون من مرش بدخول منطا
 وجودهم الى تلو ها .

 
وارتداء مالبس واقيه مناسبه وأغطيه راس واحذله خاصه وغسل  تباالضافه الى ضروره غسل االيدي

اشاده من خالل التركيز على اهم الممارساه المتبعه من قبل رباه و االيدي بعد الخرو  من الحمام . 
السيداه اللوتي لغسلن ايديهن ان  تحايق السالمه الغذائيه للمنتج على المنزل ولها دور اساسي في

% وبخصوص التداوي افاده معظم المشاركاه بتغطيه الجرح او  28.2بالماء والصابون  سبتهم 



 

111 

وفي حاله  تتصنيع الغذاء اذا كان وجبه سريعه% تمتنع عن 32% و22االلتهاب قبل التداول بنسبه 
% من 00.2% من السيداه لمتنع عن تصنيع الطعام بسسبب االلم و 22االصابه باالسهال فان 

 . كما  اقشد 8102النساء لمتنعن عن تصنيع الطعام خوفا من ا تاال الجرا يم  المركز االعالميت 
المؤسسه العامه للغذاء والدواء كتاب لتحديد جميع النشاطاه المتعلاه بالعمليه  التصنيعيه من خالل 

  لتحديد جميع النشاطاه المتعلاه بالعمليه التصنيعيه الي منتج مع 8112 ترشايده اجراء  دراسه  
التدكيد على الجوده والصالحيه والفعاليه وتم التعرئ على مبادئ الممارسه الجيده للتصنيع واعتبارها 

 جزءا من  ظم ضب  الجوده والممارساه الصحيه للمصا ع الغذائيه المنتجه للمنتجاه الغذائيه .
 

على ما تم االطالل عليه من دراساه ساباه حول الموضول وتااطعها مع محاور الدراسه من وبناًء 
والسالمه الشخصيه ودورها في تحايق السالمه  توفي التصنيع ته في الحالحي  الممارسه المتبع

جل تحايق الغذائيه في النباتاه الطبيه مع تحديد اهم المعايير الواجب اخذها في عين االعتبار من ا
السالمه الغذائيه فان هنام اقتنال كامل من طرئ عينه الدراسه سواء كا وا متفرغين او  غير متفرغين 
خاصه في مجااله الدراسه  سالمة المنتج في المزرعةت سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع  وال 

 تحايق راعية المتبعة فياال ا ه هنام يوجد فرو  حول دور الممارساه الز  تيوجد فرو  في اجاباتهم
السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب محور 

ويفسر  تالسالمة الشخصية تبعا لمتغير التفرو للعمل الزراعي وذلك لصالح المزارعين المتفرغين
الن السالمه الشخصيه للعاملين  جيه  ير كبير على العمليه اال تاالباح  ذلك وهو امر مهم لما  له تد

هي امر حساس ويتم ادراكه من قبل المتفرغين  الزراعي في مجال النباتاه الطبيهوالمتفرغين للعمل 
الجابي جدا ان لكون هنام قناعه مطلاه من قبل  شيء شئلعمليه زراعه النباتاه الطبيه وهذا 

ي    ضروره ارتداء مالبس خاصه عند رش المتفرغين للعمل الزراعي حول السالمه الشخصيه من ح
غسل اليدين بعد الرش وعدم ايتعمال عبواه المبيد   وهذا  تااللتزام بدوقاه الرش المناسبه  تالمبيد 

وال يهم ان  تلعني ان العاملين في مجال زراعه النباتاه الطبيه لديهم اهتمام اكبر بالسالمه الشخصيه
الشخصيه لغير المتفرغين ال هم غير ممارسين للعملياه السالمة بكون هنام قناعه بضروره االلتزام 

 الزراعيه . 
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 فحص الفرضية السابعة والتي تنص على: 1.1.1
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيفي النباتاه الطبية السالمة الغذائية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير مستوس الدخل.
الدرجة الكلية و  ولفح  الفرضية استخدمد الباح ة المتوسطاه الحسابية للدرجة الكلية للمجااله 

  .03.2لألداة تبعًا لمتغير مستوس الدخل كما يوضحه الجدول  
( المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمجاالت والدرجة الكلية لألداة تبعًا لمتغير 11.1الجدول )

 مستوى الدخل
 عال جدا عال متوسط قليل قليل جدا الدرجة الكلية للمحور

 4.40 4.10 4.36 4.12 4.18 سالمة المنتج في المزرعة
 5.00 3.76 4.29 3.99 4.20 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 4.75 4.45 4.33 3.92 4.20 السالمة الشخصية
 4.61 4.08 4.35 4.06 4.18 الدرجة الكلية لجميع الفقرات

 
  الستخرا  داللة الفرو  للدرجة الكلية للمجااله ANOVAوتم استخدام تحليل التباين األحادي  

   يبين ذلك. 02.2عند العينة. والجدول   مستوس الدخلوالدرجة الكلية للفاراه تبعًا لمتغير 
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والمعدالت العامه تبعا  المجاالت ( لجميعANOVAاألحادي ) التباين تحليل ( نتائج11.1الجدول )
 لمتغير مستوى الدخل .

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمجاالت
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 مستوىالداللة * ف

 تج في المزرعةسالمة المن
 0.36 4 1.44 بين المجموعاه

 104 19.84 داخل المجموعاه 0.12 1.88
0.19 

 108 21.27 المجمول

سالمة المنتج  خالل عملية 
 التصنيع

 0.98 4 3.91 بين المجموعاه
 85 28.63 داخل المجموعاه 0.03 2.90

0.34 
 89 32.54 المجمول

 السالمة الشخصية
 1.02 4 4.09 جموعاهبين الم

 90 21.49 داخل المجموعاه 0.00 4.28
0.24 

 94 25.58 المجمول

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.55 4 2.20 بين المجموعات

3.06 
 

0.02 
 

 104 18.68 داخل المجموعات
0.18 

 108 20.87 المجمو 

 (.≤...1* دال إحصائيًا عند مستوى ) 
 

للمجـــال ســـالمة المنـــتج فـــي  1.12ان قيمـــة الداللـــة أكبـــر مـــن   الســـابق 02.2لجـــدول   الحـــك مـــن ا
المزرعــة و تيجــة لــذلك فاــد تــم قبــول الفرضــية الصــفرية بمعنــى ا ــه ال يوجــد فــرو  ذاه داللــة إحصــائية 

   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيα≤ 1.12عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية مـن وجهـة  ظـر المـزارعين حسـب مجـال  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق

 لمتغير مستوس الدخل.سالمة المنتج في المزرعة تبعا 
 

للمجالين سـالمة المنـتج خـالل  1.12ان قيمة الداللة أقل من   السابق 02.2كما  الحك من الجدول  
لى الدرجة الكلية لجميع فاراه االداة و تيجة لـذلك فاـد تـم رفـ  عملية التصنيع والسالمة الشخصية وع

بـين و   α≤ 1.12الفرضية الصفرية بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عنـد مسـتوس الداللـة   
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السـالمة الغذائيـة فـي النباتـاه  تحايـق متوسطاه االسـتجابة حـول دور الممارسـاه الزراعيـة المتبعـة فـي
سـالمة المنـتج  خـالل عمليـة المـزارعين حسـب مجـااله  الغربيـة مـن وجهـة  ظـرالطبية شـمال الضـفة 

لمتغيــر مسـتوس الــدخل وعلـى الدرجـة الكليــة لجميـع فاــراه االداة تبعـا   والســالمة الشخصــيةت  التصـنيع
ان  8101حي  اشار تارير التنميـة الصـناعية لعـام   تالعالي جدا  ذوي الدخلالمزارعين وذلك لصالح 

ت والــذي يــن  علــى إقامــة 8102ســبتمبر  81ســع للتنميــة المســتدامةت الــذي تــم اعتمــاده فــي الهــدئ التا
بنيـــة تحتيـــة قـــادرة علـــى الصـــمودت وتحفيـــز التصـــنيع الشـــامل والمســـتدامت وتشـــجيع االبتكـــارت لعنـــي أن 

ال جــاز العمليــاه .التصــنيع لــن لحــدث دون التكنولوجيــا واالبتكــار وأن التنميــة لــن تحــدث دون التصــنيع
كفاءة التنافسية للبلدان وتـؤدي ال تاجية وبالتالي ترفع من الادراه ومن المسلم به أن التكنولوجيا تزيد اي

إلى الحـد مـن أوجـه الضـع  التـي تجعلهـا عرضـة لتالبـاه السـو  وعلـى الـرغم مـن وجـود أدلـة واضـحة 
ل ال  يـزال محتـدما الجـد اال انعلى أن التغير التكنولوجي لسهم بشـكل مـؤ ر فـي تحايـق الرخـاء لالمـمت

بدرجــة كبيــرة حــول العوامــل الكامنــة التــي تحــول دون تعزيــز البلــدان للتكنولوجيــا واالبتكــار بشــكل مك ــ  
على الرغم من الرب  بين التكنولوجيا والنمو المستدام كما أن التغير التكنولوجي يتطلب ألضا إعداد قوة 

ة بصورة متزايدةت وهو األمر الذي يزيد اتسال العمل لكي تستخدم االلياه والمعداه التي أصبحد معاد
العمـال الـذين لملكـون مهـاراه عاليـة والعمـال غيـر المهـرة فيمـا يتعلـق بتوزيـع  بينفجوة عـدم المسـاواة مـا

األجور. وقد اقترن التصنيع تاريخيا بزيادة التلوث واستنفاد الموارد الطبيعيـة. كمـا أن النمـو االقتصـادي 
اســـتخدام المـــدخاله  والمـــواد والوقـــود أالحفـــوري ممـــا يولـــد التلـــوث والتـــدهور ينطـــوي ألضـــا علـــى زيـــادة 

 . البيتيت ال سيما في البلدان ذاه الدخل المنخف
 

  ان المنتجاه الطبيه النباتيه مصدر هام للتوابل والنكهاه 0822ت  Balandrinوتبين دراسة  
عيه والزراعيه الخام حي  ان ال وره والعطور والزيوه والمبيداه الحشريه وغيرها من المواد الصنا

الصناعيه ساعده على اكتشائ المواد الايمه من النباتاه وما زال هنام العديد من المواد التي لمكن 
اكتشافها والتادم في التانياه  الكروماتوغرافيه  والطباية تسمح حتى االن بالعزله والتحليل الهيكلي 

مركباه المستخلصه من النباتاه اصبحد مفيده الوعليه فان  تللمكو اه والتي تتوفر بكمياه قليله
اقتصادلا حي  ان منتجاه النباتاه اصبحد مفيده اقتصادلا وذاه قيمه طبيه عاليه ومن االم له 
عليها الزيوه الطياره من النباتاه الطبيه التي لمكن الحصول عليها من خالل التاطير بالبخار او عن 



 

114 

العضويه وال تزال النباتاه مصادر مهمه للعااقير المشتاه من النباتاه  طريق االستخالص لالمذيباه
  على 8101  كما تحد د الهام علي في ماالتها سنه . جدا وكل هذا يتطلب راس مال عال تالطبيه

المدس البعيد و تيجه المنهجيه  ان التادم التكنولوجي ساعد في الجاد بدائل غذائيه تساعد البشر على
لكن اذا تم استخدام التادم  ته المتبعه في االراضي الزراعيه كان هنام  ا  في الناتج علميالغير 

 التاني سيصبح هنام تطور .
 

ويفسر الباح  بعدم وجود فرو  حول دور الممارساه الزراعيه المتبعه في تحايق السالمه الغذائيه في 
 قليل   مستوياه دخل عينه الدراسه النباتاه الطبيه حسب مجال سالمه المنتج في المزرعه على مختل

  بدن جميع المزارعين في منطاه الدراسه قاموا باستغالل الميزه جدا عال تعال تمتوس  تقليل تجدا
وبخصوص الميزه التنافسيه فاد اعد سروجي وقباجه وعامر دراسه هدفد الى تاييم  تالتنافسيه للمنطاه

ان مزارعي المناطق الشماليه في زراعه النباتاه الطبيه  لىا وتحليل الميزه التنافسيه حي  اوصد الدراسه
يه كما في حدود الدراسه مجدي جدا بسبب الميزه التنافسيه لتلك المحاصيل في شمال الضفه الغرب

محاصيل النباتاه الدراسه ال ه الميزه النسبيه ل وهذا لفسر التاارب باالجاباه لجميع عينه تالمكا يه
من الظروئ المناخيه والتكالي  اال تاجيه وحدها لجميع فتاه العينه لذلك جميعهم الطبيه متوفره ربا ي 

 يؤكدون على دور الممارساه الزراعيه المتبع في المزرعه وعالقته في تحايق السالمه الغذائيه . 
 

 لكن التنافس والحصول على اعلى متطلباه الجوده لظهر خالل عمليه التصنيع واتبال تانياه تكنولوجيه
وعليه فان  أي تنميه بحاجه الى تكنولوجيا وابتكار  تفي التصنيع والسيطره على السالمه الشخصيه 

وهذا يتطلب بنيه تحتيه قادره على الصمود وتشجيع التصنيع الدائم تزيد الادره التنافسيه للمنتجاه مع 
يتضح  ما سبق ن خالل وم تاالخذ بعين االعتبار ضروره العمل على تطوير الكوادر وااليدي العامله 

ان الفته ذاه الدخل العالي جدا هي التي سيكون اقتناعها باتبال الممارساه الجيده في عمليه التصنيع 
 وضروره االلتزام بالسالمه الشخصيه. 
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 :فحص الفرضية الثامنة والتي تنص على 1.1.1
 

متوسطاه االستجابة حول    بينα≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
 فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة والبيتة التمكينية في

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير اال تساب 
 لجمعية.

 
  لمجموعتين مستالتين Independent t-testاختبار  ه    لفح  الفرضية ال امنه استخدمد الباح ة

 . والدرجه الكليه  لداللة الفرو  على الدرجة الكلية للمجااله ولجميع فاراه أداة الدراسة
 

( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )
 تغير االنتساب لجمعيةالمجاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لم

 الدرجة الكلية للمجاالت
 ذير منتسب منتسب 

 الداللة* )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.06 1.88 0.44 4.22 0.42 4.40 سالمة المنتج في المزرعة
 0.02 2.35 0.61 4.09 0.53 4.41 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.87 0.17 0.55 4.21 0.46 4.23 السالمة الشخصية

 0.06 1.91 0.44 4.20 0.41 4.38 الدرجة الكلية 

 (.α≤ ...1دال إحصائيًا عند مستوى )
 

للمجالين سالمة المنتج في  1.12  السابق ان قيمة الداللة أكبر من 02.2 الحك من الجدول  
ة لذلك فاد تم قبول الفرضية المزرعة والسالمة الشخصية وعلى الدرجة الكلية لجميع فاراه االداة و تيج

  بين α≤ 1.12الصفرية بمعنى ا ه ال يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
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سالمة المنتج في المزرعة  ه  الطبية شمال الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجاال
 وعلى الدرجة الكلية لالداة.السالمة الشخصية( 

 
للمجال سالمة المنتج  خالل  1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 02.2كما  الحك من الجدول  

عملية التصنيع و تيجة لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة 
  بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية α≤ 1.12مستوس الداللة    إحصائية عند

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق المتبعة في
الح وذلك لص لجمعيةلاال تساب حسب مجال سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع تبعا لمتغير 

 1.11 التعاونيات الزراعية تغّذي العالم اكده دراسه بعنوان حي   تين المنتسبين لجمعياهالمزارع
على ا ه يواجه معظم المنتجين الصغار في البلدان النامية صعوباه عديدة في الحصول على 

مشكلة في الحصول على  تالبعد عما لحدث في االسوا  الوطنية والدولية  تمستلزماه عالية الجودة 
كما لمكن العضاء  التعاو ياه الزراعية االستفادة من التدريب وتنمية المهاراهت ولكن ليس  .شقرو 

فا  في المجااله الفنية م ل تكنولوجياه وتانياه ااال تا  الزراعي المستدام ويعتمد  جاح تعاو ية ما 
 إلى حد كبير على طرياة تسييرها وإدارتها.

 
صغار المزارعين عندما لعملون لوحدهم ال لستفيدون من ارتفال  تبين البحوث والتجارب المتراكمة أن

ه قوية أسعار المواد الغذائيةت في حين كان من لعملون بشكل جماعي في منظماه منتجين وتعاو يا
ستفادة من فرص السو  المتاحة والتخفي  من اال ار السلبية الناجمة عن قادرين بصورة أكبر على اال

  أن المنافسة الكاملة تضمن 8108كما اكده دراسه الحيدري  .رها من االزماه االزماه الغذائية وغي
أعلى كفاءة الستخدام موارد كافة المتعاملين في السو  الحر الذي لكون في حالة توازن عامت وال لمكن 
تحسين وضع أي منهم أو زيادة منفعته الكلية بإعادة استخدام موارده بصورة مختلفة ويار المؤيدون 

لمنهج الرأس مالي باستحالة وجود سو  حـر م الـي تسـود فيـه المنافسة الكاملة ت وبالتالي تبرز ضرورة ل
ومبرراه وجود المنظماه ذاه الصبغة الخاصة م ل الجمعياه التعاو ية ت التي تسعي لحمالة 

ي الذي تسود المتضررين من التشوهاه واي حرافاه التي تنجم من عدم وجود  ظام السو  الحر الم ال
دوافع ومبرراه ضرورة وجود قيام الجمعياه التعاو ية  ال لستطيع أحدهم بمفرده  تفيه المنافسة الكامله 



 

117 

توفير خدماه  تتحايق فوائد وأرباح  تاالستفادة من اقتصادلاه السلعة  تأن يؤ ر على مستوس األسعار 
تاليل  ته توفير مدخاله اي تا  عمليا تسويقتضمان توفير أو تسويق سلعة معينة تغير موجودة 

توفير قاعدة للمنافسة   بمبادئ التعاون  تتحسين وضع صغار المنتجين التساومي في السو   تالمخاطر 
لدتي تنفيذا لاواعد الدين ايسالمي الذي لح  على التعاون والمشاركة بين األفراد و ظرا للدور الكبير 

ية بمختل  أ واعها في تحسين الظروئ االقتصادلة الذي لمكن أن تساهم به الجمعياه التعاو 
ملحوظ ـ وخصوصا في الوقد  واالجتماعية ألفراد المجتمع فإن الاطال التعاو ي لحظي باهتمام

ودفعه  حو المساهمة الفعالة في التنمية االجتماعية واالقتصادلة وبخاصة في الاطاعاه  تالحاضر
لضم أعدادا  سبين إليها كالاطال الزراعي الذيي بين األفرادالمنتاال تاجية التي تبرز أهمية العمل التعاو 

 . كبيرة من المزارعين حي  تعتبر الجمعياه التعاو ية الزراعيةت هي األبرز من حي  اال تشار
 

 حسب الباحثه تفسير كان  الموضو  حول السابقه والدراسات الدراسه لتحليل النتائج على وبنا ا
ال يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية بين متوسطاه االستجابة حول دور   انه على  نظرها وجهه

السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال الضفة  الغربية من  تحايق الممارساه الزراعية المتبعة في
وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله  سالمة المنتج في المزرعةت السالمة الشخصية  وعلى الدرجة 

لمتغير اال تساب لجمعية منتسب او غير منتسب الن في المجتمع الفلسطيني ال بعا الكلية لالداة ت
يوجد جمعياه تاوم على  ظام تدجير االراضي من اجل زراعتها واتبال الممارساه الزراعيه الجيده فيها 

ن سواء كا وا منتسبين او غير منتسبين لديهم يوالضا تطبيق السالمه الشخصيه وعليه فان المزارع
ناعه تامه للدور الذي تلعبه الممارساه الزراعيه المتبعه في النباتاه الطبيه في تحايق السالمه ق

الغذائيه خاصه في مجال المزرعه والضا في مجال السالمه الشخصيه وان جميع المزارعين مهتمون 
 لممارسه الجيده للحصول على سالمه المنتج .بال ابات

حصائية بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه وجود فرو  ذاه داللة إاما بخصوص 
السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال الضفة الغربية  تحايق الزراعية المتبعة والبيتة التمكينية في

اال تساب من وجهة  ظر المزارعين حسب مجال سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع تبعا لمتغير 
 ين المنتسبين لجمعياه.وذلك لصالح المزارع لجمعية
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فمن وجهه  ظر الباح  فهذه النتيجه الجابيه وواقعيه الن وزاره العمل اولد اهميه لتطوير الاطال 
كرافد من روافد االقتصاد  % من التعاو ياه 81التعاو ي الذي لشكل التعاون الزراعي  ما  سبته 

اعيه في الضفه الغربيه كما يرس الباح  من خالل توجيهاه ارشاداه للجمعياه التعاو يه الزر  تالوطني
ان الجمعياه التعاو يه هي مفصل  جاح عمل المزارل  تيجه الحصول على الخدماه بدقل التكالي  
وتادلمها لالعضاء وبناء على تاارير دائره التنميه الريفيه فان معظم المشاريع الزراعيه يتم تادلمها 

من تلك المشاريع التي تهدئ لتحايق التنميه المستدامه بشكل مباشر الى الجمعيه وافاده اعضائها 
لذلك فان اغلب عملياه التصنيع للنباتاه الطبيه تتم من خالل الجمعياه وليس بشكل فردي من اجل 

 تعزيز دور التعاون وتحايق اهدافه المذكوره في الدراساه الساباه . 
 

 تحقيق الممارسات الزراعية المتبعة في السؤال الثالث: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور
الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تبعا في  السالمة الغذائية في النباتات الطبية

 االنتاج؟ بيع لطريقة 
 

فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت فاد قامد الباح ة باختبار  ول جابة عن هذا السؤال
 طر  لفح  الفرضية كما هو موضح:ولعرش النتائج سنت

 
 فحص الفرضية التاسعة والتي تنص على: 1.1..1 
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
شمال الضفة  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 ية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية.الغرب
  لمجموعتين Independent t-testلفح  الفرضية التاسعة استخدمد الباح ة اختبار  ه   

 مستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله الدراسة ولجميع فاراه أداة الدراسة. 
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( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test) ( نتائج اختبار )ت(11.1الجدول )
 المجاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير طريقة بيع االنتاج:

 الدرجة الكلية للمجاالت
 تصدير محلي

 الداللة* )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.00 3.48- 0.32 4.56 0.44 4.20 سالمة المنتج في المزرعة
 0.20 1.29- 0.69 4.42 0.59 4.16 مة المنتج  خالل عملية التصنيعسال

 0.01 2.87- 0.52 4.57 0.50 4.15 السالمة الشخصية

 0.00 3.37- 0.35 4.52 0.44 4.18 الدرجة الكلية 

 
لمجال سالمة المنتج  خالل  1.12  السابق ان قيمة الداللة أكبر من 01.2 الحك من الجدول  

و تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضية الصفرية لمجال سالمة المنتج  خالل عملية  عملية التصنيع
  بين  α≤ 1.12التصنيع بمعنى ا ه ال يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
ل الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجال سالمة المنتج  خالل عملية الطبية شما

 التصنيع تبعا لمتغير طرياة بيع اي تا .
 

 للمجالين سالمة المنتج  في 1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 01.2كما  الحك من الجدول  
األداة  و تيجة لذلك فاد تم رف  المزرعة والسالمة الشخصية وعلى الدرجة الكلية لجميع فاراه 

الفرضية الصفرية للمجالين سالمة المنتج  في المزرعة والسالمة الشخصية وعلى الدرجة الكلية لجميع 
  بين α≤ 1.12فاراه األداة بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة  

السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق عة فيمتوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتب
سالمة المنتج  في المزرعة  الطبية شمال الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب مجال

طرياة بيع اي تا  وذلك لصالح لمتغير والسالمة الشخصية وعلى الدرجة الكلية لجميع فاراه األداةتبعا 
 بيع اي تا  عن طريق التصدير.
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  بع  االمور التي تتااطع مع  تائج الفرضياه الساباه 8103لد دراسه  مالوسا وخضيرت حي  تناو 
من حي  ا ه ال يوجد لدس افراد عينه الدراسه أي فرو  في االجابه حول دور الممارساه الزراعيه 

حي  تشير  تئيه خالل عمليه التصنيع  حسب طرياه بيع المنتج  مه الغذاالمتبعه في تحايق السال
لجب على المزارل ان لكون متاكدا من ان منتجاته ذاه جودة عالية . هذه الخاصية  هدراسه على ا ال

تجعل المنتجاه ذاه قيمة عند المشترين . وبحصول المشتري على جودة عالية الول مرة فمن المؤكد 
 .عودته من جديد و بذلك لستطيع المزارل ان لفاوش على اعلى االسعار دون خسارة عمالئه

 
احيا ا تحتا  الى اك ر من جودة المنتج للحصول على السعر الذي تريده فالتعبتة و التغلي  المصممة 

او شهادة اشخاص آخرون كلها امور تضي  قيمة الى  تا والملصااه التي تمنحك الهويةتصميما جيد
الحصول على  المنتج في اعين المشترين . وكل هذه االمور تحتا  الى المال و الوقد كما ا ه لمكن

صةوهذا يتم خالل خ   اذا كان مطاباا لمواصفاه خاسعر جيد من خالل زيادة قيمة المنتج وباأل
بالمعنى  . قد تتم معالجة المنتجاه الخام   التصنيع   الى شيء ذاه قيمة اعلىو  تالتصنيع عمليه

يمة مضافة لكسب المحدد. فالعديد من المزارعين الذين لسوقون محليا يهتمون في منتجاه ذاه ق
 . المزيد من المال من المستهلكين

 
البيع المباشر للمستهلك أو لمحاله التجزئة والمطاعم تمكن المزارعين من الحصول على سعر  

سو  الجملة للخضار والفواكه وهذا ينطبق بشكل خاص على  الى ل من ارسالهااتهم بدأفضل لمنتج
  . ن كمياه محدودة ذاه  وعية مميزة للمستهلكالمزارعين الصغار والمتوسطين الذين ينتجو 

 
ل وصول منتجاتهم المباشر لديهم شيء مشترم وذلك من خالمزارعون الناجحون في عملية التسويق ال

ذاه الجودة العالية للمستهلكين والتي تمكنهم من الحصول على أرباح اضافية . وعند تسعير منتجاتهم 
زيادة المبيعاه والحصول على أكبر عدد . لى ربح مناسبلاومون بوضع سعر لضمن لهم الحصول ع

من الزبائن هو ما تبح  عنه الشركاه الاائمة والناشتة حدي ًات حي  إّن بيع المزيد من المنتجاه 
 توالخدماه لعني أّن الشركة  اجحة وتسير  حو التادم والتطور وتحايق قاعدة لها بين أفراد المجتمع

تدكيد الجوده وصالحيه المنتجاه الغذائيه مسؤوليه المصنع المنتج للغذاء ن فاومن وجهه  ظر الباح  
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مهما كا د طرياه البيع وان تطبيق الممارسه الجيده للتصنيع الغذائي هو جزء من االعمال التي لجب 
 ءاال تباه اليها من قبل المصنع   العامل   كما ان مبادئ الممارسه الجيده للتصنيع الغذائي هي جز 

ام ضب  الجوده والممارسه الصحيه وتهدئ الى التدكيد من اال تا  المنتظم للمنتجاه الغذائيه من  ظ
ييس الفلسطينيه من حي  اوعلى ا ه يلبى المواصفاه الخاصه التي تعتمدها مؤسسه المواصفاه والما

الغذاء وان الجزء العامل هو جزء مهم في عمليه تصنيع تالنوعيه والجوده والشروط الصحيه العامه 
وا ه لجب مراقبه اداء العامل ال ه ينعكس مباشره على جوده المنتج لذلك لجب على العاملين ان 

وان يتم االهتمام بالسالمه الشخصيه من حي  التايد  تلكو وا مؤهلين علميا وعلى مستوس من الخبره 
 بلباس الرأس وان لكون كل فرد مسؤل عن منع وصول الملو اه الى الغذاء .

 
 وجود فرو   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيبخصوص  اما

السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب  تحايق
سالمة المنتج  في المزرعة والسالمة الشخصية وعلى الدرجة الكلية لجميع فاراه األداةتبعا  مجااله
مركز التجارة اشار دليل   طرياة بيع اي تا  وذلك لصالح بيع اي تا  عن طريق التصدير.لمتغير 

  على ان الجودة شرط مسبق للنجاح في الوصول إلى األسوا  ولتحسين الادرة 8100الدوليت 
ي ظل التنافسية لدس الشركاه المصدرة. لكن تلبية االتحدي  للعديد من الشركاه المصدرةت ال سيما ف

لبلدان عدًدا متزايًدا من المواصفاه سية. إذ تفرش المتطلباه الفنية  لزيادة عدد المواصفاه الايا
الاياسية من أجل حمالة صحة وسالمة مواطنيهات وتلبية مطالب المشترين وحاجاتهم المحددة. وقد 

تي تواجهها الشركاه أكده األبحاث التي أجراها مركز التجارة الدوليت إذ بيند أن أغلب المشاكل ال
المصدرة تنتج عن إجراءاه غير متصلة بالتعرفة الجمركية بل  اتجة عن لوائح فنيةت و إجراءاه لتاييم 

وتحتا  الشركاه التي تريد تصدير منتجاتها إلى معلوماه حدي ة  .المطاباةت وإجراءاه للصحة النباتية
لزاميةت في أسواقها المستهدفة. وبعد الحصول حول االمتطلباه الفنية المطباةت االختيارية منها واي

على هذه المعلوماهت يتوجب على هذه الشركاه أن تكي  منتجاتها وعملياتها ل لفاء بمتطلباه سو  
 التصدير وإ باه المطاباة لها.

 

  1.11  كما اكدت دراسه نشرت بوكالة معا هل يتمتع المستهلك الفلسطيني بأي نو  من الحمايه
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ها التحاق  وطرح العديد من االستله على المسؤلين والمستهلكين والوصول الى النتائج التاليه تم من خالل
من المستهلكين لديهم ضع  بال اه في الجهاه الرقابيه وان المستهلك ال يتلاى أي حماله  ان  ك ير أ: 

وخاصه في من ا تشار االغذله الفاسده .وهنام مشكله خطيره وجدله تحي  بالمستهلك في فلسطين 
تم تال هي أ ه  مجال االغذله وهنام حاجه ماسه لتادلم حماله حايايه للمستهلك حي  ان اكبر مشكله

الرقابه على المنتجاه المصنعه محليا والمستورده وان المشكله اكبر من قدراتنا الوطنيه حي  ان الجهاه 
لرؤيا والمسؤليه الوطنيه وقابليتها الرقابيه بحاجه الى خطه عمل جديده وشامله تتسم بالوضوح من حي  ا

للتطبيق بسهوله .ومن وجهه  ظر الباح  وتفسير النتيجه الساباه بوجود فرو  بالممارسه ا ناء الزراعه 
والسالمه الشخصيه  لصالح التصدير ال ه هنام رقابه حايايه على المنتجاه المصدره من قبل الدول 

لمواصفاه المطلوبه والمحدده وخصوصا تركيز المبيداه المستورده ويتم رف  أي شحنه غير مطاباه ل
كما حددته الكودلكس والسالمه الشخصيه للعاملين الن عدم توفرها خالل تجهيز الشحنه للتصدير 

وعليه فان المزارل الذي لحدد منتجه للتصدير لكون هنام  تسيسبب مشكله مما يؤدي الى رفضها 
ه من اجل تحايق الهدئ من عمليه الزراعه وهو الربح والحصول متابعه واجراء للمارسه الزراعيه الجيد

 على العماله االجنبيه .
 تحقيق السؤال الرابع: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة في

بعا الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية ت فيالسالمة الغذائية في النباتات الطبية 
 لقنوات التسويق؟ 

فرضية التي تنب ق عن هذا السؤالت ولعرش فاد قامد الباح ة باختبار ال ول جابة عن هذا السؤال
 النتائج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:

 
 :فحص الفرضية العاشرة والتي تنص على  11.1.1

ن متوسطاه االستجابة حول   بيα≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير قنواه التسويق.
الكلية للمجااله وعلى الدرجة الكلية ولفح  الفرضية استخدمد الباح ة المتوسطاه الحسابية للدرجة 

  .02.2لألداة تبعًا لمتغير قنواه التسويق كما يوضحه الجدول  
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( المتوسـطات الحسـابية للدرجـة الكليـة للمجـاالت والدرجـة الكليـة لـألداة تبعـًا لمتغيـر 11.1الجدول )
 قنوات التسويق

 حسبه+من المزار  تجار+حسبه+مؤسسات تجار+حسبه تجار من المزار  شركات حسبه الدرجة الكلية للمجال
سالمة المنتج في 

 المزرعة
4.18 4.53 3.89 4.28 4.48 4.70 4.10 

سالمة المنتج  خالل 
 عملية التصنيع

4.03 4.38 3.84 4.27 4.35 5.00 3.60 

 4.50 4.50 4.38 4.16 3.98 4.58 4.18 السالمة الشخصية
الدرجة الكلية لجميع 

 الفقرات
4.15 4.50 3.91 4.25 4.42 4.72 4.05 

  الستخرا  داللة الفرو  للدرجة الكلية للمجااله ANOVAوتم استخدام تحليل التباين األحادي  
   يبين ذلك. 02.2والدرجة الكلية للفاراه تبعًا لمتغير قنواه التسويق عند العينة. والجدول  

 داةأل العــام والمعــدل لمجــاالتا ( لجميــعANOVAاألحــادي ) التبــاين تحليــل ( نتــائج11.1الجــدول )
 :التسويق قنوات لمتغير تبعاً  الدراسة

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمجاالت
مجمو  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة *

 سالمة المنتج في المزرعة
 0.66 6 3.97 بين المجموعاه

 0.17 102 17.31 داخل المجموعاه 0.00 3.90
 108 21.27 المجمول 

سالمة المنتج  خالل عملية 
 التصنيع

 0.63 6 3.79 بين المجموعاه
 0.35 83 28.76 داخل المجموعاه 0.11 1.82

 89 32.54 المجمول 

 السالمة الشخصية

 0.49 6 2.92 بين المجموعاه

 0.26 88 22.65 داخل المجموعاه 0.09 1.89
 94 25.58 المجمول 

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.59 6 3.52 بين المجموعات

 0.17 102 17.35 داخل المجموعات 0.00 3.45
 108 20.87 المجمو  

 (.≤...1* دال إحصائيًا عند مستوى ) 
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للمجالين سالمة المنتج  خالل  1.12ان قيمة الداللة أكبر من   السابق 02.2 الحك من الجدول  
التصنيع والسالمة الشخصية و تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضية الصفرية بمعنى ا ه ال يوجد عملية 

  بين متوسطاه االستجابة حول دور α≤ 1.12فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
 الضفة الغربية من فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق الممارساه الزراعية المتبعة في

وجهة  ظر المزارعين حسب المجالين سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع والسالمة الشخصية تبعا 
 .قنواه التسويقلمتغير 

للمجال سالمة المنتج في  1.12ان قيمة الداللة أقل من   السابق 02.2كما  الحك من الجدول  
تم رف  الفرضية الصفرية بمعنى  المزرعة وعلى الدرجة الكلية لجميع فاراه األداة و تيجة لذلك فاد

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

رعة وعلى الدرجة الكلية لجميع فاراه  األداة تبعا وجهة  ظر المزارعين حسب سالمة المنتج في المز 
قناة التسويق الخاصة بالتجار والحسبة والمؤسساه  لصالح كل من وذلك قنواه التسويقلمتغير 

ومن وجهه  ظر الباح  فا ه لفسر  تيجه ا ه ال يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس معا.
 تحايق ة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في  بين متوسطاه االستجابα≤ 1.12الداللة   

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب المجالين  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية 
وذلك الن  تقنواه التسويقلمتغير سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع والسالمة الشخصية تبعا 

مباشر من المزارل    تمؤسساه تشركاه تحسبه تبيان  تجاريق  المحدده في االستمعظم قنواه التسو 
حدو ها بعد البيع عند  ممكن  يتم تسويق المنتج الزراعي فيها دون اجراء عمليه التصنيع عليه والتي

ن بدهميه المزارعين من عينه الدراسه ماتنعو االمشتري لذلك كا د النتيجه الساباه واقعيه بان جميع 
ها التصنيع والسالمه الشخصيه التي وجب االلتزام بعيه المتبعه خالل عمليه ودور الممارساه الزرا 

 مهما كا د قناه التسويق من اجل تحايق السالمه الغذائيه في منتجاه النباتاه الطبيه .
 
: ان الدرجه الكليه للدور الرقابي لجمعيه حماله المستهلك (1.11  كما اكدت دراسه )ابو زنط 

 ت% 21ع االستهالكيه في السو  الفلسطيني كا د كبيره جدا حي  وصلد الى الفلسطيني على السل
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وهذا السبب من وجهه  ظر الباح  الذي جعل هنام التزام  وقناعه من خالل المزارعين بدهميه وتد ير 
 الممارساه الزراعيه المتبعه .

 
  بين متوسطاه α≤ 1.12ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   اما بخصوص 

 في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين حسب سالمة المنتج في المزرعة وعلى الدرجة الكلية لجميع 

اة التسويق الخاصة بالتجار والحسبة قن لصالح كل من وذلك قنواه التسويقلمتغير فاراه  األداة تبعا 
رقابه عليهم وعلى  على ان التجار والحسبه تحديدا هنام والمؤسساه معا فكان تفسير الباح ه

المنتجاه التي يتم تسوياها من خاللهم وعليه ال بد من ان تكون منتجاه النباتاه الطبيه المباعه اليهم 
فان التاجر والحسبه  وبما ان عدد مزارعي النباتاه والضا  تتتمتع باقصى حد من السالمه الغذائيه

قنواه تسويايه الضا للشركاه المصنعه للنباتاه الطبيه  واالطبيه قليل والمساحاه محصوره فيصبح
والتي قبل شرائها المنتو  الزراعي من النباتاه الطبيه تاوم باجراء فحوصاه تضمن سالمته لذلك على 

المزارل فا ه يؤكد على ضروره توفير وتحايق السالمه الغذائيه في جميع االصعده ومن خالل تجربه 
منتجاه النباتاه الطبيه وخاصه التي يتم بيعها للتجار والحسبه والشركاه الضا المصدره للمنتج والتي 

صاه المكلفه لضمان النتيجه االلجابيه قبل الايام حو لجب ان تتدكد من سالمته الغذائيه قبل اجراء الف
 البيع والتصدير. بعمليه 

 
منظمه االغذله ومنظمه الصحه حول النظم وهذا يتوافق مع ما اوصد فيه خالل مطبول مشترم   

وضع  طم بضروره   8103تالوطنيه للرقابه على االغذله من اجل ضمان سالمه االغذله وجودتها
غذله وجودتها ومن الصعب التمييز بين سالمه االتللرقابه تكون مستنده على المااييس والمعايير الدوليه 

توفير حماله للمستهلكين بمجرد اخذ العيناه من المنتجاه النهائيه وتحليلها بل ادخال التدابير الوقائيه 
في جميع مراحل سلسله اال تا  والتوزيع بدال من االكتفاء بالتفتيش ورف  المنتجاه في المرحله النهائيه 

باهظه لذلك ال بد من توفر اسلوب وقائي  ال  تكاليفكائيه لعدم تحديد  اطه الحر  في السلسله الغذت
محكم لمراقبه العملياه هو افضل طرياه لتحسين سالمه واالجوده الغذائيه  وهذا يتحاق من خالل تطبيق 
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ممارساه زراعيه جيده وتطبيق ممارساه صناعيه جيده وتطبيق ممارساه صحيه جيده كفيل با تا  
 .مواد غذائيه بجوده عاليه 

 

 تحقيق السؤال الخامس: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة في
الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتات الطبية 

 لمتغير تلقي الخدمات االرشادية؟ 
فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت باختبار فاد قامد الباح ة  ول جابة عن هذا السؤال

 ولعرش النتائج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:
 :: فحص الفرضية الحادية عشرة والتي تنص على11.1.1

 
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق تبعة فيدور الممارساه الزراعية الم
 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية.

  لمجموعتين Independent t-testلفح  الفرضية الحادلة عشرة استخدمد الباح ة اختبار  ه   
 الدراسة ولجميع فاراه أداة الدراسة.  مستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله

( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )
 المجاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير تلقي الخدمات االرشادية.

 الدرجة الكلية للمجاالت
 ال أتلقى خدمات إرشادية نعم أتلقى خدمات إرشادية

 الداللة* ()ت
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.00 4.07 0.48 4.11 0.34 4.43 سالمة المنتج في المزرعة
 0.00 4.14 0.64 3.93 0.46 4.42 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.02 2.47 0.57 4.09 0.43 4.35 السالمة الشخصية

 0.00 4.25 0.49 4.08 0.31 4.41 الدرجة الكلية 

  ( دال إحصائيًا عند مستوىα≤ ...1) 
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لجميع المجااله والدرجة الكلية  1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 08.2 الحك من الجدول  
لجميع فاراه األداة و تيجة لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع 

  بين α≤ 1.12ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   فاراه األداة بمعنى ا ه يوجد فرو  
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فاراه األداة  في الطبية
 خدماه االرشادلة وذلك لصالح من أجابوا  عم  تلاى خدماه إرشادلة.تلاي اللمتغير تبعا 

 
هو  عملية تعليمية غير رسمية حي   ازراعي ااالرشاد الزراعى حسب وجهه  ظر الباح  كو ه مهندس

لاوم بالتطبيق الفعلي لمراحلها المختلفة والمتشابكة جهاز متكامل من المهندسين الزراعيين والاادة 
تهدئ إلي خدمة المزارعين وأسرهم وبيتتهم واستغالل  لا في ذلك بفلسفة عمل واضحةمهتد المحليين

عن طريق  إمكا يتهم المتاحة وجهودهم الذاتية ومساعدتهم علي رفع مستواهم االجتماعي واالقتصادي
 شيه.يتغيراه سلوكية مرغوبة في معارفهم ومهاراتهم وإ جازاتهم من اجل تحسين اوضاعهم المع إحداث

 
   التي اكده على ا ه ال يتم ل التحدي الكبير الذي 8102وهذا يتفق مع دراسة اريمو واخرون   

يواجه  ال التكنولوجيا الزراعية في كيفية التعامل مع المستخدمين النهائيين فحسب ت ولكن كيفية 
تعدد تالحفاظ على استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحدلاه المستابل. باستخدام البح  المناسب 

وان هنام حاياة معروفة أن  تة للعديد من الدول الناميةاألمن الغذائي أولوية رئيسالتكنولوجياه لتعزيز 
ت والمستوياه التعليميةت واحتياجاه التعلم قتصادلة االجتماعيةالمزارعين لختلفون في خلفيتهم اال

 تستخدام التعليم ايرشادي الحدي اوالمشاكل التي يواجهو ها لذلك  لجب  شر هذه التانياه للمزارعين ب
ت فإن المعلم  المرشد أن التدريس هو  شاط مدروس ومخط  طر  التدريس واالستراتيجياه وبما

{ وقًتا طوياًل في التفكير في ما لجب Extension workersالزراعي   من المتوقع أن لاضي }
اد التكنولوجيا الجديدة من قبل العاملين تدريسه وما لحتاجه المزارل فعال وهنام طر  مختلفة لنال واعتم

في مجال ايرشاد تمد مناقشتها بدقة واألدوار الحاسمة لخدماه ايرشاد الزراعي في تعزيز الزراعة 
كما تم تسلي  الضوء ألضا على عملياه االبتكار. التدريس ايرشادي يتعامل مع النال أو المرور 

انياه أو طر  اي تا  الجديدة في الزراعة في  هالة المطائ عبر المهاراه الجديدة والتكنولوجيا والت
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تحسين مستوس المعيشة للجمهور المستهدئ. لتحايق النجاح في  ال التكنولوجيا تالمرشد الزراعي  
ت اه والفرص وكذلك العملية النفسيةلجب أن لفهم احتياجاه التعلم للمزارعينت المشاكلت األولوي

لة واالقتصادلة الالزمة العتمادها. حي  ان معظم المزراعين يتلاون خدماه والحواجز الداللية والماد
ارشادلة  من باب التعليم على التانياه الحدي ه واالساليب العلميه المتنبعه كذلك التعرئ على الاوا ين 

ذائيه والتعليماه الزراعيه المستحد ه  والتعرئ على الممارساه الزراعيه الجيده التي تحاق السالمه الغ
كما ان االرشاد الزراعي لاوم بنال وهو صله رب  بين البح  الزراعي والمزارعين وحل المشكاله التي 

 تواجههم رغم عدم التزام العديد منهم بهذه التعليماه .
 

رؤيه المرشدين الزراعيين للنهوش بتصدير المحاصيل الزراعيه غير التاليدله كما اوصد دراسه 
بذل المزيد من على المسؤلين عن العمل االرشادي   بد ه لجب 8103وآخرون  بمحافظه الفيوم معوش 

ها في  شر الرسائل االرشادله الموصى ب الجهد في مجال اعداد الكوادر الفنيه علميا ومهنيا لضمان
 مجال تصدير الحاصاله الزراعيه غير التاليدله بصفه عامه .

 
يوجد يفه لالرشاد الزراعي والدراساه الساباه على ا ه ويفسر الباح  النتيجه الساباه وبناء على تعر 

  بين متوسطاه االستجابة حول دور α≤ 1.12فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال الضفة الغربية من  تحايق الممارساه الزراعية المتبعة في

تلاي الخدماه لمتغير االه والدرجة الكلية لجميع فاراه األداة تبعا وجهة  ظر المزارعين لجميع المج
االرشادلة وذلك لصالح من أجابوا  عم  تلاى خدماه إرشادلة بدن هنام استجابه من قبل  المزارعين 
ومتلاي الخدماه االرشادله حول دور وتد ير الممارساه الزراعيه المتبعه سواء في الحال او خالل 

خالل االلتزام بالسالمه الشخصيه الن هؤالء المزارعين وخاصه عينه الدراسه يؤمنون  التصنيع او من
وان المزارعين متلاي الخدماه  تبدور االرشاد الزراعي ودوره في احداث التمنيه الريفيه المستدامه  

هذا ما االرشادله  والملتزمين بارشاداه المرشد الزراعي كا د لديهم  تائج جيده في كميه اال تا  و 
مكنهم بامكا يه تسويق منتجهم بكل بساطه دون الخوئ من رفضه من أي جهه كا د سواء محلي او 
للتصدير . أن الـنظم السليمة في  اي تا  الزراعي هو  اطة تركيـز فـي اقتصـاداه معظـم البلـدان 

ـيظل وصـول البلـدان إلـى وس .الناميـة وـإن تـدابير حمالة األغذلة من هذا النول تعتبر تدابير ضرورية 
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أسـوا  تصـدير األغذيـة رهنـًا باـدرتها علـى اسـتيفاء االشـتراطاه التنظيميـة فـي البلدان المستورده  
ويعتمد فتح األسوا  أمام المنتجاه الغذائيـةتوهذا ما تؤكد عليه منظمه االغذله والزراعه وياوم المرشد 

 الزراعي بترسيخه في ذهن المزارعيين.
 

 تحقيق السؤال السادس: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة في
الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتات الطبية 
 لمتغير المشاركة بدورات متخصصة؟ 

فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت ختبار فاد قامد الباح ة با ول جابة عن هذا السؤال
 ولعرش النتائج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:

 :  فحص الفرضية الثانية عشرة والتي تنص على:11.1.1 
  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق بعة فيدور الممارساه الزراعية المت
 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية.

  لمجموعتين Independent t-testلفح  الفرضية ال ا ية عشرة استخدمد الباح ة اختبار  ه   
 . والدرجه الكليه الدراسة ولجميع فاراه أداة الدراسةمستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله 

( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )1..1الجدول )
 لمتغير المشاركة بدورات متخصصة. المجاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا

 الدرجة الكلية للمجااله
 لم أشارم شاركد

 الداللة*  ه 
 اال حرائ المتوس  اال حرائ س المتو 

 0.00 3.30 0.47 4.17 0.34 4.45 سالمة المنتج في المزرعة
 0.00 3.46 0.62 4.04 0.44 4.48 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.03 2.16 0.55 4.14 0.43 4.38 السالمة الشخصية
 0.00 3.65 0.46 4.14 0.31 4.44 الدرجة الكلية 

  ًعند مستوس    دال إحصائياα≤ 1.12  
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لجميع المجااله والدرجة الكلية  1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 81.2 الحك من الجدول  
لجميع فاراه األداة و تيجة لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع 

  بين α≤ 1.12عند مستوس الداللة  فاراه األداة بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية 
متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيتحاياالسالمة الغذائية في النباتاه 

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فاراه  فيالطبية 
 األداة.

 
خصصـة تـدتي ضـمن الخطـة  االرشـادله التدريبيـة الخاصـة ومن وجهه  ظر الباح  فـدن التـدريباه المت

ــــدراه المهندســــين  ــــاء ق ــــى بن ــــذي يهــــدئ ال ــــزراعين ضــــمن اســــتراتيجيه وزاره الزراعــــه  وال بالمهندســــين ال
الفنية والمهارية واالدارية لنالها الى المزارعين من خالل عاد  فس البر امج التدريبي عنـد فتـه  الزراعيين

ـــه مـــن المـــزارعين بمـــا ـــدء بمشـــاريعهم الريادلـــة  معين ـــدريبي لمســـاعدتهم فـــي الب ـــامج الت تتناســـب مـــع البر 
للمحاصـيل   الخاصة ت علما ان الدوراه التدريبيه تكـون فـي مجـااله وتانيـاه زراعيـة حدي ـة و متادمـة

الزراعيــة الرئيســية وذاه الربحيــة العاليــة والمجدلــة ت حيــ  شــملد التــدريباه مراحــل العمليــاه الزراعيــة 
فــة مــن تانيــاه الزراعــة والحصــاد ومــا بعــد الحصــاد ت كمــا افــاده تاــارير االداره العامــه لالرشــاد المختل

وعليه وبناء على ما سبق فا ه ال بد مـن ان لكـون هنـام اقتنـال والجابيـه مـن  8102 توالتنميه الريفيه 
لنباتـــاه الطبيـــه قبـــل عينـــه الدراســـه  بـــدور الممارســـاه الزراعيـــه المتبعـــه فـــي تحايـــق الســـالمه الغذائيـــه ل

 لصالح  دييد متلاي الدوراه التدريبية.
 

السؤال السابع: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة 
الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية  في فيتحقيقالسالمة الغذائية في النباتات الطبية

 اهدات؟ تبعا لمتغير حضور أيام حقل ومش
فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت فاد قامد الباح ة باختبار  ول جابة عن هذا السؤال

 ولعرش النتائج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:
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 :  فحص الفرضية الثالثة عشرة والتي تنص على:11.1.1 
 

ين متوسطاه االستجابة حول   بα≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير حضور ألام حال ومشاهداه.
  لمجموعتين Independent t-test   لفح  الفرضية ال ال ة عشرة استخدمد الباح ة اختبار  ه

مستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله الدراسة ولجميع فاراه أداة الدراسة تبعا لمتغير 
 حضور ألام حال ومشاهداه. 

( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )
 للفقرات تبعا لمتغير حضور ايام حقل ومشاهدات.المجاالت وعلى الدرجة الكلية 

 الدرجة الكلية للمجاالت
حضرت أيام حقل 

 ومشاهدات
لم أحضر أيام حقل 

 الداللة* )ت( ومشاهدات
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.00 3.66 0.43 4.17 0.40 4.48 سالمة المنتج في المزرعة
 0.00 3.67 0.63 4.03 0.40 4.50 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.17 1.39 0.55 4.17 0.45 4.33 السالمة الشخصية

 0.00 3.82 0.44 4.14 0.35 4.47 الدرجة الكلية 

  ( دال إحصائيًا عند مستوىα≤ ...1) 
 

لمجااله سالمة المنتج في  1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 80.2 الحك من الجدول  
المنتج  خالل عملية التصنيع والدرجة الكلية لجميع فاراه االداة و تيجة لذلك فاد تم  المزرعة و سالمة

رف  الفرضية الصفرية لمجااله سالمة المنتج في المزرعة و سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع 
ة   والدرجة الكلية لجميع فاراه االداة بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الدالل

α≤ 1.12 السالمة  تحايق   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لمجااله سالمة المنتج في  فيالغذائية في النباتاه الطبية 
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تبعا لمتغير المزرعة و سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع والدرجة الكلية لجميع فاراه األداة 
 حضور ألام حال ومشاهداه وذلك لصالح من حضر الام حال ومشاهداه.

 
لمجال السالمة الشخصية  1.12  ان قيمة الداللة أكبر من 80.2كما  الحك من خالل الجدول  

و تيجة لذلك فاد تم قبول الفرضية الصفرية السالمة الشخصية بمعنى ا ه ال يوجد فرو  ذاه داللة 
  بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية  α≤ 1.12مستوس الداللة    إحصائية عند

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق المتبعة في
 لمجال السالمة الشخصية تبعا لمتغير حضور الام حال ومشاهداه.

 
ام الحال با ها تاوم بتغير معارئ ومعلوماه لدس المزارعيين  وحسب وجهه  ظر الباح  حول ال  

 تعطي معارئ جديدة ومعلوماه جديدة لكون لها اآل ر في رفع إ تاجية الدو م   من خالل 
للعمل ايرشادي وان لكون  االمزارل على ان لكون المزارل متفهم سلوم وتغيير  . جديدة مهاراه تنفيذ

ولدله إستعداد لتنفيذ حزم التوصياه الفنيةوالضا لدله الادرة على . لدله الادرة على التنفيذ وايبتكار
 .  تبني المستحد اه الزراعية الجديدة وتوصيلها

 
لسترشد فيه باقي المزارعيين وتطبق جميع  اارشادل ا موذجحي  ان أهميه يوم الحال في كو ه  

التوصياه الفنيه فيه وممارسه جميع المعاماله الزراعيه الموصى فيها من قبل المراكز البح يه ويعتبر 
كمصدر اشعال ارشادي للمعلومه الجيده الجديده وتبني الممارساه الصحيحه واكساب المزارعين 

يؤدي  .  تخدام المستحد اه الجديده   لالل مع محصلة تكلفة اال تا مهاراه جديده وح هم على اس
تخفي   تلالل من تلوث البيتة والمحافظة على األعداء الطبيعية  إلى زيادة إ تاجية وحدة الدو م.

الحصول على منتج  ظي  صالح . الحصول على منتج جيد تالتكلفة ايجمالية يدارة المحصول
 رللتداول األم ل والتصدي

             وعليه فان  تيجه التحليل الساباه ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة
  α≤ 1.12 السالمة  تحايق   بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

سالمة المنتج في  الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لمجااله فيالغذائية في النباتاه الطبية 

http://www.caaes.org/tags/3113/posts
http://www.caaes.org/tags/3113/posts
http://www.caaes.org/tags/44737/posts
http://www.caaes.org/tags/44737/posts
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المزرعة و سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع والدرجة الكلية لجميع فاراه األداة تبعا لمتغير 
مع تحليل  ةحضور ألام حال ومشاهداه وذلك لصالح من حضر الام حال ومشاهداه   تكون متوافا

ام حال ومشاهداه على الباح  وخبرته في مجال االرشاد الزراعي وا ر طرياه االرشاد من خالل ال
كما ان الام الحال  تالمزارعين ومدس تبنيهم للممارسه الجيده واالسلوب الصحيح الواجب اتباعه 

والمشاهداه تكون مده تنفيذها منذ الزراعه حتى التداول ويتخللها عمل المزارل بيده والمشاهده بعينه 
 تى الاط  والتعبته والتصنيع والتوزيع .ها على المحصول منذ الزراعه حؤ لكل عمليه زراعيه يتم اجرا

  بين  α≤ 1.12اما بخصوص عدم  وجود فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

ل السالمة الشخصية تبعا لمتغير حضور الام الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لمجا فيالطبية 
لفسر الباح  النتيجه من وجهه  ظره بدن السالمه الشخصيه هي سلوم وليسد  تحال ومشاهداه

بحاجه الى الام حال ومشاهداه لتبنيها من قبل المزارل ا ما تكفي المحاضراه االرشادله والنشراه 
 الشخصيه وتدمن السالمه الغذائيه .  بضروره االلتزام ببع  االمور التي تحاق السالمه

 
 تحقيق السؤال الثامن: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة في

الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتات الطبية 
 رعة؟ لمتغير وجود مؤسسات رقابية تشرف على المز 

فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت فاد قامد الباح ة باختبار  ول جابة عن هذا السؤال
 ولعرش النتائج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:

 
 :  فحص الفرضية الرابعة عشرة والتي تنص على:11.1.1 
 

متوسطاه االستجابة حول    بينα≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير وجود مؤسساه رقابية تشرئ على 
 المزرعة.
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  لمجموعتين Independent t-testة اختبار  ه   لفح  الفرضية الرابعة عشرة استخدمد الباح 
مستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله الدراسة ولجميع فاراه أداة الدراسة تبعا لمتغير 

 وجود مؤسساه رقابية تشرئ على المزرعة. 
 

( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )
 جاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير وجود مؤسسات رقابية تشرف على المزرعة.الم

 الدرجة الكلية للمجاالت
نعم يوجد مؤسسات رقابية 

 تشرف على المزرعة
ال يوجد مؤسسات رقابية 
 الداللة* )ت( تشرف على المزرعة

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط
 0.00 6.47 0.39 4.11 0.35 4.62 رعةسالمة المنتج في المز 

 0.00 4.41 0.60 4.01 0.43 4.56 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.00 3.68 0.51 4.10 0.43 4.51 السالمة الشخصية

 0.00 6.34 0.40 4.10 0.33 4.59 الدرجة الكلية 

  ( دال إحصائيًا عند مستوىα≤ ...1) 
 

لجميع المجااله والدرجة الكلية  1.12ان قيمة الداللة أقل من    السابق88.2 الحك من الجدول  
لجميع فاراه األداة و تيجة لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع 

  بين α≤ 1.12فاراه األداة بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق ول دور الممارساه الزراعية المتبعة فيمتوسطاه االستجابة ح

الطبية شمال الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فاراه 
األداة تبعا لمتغير وجود مؤسساه رقابية تشرئ على المزرعة وذلك لصالح  عم يوجد مؤسساه رقابية 

 على المزرعة.تشرئ 
 
 ( بعنوان الدور الرقابي لجمعيه حمايه المستهلك الفلسطيني1.11 )ابو زنط دراسهكا د  تائج  و 

بوجود دور رقابي على المنتجاه االستهالكيه في السو   تعلى السلع االستهالكيه في السوق 
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هاه  االخرس % اال ان هذا غير كائ حي  االجهزه الرقابيه والج21عام بنسبه ل الفلسطيني بشك
الحكوميه المعنيه بتادلم الخدماه المختلفه غير كائ لحماله المستهلك في المرحله الراهنه وال بد من 

ليه جديده لذلك في ضوء التحدلاه المستابليه وضروره وجود تشريعاه ماليه للرقابه على السلع آاعتماد 
باتد مفاوده  تيجه الدراسه حي  ا ه من المنتجه والخدماه لتؤكد على السالمه الصحيه للمستهلك التي 

خالل الدراسه تبين ان هنام دور رقابي لكن يوازيه بالماابل خلل ومشاكل في سالمه وجوده الغذاء 
 المادم للمستهلك في السو .

 
( خالل ندوه مركز الخليج للدراسات  تكامل األدوار الرقابية بعنوان تكامل 1.11كما طرح عالونه  ) 

بع  التوصياه التي تؤكد على ضروره التكامل بين االجهزه الحكوميه والاطال -قابية األدوار الر 
أهمية زيادة عدد الكوادر المتخصصة في مجال الرقابة الغذائية وسالمتهم وتدريبهم الخاص باالخ  

ذلة سليمة ضرورة دعم المشروعاه الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتمكينها من إ تا  أغ توتدهيلهم 
توفير قاعدة بيا اه ومعلوماه حول المواد الغذائية والمنتجاه األخرست  تحيًا وبمواصفاه عاليةص

تعميم النماذ  والتجارب الناجحة في مجال االستفادة من  تة عنها لتالفيهاومعرفة وتحديد األمراش الناتج
دي ها بما يتناسب والتطوراه الرقابة الغذائية وسالمتهات وااللتزام بالتشريعاه والاوا ين ذاه الصلة وتح

 التي تشهدها الدولة في كافة المجااله.
 

(  خالل  ندوة مركز الخليج للدراسات   تكامل األدوار الرقابية 1.11كما اوصت دراسه الشريقي )
ضروره   ضرورة لضمان سالمة حول التسممات الغذائيه وعالقتها بكفا ه وفعاليه االجهزه الرقابيه 

زياده عدد الكوادر  تخاصه وزاره الصحه ووزاره البيته بين جميع الجهاه الرقابيهتكامل االدوار 
ضروره دعم تالمتخصصه في مجال الرقابه الغذائيه وسالمتهم وتدريبهم وتدهليهم للعمل بكفاءه 

 المشروعاه الصغيره والمتوسطه في الدوله وتمكينها من ا تا  سلع بمواصفاه عاليه.
 

لساباه حول الدور الرقابي على االغذله ودور حماله المستهلك  ه يتبين ان هنام ومن خالل الدراساه ا
عدم تكامل لالدوار الرقابيه وخلل ومعظم الدراساه توصي بضروره تكامل االدوار من اجل تحايق 
سالمه المنتج وخاصه بين وزارتي الزراعه والصحه ال ه لعزز من تحايق سالمه المنتج  وهذا ما يتوافق 
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  بين متوسطاه α≤ 1.12 تيجه الدراسه  بوجود  فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   مع 
السالمة الغذائية في النباتاه الطبية شمال  تحايق االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

اه األداة تبعا لمتغير الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فار 
وجود مؤسساه رقابية تشرئ على المزرعة وذلك لصالح  عم يوجد مؤسساه رقابية تشرئ على 

 المزرعة.
 

وتفسر الباح ه النتيجه بان الرقابه والشعور بالمسؤليه والحساب اتجاه أي خلل  تيجه الممارسه  سواء 
تجعل المزارعين ملتزمين باتبال الممارساه كان في المزرعه او خالل التصنيع او السالمه الشخصيه س

وهذا ما  لمسه خالل عينه الدراسه  التي تسو  منتجاتها خارجيا ا ه  بسبب وجود  تالزراعيه الجيده 
واجراء فحوصاه للمنتجاه المعده للتصدير ورف  الي منتج غير مطابق للمواصفاه هذا ما لجعل 

 ن بالممارساه الزراعيه الجيده يزمالمزارعين الذين سياومون بهذا االجراء ملت
 

 تحقيق السؤال التاسع: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة في
الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تبعا  في السالمة الغذائية في النباتات الطبية
 لمتغير التزام المزار  بدليل إنتاجي؟ 

فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت فاد قامد الباح ة باختبار  جابة عن هذا السؤالول 
 ولعرش النتائج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:

 
 :: فحص الفرضية الخامسة عشرة والتي تنص على11.1.1

 
ستجابة حول   بين متوسطاه االα≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

الضفة الغربية من  في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في
 وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية لمتغير التزام المزارل بدليل إ تاجي.
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  لمجموعتين Independent t-testلفح  الفرضية الخامسة عشرة استخدمد الباح ة اختبار  ه   
مستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله الدراسة ولجميع فاراه أداة الدراسة تبعا لمتغير 

 التزام المزارل بدليل إ تاجي. 
 

( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )
 قرات تبعا لمتغير التزام المزار  بدليل إنتاجي.المجاالت وعلى الدرجة الكلية للف

 الدرجة الكلية للمجاالت
 ال التزم بدليل إنتاجي التزم بدليل إنتاجي

 الداللة* )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.00 5.43 0.42 4.15 0.31 4.62 سالمة المنتج في المزرعة
 0.00 3.84 0.60 4.06 0.38 4.61 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.00 3.34 0.50 4.11 0.47 4.50 السالمة الشخصية

 0.00 5.25 0.42 4.13 0.31 4.58 الدرجة الكلية 

  ( دال إحصائيًا عند مستوىα≤ ...1) 


لجميع المجااله والدرجة الكلية  1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 83.2 الحك من الجدول  
داة و تيجة لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع لجميع فاراه األ

  بين α≤ 1.12فاراه األداة بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فاراه األداة  فيطبية ال
 تبعا لمتغير التزام المزارل بدليل إ تاجي وذلك لصالح  عم التزم بدليل إ تاجي.

 
على الدراساه الساباه بخصوص الممارساه الزراعيه  يجه من وجهه  ظره وبناءويفسر الباح  النت

لجيده الواجب اتباعها حي  يوجد هنام لكل محصول زراعي دليل ا تاجي يوضح فيه الممارساه ا
واجراءاه السالمه  تالزراعيه الجيده الواجب اتباعها خالل الزراعه في المزرعه. وخالل التصنيع 

على تجارب  زراعيه  تترجم  ا تاجي لكون علمي ومتكامل  وبناءوان محتوس أي دليل  تالشخصيه 
 كتوجيهاه ارشادله من اجل تحايق الهدئ من العمليه الزراعيه واالستدامه وزياده الربح . 
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  بين α≤ 1.12لذلك ستكون  تيجه الدراسه بوجود فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   

باتاه السالمة الغذائية في الن تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
الطبية شمال الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فاراه 
األداة تبعا لمتغير التزام المزارل بدليل إ تاجي وذلك لصالح  عم التزم بدليل إ تاجي متوافاه مع تفسير 

هميه ودور وتد ير الممارسه الزراعيه آل اوداعم االباح  الن المزارل الملتزم بدليل ا تاجي سيكون ماتنع
وهذا  تى تحايق السالمه الغذائيه للمنتجالمتبعه في الحال وخالل التصنيع والسالمه الشخصيه عل

 مؤشر على احتماليه التزام جميع المزارعين   عينه الدراسه بدليل ارشادي  .
 

 تحقيق ت الزراعية المتبعة فيالسؤال العاشر: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسا
الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة والدرجة الكلية تبعا  فيالسالمة الغذائية في النباتات الطبية 

 لمتغير حصول المزار  على شهادة جودة؟ 
فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت فاد قامد الباح ة باختبار  ول جابة عن هذا السؤال

 ئج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:ولعرش النتا
 : فحص الفرضية السادسة عشرة والتي تنص على:11.1.1 
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الغربية من  الضفة في السالمة الغذائية في النباتاه الطبية تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير حصول المزارل على شهادة 
 جودة.

  لمجموعتين Independent t-testلفح  الفرضية السادسة عشرة استخدمد الباح ة اختبار  ه   
راه أداة الدراسة تبعا لمتغير مستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله الدراسة ولجميع فا

 حصول المزارل على شهادة جودة. 
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( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )
 المجاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير حصول المزار  على شهادة جودة.

 الدرجة الكلية للمجاالت
 م أحصل على شهادة جودةل حصلت على شهادة جودة

 الداللة* )ت(
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.00 4.21 0.43 4.19 0.30 4.62 سالمة المنتج في المزرعة
 0.00 2.70 0.62 4.11 0.32 4.57 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.00 2.69 0.51 4.15 0.48 4.51 السالمة الشخصية

 0.00 4.18 0.43 4.17 0.28 4.59 الدرجة الكلية 

  ( دال إحصائيًا عند مستوىα≤ ...1) 


لجميع المجااله والدرجة الكلية  1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 82.2 الحك من الجدول  
لجميع فاراه األداة و تيجة لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع 

  بين α≤ 1.12داة بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   فاراه األ
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

داة الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فاراه األ فيالطبية 
 تبعا لمتغير حصول المزارل على شهادة جودة وذلك لصالح  عم حصلد على شهادة جودة.

 
 شره مؤسسة المواصفاه والمااييس الفلسطينية على صفحتها حول أهمية الحصول على شهادة 

ة الجودة الفلسطينية في أ ها وسيلة لتحايق الجودة الشاملة التي تعتبر لغة العصر ومفتاح النجاح وتلبي
ئ الصحة والسالمة واالستخدام األم ل درغباه المستهلكت باعتبارها دلياًل على تحايق المنتجاه لمبا

وأ ها ا تجد وفق معايير وطر  التصنيع الجيدت بايضافة إلى أ ها مطاباة لمتطلباه المواصفاه 
 .والتعليماه الفنية ايلزامية الفلسطينية

 
لمواصفاه والمااييس الفلسطينيه الى شهادة  ظم ادارة الجودة شهاده الجوده تم تطويرها من خالل ا 

والتي تم اعتمادها دوليات وذلك من أجل تحايق   ISO 9001/2008وفق متطلباه المواصفة الدولية
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ال اة في خدماه اصدار الشهاداه من المؤسسة وتعزيز الابول الدولي لشهاداه المطاباة والجودة 
للاطاعاه   (ISO 9001/2008)سسة لمنح شهادة  ظم إدارة الجودةالفلسطينية. وضمن توجه المؤ 

ترسيخ الوالء وزيادة  تاي تاجية والخدمية لجميع الجهاه الحكومية والخاصة من اجل االعترائ الدولي 
رفع تارتفال العائداه تلتخطي  الفعال وتطوير اتخاذ الاراراه تكفاءة العملياه والتو يق ترضى العمالء

 .تعزيز العالقاه مع الشركاء االستراتيجيين  تالتحسين المستمر تموظفينمعنوياه ال
دوليًا ان جودة المنتجاه تعتمد في المتطلباه األساسية لها على المواصفة الاياسية الوطنية  معروئو 

محليا ودوليا ت  الدولية لتلك المنتجاه. وهذا لساهم في تحايق رغباه ومتطلباه المستهلك ورضاه أو
 لم ل الهدئ األسمى لنظم الجودة.  والذي

 
فرو  ذاه داللة على ما سبق حول شهاده الجوده وحسب ما توصلد اليه الدراسه بوجود  "وبناء

  بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية α≤ 1.12إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق المتبعة في

لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فاراه األداة تبعا لمتغير حصول المزارل على شهادة جودة 
لفسر الباح  بان شهاده الجوده هي لغه العصر ومفتاح  توذلك لصالح  عم حصلد على شهادة جودة

ان يلتزم بالممارسه الزراعيه الجيده في المزرعه  النجاح الي مزارل ينوس الحصول عليها ال بد من
وخالل التصنيع والضا السالمه الشخصيه ال ه اذا تم االلتزام فيها لمكنه وبسهوله الحصول على 

وعليه فان المزارعين من عينه الدراسه والذين يهتمون للحصول على شهاده الجوده ال بد من  تالشهاده 
د ير الممارساه الزراعيه المتبعه ومدي تحاياها للسالمه الغذائيه ان تكون لديهم قناعه والمان بت

 لمحصول النباتاه الطبيه . 
 

 السؤال الحادي عشر: هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول دور الممارسات الزراعية المتبعة في
لدرجة الكلية الضفة الغربية حسب مجاالت الدراسة وا في السالمة الغذائية في النباتات الطبية تحقيق

 تبعا لمتغير التزام المزار  بالتشريعات الخاصة بسالمة الغذا ؟ 
فرضية الدراسة التي تنب ق عن هذا السؤالت فاد قامد الباح ة باختبار  ول جابة عن هذا السؤال

 ولعرش النتائج سنتطر  لفح  الفرضية كما هو موضح:
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 : فحص الفرضية السابعة عشرة والتي تنص على:11.1.1
 

  بين متوسطاه االستجابة حول α≤ 1.12ال توجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
الضفة الغربية من  فيالسالمة الغذائية في النباتاه الطبية  تحايق دور الممارساه الزراعية المتبعة في

المزارل بالتشريعاه وجهة  ظر المزارعين حسب مجااله الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير التزام 
 الخاصة بسالمة الغذاء.

  لمجموعتين Independent t-testلفح  الفرضية السابعة عشرة استخدمد الباح ة اختبار  ه   
مستالتين لداللة الفرو  على الدرجة الكلية لمجااله الدراسة ولجميع فاراه أداة الدراسة تبعا لمتغير 

 مة الغذاء. التزام المزارل بالتشريعاه الخاصة بسال
 

( لمجموعتين مستقلتين حسب Independent t-test( نتائج اختبار )ت( )11.1الجدول )
 المجاالت وعلى الدرجة الكلية للفقرات تبعا لمتغير التزام المزار  بالتشريعات الخاصة بسالمة الغذا .

 الدرجة الكلية للمجاالت
التزم بالتشريعات الخاصة 

 بسالمة الغذا 
التشريعات ال التزم ب

 الداللة* )ت( الخاصة بسالمة الغذا 
 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

 0.00 5.09 0.43 3.97 0.39 4.40 سالمة المنتج في المزرعة
 0.00 3.69 0.69 3.84 0.51 4.32 سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع

 0.00 6.06 0.60 3.78 0.37 4.39 السالمة الشخصية

 0.00 5.37 0.47 3.94 0.35 4.38 الكلية الدرجة 

 (α≤ ...1دال إحصائيًا عند مستوى ) 
 

لجميع المجااله والدرجة الكلية  1.12  السابق ان قيمة الداللة أقل من 82.2 الحك من الجدول  
لجميع فاراه األداة و تيجة لذلك فاد تم رف  الفرضية الصفرية لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع 

  بين α≤ 1.12فاراه األداة بمعنى ا ه يوجد فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في
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فاراه األداة  الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والدرجة الكلية لجميع فيالطبية 
لتزم م  عماذا كان  تبعا لمتغير التزام المزارل بالتشريعاه الخاصة بسالمة الغذاء وذلك لصالح 

 بالتشريعاه الخاصة بسالمة الغذاء.
المنتدس العالمي ال ا ي للمسؤولين عن سالمة األغذلة المشترم بين منظمة اكده ورقه اعدها حي  

أفا  جديدة  :بعنوان   أ ظمة مراقبة سالمة األغذلة فى أوروباعالميةاألغذلة والزراعة ومنظمة الصحة ال
بدن ك يـر مـن البلـدان األوربيـة تكـون الرقابـة الصـحية علـى   8112تبشدن أسس قا و ية متجا سة 

 األغذلة ضعيفة بسبب ك رة التشريعاه وبسبب تعدد جهاه االختصاص وبسبب  اـاط الضـع  فـي
تهـدئ الـى االرتاـاء بالخـدماه الصـحية وسـالمة األغذيـة فـي أوروبـا وذلـك التنفيذ والتي الرقابـة والرصد و 

بسـن قـا ون المراقبـة ٕ واجــراءاه ســالمة األغذيــة فــي االتحــاد لســالمة األغذيــة والــذي لحــدد المبــادئ 
 .العامــة لســالمة األغذيــة 

 
ذائيه االرد ي ضروره تشكيل اللجنه العليا للرقابه على الغذاء والتدكيد على كما اكد قا ون السالمه الغ

احترام احكام الاا ون الزراعي والتدكيد على ان المؤسسه هي الجهه الوحيده المختصه في االشرائ 
والرقابه الصحيه على الغذاء بما في ذلك صالحيته لالستهالم البشري بجميع مراحل تداوله سواء منتج 

 ي او مستورد وتكون مسؤليه المؤسسه العامه للغذاء والدواء تابعه لوزير الصحه.محل
 

 تم 8112  لسنة 81قا ون الصحة العامة رقم  -كما اكده قوا ين سالمه األغذله في فلسطين وهي  
 تم 8113لسنه  8قا ون الزراعه رقم  تم 8111  لسنة 1قا ون المواصفاه والمااييس الفلسطينية رقم  

اوباه  وتنفيذها على المواطنين م   على تشديد الع8112  لسنة 80ا ون حمالة المستهلك رقم  ق 2
 ملتزمين بالمواد الخاصه لكل قا ون وان أي خرو  عن الاا ون لحمل متصرفه المسؤليه .الغير 

 
ه ومن وجهه  ظر الباح  فان المزارعين المطلعين على الاا ون  والملتزمين بتطبياه سيكون  تيج

  α≤ 1.12اجاباتهم كما توصلد اليها الدراسه  بوجود فرو  ذاه داللة إحصائية عند مستوس الداللة   
السالمة الغذائية في النباتاه  تحايق بين متوسطاه االستجابة حول دور الممارساه الزراعية المتبعة في

رجة الكلية لجميع فاراه الطبية شمال الضفة الغربية من وجهة  ظر المزارعين لجميع المجااله والد
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األداة تبعا لمتغير التزام المزارل بالتشريعاه الخاصة بسالمة الغذاء وذلك لصالح  عم التزم بالتشريعاه 
وهذا يدل على ان التزام المزارل بالممارساه الزراعيه الجيده لعني التزامه  تالخاصة بسالمة الغذاء 

المواصفاه واالصول هو تطبيق لال ظمه والاوا ين الموصي بالاا ون ال ه االلتزام بالعمل الجيد وحسب 
 باتباعها .

 
 ات يحقق السالمة الغذائية للمنتج: هل االستخدام المتبع من قبل المزارعين للمبيدالسؤال الثاني عشر

ـــي يـــتم  ـــداه الت ـــة والمبي ـــد مـــن إدرا  مجموعـــة مـــن المنتجـــاه الطبي ـــة عـــن هـــذا الســـؤال كـــان ال ب ول جاب
والتركيــز المســتخدم للمبيــد ومــدس االلتــزام بفتــره االمــان المحــدده كمــا هــو  صــحة موعــد الــرشاســتخدامها و 

وزاره الزراعــه الفلســطينيه بنــاء علــى دليــل الكــودلكس  8102-8102مــدر  فــي دليــل المبيــداه المســموحه 
  3كما يبينها الملحق للمبيداه 

 البابونج: -1
يلتزم بع   تل مبيداه لمحصول البابو جان المزارعين لستخدمون خمس أ وا   0.3يبين مرفق  

المزارعين صحة موعد الرش إال بحالة مبيد دلكرازول والذي لعتبر غير مصرح فيه من وزاره الزراعة وال 
 .لجوز استخدامهت كما ان بع  المزارعين ال يلتزمون بفترة األمان لمبيد سفسان

 الحصالبان  -1
المبيد  تبان وعددها ا نانلخدامها لرش محصول الحاص  ان المبيداه التي يتم است8.3يبين المرفق  

األول اسمه سيكنام لستخدم كمبيد حشري ولكن هو من المبيداه الفطرية وهذا االستخدام خاطئ وال لفي 
 أما بخصوص المبيد ال ا ي دلكرازول فهو غير مصرح فيه من وزاره الزراعة. تبالغرش

 الريحان -1
ولكن هذا المبيد  تواحد فا  من المبيداه لرش محصول الريحان   ا ه لستخدم  ول3.3يبين المرفق  

 لستخدم بطرياه غير مجدله حي  ا ه مبيد فطري ويتم استخدامه من قبل المزارعين كمبيد حشري. 
 الزعتر -1

ها من خالل عينه الدراسة   ا ه يتم استخدام أ وال عديدة من المبيداه والتي يبل  عدد2.3يبين المرفق  
حي  أظهره  تا   تها ما هو فطري ومنها ما هو حشري ومبيد  ول واحد فا  للعشبمنمبيدأ 01

التحليل ان معظم هذه المبيداه ال يتم االلتزام بالتركيز المحددة لها وان منها ما لستخدم للغرش غير 
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ى المخص  لها ومنها غير مصرح فيه من خالل وزارة الزراعة وهنام عدم التزام واضح بفترة األمان عل
 اغلب المبيداه المستخدمه. 

 الزعتر الفارسي -1
  ا ه يتم استخدام  وعين من المبيداه فا  لرش محصول الزعتر الفارسي وهما 2.3يبين المرفق  

وفي كال المبيدين ال يتم االلتزام في التركيز المستخدمه للمبيد لكن اتضح  تيجة  تا تركول وماتش
 التحليل ان هنام التزام بفترة األمان.

 الميرميه  -1
 ول مبيد يتم استخدامها لرش محصول الميرميه منها غير مصرح فيه  00  ان هنام 1.3يبين المرفق  

من وزاره الزراعة م ل مبيد ميالمونت ومبيد الفلكور وهنام يتضح عدم االلتزام بالتركيز المحددة من 
 تاكريمكتيد تفي مبيد سافسان  المبيد واغلب المبيداه ال يوجد التزام بفترة األمان المحددة وخاصة

 موسبالن.
 النعنا  -1

  ان هنام سبع أ وال من المبيداه يتم استخدامها منها غير مصرح فيه من 2.3يتبين من المرفق  
 تمبيداه السبعخالل وزاره الزراعة م ل الفلكور وجميعها غير ملتزم بالتركيز ما عدا مبيد ماتش من 

فترة األمان المحددة لكل مبيد ما عدا في مبيد امبليجوا ال يوجد التزام باالضافه الى التزام المزارعين ب
 .بفترة األمان

ومن خالل النتائج الساباه  الحك بان هنام فوضى عارمه في مجال استخدام المبيداه على النباتاه 
   بعنوان8118توهذا ما اكده عليه دراسه  بشور هالطبيه لدي عينه الدراسه شمال الضفه الغربي

لعل حمالة المحاصيل من األمراش وايصاباه هي العامل األك ر  تالمبيداه واألسمده وسالمه الغذاء 
تحديدًا ل  تا . فتعدد اآلفاه التي قد تفتك بالمحاصيل خالل مراحل  موها المختلفة من البذرة الى ال مرة 

كل رئيسي على استعمال توجب استخدام وسائل متنوعة لمكافحة اآلفاه. وقد اعتمد المزارعون بش
المبيداه لمكافحة اآلفاه الزراعية واكده الدراسه  على ان استخدام المبيداه في البلدان العربية تستعمل 
بشكل غير المنظمت وكما ا ها  هي ألضًا مشكلة سوء تداول المبيداه وسوء استخدامها على جميع 

اهت خصوصًا حدها األقصى الذي لحدد على الرغم من وضع مااييس لمتباياه المبيد  .المستوياه
كما أن آفاه المحاصيلت وخصوصًا الحشراهت بدأه  تالكمياه المسموح بتواجدها في أغذلة معينة
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سعيًا الى رفع كفاءة  زارعين الى استعمال كمياه أكبرتظهر مااومة لهذه الكيماوياهت مما دفع الم
 عملياه المكافحة.

 
.    دراسه بعنوان فوضى المبيداه  مزارعون ال لدكلون من ا تاجهم8101  كما اكده دراسه الكسوا ي 

ن لستخدمون ه على محاصيل الخضار وان المزارعيهنام سوء استخدام المبيداه الزراعيه خاصان 
% اصابه بمرش 28المبيداه واالسمده بكمياه اكبر بك ير مما هو مسموح في هذا المجال وبان هنام 

 ي قطال غزه .% ف22السرطان في الضفه و
 

وان وزاره الزراعه  تركز على ان المشكله في تهريب المبيداه في مناطق   حي  ان المبيد الممنول 
 –بيعه محليا يتم ادخاله من الطرئ االخر.واكد جور  كورزم مدير بر امج الدراساه واالعالم البيتي 

  الفلسطيني في جزءها االعظم مركز معا التنموي ان قائمه المبيداه المسموح استخدامها في السو 
 خطيره على صحه اال سان.

ويتوافق تفسير الباح  مع الدراساه الساباه  حول الموضول و تيجه الدراسه  بان هنام فوضى في 
استخدام المبيداه من قبل المزارعين الن معظم المزارعين ال يلتزمون باستخدام سجاله زراعيه يتم 

ستخدامه والعائد االضافي من استخدام المبيد كما ان سبب الفوضى هو تدوين التكلفه لكل مبيد يتم ا
عدم السيطره على الحدود حي  باالمكان ادخال أي مبيد من الطرئ االخر الى االراضي الفلسطينيه 

سب ما تم االدالء به حواستعماله من قبل المزارل دون التايد فيما اذا كان مسموح او غير ذلك واحيا ا و 
 لمزارعين لكون غير واضح فتره االمان والتركيز المسموح باستخدامه . من خالل ا

د تبين ان حلاه ومن خالل المااباله التي اجريد الضا مع المرشدين الزراعين في منطاه الدراسه فا
للمرشد الزراعي  اعين معدومه وان المزارل فا  يلجدالنباتاه الطبيه والمرشدين الزر  الوصل بين مزارعي

وعليه فان تعريف المزارل  تلتمكنه من التصدير  دالحصول على شهاده صحيه وشهاده منش من اجل
مسموحه صعب ان لعرفها المزارل ال ه سيحصل عليها من خالل البالمبيداه المسموحه والمبيداه غير 

 المرشد الزراعي.
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م مع تحقق السالمة الزراعية المتبعة في حقول المزارعين تنسج هل الممارساتالسؤال الثالث عشر: 
 الغذائية للمنتج؟

زارعين ومتوس  ل جابة عن السؤال استخدمد الباح ة النسبة المتوية لكل  ول ممارسة متبعة لمارسها الم
االداره العامه لالرشاد والتنميه   وماار تها مع ارشاداه وزاره الزراعه الفلسطينيه الكمية ضمن العينة

  .الريفيه
 يبين العمليات  الزراعية المتبعة ومتوسط الكميه ضمن العينة (  11.1الجدول رقم )

 المحصول الايام  بالممارسة النسبة المتوية الكمية  كغم لكل دو م 
 التعايم الشمسي  عم 33 -

 ال 76 

- 
 التعايم الكيماوي   عم 88
 ال 22

 الحرا ة  عم 011 -
 ال 8

- 
 عدد العمال المدربين   عم 011

 ال 8
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 كمية السماد  عم 011

 ال 8
 كمية مياه الري   عم 011 281

 ال 8

 
 الحك من الجدول السابق ان مزارعي النباتاه الطبية يهتمون بشكل كبير وجل تركيزهم على حرا ة 
األرش وري النباتاه الطبية وتسميدها وتوفير عمال من اجل خدمتها أما بخصوص التعايم للتربة فان 

 لبية العظمى من المزارعين ال لكتر ون لهذه الممارسة وال لاومون بها.الغا
 

  الخاص حول تسميد النباتاه الطبية التي تمد دراستها 2كما أظهره  تائج التحليل كما في المرفق  
أ ها ضمن إرشاداه و صائح مرشدين وزاره الزراعة حي  يوصى وضع االسمده االساسيه من اجل 
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جميعها محاصيل ورقيه وان االهتمام على إعطاء كميه من االمو يام اي للنباه بما ا هزيادةالنمو الخضر 
والزعتر والزعترالفارسي والميرميه متوافاة مع إرشاداه وزاره  لزيادة النمو الخضري وكا د النسب للبابو ج

فيه وذلك الزراعة أما بخصوص الحصلبان فان الكميه المضافة من السوبرفوسفاه واالمو يام غير كا
الن جميعه ور  اخضر وزيادة التسميد األساسي ووضع جرعه اضافيه من التسميد الراسي مهم 

 ومطلوب للحصول على اي تا  المطلوب . 
 

أما بالنسبة للريحان من  احية التسميد فينصح ان لكون هنام تركيز أك ر وزيادة الكميه من السوبر 
ضروري جدا والتركيز على التسميد الرأسي ألضا في هذا  واالمو يام باالضافه الى وضع سماد مركب

 المحصول .
 

 ثانيا: المقابالت
مااباله مع مجموعة من أصحاب شركاه ومصا ع النباتاه الطبية والتي تم طرح  باجراءقامد الباح ة 

 االستله عليهم وتدوين إجاباتهم ومالحظاتهم على االستله.  
 طبية  التي يتم زراعتها؟السؤال األول: ما أهم المحاصيل ال

 تمحاصيل  الريحانعن السؤال األول حول  الذين تم ماابلتهم  فاد تركزه إجاباه أصحاب الشركاه 
 تالميليسيا تشومر الروكوال تكزبره تميرميه تالزعتر تالزعتر الفارسي تالنعنع تروزماري  تتراجون  تالجرجير
في زراعه هذه االصنائ من النباتاه الطبيه حسب حي  لفسر الباح  التركيز  حصى ألبان  تاللوفيتش

سبب زياده الطلب عليها ه و تحليله من خالل االستبيان الما تم االجابه عليه من خالل عينه الدراس
واستخدامها بك ره لعده اغراش في الدول االروبيه وا ه يتم قطفها عده مراه خالل الموسم الزراعي وليس 

مره كالريحان والزعتر والزعتر  00مراه كالحصالبان ومنها لحصد  01لمره واحده فا  فمنها لحصد 
قطفاه والضا العائد المادي لغطي التكلفه وهامش ربح عالي حي   1-2الفارسي والنعنع والميرميه  

 81كغم  0اظهره  تائج التحليل ان اعلى سعر للمنتو  االخضر كان للزعتر الفارسي حي  لصل سعر 
شيكل ومن  م الميرميه والريحان والحصالبان  02كغم  0البابو ج حي  لصل سعر شيكل جمله  م يليه 

  تشيكل ويليه الزعتر 83111الفارسي دو م للزعتر  0ما ان المردود وحسب اجاباه عينه الدراسه من ك
 الحصالبان. تالميرميه  تالريحان تالنعنع
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 ول على منتج بجوده عاليه؟ السؤال الثاني: ما الطريقة المتبعة في االرشاد لضمان الحص
تركزه إجاباه أصحاب الشركاه على اعتماد الخبرة الذاتية المكتسبة من العمل في الداخل المحتل 

على خبرته واقتناعه بد ها مجدله اقتصادلا تم  ااها م كان لعمل في  فس المجال وبناء حي  ان معظمه
لكن لديهم خبرة فاد قاموا باالعتماد  وإ شاء مزارل وشركاه فلسطينيهت أما بخصوص األشخاص لم

وأما  توبشكل أساسي وبالشراكة مع احد األشخاص من ذوي الخبرة المكتسبة من الداخل المحتل
بخصوص االرشاد الذي تاوم وزارة الزراعة الفلسطينية بهذا الخصوص فاد عاب أصحاب الشركاه ا ه 

وزاره    لعلاون جميعهم بالاول ان مرشديحيال يوجد أي إرشاد موجه إليهم من خالل وزارة الزراعة 
هذا  تالزراعة ليس لديهم المعلوماه الكافية حول زراعه النباتاه الطبية وال لمكن االعتماد عليهم

وعليه  الحك ان جميع من لعملون في  تبايضافة الى ا ه ال يوجد أي جهاه خاصة تادم االرشاد إليهم 
العمال الذين عملوا في هذا المجال في الداخل المحتلت وتم هذا المجال اعتمد وبشكل أساسي على 

تعيين مهندسين زراعيين وتدريبهم في الجا ب اآلخر من اجل ايشرائ على المزرعة حي  ان كل 
ويفسر  تمزرعه من المزارل المنشده تم تدريب مهندس زراعي في الداخل لالستفاده من الخبراه لديهم

استراتيجيه واضحه لاطال النباتاه الطبيه ليتم اجمالها مع استراتيجيه  الباح  االجابه بد ه ال يوجد
االرشاد الزراعي وال يوجد هنام مشاريع منفذه من خالل او تحد اشرائ وزاره الزراعه وعليه فان العمل 

وهذا ما  تصصيه في هذا الاطال لكون بمجهود شخصي للمزارل ماابل ارشاد زراعي عام وليس فيه تخ
ن خالل الجموعاه المركزه با هم لم يتلاوا أي تدريب او دوراه المهندسون الزراعو  اكد عليه

حولمتخصصه حول زراعه النباتاه الطبيه ا ما بمجهود شخصي يتم الحصول على المعلومه واعطائها 
 للمزارل .

 
 السؤال الثالث: ما هي الممارسات المتبعة والتي تلبي المواصفات المطلوبة؟

 الجابه حول الممارساه المتبعة والتي تلبي المواصفاه المطلوبة:وكا د  تائج ا
على الخبرة أوال  المؤسسة: على بركه هللاا وبناء – المصنع–فيما يتعلق باأل ظمة المتبعة في الشركة 

وأخيرا وهذه هي الحاياة ولكن من اجل التصدير يتم االعتماد على  ظام الجلوبال جاب في المزرعة من 
  (FDAايق السالمة والحصول على منتج آمن وخالي من الحشراه التي تركز عليها اجل ضمان تح

أعفان والتي تركز عليها دول أوروبا فهنام  تسميه توزاره الصحة االمريكيه ولضمان عدم وجود متباياه
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ضرورة يتبال  ظام الجلوبال جاب من اجل الحصول على المواصفة المطلوبة من قبل الدول 
كما أكد أصحاب الشركاه على ا ه ال لجوز ان لكون عدد المشرفين على المزارل أك ر من  تالمستوردة

من اجل السيطرة على عملياه الرش حي  ان النباتاه الطبية من المحاصيل الحساسة هذا  8
ية للمنتج وتصديرها دون باالضافه لضمان إتبال الممارساه الزراعية الجيدة التي تحاق السالمة الغذائ

ويفسر الباح  هذه النتيجه بالتزام المزارعين اصحاب الشركاه او المزارل التي تبيع  تمشاكلأي 
 تللشركاه لضمان  جاح المحصول في الفحوصاه التي يتم اجرائها وقبوله وتصديره للدول الخارجيه 

ابه لكون وبسبب الرق تباتاه الطبيه تم ا شاؤها للتصديروهذا يؤكد ان الشركاه العامله في مجال الن
عينه الدراسه تؤكد هنام اتبال للمارساه الزراعيه الجيده في الحال بينما وبالرجول الى اجاباه المزارعين 

ا بالممارساه لى ان المزارل الذي بينه وبين الشركه  اتفا  باخذ محصوله لكون ملتزمهذه النتيجه ع
تبال الممارسه الزراعيه الجيده ر ون ين الذين لاومون بالتسويق بشكل مباشر ال لكتالجيده والمزارعو 

 .المحلي والمنتج المادم للمستهلك لسبب ضع  وغياب الرقابه على السو  
 

 السؤال الرابع: ما أسباب االستثمار في هذا القطا ؟
ه الطبية مطلوبة في أما االجابه فكا د تتلخ  في التالي: فمنهم من أكد على ان األصنائ من النباتا

على االتفاقياه الموقعة مع الدول االروبيه ودول الخليج وأمريكا وروسيات كما أصبح هنام  الخار  وبناء
ومنهم من كان لعمل في الجا ب اآلخر وكان الوضع  تأفق للتصدير والحصول على العماله االجنبيه

بيه الى دو م شخصيا ل شرائ عليها ومن خالل زيارة الوفود االجن 211 ئلي سيء للغالة وكان لملكالعا
المزارل المسؤول عنها وشهادتهم بان لدله خبره عاليهت ويتم استغالله بصوره سيتة من خالل الطرئ 
اآلخر فتم عرش عليه من قبلهم بإ شاء شركه فلسطينيه لكون مسؤول عنها شخصيا من اجل االستفادة 

  USAIDمن خالل أل وتم إعطائهم عده دوراه تالزراعية وتطوير هذا الاطال في فلسطين من األراضي
ومنه تم تفريع عدة شركاه تم تدريبهم وإكسابهم الخبرة في  8111الدعم إليهم هذااالست مار في ال وتادلم

 تنباتاه الطبية بعد اكتساب الخبرةوبهذا زاد االست مار في قطال ال USAIDالمزارل المدعومة من 
يل النباتاه الطبيه ومالئمتها للظروئ المناخيه ويفسر الباح  النتيجه اوال بسبب الميزه التنافسيه لمحاص

معهد ابحاث السياسات االقتصاديه الفلسطيني) ماس (.د في منطاه الدراسه وهذا ما اكده عليه دراسه 
التنول المناخي  والبيتي والميزه التنافسيه هما عامالن مهمان لزياده ( بأن 1.11فتحي السروجي )
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لعوامل توفره في االراضي الفلسطينيه وباالخ  الميزه التنافسيه للنباتاه ا تاجيه الدو م فعليه فان هذه ا
كما ان النباتاه  توهذا ما ساعد في زياده االست مار في هذا الاطال  تالطبيه في شمال الضفه الغربيه 

الطبيه تستخدم على  طا  واسع في جميع ا حاء العالم وتعتبر الواللاه المتحده االمريكيه النباتاه 
 الطبيه كمكماله غذائيه وهذا دليل مهم على كفاءه الفعاليه الصدال يه للنباتاه الطبيه 

 
 السؤال الخامس: ما هي المشاكل والمعوقات التي يواجهها هذا القطا ؟

وبخصوص ايجابة عن هذا السؤال حول المشاكل والمعوقاه التي يواجهها الاطال كا د ايجاباه 
ية في الاطال   ضع  الاوا ين الفلسطينية التي تنظم الاطال وخاصة أن التالية حسب خبرتهم العمل

الاوا ين الحالية مجحفة بحق الاطال الزراعي بشكل عامت ومن جا ب آخر فان عدم توافر مختبر خاص 
بوزارة الزراعة لفح  المنتج وإعطاء الشهادة الصحية لخلوه من الحشراه والمتباياه هو أحد المشاكل 

كما ان من أهم المشاكل والمعوقاه هو االحتالل ومنغصاته من   تالتي تواجه هذا الاطالوالمعوقاه 
وظهره مؤخرا مشكلة  تخالل سيطرته  على المعابر وما يترتب عليه من حجز ال الجاه لفترة طويلة

لتي كما أن األجور ا تجديدة تم لد في دخول دول أخرس تكلفتها في اي تا  قليله م ل إ يوبيا وكينيا
شيكل  081شيكل يوميا لكن الشركاه الفلسطينية ال لستطيعون دفع  إال  211يدفعها الجا ب اآلخر 

شيكل للمعلم الذي لدله خبرة عالية في هذا المجال وهذا السبب لشجع الشباب  811وتصل أعلى قيمة 
موسم الشتاء غالي  هذا بايضافة الى ان تكلفه الشحن في تللعمل في الداخل وتال العمالة الفلسطينية

اح  فدن  ومن وجهه  ظر الب تباتاه الطبية تصدير منتج من الن جدا وهذا بسبب ان الطرئ اآلخر لدله
هذه المشاكل والمعوقاه هي امور فنيه وسياسيه بالدرجه االولى وا ه ال يوجد اهتمام من قبل الحكومه 

ا ه قطال واعد ولدله امكا يه تادم عجله التنميه ه بكامل وزاراتها لتنميه هذا الاطال بالرغم من يالفلسطين
االقتصادله في فلسطين ودعم المزارل الفلسطيني من خالل ادخال تانياه حدي ه وباسعار مخفضه 

شركاه ال يوجد أي تدخل لتساعد على زياده اال تا  وتاليل التكلفه على المزارل وخاصه المصا ع وا
كما ان النباتاه الطبيه والعطريه تنتج مركباه عضويه  تريتها تنموي من قبل الحكومه لدعمها واستمرا

 .مهمه اقتصادلا لذلك ال بد من العمل على توفير التكنولوجيا للتغلب على المشاكل الساباه 
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 السؤال السادس: ما هي فرص التوسع في هذا القطا ؟
 الشيكل ألنارتفال  ضعيفه وذلك بسبب فكا د إجاباتهم حول سؤال فرص التوسع في هذا الاطال

ها بالشيكل والتصدير بالدوالر فا ه فرصة التوسع ضعيفة باالضافه الى عدم توفر ؤ المدخاله يتم شرا
المتبع من منطاه الى أخرس للمنتجاه كما ان  ظام النال  توالمتوسطه االجر  ذي الكفاءه األيدي العاملة

 .بسبب الفاد الذي يتم  لحد من التوسع في الاطال
بخصوص البنية التحتية المتوفرة في المصنع فان جميع المبا ي والمزارل مغلاه وهنام خطه عمل أما 

 وخبره تراكمية حول تدسيس المزارل وبيوه التعبتة والتغلي  للنباتاه الطبية .
وإجابتهم حول كيفيه وآلية التعامل مع المزارعين مباشره أو من خالل الوسي  كا د إجاباتهم جميعهم ا ه 

وحسب وجهه  ظر الباح   ت  تم البيع من خاللهم مباشره بناًء على البروتوكواله واالتفاقياه الموقعةي
فان السبب الذي من الممكن ان لا  في وجهه التادم في هذا الاطال هو اسعار المدخاله الزراعيه 

المبال محليا  والضريبه المفروضه على المبيداه المدخله من الطرئ االخر تضائ لايمه سعر المبيد
لذلك ال بد من ان  توكذلك االمر في االسمده واي مدخل زراعي يتم استخدامه خالل العمليه الزراعيه 

لكون هنام شركاه فلسطينه تاوم با تا  االسمده والمبيداه من اجل التخل  من قيمه الضريبه 
تالل للمزارل الفلسطيني المضافه على المواد المدخله من الطرئ االخر وهذا يدل على محاصره االح

وان هنام امكا يه توسع في التجاره الدوليه  تال ه ماتنع بان لدله خبراه وامكا ياه تفو  ما هو لديهم 
السالمه الغذائيه واتبال النظم السليمه  لشروطوسيباى الوصول الى البلدان مرهون بادرتنا على استيفاء ا

 في اال تا  الزرال . 
ده للنهوش في هذا الاطال  من وجهه  ظر المزارعين واصحاب الشركاه حي  ان الفرصه الوحي

الخاصهبالنباتاه الطبيه في حال تبني السلطه الوطنيه لهذا الاطال ودعم المزارل وتوفير البنيه التحتيه 
مضالااه لتي ال بد من ان يتعرش لها بسبب ء صندو  لتعويضه في حال الخساره االمناسبه وا شا

 االحتالل 
 
 لمرشدين الزراعيين:لالثًا: المجموعة المركزة ث

ومن خالل هذه المجموعة فاد اتضحد  ااط الاوة والضع  والفرص والتهديداه للممارساه الزراعية 
 السالمة الغذائية شمال الضفة الغربية: تحايق المتبعة في قطال النباتاه الطبية في
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 أوال: نقا  القوه وتبرز في كل مما يلي:
 لزراعه النباتاه الطبيه  مناسبا  الوجود المن -0
 . متمسك ومرتب  بدرضه المجتمع الفلسطيني مجتمع ريفي  -8
 الطلب العالمي على النباتاه الطبيه  -3
 .الجا ب االخر  وتوفر العمالة المدربة فيالمزارعين لديهم خبره عاليه.  -2

 ثانيا: نقا  الضعف وتبرز في كل مما يلي:
 ضع  المستوس التكنولوجي.-0
 عدم التزام المزارعين بإرشاداه المهندس الزراعي.-8
 ضع  البنية التحتية لاطال التسويق الزراعي.-3
 ضع  أ شطه التصنيع الزراعي.-2
 ضع  الممارساه السليمة في ما لخ  عملية الحصادت التجفي  والتعبتة. -2
 في عمليه التجفي  والتعبتة والتغلي  عدم توفر مبا ي خاصة بشكل كائ-1
 استخدام مدخاله اي تا  من أسمدة ومبيداه ومياه.سوء -2

 ثالثا: الفرص وتبرز في كل مما يلي:
 قطال لدله قدره تنافسيه عاليه.  -0
 الموقع الجغرافي االستراتيجي.  -8
 فتح أسوا  خارجية.  -3
 وجود شركاه ومؤسساه عامله على تسويق المنتج الزراعي خاصة النباتاه الطبية.  -2
 لخاص تحديدا بتطوير هذا الاطال. اهتمام مؤسساه الاطال ا -2
دعم المنظماه االهليه للسيداه الريفياه من خالل مشاريع صغيره مدره للدخل في زراعه النباتاه  -1

 الطبية. 
 رابعا: التهديدات وتبرز في كل مما يلي:

 عدم تنظيم قطال النباتاه الطبية من خالل. -0
 التشريعاه والاوا ين. -8
 تفتد الملكية وصغر حجمها. -3
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 حتالل وسياسته.اال -2
 وجود مؤسساه غير وزاره الزراعة عامله في مجال االرشاد الزراعي. -2
 التضارب واالزدواجية بين المؤسساه ذاه العالقة وضع  قدراتها. -1
 الرسوم والايود على االستيراد. -2
 ارتفال أسعار مدخاله اي تا .  -1

وباوه على ه والفرص متواجده ضح ان  ااط الاو وحسب وجهه  ظر الباح  من خالل التحليل السابق يت
وصحيحه    اذا تم استغالله بصوره مجدله  والتهديداه وعليه فان الاطال  النباتاه الطبيه ااط الضع

الواعده في فلسطبين والتي تحاق التنميه المستدامه من خالله لذلك ال بد من  فهو من الاطاعاه الزراعيه
ر على تطوير الاطال وازدهاره لتحايق تنميه اقتصادبيه الجهاه الرسميه االهتمام والتركيز بشكل كبي

 حايايه. 
وزاره الصحه والبيته من اجل  توان لكون هنام تركيزوباالخ  من خالل وزاره الزراعه وزاره االقتصاد 

تطوير الاطال وزياده مردوده من اجل احداث التنميه الزراعيه المستدامه والعمل بروح الفريق الواحد وان 
القتصاد الفلسطيني هو الهم الوحيد والعمل على تنميته من خالل التركيز على اهم المعايير لكون ا

والمتطلباه الالزمه لتحايق السالمه الغذائيه في المنتجاه الزراعيه بشكل عام والنباتاه الطبيه بشكل 
 خاص .
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 الخامس الفصل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقدمه  1.1
 
ي إ تــا  النباتــاه الطبيــة تــم مــن خــالل البحــ  التعــرئ علــى دور الممارســاه الزراعيــة المتبعــة فعليــا فــ 

ــــة التصــــنيع او الســــالمة  ــــتج ســــواءا فــــي المزرعــــة او خــــالل عملي ــــه للمن ومــــدس تحاياهــــا الســــالمه الغذائي
 الشخصية.

 
ـــين الخصـــائ  الدلموغ ـــراز العالقـــه ب ـــد تـــم اب ـــه الدراســـهوق ـــاه الطبيـــة  عين ـــة لمزارعـــي النبات   واتبـــال رافي

معرفــــه افضــــل العوامــــل الداخليــــه الخاصــــه  الغذائيــــهت الممارســــاه الزراعيــــه الجيــــده التــــي تحاــــق الســــالمه
بــالمبحو ين والتــي تســاعد فــي اتبــال الممارســاه الزراعيــه الجيــده فــي جميــع المجــااله المتبعــه فــي ا تــا  

فـي   التعرئ على الانـواه التسـوياية للنباتـاه الطبيـة وعالقتهـا بتحايـق السـالمة الغذائيـهت النباتاه الطبيه
ـــى  ـــتجت التعـــرئ عل وعـــي المـــزارعين للاـــوا ين والتشـــريعاه وكـــذلك دور االرشـــاد الزراعـــي فـــي تحايـــق المن

السالمه الغذائيه في النباتاه الطبيه. وقد تم االجابه على جميع االستله والفرضـياه حتـى تحاـق الدراسـه 
 .   جميع اهدافها

 
سـتله والفرضـياه مـن خـالل االجابـه علـى جميـع اال وتم دراسه االهدائ الخمس اهدائ الخاصـه بالدراسـه

المرتبطــه بكــل هــدئ وتــم التوصــل الــى جميــع النتـــائج الخاصــه فيهــا وفــي النهالــه حااــد الدراســه جميـــع 
 .اهدافها
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 النتائج الرئيسيه 1.1
 

 توصلد الدراسه الى مجموعه من النتائج : 
لغذائيــة فــي حــول دور الممارســاه الزراعيــة المتبعــة فــي تحايــق الســالمة افــي االجابــه   فــرو  هنــام  -0

الضفة الغربية من وجهة  ظر المـزارعين حسـب مجـااله الدراسـة والدرجـة الكليـة  فيالنباتاه الطبية 
 للمتغيراه التاليه :

تبعــا لمتغيــر التفــرو للعمــل الزراعــي وذلــك لصــالح المــزارعين   حســب محــور  الســالمة الشخصــية •
 المتفرغين.

ـــتج  خـــالل ع • ـــة التصـــنيعحســـب مجـــااله  ســـالمة المن ـــر   تبعـــا ت والســـالمة الشخصـــية ملي لمتغي
 المزارعين الذين دخلهم عال جدا.مستوس الدخل وذلك لصالح 

وذلك لصالح  اال تساب لجمعيةحسب مجال  سالمة المنتج  خالل عملية التصنيع  تبعا لمتغير  •
 المزارعين المنتسبين لجمعياه.

لــى الدرجــة الكليــة لجميــع حســب مجــااله  ســالمة المنــتج  فــي المزرعــة والســالمة الشخصــية  وع •
 طرياة بيع اي تا  وذلك لصالح بيع اي تا  عن طريق التصدير.لمتغير فاراه األداة تبعا 

قنـواه لمتغيـر حسب  سالمة المنتج في المزرعة  وعلى الدرجـة الكليـة لجميـع فاـراه  األداة تبعـا  •
 لمؤسساه معا.قناة التسويق الخاصة بالتجار والحسبة وا لصالح كل من وذلك التسويق

ـــك لصـــالح مـــن أجـــابوا  عـــم  تلاـــى   تلاـــي الخـــدماه االرشـــادلةلمتغيرلجميـــع المجـــااله تبعـــا  • وذل
المشــاركة بــدوراه متخصصــةوذلك لصــالح مــن شــارم فــي دوراه لمتغيــر تبعا تخــدماه إرشــادلة.

ا تبعــتتبعــا لمتغيـر التــزام المــزارل بـدليل إ تــاجي وذلـك لصــالح  عــم التـزم بــدليل إ تاجي تمتخصصـة
تبعــا  تلمتغيــر حصــول المــزارل علــى شــهادة جــودة وذلــك لصــالح  عــم حصــلد علــى شــهادة جــودة

لمتغيــر وجــود مؤسســاه رقابيــة تشــرئ علــى المزرعــة وذلــك لصــالح  عــم يوجــد مؤسســاه رقابيــة 
تشـــرئ علـــى المزرعـــة. تبعـــا لمتغيـــر التـــزام المـــزارل بالتشـــريعاه الخاصـــة بســـالمة الغـــذاء وذلـــك 

 تشريعاه الخاصة بسالمة الغذاء.لصالح  عم التزم بال
لمجــااله  ســالمة المنــتج فــي المزرعــة و ســالمة المنــتج  خــالل عمليــة التصــنيع   تبعــا لمتغيــر  •

 حضور ألام حال ومشاهداه وذلك لصالح من حضر الام حال ومشاهداه.
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د ضـمن ليسـ التـي تمـد دراسـتها أ هـا  المتبعه كما أظهره  تائج التحليل حول تسميد النباتاه الطبية -8
الممارساه الزراعيه الجيده مـن حيـ  اجـراء فحـ   للتربـه لتحديـد االحتياحـاه مـن العناصـر الغذائيـه 

مــن العامــه  الرئيســيه  توصــياهالضــمن ن ا هــا ميد بشــكل عشــوائي  ويتحــدث المزارعــو ولكــن يــتم التســ
لنبـاه بمـا حي  يوصى وضع االسمده االساسيه مـن اجـل زيـادة النمـو الخضـري لالمهندسين الزراعين 

ا ــه جميعهــا محاصــيل ورقيــه وان االهتمــام علــى إعطــاء كميــه مــن االمو يــام لزيــادة النمــو الخضــري 
أما متوافاة مع إرشاداه وزاره الزراعةفا  ال وكا د النسب للبابو ج والزعتر والزعتر الفارسي والميرميه 

مو يـام غيـر كافيـه وذلـك بخصوص الحصلبان والريحـان فـان الكميـه المضـافة مـن السوبرفوسـفاه واال
الن جميعـــه ور  اخضـــر وزيـــادة التســـميد األساســـي ووضـــع جرعـــه اضـــافيه مـــن التســـميد الراســـي مهـــم 

 ومطلوب للحصول على اي تا  المطلوب . 
اما بخصوص اسـتعمال المبيـداه فاـد تبـين ان هنـام فوضـى عارمـه فـي اسـتخدام المبيـداه مـن حيـ   -3

وهـــذا كـــان واضـــح مـــن زيـــاده عـــدد توااللتـــزام بفتـــره االمـــان  تلمبيـــد والتركيـــز ا تالكميـــه المحـــدده للمبيـــد 
دون عــن الحــد المســموح لظهــر ان هنــام خلــل فــي ســالمه الغــذاء بســبب عــدم االلتــزام بفتــره  اصــاهال

 .االمان المحدده لكل مبيد.
   لعلاــون ال يوجــد أي إرشــاد موجــه إلــيهم مــن خــالل وزارة الزراعــة حيــمــن خــالل الماــاباله تبــين ا ــه  -2

وزاره الزراعة ليس لديهم المعلوماه الكافية حول زراعه النباتاه الطبيـة وال  جميعهم بالاول ان مرشدي
ا ما يتم اعتماد الخبرة الذاتيـة المكتسـبة مـن العمـل فـي الـداخل المحتـل حيـ  ان  لمكن االعتماد عليهم

اقتصـــادلا تـــم  الهـــا  علـــى خبرتـــه واقتناعـــه بد هـــا مجدلـــه م كـــان لعمـــل فـــي  فـــس المجـــال وبنـــاء معظمهـــ
 وإ شاء مزارل وشركاه فلسطينيه.

النباتاه الطبيه والمرشـدين الـزراعين  لمركزه ان حلاه الوصل بين مزارعيتبين من خالل المجموعاه ا -2
صـول علـى شـهاده صـحيه وشـهاده منشـد معدومه وان المزارل فا  يلجاء للمرشد الزراعـي مـن اجـل الح

 بعمليه التسويق  وليس بالممارساه. صهلتمكنه من التصدير  واالمور الخا
واعلــى  ســبه لانــواه التســويق كا ــد  ت% مــن مزارعــي عينــه الدراســه لصــدرون منتجــاتهم 20تبــين ان  -1

 للتجار . 
المؤسسـة:  –المصـنع –األ ظمـة المتبعـة فـي الشـركة تضع  الاوا ين الفلسطينية التي تنظم الاطـال - 2

يرا وهذه هي الحاياة ولكـن مـن اجـل التصـدير يـتم االعتمـاد على الخبرة أوال وأخحسب على بركه هللاا و 
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ســالمة والحصــول علــى منــتج آمــن علــى  ظــام الجلوبــال جــاب فــي المزرعــة مــن اجــل ضــمان تحايــق ال
 ت  وزاره الصـحة االمريكيـه ولضـمان عـدم وجـود متبايـاه(FDAمن الحشراه التـي تركـز عليهـا  وخال
 ا.أعفان والتي تركز عليها دول أوروب تسميه

عدم توافر مختبر خاص بوزارة الزراعة لفح  المنتج وإعطاء الشهادة الصـحية لخلـوه مـن الحشـراه - 2
 والمتباياه. 

علـى الخبـره لـدس  ا مـا يـتم التعامـل معهـا بنـاء تيـه ال يوجد دليل ا تـاجي خـاص با تـا  النباتـاه الطب- 8
 المزارعين المساحاتهم عاليه وعلى البركه للمزارعين الصغار .

  يوجد مؤسساه رقابيه تشرئ على المزرعه والمصنع.ال - 01
 تالوقالـه تالتسـميد  تالـري  تال يتم استخدام سجاله خاصه بالمحصول من حي   مصـدر االشـتال - 00

 التسويق   .   تالحاله الصحيه للعمال  تالتخزين تالتعبته تالا 
 ت تـا  قليلـه م ـل إ يوبيـا وكينيــادخـول دول أخــرس تكلفتهـا فـي ايور تعيـق زراعـه النباتـاه الطبيـه  امـ-08

جدا وهذا بسبب ان  تكلفه الشحن في موسم الشتاء غال تاألجور التي يدفعها الجا ب اآلخر للعاملين 
ال يوجــد اهتمــام مــن قبــل الحكومــه الفلســطينه  ته تصــدير منــتج مــن النباتــاه الطبيــةالطــرئ اآلخــر لدلــ

 بكامل وزاراتها 
 تراءها بالشــيكل والتصــدير بالــدوالرلمــدخاله يــتم شــقليلــه  بســبب  اتوســع فــي هــذا الاطــال  فــرص ال-03

ال تتوفر بيوه التعبتة والتغلي   تلى أخرس لحد من التوسع في الاطال  ظام النال المتبع من منطاه ا
 . للنباتاه الطبية 

ي علـــى التـــوال مـــن االصـــنائ المحـــدده فـــي الدراســـه كا ـــد  ان اك ـــر المحاصـــيل التـــي يـــتم زراعتهـــا -02
منهــا المــادي بســبب ان العائــد  بــابو ج   تحصــالبان  تريحــان  تزعتــر فارســي تميرميــه ت عنــع ت زعتــر

 . عال
ه حتبـراه الصــصـدير هـي فاــ  التـي يـتم فحصـها فـي مخ% الجـاهزه للت20المنتجـاه والتـي  سـبتها  -02

حليــا ال يـــتم بينمــا الــذي يـــتم تســوياه م تالعامــه للحصــول علــى شـــهاده صــحيه تضــمن ســـالمتها الغذائيــه 
 فحصه .

 

 االستنتاجات: 1.1
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تبين ان المزارعين اللذين لاومون بتصدير منتجاتهم واللذين يبيعو ها للتجار والمؤسساه كا د لديهم  -0

وأعلــــى إدرام الهميـــــه ودور فــــرو  فــــي االجابــــه خاصــــه فــــي مجـــــال ســــالمه المنــــتج فــــي المزرعــــه 
واللـــذين لصـــدرون  غين للعمـــل وذوي دخـــل عـــالين المتفـــر وان المـــزارع تالممارســـاه الزراعيـــه المتبعـــه

وأعلــى إدرام الهميـــه ودور  فــي مجــال الســالمه الشخصــيها تــاجهم كا ــد لــديهم فــرو  فــي االجابـــه 
وان المــزارعين المنتســبين للجمعيــاه والملتــزمين بــدليل ارشــادي كا ــد  ت الممارســاه الزراعيــه المتبعــه

وأعلى إدرام الهميــه ودور الل عمليــه التصــنيعلــديهم فــرو  فــي االجابــه فــي مجــال ســالمه المنــتج خــ
مشـاركه المـزارعين فـي الـام الحاـل والمشـاهداه لجعلهـم لاتنعـون كما ان تالممارساه الزراعيه المتبعه

ســـالمه الغذائيـــه خاصـــه فـــي مجـــالين بشـــكل اكبـــر بـــدور الممارســـاه الزراعيـــه المتبعـــه فـــي تحايـــق ال
المزارعـون اللـذين ينـوون الحصـول علـى شـهاده  تئيـه  الل التصـنيع والسـالمه الغذاسالمه المنـتج خـ 

 جوده هم االك ر اهتمام في دور الممارساه الزراعيه المتبعه في تحايق السالمه الغذائيه .
مـــن التســـميد لكــن عنـــد ســـؤال المــزارعين فيمـــا بعـــد عـــن العمليــاه الزراعيـــة التـــي لاـــوم بهــا المـــزارل  -8

غيــر جيــد  فــي الممارســه الزراعيــه  فــي التســميد دام واســتخدام المبيــداه فاــد تبــين ان هنــام اســتخ
غيـر سـليم للمبيـداه الزراعيـة فـي مكافحـة االفـاه التـي تصـيب النباتـاه الطبيـة. ويشـمل واستخدام 

 هذا االستخدام النولت الكمية و فترة االمان.
مختلفــة تبــين أن معظــم المــزارعين لســتفيدون مــن ايرشــاد الزراعــي الماــدم مــن المؤسســاه الزراعيــة ال

وال يوجــد اهتمــام وارشــاد موجهــه لهــذا الاطــال مــن خــالل  بشــكل أو بــآخروليس فاــ  مــن وزاره الزراعــه
كمـا تبـين بــدن المؤسسـاه غيـر الحكوميــة هـي أك ـر خبـره  مــن الحكوميـه ممـا لشــجع  توزاره الزراعـه 

 المزارعين على اللجوء لهذه المؤسساه اك ر من المؤسساه الحكومية 
ن يبيعــون ا تـــاجهم مــن خــالل التصـــدير ومــن خــالل الحســـبه والشــركاه والتجــار هـــم المزارعــون الــذي -3

االك ــر اهتمــام بالايــام بالممارســاه الزراعيــه الســليمة لتحايــق الســالمه الغذائيــه   ســالمه المنــتج فــي 
 المزرعه والسالمه الشخصيه  .

عاه واأل ظمة التي تخ  تبين بدن معظم المزارعين ليس لديهم معلوماه كافية عن الاوا ين والتشري -2
 السالمه الغذائيه للمنتجاه الزراعيه .

ن اللـذين لاومـون بعمليـه التصـدير هـم فاـ  منـتج الغـذائي عاليـه جـدا والمزارعـو تكلفه فح  سالمه ال -2
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وال يوجـــد جدلـــه مـــن قبـــل مـــوظفي  تاللـــذين لاومـــون بـــاجراء الفحوصـــاه الخاصـــه بالســـالمه الغذائيـــه 
 يؤدي الى عرقله عمليه التصدير .الصحه العطاء النتيجه مما 

 تالزراعيـه الجيـده الواجـب اتباعهـا لفصـل الممارسـاه تال يوجد دليل ا تاجي خاص بالنباتاه الطبيـه  -1
والضا ال تتوفر أي معلوماه على مواقع اال تر د حول الممارسه الزراعيه الجيده الخاصه لللنباتـاه 

 الطبيه .
وجد أي وزاره بعمليه الرقابه والضـب  علـى الاطـال مـن بدالـه قابه على الاطال  معدومه حي  ال تالر  -2

 الزراعه الي تجهيز المنتج .
وال يـــتم اعتمـــاد  تال يـــتم اســـتخدام ا ظمـــة الجـــوده فـــي المـــزارل علـــى اخـــتالئ مســـاحاتها بشـــكل فعـــال -2

 سجاله خاصه بالمحصول والعاملين في المزرعه .
 مياه  . تاسمده  تعاليه   مبيداه تبين ان اسعار مدخاله اال تا  للنباتاه الطبيه   -8

تبـــين ان هنـــام ضـــع  فـــي التكنولوجيـــا والبنيـــه التحتيـــه ال ظمـــه  للتســـويق وضـــع  فـــي ا شـــطه   -01
 التصنيع الغذائي .

المنتجاه التي يتم تسوياها محليا ال يتم اجراء فحوصاه السالمه الغذائيه عليها وا ما يتم تسـوياها  -00
 يق على اصطحابها لشهاده صحيه .مباشره دون االهتمام من خالل التسو 
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 التوصيات 1.1
 

عتـرض سـبيل قطـا  النباتــات ولتـذليل الصـعاب الملزمـه التــي ت بعـد االطـال  عـى اسـتنتاجات الدراســة
 فقد تم وضع التوصيات التالية الطبيه 

ويق  مـن خـالل تعزيـز منظمـاه المـزارعين وا شـاء تعاو يـاه للتسـ التاليـه نام حاجه التخاذ التـدابيره-0
 . تا  وزياده العائداه زياده قصوهوضب  تكالي  اال

بشكل اكبر لما لحااـه مـن فوائـد عديـدة من خالل الحكومه  زيادة االهتمام باطال النباتاه الطبية   -8
 . في المجال االقتصادي والتغذوي 

عــةت خــالل فــي جميــع المراحــل فــي المزر حــول الممارســاه الزراعيــه الجيــده  زيــادة توعيــه المــزارعين -3
 عملية التصنيع والسالمة الشخصية وذلك من اجل تحايق سالمة المنتج.

بــذل المزيــد مــن الجهــد فــي مجــال اعــداد الكــوادر الفنيــه علــى المســؤلين عــن العمــل االرشــادي لجــب  -2
هـا فـي مجـال تصـدير الحاصـاله الزراعيـه ن  شر الرسائل االرشـادله الموصـى بعلميا ومهنيا لضما
 فه عامه غير التاليدله بص

ضــرورة تك يــ  الجهــود مــن قبــل المؤسســاه  العاملــة فــي الاطــال الزراعــي بزيــادة ورفــع كفــاءة ايرشــاد  -2
الذي تادمه هذه المؤسساه  للمزارعين بشكل عام ولمزارعي النباتاه الطبيه بشكل خاص سواء ارشاد 

للمهندســين الــزراعين تصــميم وتنفيــذ دوراه تدريبيــه تدهيليــه  تزراعــي او ارشــاد خــاص بســالمه المنــتج 
 تهدئ الكسابهم مهاراه جديده واطالعهم على  تائج البحوث العلميه الحدي ه

رعين فاـــ  لتحايـــق الســـالمة الغذائيـــة لكـــن لجـــب التوضـــيح اوعـــي المـــز عـــدم االعتمـــاد علـــى معرفـــة و  -1
وفح  لمنتجاه وهنـام امكا يـة لترجيـع البضـائع و وضـع وتتبع للمزارعين ان هنام عملياه رقابة 

 .الضا على المنتجاه المسوقه محليا  اوباهع
ضــروره تـــوفير تشـــريعاه خاصـــه بالغــذاء تتصـــل بشـــكل و يـــق بســالمه المســـتهلك بحيـــ  تتنـــاول كافـــه  -1

 قضالا االغذله وتحايق سالمتها 
االهتمـام أك ـر مــن قبـل المنظمـاه العاملــة فـي الاطــال الزراعـي بتوضـيح األمــور الاا و يـة والتشــريعاه  -2

م ألـة تخ  السالمه الغذائيه ت حي  تبين بدن المزارعين فـي منطاـة الدراسـة لـيس لـديهواأل ظمة التي 
 معلوماه حول هذه المواضيع



 

151 

ضــرورة تركيــز المنظمــاه العاملــة فــي الاطــال الزراعــي علــى تاــدلم ايرشــاداه الالزمــة والــدعم الــالزم  -8
يع عـــاملين فـــي تصـــنللجمعيـــاه الزراعيـــة بشـــكل عـــام وللجمعيـــاه النســـوية بشـــكل خـــاص الن معظـــم ال

راعيـــه الجيـــده النباتـــاه الطبيـــه هـــن مـــن النساءواتضـــح ان المنتســـبين للجمعيـــاه يتبعـــون الممارســـه الز 
 خاصه خالل التصنيع من خالل عمل دليل خاص با تا  النباتاه الطبيه وتصنيعها.

ون لكـ العمل على ا شاء مختبر وطني لفحـ  سـالمه االغذلـه المسـوقه محليـا او المعـده للتصـدير -01
 . تحد مسؤليه وزاره الزراعه 

وتجهيــز دليــل ضـروره تبنــي قطــال النباتـاه الطبيــه مــن قبــل الحكومـه والعمــل علــى تنميتـه وتطــويره  -00
 .خاص با تا  النباتاه الطبيه حسب الممارساه الزراعيه الجيده 

مــن خــالل ه الخاصــه بالممارســاه الزراعيــه الجيــدالت ايفيــه لخاصــة بتنفيــذ البــرامج الميزا يــه اتــوفير   -08
 ا شاء شيكاه التواصل االجتماعي .

تــه والتغليــ  لضــمان بالعمــل علــى تطــوير المنــتج الــوطني مــن حيــ  الجــوده والســعر واالهتمــام بالتع-13
 منافسه المنتج في السو  المحلي والخارجي .
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 المزارعين من المبحوثين يخص لذيوا للدراسة كأداة استخدامه تم الذي (: االستبيان1ملحق )
 الرحيم الرحمن هللا بسم

 
           رقم االستمارة: ............                        

 جامعة القدس 
 كلية الدراسات العليا

 
 تخصص: بنا  مؤسسات وتنمية موارد بشرية

 
...................... حضرة الفاضل/ة: ..................................................

 المحترم/ة
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 
 تاوم الباح ة بإجراء دراسة بعنوان :        

 
الضفة الغربية من  فيدور الممارسات الزراعية المتبعة فيتحقيقالسالمة الغذائية في النباتات الطبية )

 (وجهة نظر المزارعين
اه االستبا ة بموضوعية علما بان إجابتكم ستعامل بسرية تامة ولن لذا يرجى ايجابة على فار        

 تستخدم إال ألغراش البح  العلمي.
 شاكرين لكم حسن تعاونكم

 : اسمهان ذروف ةالباحث
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 القسم األول: معلومات شخصية
 اسم المزارل:....................................

 ا  ى             ذكر             الجنس : -0
 _____________________:عمر المزارل -8
 جامعي    ا وي  ابتدائي         أمي        : المؤهل العلمي -3
 10اك ر من  6- 10       2- 5    واحد دو م  :مساحة االرش -2
 المنطاة ..................... -2
 مشاركة استتجار            ملك            ول الحيازة الزراعية:  -1
 غير متفرو لمهنة الزراعة متفرو  لمهنة الزراعة      التفرو للعمل الزراعي: -2
 عالي جدا متوس  عالي    قليل         قليل جدا       مستوس الدخل: -2
 ال      عم       اال تساب لجمعية:  -8
 

 ول حصالمالقسم الثاني: 
موعد  المحصول الرقم

 القطف
 عدد مرات 
 القطف

 الفترة بين ا
لقطفة 
 واالخرى 

كمية 
االنتاج 
االخضر 
 )موسم(

سعر البيع 
للمنتج  
اخضر)لك
 ل كغم(

كمية 
االنتاج 
 جاف 

سعر جاف 
 (كغم(

0         
8         
3         
2         
 

 .......   السعر لكل كغم..............................  المصنع في الموسم:...........كمية اال تا
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 القسم الثالث: العمليات الزراعية
 السعر للوحدة الكمية الكلية الوحدة العملية الرقم

    تعايم االرش الشمسي 0
    تعايم االرش الكيماوي  8
    حرا ة 3
    عمال 2
    تسميد اساسي سوبر 2
    تسميد اساسي امو يام 1
    تسميد راسي امو يام 2
    تسميد راسي فوسفاه 2
    تسميد راسي بوتاس 8

تسميد راسي  01
 مركب.................

   

    الري  00
 معلومات حول استخدام المبيدات

الكمية )سم لكل  اسم المبيد الرقم
 لتر او لكل دونم(

عدد مرات الرش  اآلفة 
 خالل الموسم

 مانفترة اال وقت الرش

0.        
8.        
3.        
2.        
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 في المكان المناسب:× القسم الرابع:  الرجا  وضع إشارة 
 سالمة المنتج في المزرعة 

موافق  الفقرة الرقم
 جدا

معارض  معارض محايد موافق
 بشدة

      االتزام بفترة االمان  .0
      ا وال المبيداه مسموحة من الوزارة   .8
      سب التعليماه المرفاة بالعبوهكمية المبيد ح  .3
      االلتزام بإجراءاه السالمة العامة في المزرعة  .2
      تعايم التربة قبل الزراعة  .2
      اتبع طر  تسميد من خالل مياه الري فا   .1
      اعطي كمياه سماد مناسبة حسب التوصياه  .2
      اتبال طر  حصاد  ظيفة  .2
      حصول باالعفانالحرص على عدم تلوث الم  .8

      الحرص على عدم تلوث المحصول بالحشراه  .01
  سالمة المنتج خالل عملية التصنيع 
موافق  الفقرة الرقم

 جدا
معارض  معارض محايد موافق

 بشدة
      طر  تجفي  ومكان مناسبة 1
      كمية ملح ليمون مناسبة  كم الكمية المناسبة  1
      صول باالعفانالحرص على عدم تلوث المح 1
      الحرص على عدم تلوث المحصول بالحشراه 1
       ظافة مكان العمل 2

 السالمة الشخصية
معارض  معارض محايد موافق موافق جدا

 بشدة
 الفقرة

 الرقم
 0 ارتداء مالبس خاصة لرش المبيداه       
 8 االلتزام باوقاه الرش المناسبة       
 3 بعد الرشغسل اليدين        
 2 استعمال عبواه المبيداه       
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 :والرقابة القسم الخامس : االرشاد والتوعية
         تتلاى خدماه ارشادلة:    عم        ال 
 ......................مصدرها ان وجد 
 المشاركة بدوراه متخصصة:    عم         ال 
 حضور الام حال زمشاهداه:    عم          ال 
  هنام مؤسسساه رقابية تشرئ على المزرعة:   عم         الهل 
 هل تلتزم بدليل ا تاجي:   عم       ال 
 هل تحصل على شهادة جودة:   عم      ال 
 هل تلتزم بالتشريعاه الخاصة بسالمة الغذاء:   عم       ال 

 
 القسم السادس: التسويق

 يبال:     محلي    تصدير  اي تا 
 تجار     حسبة     شركاه      مؤسساه      مباشر من المزارلقنواه التسويق:  

 
 مع جزيل الشكر
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 ( : أسما  وعناوين المحكمين لالستبيان )أداة الدراسة(:1ملحق)
 العنوان اسم المحكم الرقم
 ابو ديس –جامعه القدس  د. عبد الوهاب الصباغ 1

 ابو ديس –جامعه القدس  د. منصور ذرابه 1
 اريحا –المشرو  االنشائي العربي  رذوثيبالد عزيز  1
 وزاره الصحه الفلسطينيه-مدير عام التخطيط  أ.عال  ابو الرب 1
 اريحا –جامعه القدس المفتوحه  يوسف عريقات . أ 1
 وزاره التربيه والتعليم العالي مروان زهد . أ 1
 وزاره الزراعه  مدير دائره االحصا  الزراعي  أ . رياض الشاهد 1
 مؤسسه المواصفات والمقاييس اديب أ . 1
 وزاره الزراعه  االداره العامه لوقايه النبات  شادي درويش . أ 1
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 :الطبيةنباتات لعلى ان ولمزارعالتي يستخدمها ا(: المبيدات 1ملحق)
 البابونج-1

 : المبيدات التي يستخدمها المزارعين  االلتزام بتركيز الرش وفترة االمان وصحة موعد1.1ملحق 
 الرش لمحصول البابونج.

 صحة موعد الرش االلتزام بفترة االمان انطباق االفة تزام بتركيز الرشلاال  النسبة العدد المبيد

 سكور

1 10.0% 

ذير ملتزمون بتركيز 
الرش المسموح فيه 

 لتر –ذم  .11وهو

هو مبيد فطري حيث 
يتم استخدامه 

للصدا  والفطريات 
واللفحه من قبل 

 المزارعين 

 % التزام ..1 
 

 % التزام ..1

 سفسان
2 20.0% 

ذير ملتزم حيث حسب 
التعليمات تكون النسيه 

11  % Gr 

للتربس والعناكب  
وهو يستخدم 

 للحشرات 

 % التزام  ..1 ذير ملتزم

 ديكرازول

2 20.0% 

ذير مصرح فيه من 
وزاره الزراعه ال يجوز 

 استخدامه محرم 

مبيد من الداخل يتم  ----------
عليه وفتره  الحصول

االمان الموصى بها 
يوم لكن المزارعين  11

فتره االمان التي 
يعتمدوها بخصوص هذا 

 يومانالمبيد 

 ال يجب استخدامه 

 يوطركس

2 20.0% 

عدم االلتزام حيث ان 
الكميه المصرح فيها هي 

لتر والتركيز –ذم  .11
–ذم  ..1المستخدم 

 لتر 

يستخدم للعناكب وهو 
 مبيد حشري 

 % التزام ..1 م ذير ملتز 

Signum 

3 30.0% 

يتم استخدامه كمبيد 
حشري للعناكب وهو مبيد 

 (26.7 + 6.7)فطري )
% 

ليس حشري انما 
فطري وفي هذه 
الحاله ال يفي 

 بالغرض 

ملتزم  لكن هو مبيد 
فطري وهنا يستخدم 

 للحشرات 

 % التزام ..1

  10 100.0%     
 
 الحصالبان -1
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يستخدمها المزارعين  االلتزام بتركيز الرش وفترة االمان وصحة موعد  : المبيدات التي1.1ملحق 
 .حصالبانالرش لمحصول 

عدم االتزام بتركيز  النسبة العدد المبيد
عدم صحة  عدم االلتزام بفترة االمان معرفة انطباق االفة الرش

 موعد الرش

signum  1  50.0% 

يستخدم بشكل خاطئ 
كمبيد حشري وهو من 

 1لفطريه المبيدات ا
_____________ 

ملتزم لكنه ال يبيد  _
 الحشرات النه فطري 

__________ 

  % .1  1 ديكرازول 

ذير مصرح فيه من 
  ووزاره الزراعه 

_____________
  

مبيد من الداخل يتم 
الحصول عليه وفتره االمان 

يوم لكن  11الموصى بها 
المزارعين فتره االمان التي 
يعتمدوها بخصوص هذا 

  يوم 1مبيد ال

__________
  

 
 ريحان .1

: المبيدات التي يستخدمها المزارعين  االلتزام بتركيز الرش وفترة االمان وصحة موعد 1.1ملحق 
 الرش لمحصول الريحان.

عدم االتزام بتركيز  النسبة العدد المبيد
 الرش

معرفة انطباق 
 االفة

عدم صحة موعد  عدم االلتزام بفترة االمان
 الرش

signum  1  1.
0.0% 

يستخدم بشكل خاطئ 
كمبيد حشري وهو من 

 _________ 1المبيدات الفطريه 

ملتزم بفتره االمان  النه 
 1المصرح فيه بعد 

ساعات لكن هناك خللك 
في الغرض النه مبيد 

  فطري 

___________ 
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 زعترال -1
رة االمان وصحة موعد : المبيدات التي يستخدمها المزارعين  االلتزام بتركيز الرش وفت1.1ملحق 

 الرش لمحصول الزعتر.
عدم االتزام بتركيز  النسبة العدد المبيد

 الرش
عدم صحة موعد  عدم االلتزام بفترة االمان معرفة انطباق االفة

 الرش
النسبة   18g/L %9. 1 اجريون 

المصرح فيها من وزاره 
الزراعه ولكن المزار  

 لتر –ذم  1يستخدم 

 % التزام ..1 ايام  1ملتزم بالفتره وهي  للعناكب وهومبيد حشري 

اسبرين 
 منزلي

النسبه المصرح فيها  9%. 1
من وزاره الزراعه  لكن 

لتر  1المزار  يستخدم 
للدونم لكن دون تحديد 

النسبه من المبيد 
100g/L 

ذير ملتزم حيث ان فتره  للحشرات يتم استخدامه 
يوم والفتره  11االمان 

التي يلتزم فيها المزار  
 ايام فقط 1

 

مبيد حشري نسبه  %9. 1 افسكت
 .1الماده الفعاله فيه 
% ولكن المزار  
يستخدمه بصوره 

 عشوائيه

ذير ملتزم حيث فتره  للفراش االبيض
ساعات وهو  1االمان 

 ساعات  1يستخدم بعد 

 

ذير ملتزم بتركيز الرش  %9. 1 اوفير
حيث يستخدم نصف 

 –ذم  ..1الكيه للتر 
الكميه لتر في حين ان 

المصرح فيها من وزاره 
ذم  ..1الزراعه هي 

 لتر –

مبيد فطري ويتم 
استخدامه لمعالجه 
 البياض الدقيقي 

ملتزم حيث ان فتره 
ساعات ويتم  1االمان 

يوم  1استخدجمه بعد 
 من المزارعين 

 

ذير ملتازم حيث انه  %9. 1 راوند اب
يزيد من كميه المبيد 
حيث المصرح فيه من 

 .11عه وزاره الزرا
لتر في حين ان -ذم

المزارعين يستخدمون 
 لتر  –ذم  ..1

 

يستخدم بشكل صحيح 
 للعشب

  ملتزم
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عدم االتزام بتركيز  النسبة العدد المبيد
 الرش

عدم صحة موعد  عدم االلتزام بفترة االمان معرفة انطباق االفة
 الرش

ذير ملتزم حيث ان  %9. 1 فارتمك
 11المصرح فيه هو 

ن المزار  لتر ولك –ذم 
 لتر  –ذم  11يستخدم 

ملتزم حيثان الفتره  للعناكب وهو مبيد حشري 
ساعات وهو  1االمان 

 يوم 1يستخدم بعد 

 

ذير مصرح فيه من  %1.8 2 مارشال
 وزاره الزراعه 

ذير مصرح فيه وعند  ________________
االستخدام ال يلتزم بفتره 

يوم  .1االمان وهي 
يوم  1-1ويتم االلتزام ب

 فقط 

___________ 

لم يتم تحديد نسبه  %1.7 2 ديمول
التركيز المستخدمه من 

 قبل المزارعين 

هو مبيد حشري لكن 
يستخدم بشكل خاطي  
على انه مبيد فطري 

وتحديدا للصدا  من قبل 
 المزارعين 

  ذير ملتزم 

-رودميل
 كبريت

ذير ملتزم بكميه  1.7% 2
 تركيز المبيد \و

مبيد فطري يستخدم 
دا  من قبل للص

 المزارعين 

ملتزم حيث فتره االمان 
ساعات والمزار   1

 يوم  1يعتمد 

 

مبيد حشري تركيزه  %3.4 4 تيتان
لتر ولكن  –ذم  ..1

المزارعين لم يحددوا 
الكميه والتركيز 

 المستخدم

ذير ملتزم حيث ان فتره  للدوده 
يوم والمزار   11االمان 

يوم  .1-1يعتمد من 
 فقط

 

ال يوجد التزام بالتركيز  %4.3 5 اوفير
حيث يوصي بتركيز 

لتر لكن  –ذم  ..1
المزارعين يستخدمون 

ذم  ..1- .1ما بين 
 لتر –

ملتزم خيث ان فتره  للبياض الدقيقي 
ساعات  1االمان 

 يوم  1والمزار  يبقى 

 

ذير مصرح فيه من  %4.3 5 دورسبان
 وزاره الزراعه 

ذير ملتزم حيث ان فتره  
م والمزار  يو  11االمان 

يقول يعطي فتره امان 
 يوم 11

 

عدم االتزام بتركيز  النسبة العدد المبيد
 الرش

عدم صحة موعد  عدم االلتزام بفترة االمان معرفة انطباق االفة
 الرش
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ال يوجد التزام بالتركيز  %5.2 6 رودميل
 المحدد 

ملتزم حيث ان فتره  مبيد فطري للعفن 
ساعات  1االمان 

 يوم  1 والمزار  بعد

 

ال يوجد التزام بالتركيز  %6.0 7 فيرتمك
حيث التركيز الموصى 

لتر لكن  –ذم  11فيه 
هناك تفاوت بين 

المزارعين منهم يستخدم 
لتر ومنهم  –ذم  1

 لتر –ذم  ..1يستخدم 

ملتزم حيث ان فتره  حشري للعناكب 
 ساعات  1االمان 

 

التركيز المسموح فيه  %6.9 8 ماتش
سب لتر ح-ذم   .1

وزاره الزراعه لكن 
المزارعين يستخمون 

ذم  ..1-.11تركيز 
 لتر –

يستخدم للدوده وهو مبيد 
 حشري 

ملتزم حيث ان فتره 
 ساعات  1االمان 

 

ال يوجد التزام بالتركيز  %7.8 9 سكور
 .11حيث ان موصى 

لتر منهم يستخدم –ذم 
لتر ومنهم -ذم .1

 دونم –لتر  1يستخدم 

ملتزم حيث ان فتره  
 ساعات  1مان اال

 

  116 100.0%     
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 زعتر فارسي-1
: المبيدات التي يستخدمها المزارعين  االلتزام بتركيز الرش وفترة االمان وصحة موعد 1.1ملحق 

 الرش لمحصول الزعتر الفارسي.
       

م بفترة عدم االلتزا معرفة انطباق االفة عدم االتزام بتركيز الرش النسبة العدد المبيد
 االمان

عدم صحة 
 موعد الرش

ذير ملتزم حيث ان التركيز   %50  1 انتركول 
%  .1الموصى فيه 

والمزرا  يستخدم تركيز 
11.-1..   

لالمراض الفطريه 
ويستخدمه المزار  

 اللفحه تحديدا

   % التزام ..1

ذير ملتزم باتركيز حيث ان   %50  1 ماتش 
-ذم .1التركيز المسموح 

  لتر 

دوده كونه مبيد لل
   حشري 

   % التزام ..1
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 ميرميه -1
: المبيدات التي يستخدمها المزارعين  االلتزام بتركيز الرش وفترة االمان وصحة موعد 1.1ملحق 

 الرش لمحصول الميرمية.
 عدم االلتزام بفترة معرفة انطباق االفة عدم االتزام بتركيز الرش النسبة العدد المبيد

 االمان
عدم صحة 
 موعد الرش

Melamon 

Safsan 

 اتبرون 

 افيسكت

 اكريمكتيت
 ترايسراولترا

 تويبك
 روجر

 فلكور

 موسبالن

 

 ماتش
  

1  1.1% 
  

ذير مصرح فيه من وزاره 
  الزراعه 

  ---------    

ذير ملتزم حيث ان التركيز هو  1.1% 1
لتر  1-1% والمزار  يضع  11

 للدونم 

ن دم لالمراض الفطريه ميستخ
قبل المزارعين وهو مبيد حشري 

 ذير مطابق ()

  ذير ملتزم

ذير ملتزم بالتركيز حيث لم يتم  1.1% 1
تحديد تركيز الرش من قبل 

 المزارعين

مبيد حشري ويستخدم من قبل 
المزارعين للدوده فهو ذير 

 مطابق 

ملتزم حيث فتره 
 ساعات1االمان 

 

لن تركيز الماده  ذير ملتزم حيث 1.1% 1
دونم وهم –ذم .11الفعاله 

 كغم للدونم  1يستخدمون 

يستخدم للعناكب كونه مبيد 
 حشري 

ملتزم حيث ان 
 1فتره االمان 

 ساعات 

 

ذير ملتزم حيث ان تركيز الماده  1.1% 1
 لتر –ذم .11الفعاله 

مبيد حشري ويستخدم من قبل 
 المزارعين للتربس

ذير ملتزم حيث 
مان ان فتره اال

 يوم  11

 

ذير ملتزم حيث ان الماده  1.1% 1
 لتر –ذم  .11الفعاله 

مبيد حشري يستخدم من المزار  
 للتربس 

ملتزم بنفس فتره 
 ايام 1االمان  

 

ذير ملتزم النه يستخدم في ذير  1.1% 1
 تخصصه

مبيد اعشاب ويستخدم من قبل 
 المزار  للدوده

---------
-- 

 

  % التزام ..1 حشري للعناكب مبيد ذير ملتزم 1.1% 1
 1فتره االمان   ذير مصرح باستخدامه 1.1% 1

ساعات وهو 
ملتزم لكنه ذير 

مصرح 
 باستخدامه 

 

ذير ملتزم حيث ان تركيز الماده  1.1% 1
 لتر-ذم ..1الفعاله 

ذير ملتزم بفتره  مطابق النه مبيد حشري 
 11االمان وهي 

 يوم

 

ق النه مبيد حشري ذير مطاب ذير ملتزم  11.1% 1
ويستخدم من قبل المزارعين 

 للدوده 

ملتزم حيث ان 
 1فتره االمان 

 ساعات
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 نعنا -1
: المبيدات التي يستخدمها المزارعين  االلتزام بتركيز الرش وفترة االمان وصحة موعد 1.1ملحق 

 الرش لمحصول النعنا .

 المبيد

عدم االتزام بتركيز  النسبة العدد
 الرش

 عدم صحة موعد الرش عدم االلتزام بفترة االمان طباق االفةمعرفة ان

  %1.1  1  امبليجو

ذير ملتزم  لم يتم 
تحديد النسبه التي 
يضعها  حيث ان 

النسبه المسموح فيها 
من وزاره الزراعه  

  لتر –ذم ..1-.1

ذير مطابق النه مبيد 
حشري ويستخدم للديدان 
ويوجد مبيدات خاصه 

  للديدان 

حيث ان فتره  ذير ملتزم
ساعه  11االمان 
ساعه  11تجريع و

  رش

  

  %1.1  1  بجورون 
ذير ماتز )ذير 

  واضح (
مطابق النه مبيد فطري 

  ويستخدم للفحه 
ملتزم حيث فتره االمان 

  ساعات 1
  

  %1.1  1  سيلكت سوبر
ذير مصرح فيه من 
  خالل وزاره الزراعه 

يمكن المقصود هو البر 
  سوبر 

--------    

  %1.1  1  كونغ فو

يتم استخدامه للدود ه   ذير ملتزم بالكميه  
اال انه هو مبيد حشري 

  

   % التزام ..1

        لم يتم تحديد النو    %1.1  1 مبيد ديدان 
  ----- مبيد اعشاب  ذير ملتزم بالتركيز  %1.1 1 اوليرسوبر

  ملتزم   ذير مصرح استخدامه  %1.1 1 فلكور
   %11.1 1   سكور

ذير ملتزم حيث ان 
 .11المصرح فيه 

ذم ويتم استخدام من 
  ذم  ..1-.1

مبيد فطري ويستخدم 
  للفحه 

    

   
  % التزام ..1  

 .1يستخدم بتركيز  %11.1 1 ماتش
لتر  حسب –ذم 

 توصيات وزاره الزراعه 

ذير مطابق النه مبيد 
حشري لكن يستخدم 

 للدوده

  % التزام ..1
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 (: التسميد1ملحق)
 : انوا  التسميدالتي يستخدمها المزارعين لكل محصول.1ملحق 

تسميد  المحصول
أساسي 
 سوبر

تسميد 
اساسي 
 امونياك

تسميد 
راسي 
 امونياك

تسميد 
راسي 

 فوسفات

تسميد 
راسي 
 بوتاس

تسميد راسي 
 مركب

 اجمالي

 50     25 25 بابونج

 150 75    50 25 حصا لبان

 90 40    25 25 ريحان

 202 40   58 54 50 زعتر

 185 55   60 20 50 زعتر فارسي

 142 62    30 50 ميرمية

 138 23 10  50 20 35 نعنع
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  اللذين تم مقابلتهم (أسما  أصحاب الشركاتالمبحوثين ):(1الملحق)
 الرقم   االسم اسم المصنع المنطاه
شركه مؤته لالستيراد  قلايليه

 والتصدير
 0 د الرحمن ابو ظاهريوس  سعيد عب

  8 الحا  ابو شهاب مطاحن مؤته قلايليه
 3 الاد ابو خيزران شركه اكريبال  الجفتلك
 3 عماد  سيبه  مار الطبيعه العوجا
 2 موسى ابو العاللا شركه ابو العاللا طوباس
 2 عبد النبي ابو ظاهر شركه موا ئ قلايليه
شركه ضراغمه  طوباس

 لالعشاب الطبيه
 1 ضراغمهجهاد 

شركه خيزران فلسطين  طوباس
 لالعشاب الطبيه  

 2 ابو خيزران

 2  اصر العجاوي  سنابل النصر جنين
 8  اصر ابو فرحه شركه كنعان   جنين
 01  عيم العجاوي  شركه النصر جنين
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 ( المقابالت الخاصه مع المبحوثين) المرشدين ( من خالل المجموعات المركزه 1ملحق )
  تسويق النباتاه 8102 تبنت طار ت وزارة الزراعة الفلسطينية تاالداره العامة للتسويق الزراعيأبو ل-0

 الطبية.
  .8102مديرية محافظة طولكرمت قطال النباتاه الطبية في محافظة طولكرم.   تسامر تدروبي -8
  المبيداه 8102 تدرويشت شاديت وزارة الزراعة: االداره العامة لوقالة النباه والحجر الزراعي -3

 المسموح استخدامها في  النباتاه الطبية.
وزاره الزراعه الفلسطينيةت مديرية زراعة طوباست الرقابة على الشركاه  تمجدي تعوده -2

  .8102المصنعةت 
 ت وزارة االقتصاد الفلسطينية.8102فضلت زيادت الشركاه المنتجة للنباتاه الطبية 5-

 تتحليل واقع قطال النباتاه الطبيه تمديريه زراعه قلايليه  تلسطينيه وزاره الزراعه الف ت سرين تبرهم  -1
 8102   

  8102  تتحليل واقع النباتاه الطبيه تزراعه طولكرم مديريه توزاره الزراعه الفلسطينيه تمدمون  تتاله-2
 تلطبيهتحليل واقع النباتاه ا تمديريه زراعه  ابلس توزاره الزراعه الفلسطينيه  تماجد تالخراز -2

 8102  
  8102 تتحليل واقع النباتاه الطبيه  تمديريه زراعه جنين توزاره الزراعه الفلسطينيه ترائد تبشاراه -8

 تتحليل واقع النباتاه الطبيهتمديريه زراعه اريحا  توزاره الزراعه الفلسطينيه  تعبد الغفار  تدوابشه -01
 8102  
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 فهرس المالحق
 

 021 ....... المزارعين من المبحو ين لخ  والذي للدراسة كدداة  استخدامه تم الذي االستبيان : 0ملحق  

 010 ...................................   : أسماء وعناوين المحكمين لالستبيان  أداة الدراسة :8ملحق 

 018 ..............................  : المبيداه التي لستخدمها المزارعون على النباتاه الطبية:3ملحق 

: المبيــداه التــي لســتخدمها المــزارعينت االلتــزام بتركيـز الــرش وفتــرة االمــان وصــحة موعــد الــرش 3.0ملحـق 
 018 .............................................................................. لمحصول البابو ج.

ها المــزارعينت االلتــزام بتركيـز الــرش وفتــرة االمــان وصــحة موعــد الــرش : المبيــداه التــي لســتخدم3.8ملحـق 
 013 ............................................................................ لمحصول حصالبان.

: المبيــداه التــي لســتخدمها المــزارعينت االلتــزام بتركيـز الــرش وفتــرة االمــان وصــحة موعــد الــرش 3.3ملحـق 
 013 .............................................................................. لمحصول الريحان.

: المبيــداه التــي لســتخدمها المــزارعينت االلتــزام بتركيـز الــرش وفتــرة االمــان وصــحة موعــد الــرش 2.3ملحـق 
 012 ............................................................................... لمحصول الزعتر.

مبيــداه التــي لســتخدمها المــزارعينت االلتــزام بتركيـز الــرش وفتــرة االمــان وصــحة موعــد الــرش : ال2.3ملحـق 
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