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الممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى المنتجات في مسالﺦ

الدواجف بالمحافظات الشمالية( ،)2019-2018آخذاً في االعتبار تقييـ جودة وصحة لحوـ الدواجف

المنتجة في مسالﺦ الدواجف في المحافظات الشمالية وتقييـ الوضع الصحي والبنية التحتية ودرجة التزاـ
ىذه المسالﺦ بتطبيؽ الشروط الصحية والمعايير العالمية ،فقد قاـ الباحث بإتباع المنياج الوصفي

والتجريبي.

أُجريت الدراسة في المحافظات الشمالية وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مسالﺦ الدواجف المرخصة و

التي تحمؿ ترخيصا مف و ازرة اإلقتصاد الوطني والحاصمة عمى إذف تشغيؿ مف و ازرة الزراعة حيث

كاف عددىا ( )6مسالﺦ (  5مسالﺦ دواجف ومسمﺦ واحد حبش).

تمثمت عينة الدراسة بأخذ عينات مف منتجات الدواجف حيث تـ أخذ ( )30عينة مف الدجاج الالحـ

مف كؿ مسمﺦ دواجف مف أصؿ ( )5مسالﺦ ،و تـ رفض عينة واحدة وبالتالي بقي  149عينة و25
عينة مف مسمﺦ الحبش الوحيد إلجراء الفحوصات المخبرية ،باالضافة إلى تصميـ استبانة مقابمة تـ

إجراؤىا مع المدراء التنفيذيف لتمؾ المسالﺦ.

تمتعت استبانات الد ارسة بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات ،وتـ استخداـ التك اررات النسبية واستخداـ
المتوسطات الحسابية ومقاييس النزعة المركزية وأختبارات ( ) One sample T Testومصفوفة

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

أظيرت الدراسة بأف تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في مسالﺦ الدواجف

المرخصة بالمحافظات الشمالية كانت بدرجة كبيرة حيث تبيف بأف نسبة التطابؽ لمعينات المفحوصة قد

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

أظي ػ ػ ػػرت الد ارس ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػدـ وج ػ ػ ػػود فروق ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي إجاب ػ ػ ػػات المبح ػ ػ ػػوثيف ح ػ ػ ػػوؿ م ػ ػ ػػدى تطبي ػ ػ ػػؽ الش ػ ػ ػػروط
الص ػ ػ ػػحية وأثرى ػ ػ ػػا عم ػ ػ ػػى س ػ ػ ػػالمة المنتج ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي مس ػ ػ ػػالﺦ ال ػ ػ ػػدواجف بالمحافظ ػ ػ ػػات الش ػ ػ ػػمالية تع ػ ػ ػػزى

لممتغيرات الضابطة( موقع المسمﺦ ،الوظيفة ،المؤىؿ العممي ،الدواـ ،سنوات الخبرة).

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

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

مس ػ ػػالﺦ ال ػ ػػدواجف مػ ػ ػف خ ػ ػػالؿ اعتم ػ ػػاد الممارس ػ ػػات الص ػ ػػحية لتحقي ػ ػػؽ المنت ػ ػػوج الني ػ ػػائي الس ػ ػػميـ ونظ ػ ػػاـ

ح

الياسب( )HACCPو تطوير نظاـ ترخيص المؤسسات الغذائية والعمؿ عمػى زيػادة المسػالﺦ المرخصػة
في الػوطف وتشػجيع البحػث العممػي وذلػؾ بتوجيػو طػالب الجامعػات إلجػراء د ارسػات متخصصػة لمعرفػة
مدى تموث منتجات الدواجف في المسالﺦ والنتافات غير المرخصة.
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The extent of application of sanitary and hygenic conditions and their
impact on products in poultry slaughterhouses in northern governorates
Prepred by: Abedelrhman Ahmad
Supervisor:Dr.Mansour Garabeh

Abstract:
This study aims to investigate the extent to which health conditions and hygienic standards
affect products in poultry slaughterhouses in the Northern Governorates (2018-2019).
Taking into consideration the quality and health of poultry meat produced in poultry
slaughterhouses in the northern governorates, hygienic condition and international
standards as the researcher follows the experimental descriptive curriculum.
The study is carried out in the northern governorates, and is composed of all poultry
slaughterhouses licensed by the Ministry of National Economy and by the Ministry of
Agriculture whose number is (6) slaughterhouses.
The sample of the study consists of taking samples of poultry products, where (30) samples
of broiler chickens were taken from (5) slaughters and one was rejected, while (149) and
(25) samples of Turkey slaughterhouses were left for laboratory tests. In addition to that,
the researcher designed interviews with the executive directors of these slaughterhouses to
fill a predesigned questionnaire.
The questionnaire is used with a high degree of reliability and consistency. Relative
frequencies, the use of arithmetical averages, central tendency measures, One sample T
Test, Pearson Correlation, and one way ANOVA test were used to answer the study
questions and hypotheses.
Results showed that the application of health conditions and their effect on the safety of the
products in the licensed poultry slaughterhouses in the northern governorates was very
high. It was found that the match ratio of the samples examined reached (98.9) for the total
score, where the total number of samples corresponded to (172) samples out of (174)
samples, pointing out that (1.1%) of chicken samples were contaminated in the first
slaughterhouse.
The study showed that there were no differences in respondents' answers to the extent of
applying health conditions and their effects on the safety of products in poultry
slaughterhouses in northern governorates due to demographic variables (slaughterhouse
location, job, education, duration, years of experience).
Moreover, a statistically significant inverse relationship was approved between the extent
of applying the hygienic conditions of the slaughterhouse, the producer and the workers in
poultry slaughterhouses and the axis of contamination of their products with salmonella
bacteria.
One of the most important recommendations of this study is to develop a program for
sampling and testing periodically and continuously to ensure the safety of slaughterhouse
products before marketing them, and to develop self-control systems in poultry
slaughterhouses by adopting health practices to achieve the final end product and HACCP
system, and to improve the system of issuing a license for the food companies and to
increase the number of officially licensed slaughterhouses and encourage scientific
research by directing university students to conduct specialized studies to find out the
extent of contamination of poultry products in the unlicensed slaughterhouses and
unlicensed local natafat shops.
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الفصل األول
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 .1اإلطار العام لمدراسة

 -1.1المقـدمـة
تشػػيد صػػناعة الػػدواجف عمػػى المسػػتوى العػػالمي تقػػدما ممحوظػاً كونػػو المسػػؤوؿ عػػف إنتػػاج لحػػوـ الػػدواجف
وب ػػيض المائ ػػدة وب ػػيض التفػ ػريﺦ ،وأص ػػبحت تربيتي ػػا بالغ ػػة األىمي ػػة م ػػف ناحي ػػة مس ػػاىمتيا ف ػػي النش ػػاط

االقتصػػادي واإلنتػػاجي والتجػػاري ،أو مػػف ناحيػػة أىميتيػػا فػػي سياسػػات تػػأميف الغػػذاء وبخاصػػة البػػروتيف

الحي ػواني .وتعتبػػر صػػناعة الػػدواجف مػػف الصػػناعات الميمػػة والكبي ػرة فػػي مجػػاؿ تنميػػة الثػػروة الحيوانيػػة
وتوفير فرص العمؿ.

يعػػد قطػػاع صػػناعة الػػدواجف مػػف القطاعػػات الواعػػدة فػػي فمسػػطيف والتػػي ليػػا أثػػر كبيػػر فػػي اإلقتصػػاد
الفمسػػطيني كمػػا أف اسػػتيالؾ الػػدواجف ومنتجاتيػػا منتشػػر بشػ ٍ
ػكؿ كبيػػر إلعتبػػارات صػػحية ,واحتػواء لحػػوـ
الدواجف عمى البروتيف وقمة الدىوف كما أف لحوـ الدجاج ال تحتوي عمى الدىوف المتحولة والتػي تسػاىـ
في أمراض القمب والتي تكوف مرتفعة في لحوـ األبقار واألغناـ ،كما تدخؿ االعتبػارات اإلقتصػادية فػي

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

شػػكؿ وجػػود المسػػالﺦ الحديثػػة عػػامالً ميم ػاً فػػي الحفػػاظ عمػػى سػػالمة المنتجػػات وخاص ػةً إذا كانػػت تمتػػزـ
أف المنتجػػات صػػالحة لالسػػتيالؾ اآلدمػػي
بالعمػػؿ تحػػت الشػػروط الصػػحية والمعػػايير العالميػػة لضػػماف ّ
وتخمو مف أي مموثات قد تتسبب في انتقاؿ األمراض المنقولة مف خالؿ الغذاء إلى المستيمكيف.

مف المتعارؼ عميو عالمياً أف تناوؿ واستيالؾ لحـ الدجاج ىو أحد المصػادر الرئيسػية لمبكتريػا المسػببة
لألمػراض المنقولػػة عػػف طريػ ِ
ؽ األغذيػػة  ،خاصػةً بػػأف ىنالػػؾ بعػػض تجػػار الػػدواجف الػػذيف يقومػػوف بػذبح
الدجاج في نتافات صغيرة دوف نظافػة جيػدة  ،ممػا يميػد الطريػؽ لمبكتيريػا الضػارة لتمويػث لحػـ الػدجاج.
لذلؾ فإف البكتيريا سواء كانت مسببة لألمراض أو غير ممرضة موجودة بشكؿ عاـ عمى الػدجاج الخػاـ

أو غير المطيو مثؿ أي طعاـ قابػؿ لمتمػؼ .فالمموثػات تنتقػؿ إلػى لحػوـ الػدواجف إمػا مػف خػالؿ الطيػور

الحية القادمة إلى المسمﺦ مف المزارع والتي قد تكوف حاممةً أو مصابةً بأمر ٍ
اض قد تنتقػؿ إلػى المسػتيمؾ
ّ
أو مف خالؿ التمػوث بالمموثػات خػالؿ التعامػؿ مػع الطيػور المذبوحػة خػالؿ عمميػات اإلنتػاج داخػؿ بيئػة

المسػػمﺦ .ومػػف خػػالؿ اإلدارة السػػميمة وااللت ػزاـ بالتعميمػػات والشػػروط الصػػحية فػػي المسػػالﺦ سػػيؤدي ذلػػؾ
1

حتمػاً إلػػى انخفػػاض نسػػبة التمػػوث إلػػى الحػػد األدنػػى خػػالؿ عمميػػات اإلنتػػاج وبالتػػالي إنتػػاج لحػػوـ دواجػػف
ذات جودة عالية تناؿ رضا المستيمكيف

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

وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في

مسالﺦ الدواجف بالمحافظات الشمالية مف خالؿ دراسة مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى
وتكوف مجتمع الدراسة
سالمة المنتجات في مسالﺦ الدواجف بالمحافظات الشمالية (،)2019-2018
ّ
مف جميع مسالﺦ الدواجف المرخصة و التي تحمؿ ترخيصاً مف و ازرة اإلقتصاد الوطني والحاصمة عمى
إذف تشغيؿ مف و ازرة الزراعة حيث كاف عددىا ( )6مسالﺦ (  5مسالﺦ دواجف ومسمﺦ واحد حبش).

تمثمت عينة الدراسة بأخذ عينات مف منتجات الدواجف حيث تـ اخذ ( )30عينة مف الدجاج الالحـ

مف كؿ مسمﺦ دواجف مف أصؿ ( )5مسالﺦ ،تـ رفض عينة واحدة وبالتالي بقي  149عينة و 25عينة
مف مسمﺦ الحبش الوحيد إلجراء الفحوصات المخبرية ،باإلضافة إلى تصميـ استبانة مقابمة تـ إجراؤىا
مع المدراء التنفيذيف لتمؾ المسالﺦ.

ولتحقيػػؽ اليػػدؼ المنشػػود مػػف الد ارسػػة تػػـ تنػػاوؿ الفرضػػية التػػي تشػػير بأنػػو ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة

إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة )

 ( 0.05≥αبػػيف متوسػػطات اسػػتجابات العينػػة حػػوؿ مػػدى تطبيػػؽ

الشػػروط الصػػحية وأثرىػػا عمػػى سػػالمة المنتجػػات فػػي مسػػالﺦ الػػدواجف تعػػزى لممتغيػرات الضػػابطة( موقػػع

المسػػمﺦ ،الوظيفػػة ،المؤىػػؿ العممػػي ،الػػدواـ ،سػػنوات الخب ػرة) ،والفرضػػية التػػي تػػنص عمػػى أنػػو ال توجػػد
عالقػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )0.05 ≤ αبػػيف تمػػوث منتجػػات المسػػالﺦ ببكتيريػػا
الس ػػالمونيال وب ػػيف م ػػدى تطبي ػػؽ الش ػػروط الص ػػحية( الخاص ػػة بالمس ػػمﺦ والمن ػػتج والع ػػامميف) ف ػػي مس ػػالﺦ

الدواجف.

تضمنت الدراسة ستة فصوؿ حيث اشػتمؿ الفصػؿ األوؿ اإلطػار العػاـ لمد ارسػة ,و تنػاوؿ الفصػؿ الثػاني

دراسةً نظريػة معمقػة لإلطػار النظػري والد ارسػات السػابقة ،فػي حػيف اشػتمؿ الفصػؿ الثالػث عمػى منيجيػة
الد ارس ػػة اواجراءاتي ػػا ،و اش ػػتمؿ الفص ػػؿ ال ارب ػػع نت ػػائج الد ارس ػػة ومناقش ػػتيا وف ػػي الفص ػػؿ الخ ػػامس توص ػػؿ

الباح ػػث إل ػػى االس ػػتنتاجات والتوص ػػيات اليام ػػة ,وأخيػ ػ اًر اش ػػتمؿ الفص ػػؿ الس ػػادس عم ػػى تنظ ػػيـ الم ارج ػػع
والمالحؽ وفؽ ما وردت في متف الرسالة.

ومػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف أىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الم ارجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تناوليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مواصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػفة ىيئػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الدسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتور الغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذائي رقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ
 ) CAC/RCP,2005(.الخاص ػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػػي مدون ػ ػ ػ ػػة الممارس ػ ػ ػ ػػات الص ػ ػ ػ ػػحية لمح ػ ػ ػ ػػوـ ود ارس ػ ػ ػ ػػة (عب ػ ػ ػ ػػد
الرحمف خميفة  )2018ودراسة ( .)Swayne, D. E., & Glisson, J.R.2013

2

وقػػد واجػػو الباحػػث بعػػض المشػػاكؿ والمعيقػػات كصػػعوبة التواصػػؿ مػػع ذوي العالقػػة )األطبػػاء البيط ػرييف
ِ
ِ
توفير أدوات الفحػص لممختبػر
لطبيعة عمميـ الميمية باإلضافة إلى صعوبة
المشرفيف) في المسالﺦ نظ اًر
المركزي الجراء الفحوصات الالزمة لمسالمونيال.
 -2.1مشكمـة الدراسـة
تتمخص مشكمة الدراسة في "مدى تطبيؽ الشروط الصحية وأثرىا عمى سالمة المنتجات في

مسالﺦ الدواجف بالمحافظات الشمالية" (.)2019-2018
 -3.1أىميـة الدراسـة
مما يمي-:
تنبع أىمية الدراسة ّ

أىمية قطاع الدواجف في فمسطيف و اعتماد أغمب المواطنيف عمى استيالؾ لحوـ الدواجف لعدة

ٍ
صحي وبعضيا اآلخر اقتصادي بيدؼ التوفير .
أسباب منيا ما ىو
ّ
الصحية عامالً ميماً في التقميؿ مف إنتشار
 .1يعد إنشاء المسالﺦ الحديثة والممتزمة بالشروط
ّ
أمراض الدواجف مف خالؿ التطبيؽ الصارـ ألنظمة األمف الحيوي في مرافؽ المسالﺦ.

ٍ
بشكؿ صحي
المجمد
المبرد والدجاج
 .2تضمف المسالﺦ الجيدة توفير الدجاج الالحـ الطازج
ّ
ّ
ومناسب.
 .3يقمؿ التزاـ المسالﺦ بتطبيؽ الشروط الصحية مف األمر ِ
اض المنقولة مف خالؿ الغذاء الحيواني
المنشأ.
 .4يحافظ وجود المسالﺦ المطبقة لمشروط الصحية والمعايير العالمية عمى البيئة مف الكثير مف
المموثات مف روائح كريية ،مخمفات عمميات الذبح ،انتشار الحشرات وغيرىا.
 .5يعطي التزاـ المسالﺦ بالشروط الصحية صورةً حضاريةً لممدف والقرى مف خالؿ تنظيـ عمميات
الذبح والعمؿ عمى التقميؿ مف ظاىرة الذبح العشوائي داخؿ النتافات.
ِ
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