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التلوث الغذائي

Food Pollution

واء يتعرض الغذاء خالل مراحل إنتاجه المتعددة إلى التلوث بصوره المختلفة س

ي تنتقل البيولوجية منها أو الكيميائية مما يجعله وسيلة سريعة لنشر األمراض الت

. دها بالغذاء باإلضافة لما لذلك من تأثير على جودة المادة الغذائية وسرعة فسا

غذائية وتلعب عدة عوامل دورا بارزا في إحداث التلوث الغذائي سواء في المنشآت ال

.وأماكن اإلنتاج أو حتى في المنازل 

30



ر إلى احتواء الطعام أو الماء على ما يجعله غي« تلوث الغذاء»يشير مصطلح 

اد صالح لالستهالك اآلدمي أو الحيواني سواء كانت كائنات دقيقة ضارة أو مو

الغذاء في كيمياوية سامة أو غذاًء ملوثا بالمواد المشعة القاتلة ويترتب على تناول

.هذه الحال إصابة المستهلك باألمراض التي من أشهرها أمراض التسمم الغذائي

(2014صالح )

:طرق اإلصابة بالتلوث الغذائي وفي الشرائح القادمة سنتناول
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التلوث الغذائي البكتيري: أوال 

Bacterial food contamination

انتشاراً ها عرفها اإلنسان وأكثرالتي يعتبر هذا النوع من التلوث من أقدم أنواع التلوث 

وجد في يحدث هذا النوع من التلوث الغذائي عن طريق األحياء الدقيقة والتي عادة ما ت

الحيوان البيئة المحيطة بالمادة الغذائية كالتربة والهواء والماء إضافة إلى اإلنسان و

من حيث تحدث اإلصابة بالمرض عن طريق تناول غذاء يحتوي على أعداد كبيرة

تكاثر الميكروبات وعندما تصل هذه الميكروبات إلى األمعاء الدقيقة لإلنسان فإنها ت

. وتنتج سموما وبالتالي تبدأ أعراض المرض بالظهور 

28(2015الضمور )



األمراض المنتقلة عن طريق الغذاء مثل من % 90من تسبب البكتيريا أكثر 

األطعمة غير الناتجة عن )Salmonella strainsالسلمونيالسالالت 

( والحليب غير المبسترالمطهي والبيض غير المطهية واللحم والدجاج 

الحليب ومنتجات األلبان غير الناتج عن )Listeriosisالليسترياتوداء 

الشيجيال، وسالالت ( والخضراواتالطرية وخاصة األجبان المبسترة 

Shigella strains ( أو المياه الملوثة بالبرازالناتجة عن األطعمة. )

27(2015الضمور )



وتيوليني أنواعه التسمم البومن أهم وقد يحدث التسمم الغذائي بسموم البكتيريا 

Botulinum toxin ( بالوفاةينتهي وقد يؤثر على الجهاز العصبي الذي)

Perfringens Clostridiumبرفرينجنزكلوستريديمالغذائي ببكتيريا والتسمم 

(   الجراثيم عموماالناتج عن الغذاء الملوث من التربة أو البراز أو )

 Staphylococcus aureusأوريسستافيلوكوكسالغذائي ببكتيريا والتسمم 

(  الناتج عن اللحوم واأللبان والدجاج واألسماك)

 Bacillus cereusسيريوسبالباسيلسالغذائي والتسمم 

( .  الناتج عن المنتجات النباتية مثل الحبوب والتوابل)

(2015الضمور )
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واعه وأهم أنالبكتيريا يحدث التسمم الغذائي نتيجة تكوين السموم من كما 

و تلوث الخضراوات أو الفاكهة بمياه المجاري أالناتج عن )Choleraالكوليرا 

Escherichia coliالقولونيةواإلشريكية( الفضالت اآلدمية

غير ومنتجات األلبانالمجترة الملوثة بروث الحيوانات الناتجة عن األطعمة )

لذين أو حاملي الميكروب االملوثة والخضراوات أو الفاكهة أو المياه المبسترة 

(2015الضمور )( . يعملون في مجال تداول األغذية
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:ومن أهم مسببات التلوث البكتيري 

ماكن ـ عدم االهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة األدوات المستخدمة وأ1

.تحضير الطعام 

بة وتخزينه في درجات حرارة غير مناسالمواد الغذائية ـ سوء تداول 2

.للتلوث لفترات طويلة تسمح بنشاط البكتيريا المسببة 

وق ـ عدم الطهي الجيد للغذاء وتناول األغذية من المصادر غير الموث3

(2015الضمور ). بها 
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التلوث الغذائي الفطري: ثانيا 

Fungal food contamination

:الدقيقة ثالث مجموعات من األحياءتكون على التي تسبب فساد الغذاء الفطريات 

وم والتي تنتج مواد سامة تعرف بالسموم الفطرية أهمها سم: Moldsاألعفانـ 1

.Aflatoxinsأفالتوكسينات

.والتي تحدث فساداً لبعض األغذية Yeasts :ـ الخمائر 2

بعضها أغذية صالحة لألكل والبعض اآلخر سام Mushrooms :الفطر ـ 3

(2014صالح ). والحيوان لإلنسان 
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خطورة تنمو بعض أنواع الفطريات على األغذية وتفرز سموماً شديدة ال

لب على صحة اإلنسان حيث تسبب سرطان الكبد وخلالً بوظائف الق

 .واألنسجة المختلفة وكذلك حدوث تغيرات وراثية وتشوه باألجنة

مح والذرة الق: واألغذية األكثر عرضة للتلوث بالفطريات هي الحبوب مثل 

يا وهكذا الفول السوداني والعدس والفاصوليا واللوب: ، والبقوليات مثل 

(2014صالح ). الخبز والدقيق 
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اكه جانب األنواع المختلفة من المكسرات مثل البندق واللوز ، والفوإلى 

.التين والمشمش والزبيب : المجففة مثل 

:ومن أهم مسببات التلوث الغذائي الفطري 

.ـ تخزين المواد الغذائية في درجات حرارة غير مناسبة 1

.ـ طول مدة التخزين وعدم استخدام العبوات المناسبة 2

(2014صالح )
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التلوث الغذائي بالمبيدات : ثالثا 

Food contamination with pesticides

حدى قد تكون إالزراعية إال أنها على الرغم من ضرورة استخدامها للمحافظة على المنتجات 

ب عالية عن الملوثات الكيميائية الخطيرة للمنتجات الزراعية عندما ترش رشاً جائراً وبنس

لزراعية اإضافة إلى أن االستعجال في قطف هذه المنتجات دولياً ، الحدود المنصوص عليها 

.مشكلة تفاقم التركها فترة زمنية كافية للتخلص من بقايا هذه المبيدات يزيد من وعدم 

وتحدث خلالً فيخاصة وترجع خطورة المبيدات إلى أنها تؤثر على الجهاز العصبي بصفة 

في تشوه تحدث تأثيرات وراثية أو سرطانية أو التناسل وقد وأعضاء الجسم وظائف أعضاء 

(2015الضمور ).األطفال ويتعدى األمر إلى خلل في سلوك األفراد وخاصة المواليد 
20



الطيور والفاكهة ودهون اللحوم والخضروات تتواجد متبقيات المبيدات في معظم أنواع 

أثيراً أن األطفال هم أكثر أفراد األسرة توياُلحظ الداخليةواألسماك واأللبان واألحشاء 

 .وهذا يستوجب بذل المزيد من الجهد لحمايتهم من هذه األخطارالمبيدات بأخطار 

:الغذائي بالمبيدات التلوث سببات ومن أهم م

. فترة اإلنتاج خالل للمبيدات أو االستخدام السيئ ـ اإلسراف 1

.ة المختلفاإللمام بكيفية التخلص أو التقليل من متبقياتها باألغذية ـ عدم 2

(2015الضمور )
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التلوث الغذائي اإلشعاعي: رابعا 

Radioactive food contamination

ية يحدث التلوث الغذائي باإلشعاع نتيجة لتعرض الغذاء أو المنتجات الغذائية الزراع

للمواد المشعة في حاالت تساقط الغبار الذري على النباتات والتربة الزراعية أو 

. نتيجة لتلوث الهواء والماء بمخلفات التجارب أو النشاطات الذرية أو النووية 

ال يقتصر أثر التلوث اإلشعاعي على اإلنسان نفسه فقط بل قد يؤدي تغيرات 

وطفرات جينية لكل ما هو حي في طريقه وبالتالي تؤدي إلى أمراض غير مألوفة 

ة وإلى تغيرات جذرية في األنظمة األساسية للتوازن البيئي وإلحاق الضرر بسلسل

( 2014صالح ). الغذاء التي تشكل أحد أهم مقومات الحياة البشرية 



17

ماً في وتلعب الفترة التي تسقط خاللها المواد المشعة على األغذية دوراً ها

يل فإن ففي حال سقوط المواد المشعة في فترة حصاد المحاصتأثيرها ، زيادة 

يؤدي ذلك إلى ترسب المواد المشعة على سطح أشد حيث ضررها يكون 

سطحياً وعندما يكون التلوثبعد النباتات فتمتصها األوراق أو الجذور فيما 

. ان اإلنسفإن النباتات الخضراء العريضة األوراق تكون أشد خطراً على 

ق التلوث اإلشعاعي من المزروعات إلى اإلنسان مباشرة عن طريوينتقل 

ترسب المواد أو عبر وسيط مثل الحيوانات التي تتغذى على النباتات فتالغذاء 

.ألبانها ثم تنتقل لإلنسان عن طريق تناول لحومها أوأجسامها ، اإلشعاعية في 

(  2014صالح )



السعوديةالتلوث الغذائي في 

ر المعادن دراسة مدى تلوث بعض األغذية المعلبة بعناص» في بحث علمي بعنوان 

لفريق بحثي بكلية العلوم الزراعية 2014عام « والنيتريتاتالثقيلة والنترات 

صاص الر)واألغذية بجامعة الملك فيصل تم تقدير مستوى العناصر الثقيلة 

(  حاسالمنجنيز والحديد والزنك والن)والعناصر النادرة ( والكادميوم والكوبالت

التي تم ( معلب42)باإلضافة إلى أيون النترات في عدد من المعلبات الغذائية 

. جمعها من األسواق المحلية 

16



15

خضار مشكلة وفاصوليا ولوبيا وطماطم )اشتملت هذه العينات على معلبات خضار 

مشكلة وخوخ فواكه )فواكه ومعلبات ( وبازالء وفول مدمس ومشروم وجزر

جم في معلب / مليجرام 0.103تراوحت قيم الرصاص بين وقد ( وفراولة وأناناس

جم في معلب / مليجرام 0.728شرائح األناناس المنتج في تايلند والفلبين و 

البازالء المنتج في السعودية بينما خلت الفاصوليا المنتج في أمريكا وشرائح

انياأسباألناناس المنتج في الفلبين والخوخ من أمريكا وشراب الفراولة المنتج في 

المشكلة من كل من اليونان وأمريكا من الكادميوم وكانت أعلى قيمة له والفواكه 

. جم في معلب الفاصوليا الخضراء المنتج في أمريكا / مليجرام 0.07هي 



ل من تايلند من كاألناناس جم في معلب شرائح / قيم الكوبالت بين صفر مليجرام وتراوحت 

/ مليجرام 0.213المشكلة المصنعة في اليونان وأمريكا الفواكه والفلبين وكذلك في معلب 

/  مليجرام 0.119وأقل قيمة للمنجنيز كانت . جم في معلب الفاصوليا الخضراء من أمريكا 

جم في معلب شرائح / مليجرام 2.78جم في معلب الخوخ من أمريكا وأعلى قيمة كانت 

جم في الذرة من أمريكا و / مليجرام 0.26وتراوحت قيم الحديد بين . األناناس من تايلند 

. جم في معلب الفاصوليا الخضراء المصنعة في أمريكا / مليجرام 85.8

14



المشكلة الفواكه جم في / مليجرام 0.1بينما تراوحت تراكيز الزنك بين 

/ مليجرام 20.5المصنعة في أمريكا وشرائح األناناس المصنعة في تايلند و 

نحاس وكان مدى قيم ال. جم في معلب الفاصوليا الحمراء المصنع في أمريكا 

2.76جم في حبوب الذرة من تايلند و / مليجرام 0.06تتراوح ما بين 

ات بين وقد اختلفت قيم النتر. جم في الخضار المشكل من إيطاليا / مليجرام 

في معلب 331.7المشكلة من اليونان و الفواكه جم في معلب / مليجرام 38.8

ينات فلم يكن لها وجود في أغلب العالنيترياتشرائح الجزر من أمريكا أما 

.عدى آثار في معلبات الجزر 

13



رابط الدراسة

https://www.kfu.edu.sa/ar/Deans/Research/Docume

nts/2014.pdf

العلوم الزراعية واألغذية ـ جامعة الملك فيصلكلية 
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صاد رالغامدي الباحث بكلية األللباحث منصور وفي دراسة أخرى منفصلة 

لة لبعض والبيئة بجامعة الملك عبدالعزيز تم دراسة التلوث بالمعادن الثقي

لمشروبات البحث أخذ عينات لبعض افي مدينة جدة تضمن السوبيامشروبات 

جدة مدينة من عشرة مواقع ب( الحمراءوالسوبياالبيضاء ، السوبيا)الشعبية 

لعناصر وقد تم فيها قياس مستوى بعض ا. أشهر مرتين كل شهر لمدة ثالثة 

مراء من البيضاء والحالسوبياأظهرت النتائج خلو جميع عينات . الثقيلة 

لم النيكل بالنسبة لعنصر. الثالث عنصر الرصاص على مدى أشهر التجربة 

(حي الجامعة)2البيضاء سوى في الموقع رقم السوبيايوجد في عينات 

11



ووجود ( حي الجامعة)1الحمراء بالموقع رقم السوبياووجد فقط في عينات 

مراء في البيضاء والحالسوبياعنصر الكادميوم أثناء مدة التجربة في عينات 

لم يكتشفالكروم لعنصر وبالنسبة ( . حي الجامعة)3و 2موقعين فقط وهما 

ع أخذ البيضاء والحمراء في مواقالسوبياخالل أشهر التجربة الثالث في عينات 

8ورقم ( شارع اإلسكان)5ورقم ( قويزةحي )4ورقم ( حي الجامعة)3العينات رقم 

0.014بتركيز ( حي النسيم)10وكانت أكبر المتوسطات في الموقع ( . حي الصفا)

لتر / ملجم 0.050وبتركيز التجربة البيضاء طوال أشهر السوبيابعينات لتر / ملجم 

.والثاني في الشهر األول ( حي النسيم)10الحمراء المأخوذة من موقع السوبيابعينات 

10



ميع عناصر النحاس والحديد والزنك خالل أشهر التجربة الثالث بجوجدت 

دير أكبر البيضاء والحمراء المأخوذة من جميع المواقع وتم تقالسوبياعينات 

ملجم 0.081بتركيز ( حي الجامعة)2متوسطات تركيز النحاس في الموقع 

بتركيز ( شارع اإلسكان)7البيضاء ومن الموقع السوبيالتر بعينات / 

ات أكبر متوسطوقد كانت . الحمراء السوبيالتر في حالة / ملجم 0.119

بتركيز ( حي الصفا)6البيضاء في الموقع السوبياتركيز الحديد لعينات 

االسوبيبالنسبة لعينات لتر / ملجم 0.893وبتركيز لتر / ملجم 0.863

( .  حي الصفا)6الحمراء في الموقع 

9



الحمراء البيضاء والسوبياووجدت أكبر متوسطات تركيز الزنك في عينات 

/ ملجم 0.386لتر وبتركيز / ملجم 0.367بتركيز ( حي الجامعة)2بالموقع 

الصحي وقد أوصت الدراسة باالهتمام بنشر الوعي الغذائي و. لتر على التوالي 

اج األغذية كسبل الوقاية من التسمم الغذائي بين المشترين والقائمين على إنت

خام والمشروبات كما يوصى بإحكام مراقبة إنتاج المشروبات شاملة المواد ال

.واألدوات المستخدمة في اإلنتاج 

8



رابط الدراسة

https://platform.almanhal.com/Details/article/25

901

الملك عبدالعزيزـ جامعة األرصاد والبيئة كلية 

7

https://platform.almanhal.com/Details/article/25901


أعراض اإلصابة بالتلوث الغذائي

ـ الغثيان والقيء 1

وألم البطن ـ اإلسهال2

ـ وجود دم في البول أو البراز3

ـ الحمى الشديدة4

ـ وجود صعوبة في الرؤية أو التحدث5

ةقليلـ ظهور أعراض الجفاف الشديد كجفاف الفم أو خروج كمية بول 6

(2012أبو العال )
6



اإلسعافات األولية لحاالت التلوث الغذائي

ي كثير من فللمستوصف التسمم الغذائي ال يستدعي التوجه للمستشفى أو 

ت الحاالالمنزل ومع ذلك فحتى الحاالت يمكن عالجها في الحاالت فمعظم 

تجنب التي تستدعي زيارة الطبيب ال بد من عمل إسعافات أولية لها أوال ل

(2012أبو العال ). حدوث جفاف أو إغماء 

السموم استشاري عالج السموم بالمركز القومي لعالجشرف الدكتورة نشوى 

:ذائي الغتوضح اإلسعافات األولية التي يمكن القيام بها لحاالت التسمم 
5



لحة من السوائل والعصائر المحالة والسوائل الماتناول الكثير يجب أن : ـ السوائل 1

اع من أفضل النعنوالقيء المتكرر ويعتبر لتجنب حدوث الجفاف نتيجة اإلسهال كالشوربة 

يجب تناول لكنأيضا والشاي يعتبر مطهر طبيعي تناولها المشروبات الساخنة التي يمكن 

.اإلسهال الشاي األسود وليس األخضر ألن الثاني يمكن أن يزيد من حدة 

ويجبالمريض يتم إضافة كيس منه على كوب ماء ثم يتناوله : ـ محلول الجفاف 2

.إغماء لتجنب حدوث جفاف أو القيء االستمرار في تناوله حتى إذا استمر 

بداخل تمتص التلوث الموجودبالماء فهي طحنها قبل تناولها يفضل : ـ أقراص الفحم 3

ي حالة لكن يُنصح بعدم تناولها فالبراز الجسم وتساعد على التخلص منه عن طريق 

.حدته ألنها يمكن أن تزيد من الشديد اإلسهال المتكرر أو 

(2012أبو العال )
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الغذائيطرق الوقاية من التلوث 

األسمدة ـ منع استخدام المبيدات الخطرة على الصحة والبيئة بجانب الحد من استخدام1

.الكيماوية والمبيدات الحشرية واستبدالها باألسمدة الفطرية 

.إلغالق يوميا بعد وضعها في أكياس محكمة االطعام من النفايات وفضالت ـ التخلص 2

.استخدام مياه ري نظيفة لري المنتجات الزراعية وخاصة التي تؤكل نيئة ـ 3

.  توفير مياه شرب من مصدر مأمون وتعقيم خزانات المياه بشكل دوري ـ 4

(2012أبو العال )
3



.بيع األغذية المكشوفة بأي شكل من األشكال ـ منع 5

.الغذاء إجراء فحص طبي دوري للعاملين في مجاالت تجهيز وتصنيعـ 6

قة عدم استخدام العلب البالستيكية وأكياس النايلون غير المطابـ 7

.للمواصفات القياسية المقررة لحفظ الطعام 

ذبح الحيوانات في األماكن المخصصة لها وتحت إشراف صحي ـ 8

(2012أبو العال ). بيطري 

2



.ان اختيار األطعمة والمشروبات الطازجة واالبتعاد عن الُمعلبة قدر اإلمكـ 9

.ـ تنظيف أواني المطبخ قبل استعمالها تنظيفا جيدا 10

.  عام عن أماكن إعداد وتقديم الط( كالقطط وغيرها)إبعاد الحيوانات األليفة ـ 11

اب منع األشخاص المصابين باألمراض المعدية من إعداد الطعام أو االقترـ 12

(2012أبو العال ). حتى منه 

1
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