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يتعر����ض الغ���ذاء خالل مراح���ل �إنتاجه املتع���ددة �إىل التلوث
ب�ص���وره املختلفة �سوا ًء البيولوجية منه���ا �أو الكيميائية ،مما يجعله
و�سيل���ة �سريعة لن�شر الأمرا����ض التي تنتقل بالغ���ذاء ،بالإ�ضافة ملا
لذلك من ت�أثري على جودة املادة الغذائية و�سرعة ف�سادها.
وتلع���ب عدة عوامل دوراً ب���ارزاً يف �إحداث التلوث الغذائي
�سوا ًء يف املن�ش�آت الغذائي���ة و�أماكن الإنتاج �أو حتى يف املنازل.
ويعترب العامل���ون يف جمال حت�ضري وتداول الأغذية من �أكرث هذه
العوام���ل فاعلية يف �إح���داث التلوث الغذائي ،ه���ذا �إىل جانب
�أمور �أخ���رى ال تقل �أهمية عنه���ا مثل جودة ونوعي���ة املواد اخلام
امل�ستخدم���ة يف عملية الإنتاج ،وكذل���ك الأدوات امل�ستعملة يف
عملي���ة التح�ضري و�أماك���ن التجهي���ز والإعداد وم���دى ا�ستيفائها
للوائح للإ�شرتاطات املنظمة لأن�شطتها املختلفة.

والله ويل التوفيق
وكالة الوزارة للشئون البلدية
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التلوث
الغذائـي البيولوجي
«الميكروبي»

ي�ش�ي�ر م�صطل���ح "تلوث الغ���ذاء" �إىل احتواء الطع���ام �أو املاء على
ما يجعله غ�ي�ر �صالح لال�ستهالك الآدم���ي �أو احليواين� ،سواء كانت
كائن���ات دقيقة �ضارة �أو م���واد كيماوية �سامة �أو غ���ذا ًء ملوثاً باملواد
امل�شع���ة القاتل���ة ،ويرتتب على تن���اول الغذاء يف هذه احل���ال �إ�صابة
امل�ستهلك بالأمرا�ض التي من �أ�شهرها �أمرا�ض الت�سمم الغذائي.
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يحدث هذا النوع من التلوث الغذائي عن طريق الأحياء الدقيقة والتي
ع���ادة ما توجد يف البيئة املحيطة بامل���ادة الغذائية كالرتبة والهواء واملاء،
�إ�ضاف��� ًة �إىل الإن�سان واحليوان ،حيث حت���دث الإ�صابة باملر�ض عن طريق
تناول غ���ذاء يحتوي على �أع���داد كبرية من امليكروب���ات وعندما ت�صل
هذه امليكروبات �إىل الأمع���اء الدقيقة للإن�سان ف�إنها تتكاثر وتنتج �سموماً
وبالتايل تظهر �أعرا�ض املر�ض وت�سمى يف هذه احلالة عدوى غذائية.
وق���د تفرز ال�سموم يف الطعام قبل تناوله (م���ع زيادة عدد امليكروبات)
مث���ل الت�سمم مبيك���روب «الكلو�سرتيدمي بريرفرجن����س» وهو منت�شر يف
الرتب���ة  ،وميكن عزله من الرتبة وبراز الإن�سان ولذلك فمن املمكن تلوث
اللح���وم والدجاج وكذلك اخل�ضار والتواب���ل ،و�أي�ضاً يحدث التلوث
بامليكروب بع���د طهي الغذاء حيث �إن خطورة هذا امليكروب تكمن يف
جترثمه عند تعر�ضه لظروف قا�سية كحرارة الطهي .
9
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�أو ق���د يتم ف���رز ال�سم���وم يف الطعام بكمي���ة تكون قادرة عل���ى �إظهار
الأعرا����ض املر�ضية على متناول الغذاء مثل الت�سمم مبيكروب املكورات
العنقودية الذهبية �أو ميكروب «الكلو�سرتيدمي بتيولينم» وهو ميكروب
ال هوائ���ي وينمو يف الأغذية املحفوظة بطرق غري �سليمة خا�صة معلبات
الأ�سم���اك ،وتظهر عالمات ف�ساد على العب���وات امللوثة بهذا امليكروب
مثل رائحة كريهة وقد تكون م�صحوبة بانتفاخ العبوات .
وم�صادر تلوث املواد الغذائية بالكائنات احلية عديدة ومتنوعة  ،فالرتبة
عل���ى �سبيل املثال تعت�ب�ر م�صدراً طبيعياً للعديد م���ن الأحياء الدقيقة ،مما
يجعلها م�ص���دراً هاماً لتلوث بع����ض النباتات خا�ص ًة تل���ك التي تالم�س
الرتبة كالنباتات الدرنية واجلذرية .وتزداد �أهمية الرتبة كم�أوى للكائنات
احلية الدقيقة كلم���ا زادت خ�صوبتها مع توافر الرطوبة واحلرارة املالئمة
هذا بالإ�ضافة ملا حتتويه الرتبة من م���واد ع�ضوية ومعدنية يجعلها منا�سبة
لنمو وتكاثر تلك الكائنات احلية الدقيقة.
وهنا البد من التنوي���ه �إىل �أن التلوث الغذائي باجلراثيم من �أهم �أ�سباب
ع���دوى �أو ت�سمم ج�س���م الكائن احلي والذي يظهر عل���ى �شكل �أمرا�ض
تعرف بالأمرا�ض التي تنتقل عرب الغذاء " " Food burre illnessحيث �إن
امليكروب���ات التي تدخل �إىل ج�سم الكائ���ن احلي (الإن�سان �أو احليوان)،
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تعمل عل���ى مهاجمة �أن�سج���ة اجل�سم وتظهر حاالت املر����ض الذي عادة
م���ا ي�صنف بنوع امليكروب���ات �أو البكترييا التي تغ���زو اجل�سم مثل حمى
التيفوئيد التي ي�صاب بها الإن�سان عند �إ�صابته مبيكروب التيفوئيد.
وق���د يلع���ب الإن�سان دورا كب�ي�راً يف �إي�صال هذه الكائن���ات �إيل املواد
الغذائي���ة نظراً مل���ا قد يحمله وب�أع���داد كبرية منه���ا يف جهازيه اله�ضمي
والتنف�سي �أو على ال�سط���ح اخلارجي للج�سم ،وتزداد احتماالت تلوث
الأغذي���ة عن طري���ق الإن�سان �إذا م���ا انخف�ض م�ست���وى الوعي ال�صحي
والنظاف���ة ال�شخ�صي���ة لديه خا�ص��� ًة �إذا كان ممن يعمل يف جم���ال �إعداد
وحت�ض�ي�ر وتداول الأغذية �س���وا ًء يف من�ش�أة غذائي���ة �أو يف املنزل .كما
�أن احل�ش���رات والقوار����ض تعترب �أح���د �أهم الو�سائل يف نق���ل امللوثات
امليكروبي���ة من البيئات ذات املحتوي الع���ايل من هذه الكائنات ك�أماكن
جتميع النفاي���ات وال�صرف ال�صح���ي �إىل املواد الغذائي���ة ،م�سببة تلوثاً
له���ذه الأغذية مما ي����ؤدي للإ�صابة بالعدوى �أو الت�سم���م الغذائي كذلك
ف�إن الأدوات امل�ستخدمة يف �إعداد وحت�ضري الأغذية كال�سكاكني و�ألواح
التقطيع والأ�سط���ح املالم�سة للأغذية مبا�شر ًة قد تك���ون م�صدراً رئي�سياً
لتلوث الأغذية �إذا مل تراع فيها اال�شرتاطات ال�صحية املطلوبة من حيث
نظافته���ا وتنظي���م عملية ا�ستخدامه���ا� ،إ�ضاف ًة لذلك ف�إن امل���واد الغذائية
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نف�سه���ا قد تكون �أحد امل�صادر الهامة للتل���وث بالكائنات احلية ،فتخزين
�أو مالم�س���ة الأغذية الطازج���ة من �أ�صل حيواين كاللح���وم والدواجن
والأ�سم���اك التي عاد ًة ما حتمل عل���ى �سطحها اخلارجي �أعداداً كبرية من
الكائن���ات احلية مع الأغذية الأخرى ال �سيما تل���ك التي ت�ستهلك طازجة
دون طه���ي كاخل�ض���راوات امل�ستخدم���ة يف حت�ضري ال�سلط���ات مما ي�ؤدي
حل���دوث ما يعرف بالتلوث اخللط���ي �أو التباديل فيما بينه���ا وبالتايل قد
ي�شكل هذا خماطر �صحية عند ا�ستهالكها.
وم���ن الأغذية الأكرث عر�ضة للتلوث بالبكتريي���ا ال�ضارة ما يلي :اللحوم
والدواج���ن والأ�سماك والألب���ان ومنتجاتها وكذل���ك الأغذية امل�صنعة
واملطهي���ة والوجبات ال�سريعة واملعلبات غري حمكم���ة الغلق �أو التي بها
ثقوب.
ومن أهم مسببات التلوث البكتيري:

1 .1عدم االهتم���ام بالنظاف���ة ال�شخ�صية ونظاف���ة الأدوات امل�ستخدمة
و�أماكن حت�ضري الأطعمة.
�2 .2سوء تداول الغذاء وتخزينه يف درجات حرارة غري منا�سبة لفرتات
طويلة ت�سمح بن�شاط البكترييا امل�سببة للتلوث.
12

3 .3عدم الطهي اجليد للغذاء وتناول الأغذية من امل�صادر غري املوثوق
بها.
التلوث بسموم الفطريات :

تنمو بع�ض �أنواع الفطريات على الأغذية وتفرز �سموماً �شديدة اخلطورة
على �صحة الإن�سان حيث ت�سب���ب �سرطان الكبد وخل ًال بوظائف القلب
والأن�سجة املختلفة وكذلك حدوث تغريات وراثية وت�شوه بالأجنة.
والأغذي���ة الأكرث عر�ضة للتل���وث بالفطريات هي احلب���وب مثل :القمح
وال���ذرة ،والبقوليات مث���ل :الفول ال�س���وداين والعد����س والفا�صوليا
واللوبي���ا والب�سلة اجلافة ،وهك���ذا اخلبز والدقي���ق� ،إىل جانب الأنواع
املختلف���ة من املك�سرات مثل البندق واللوز والفواكه املجففة مثل :التني
وامل�شم�ش والزبيب والقرا�صيا والتمر.
وأهم مسببات التلوث بالفطريات:

1 .1تخزين املواد الغذائية يف درجات حرارة غري منا�سبة.
2 .2طول مدة التخزين وعدم ا�ستخدام العبوات املنا�سبة.
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التلوث
الغذائــــــــي
الكيميــائى

يح���دث هذا النوع من التلوث الغذائي عند و�ص���ول �أي مادة كيميائية
خط���رة �أو �سام���ة �إىل امل���ادة الغذائية ،مم���ا يجعلها �ض���ارة وغري �صاحلة
لال�ستهالك الب�شري.
حيث �إن تلوث الغذاء بالكيماويات ي�ؤدي �إىل ما يعرف بالت�سمم الغذائي
الكيماوي ويظهر كنتيجة لتعر�ض الغذاء للمواد الكيميائية مثل املبيدات
احل�شرية التي ت�ستخدم ملكافحة الآفات الزراعية وعند ر�شها بكمية كبرية
مما ي�ؤدي �إىل تعر�ض املنتج���ات الزراعية �إىل التلوث �إ�ضاف ًة �إىل �إمكانية
تعر����ض «اخل�ضار والفواكه» �إىل التل���وث الكيميائي عن طريق الأ�سمدة
الكيميائية امل�ستخدمة يف الزراعة.
والتلوث الكيميائ���ي للأغذية يحدث بطرق وو�سائ���ل متعددة� ،إما عن
طري���ق اخلط�أ والإهم���ال �أو عن طريق اال�ستخ���دام اخلاطئ وغري ال�سليم
للمواد الكيميائية املختلفة.
14

التلوث بالمبيدات:

ت�ستخدم املبيدات حلماية الإنت���اج الزراعي من خمتلف الآفات بهدف
زي���ادة الإنتاج ،وبالتايل من املمكن �أن تتواج���د متبقيات هذه املبيدات
يف اخل�ض���ر والفاكهة كما تتواجد متبقيات املبي���دات يف دهون اللحوم
والطي���ور والأ�سماك والألبان والأح�شاء الداخلي���ة وبع�ض الغدد الغنية
بالدهن مثل املخ والكلى والكبد.
وترج���ع خطورة هذه املبيدات �إىل �أنها ت�ؤثر على اجلهاز الع�صبي ب�صفة
خا�ص���ة ،وحتدث خل ًال يف وظائ���ف �أع�ضاء اجل�س���م املختلفة مثل الكبد
والكلى والقلب و�أع�ض���اء التنا�سل ،بل ي�صل الت�أث�ي�ر �إىل �أهم مكونات
اخللي���ة حيث حتدث ت�أث�ي�رات وراثي���ة �أو �سرطانية �أو ت�ش���وه خلقي يف
املوالي���د ويتعدى الأمر �إىل خل���ل يف �سلوك الأف���راد وخا�ص ًة الأطفال
وخط���ورة هذه املبيدات لي�ست فقط يف �إحداث الت�سمم احلاد الذي قد
ي����ؤدى �إىل الوفاة ،و�إمنا يف ح���دوث �سمية مزمنة من خالل التعر�ض �أو
تناول الأ�شخا�ص جلرعات �ضئيلة ولفرتات طويلة من حياتهم.
ويالح���ظ �أن الأطفال هم �أكرث �أفراد الأ�سرة ت�أثرياً ب�أخطار املبيدات وهذا
ي�ستوجب بذل املزيد من اجلهد حلمايتهم.
15
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ومن أهم مسببات التلوث بالمبيدات:

1 .1الإ�س���راف �أو اال�ستخدام ال�سيئ لها خ�ل�ال �إنتاج وجتهيز وتداول
الغذاء.
2 .2ع���دم الإملام بكيفي���ة التخل�ص �أو التقليل م���ن متبقياتها يف الأغذية
املختلفة .
أيضًا من مظاهر التلوث الكيميائى للغذاء:

•تتعر����ض الأغذية املحفوظة للتلوث الكيميائي بوا�سطة املواد احلافظة
التي ت�ض���اف �إليها مثل مركبات الني�ت�رات� ،إ�ضاف ًة �إىل بع�ض املعادن
الثقيل���ة التي قد حتدث بفعل املواد احلافظة� ،أو حتلل الأوعية احلافظة
�أو نتيجة النتقال مثل هذه املعادن يف الهواء �إىل الغذاء املك�شوف.
•تخزي���ن املواد الغذائية بالقرب من امل���واد الكيميائية قد يكون �أحد
الأ�سب���اب يف تل���وث امل���ادة الغذائي���ة كيميائياً مما ق���د يت�سبب يف
حدوث �أخطار �صحي���ة ج�سيمة على �صحة وحياة امل�ستهلك .وهنا
يجب الإ�شارة �إىل �أنه قد يحدث هذا النوع من التلوث يف املنازل
نتيج���ة الإهمال �أو اخلط����أ وذلك عند تخزين املنظف���ات واملبيدات
احل�شري���ة املنزلية خا�ص ًة التي توجد يف �ص���ورة م�ساحيق مع املواد
16

امل�ستخدمة يف �إعداد الوجبات الغذائية كالتوابل وامللح يف خزانة
واحدة حيث �إنه قد ت�ضاف ه���ذه امل�ساحيق �إىل املادة الغذائية عن
طريق اخلط����أ �أو ال�سهو مما �سيرتتب عليه �أم���ور بالغة اخلطورة على
�أفراد العائلة.
•ا�ستخ���دام �أواين طه���ي م�صنعة من مواد حتتوي عل���ى مركبات �أو
معادن �ضارة كالر�صا�ص قد يكون لها دور يف تلوث الأغذية بهذه
املركبات �أثناء الطهي.
•الأحياء البحرية كالأ�سماك والق�شريات ،فكثرياً ما يتم تلوثها باملواد
الكيميائية ب�سبب ت�صريف خملفات امل�صانع املختلفة والتي عاد ًة ما
حتت���وي على مواد ومركبات كيميائية خط���رة يف امل�سطحات املائية
كالبح���ار والأنهار �إ�ضاف��� ًة �إىل خملفات ال�سف���ن العابرة وناقالت
البرتول يف البيئ���ة املائية وبالتايل ت�صبح هذه الأحياء البحرية مواد
غذائية ملوثة كيميائياً.
•هناك ملوث���ات كيميائي���ة �أخرى قد ت�ص���ل للم���ادة الغذائية بطرق
خمتلف���ة كبقاي���ا العقاقري البيطري���ة يف منتجات اللح���وم والألبان
عند ا�ستخدامها يف عالج احليوان���ات واملعادن الثقيلة وامل�ضافات
الغذائية غري امل�صرح با�ستخدامها دولياً وغريها.
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التلوث بالمعادن الثقيلة :

�أ�صب���ح الت�سمم باملع���ادن الثقيلة مث���ل الر�صا�ص والزئب���ق والكادميوم
والزن���ك والنحا�س من �أكرب امل�شكالت التي تواج���ه الإن�سان يف الوقت
احلا�ض���ر ،حيث ي�ؤدى تعر�ض الإن�سان وتناوله لهذه املعادن �إىل حدوث
بع����ض الأمرا�ض مثل الف�شل الكلوي والذي �أ�صبح يف زيادة خميفة يف
الآونة الأخرية.
وي����ؤدى هذا النوع من الت�سمم �إىل :خلل وظائف الكبد وزيادة حاالت
الإجها�ض والأنيميا وقد ي����ؤدى كذلك �إىل حاالت من التخلف العقلي
ترجع �إىل الت�أثري ال�ضار لهذه املعادن على اجلهاز الع�صبي.
واألغذية األكثر عرضة للتلوث بالمعادن الثقيلة هي:

.1
.2
.3
.4
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�1أ�سماك املياه امللوثة مبياه ال�صرف ال�صحي وخملفات امل�صانع.
2اخل�ض���ر والفاكه���ة املزروعة عل���ى جوانب الطرق فتك���ون عر�ضة
للتلوث بعادم ال�سيارات.
3الأغذية غري املغلفة واملعرو�ضة للبيع على جوانب الطرق.
4الأغذية املعلبة – خا�ص ًة احلم�ضية منها – والتي ي�ستخدم الر�صا�ص
يف حلام عبواتها.

التلوث
الغذائــــــــي
اإلشعاعــــــــــي

يحدث التل���وث الغذائي بالإ�شعاع نتيجة لتعر����ض الغذاء �أو املنتجات
الغذائي���ة الزراعي���ة للم���واد امل�شعة يف ح���االت ت�ساقط الغب���ار الذري
عل���ى النباتات والرتبة الزراعية �أو نتيجة لتل���وث الهواء واملاء مبخلفات
التجارب �أو الن�شاطات النووية �أو الذرية.
والتل���وث الإ�شعاعي ال يقت�صر على الإن�س���ان نف�سه بل �إن الغبار الذري
والأ�شعة النووية املنت�ش���رة ت�سبب تغريات وطفرات جينية يف كل ما هو
ح���ي يف طريقها وت�ؤدي بالت���ايل �إىل �أمرا�ض غ�ي�ر م�ألوفة واىل تغريات
جذري���ة يف الأنظم���ة الأ�سا�سية للتوازن البيئي و�إحل���اق �أ�ضرار ب�سل�سلة
الغذاء التي ت�شكل �أحد �أهم مقومات احلياة الب�شرية .
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حماية
الغــــذاء مـــن
التلــــوث

ويكون عن طريق اتباع التايل:
•من���ع ا�ستخدام املبيدات اخلطرة عل���ى ال�صحة والبيئة بجانب احلد
من ا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية واملبي���دات احل�شرية وا�ستبدالها
بالأ�سمدة الع�ضوية.
•ا�ستخ���دام مياه ري نظيفة ل���ري املنتجات الزراعي���ة وخا�صة التي
ت�ؤكل نيئة.
•توف�ي�ر مياه �شرب من م�صدر م�أمون وتنظيف وتعقيم خزانات املياه
ب�شكل دوري.
•منع بيع الأغذية املك�شوفة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
•�إج���راء فح�ص طبي وخمربي دوري للعامل�ي�ن يف جماالت جتهيز
وتداول وت�صنيع الغذاء.
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•ع���دم ا�ستخدام العلب البال�ستيكية و�أكيا����س النايلون غري املطابقة
للموا�صفات القيا�سية املقررة حلفظ الطعام.
•ذب���ح احليوانات يف الأماكن املخ�ص�ص���ة لها وحتت �إ�شراف �صحي
بيطري.
عوام���ل مس���اعدة للمحافظ���ة والحد م���ن التلوث
الغذائي:

•اختي���ار الأطعمة وامل�شروب���ات الطازجة واالبتعاد ع���ن املعلبة قدر
الإمكان.
•غ�سل الأيدي جيداً قبل تناول �أي طعام.
•تنظيف �أواين املطبخ قبل ا�ستعمالها تنظيفاً جيداً.
•�إبع���اد احليوانات الأليفة (القط���ط  ).....عن �أماكن �إعداد وتقدمي
الطعام.
•منع الأ�شخا�ص امل�صاب�ي�ن بالأمرا�ض املعدية من �إع���داد الطعام �أو
االقرتاب منه.
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•حف���ظ اخل�ضار والفواكه وبقايا الطع���ام ب�شكل جيد وغري مك�شوف
وا�ستخدام الثالجة لذلك.
•تعقي���م اخل�ضار والفواكه مبادة الربمنجن���ات �أو املاء وال�صابون قبل
اال�ستعمال.
•ا�ستخدام فيل�ت�ر ملياه ال�شرب ،ل�ضمان نظافته���ا �أو غليها وت�صفيتها
عند ال�شك يف عدم نظافتها ثم ا�ستخدامها.
•التخل�ص من النفايات وف�ض�ل�ات الطعام املتبقية يومياً بعد و�ضعها
يف �أكيا�س حمكمة الإغالق.

***
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