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 :التلوث الغذائي

يشير مصطلح تلوث الغذاء إلى احتواء الطعام أو املاء على ما يجعله غير صالح لالستهالك      

آلادمي أو الحيواني، سواء كانت كائنات دقيقة ضارة، أو مواد كيماوية سامة أو غذاء ملوث 

باملواد املشعة القاتلة، مما قد يترتب على تناول الغذاء إصابة املستهلك باألمراض، التي تعد 

 .رها أمراض التسمم الغذائيأشه

الغذاء وسيلة سهلة لنقل امليكروبات املمرضة، لذلك يجب منع تلوث الطعام واملاء  عدي         

بامليكروبات للمحافظة على الصحة العامة في أي تجمع بشري، وذلك بإتباع عدة طرق وقائية 

 للحشرات وألاترب
ً
ة، وغسيل لحماية الغذاء من التلوث، مثل عدم جعل الطعام مكشوفا

 .الخضراوات والفاكهة بشكل جيد، مع مراعاة غسل ألايدي قبل وبعد تناول أي وجبة

يتلوث الغذاء في البيئة الطبيعية  ،وإلانسانمصدران لتلوث الغذاء: البيئة الطبيعية        

في الزراعة. تتجمع هذه املواد في  وألاسمدة الكيماويةنتيجة استخدام املبيدات الحشرية 

دم ع وذلك بسبب والكائنات ألاخرى لزراعية بمعدالت قد تكون ضارة لإلنسان املحاصيل ا

لك إنخفاض نسبة ت والتي تضمنأثناء إستخدامها،  وفترة ألامانالتقّيد بإرشادات السالمة 

 .املواد السامة في ألاغذية إلى معدالت مطلوبة

لتي فامللوثات ا ،ه الري ميامن مصادر تلوث الغذاء ألاخرى في البيئة الطبيعية: الهواء و و        

ري كما تحمل مياه ال ،والتربةيحملها الهواء قد تصل إلى النبات مباشرة أو عن طريق ألامطار 

 .والنباتالتلوث إلى التربة  والجرثومية املختلفةامللوثة بامللوثات الكيماوية 

ين أن بعض املتعاملإذ  معها،مصدرا لتلوث املواد الغذائية أثناء تعامله  ويشكل إلانسان        

 والكوليرا  والحمى املالطيةمع تلك املواد الغذائية يكونون حاملين لجراثيم ألامراض كالتيفوئيد 

غيرها، دون أن تظهر أعراض املرض عليهم، حيث تنتقل تلك ألامراض من شخص آلخر عن و 
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مع  ثناء التعاملالضرورية أ وسبل الوقايةذلك نتيجة الافتقار إلى النظافة  ،طريق ألاغذية

 .ألاغذية

 :عوامل تلوث الغذاء

 -املنكهات -الحافظات -سوء تصنيع الغذاء: من خالل إضافة املواد الضارة )امللونات -1

إلخ( أو التلوث من العبوة أو الغالف و قد يتلوث الغذاء أثناء  -و مضادات ألاكسدة -محليات

 بالحرارة.املعالجة الحيوية و الحرارية للغذاء، تحلل الزيوت 

الزئبق و والزرنيخ املعلبة نتيجة املواد املستخدمة لحفظها كالرصاص  وتتلوث املأكوالت     

  ؤديمعظم تلك املواد ت ومعروف أن ،إلى ملوثات أخرى  والكوبالت إضافة
ً
  دورا

ً
في  هاما

 .التسبب بأمراض السرطان

 .ضارةأو التي تنقلها الحشرات الالتلوث بالجراثيم و امليكروبات املوجودة في الهواء و الغبار  -2

التلوث باألسمدة الكيماوية و املبيدات الحشرية و الهرمونات التي تضاف إلى النباتات  -3

 .علف الحيوانات لتساعد على النمو السريعو 

 .التلوث بنواتج احتراق الفحم و املشتقات النفطية التي تلوث الهواء و بدوره يلوث الغذاء -4

ة حفظ املواد الغذائية في أكياس أو علب بالستيكية خاصة املتدنية في التلوث نتيج -5

 .مواصفات التصنيع

 .املواد النووية وهو اخطر أنواع التلوثو  ،التلوث الناجم عن املواد املشعة -6

   

 


