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 :امللوثات الكيميائية للغذاء

يقصد بها امللوثات الغذائية غير الجرثومية، فأي مادة كيميائية قد تصل       

إلى الغذاء أثناء عملية إلانتاج أو التداول أو قد تضاف إلى الغذاء بغرض حفظه، 

 في الغذاء، والتي تمثل خطورة على صحة مستهلك الغذاء 
ً
أو قد تتواجد طبيعيا

لتلوث الكيميائي بصفة عامة وتلوث وهناك من يعتبر أن ا في حالة استهالكه،

 ال بد من دفعه مقابل ما حققه الانفجار الصناعي من 
ً
الغذاء بصفة خاصة ثمنا

 هائلة في السنوات ألاخيرة، والذي تطور من مجرد 
ً
منجزات، والذي أخذ أبعادا

 للطبيعة برمتها التساع نطاق أثاره على نحو 
ً
 عاما

ً
أقذار موضعية ليصبح ملوثا

، ملا يتصف به من انتشار بطء مستتر ومتواصل، سواء ال يمكن ا
ً
لتنبؤ به أحيانا

مع الهواء أو املاء أو التربة بجانب الغذاء مع عدم خضوعه للظواهر الطبيعية 

التلقائية للتقنية الذاتية بعكس التلوث ألاحيائي كمصدر للتخمر والتعفن 

 للتق
ً
 نية الذاتية لوالتكاثر امليكروبي الذي يعالج نفسه بنفسه، نظرا

ً
-لحياة مثال

 لتكاثر  -املصدر الرئيس ي للتلوث
ً
بفضل أشعة الشمس التي سرعان ما تضع حدا

 في 
ً
الجراثيم املمرضة، مما يجعل أشكال هذه النوع من التلوث يظل محصورا

 على مقربة من التجمعات البشرية،
ً
ويمكن تصنيف  أماكن نشوئها، وخاصة

 :امللوثات الغذائية فيما يلي

 ملوثات كيميائية زراعية:

أي املواد الكيميائية التي تستخدم في زيادة إلانتاج النباتي والحيواني        

 ير ضار على الصحة، وتتصف جميعها بأنوالسمكي وبقاياها، والتي تتصف بتأث

لها حد أقص ى مسموح به يتم تحديده من قبل الجهات الوطنية املعنية والهيئات 

 على صحة مستهلك الطعام، وذلك 
ً
الدولية، والذي يجب عدم تجاوزه حفاظا

مثل بقايا املبيدات الحشرية والفطرية والحشائش مثل املركبات الكلورونية 

 البيفينيل عديد الكلور والديوكسين واملبيدات الفسفورية،العطرية ومركبات 
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 بقايا بقايا ألاسمدة الزراعية كالنترات والفوسفات، كذلك بقايا ألادوية 
ً
أيضا

 .البيطرية واستخدام الهرمونات لتسمين الدواجن وتربية الثروة السمكية

من  %62في الصين أن  6002في  منظمة السالم ألاخضرعرضت          

زراعية احتوت على مبيدات آفات ال واملحالت التجاريةمننتجات ألاسواق 

من الطماطم التي خضعت لالختبارات  %00محظورة. حيث كانت نسبة 

 املحظور،  (Lindane) ليندادعلى مبيد آلافات  والفحوصات تحتوي 
ً
 وأن تقريبا

من العينات اشتملت على خليٍط من ثالثة أنواٍع أو أكثر من مبيدات  00%

آلافات. كما خضعت الفواكه للفحص مثلها في ذلك مثل الخضروات. حيث 

ة بمبيدات  العنبو  الفراولة، اليوسفيُوِجد أن عيناٍت من ثمار 
َ
آلافات ملَوث

شديد السمية. كما أن هذه   Methamidophos املحظورة، و التي منها مبيد

منظمة ومن ثم تقول  ،الفاكهة يمكن الحصول عليها من سوق هونج كونج

على إنتاج الفواكه  وسيطرة شاملةأنه ال تتوافر عملية ضبط  السالم ألاخضر

 من عام في هونج 
ً
 .6002كونج اعتبارا

 ملوثات كيميائية صناعية:

تضم بقايا مواد التنظيف والتطهير والزيوت والشحومات والسوالر        

والكيروسين وألامونيا واملبيدات الحشرية، والتي يجري التعامل معها من خالل 

، وتتصف اعملية تصنيع املواد الغذائية أو خالل تداولها وحتى التوزيع النهائي له

 .هذه املواد بسميتها في تركيزاتها املرتفعة

 في        
ً
تلوثت بمعدالٍت عاليٍة من  املشروبات الغازية، فقد ُوِجَد أن الهندفمثال

 ،مبيد دي دي تيمبيدات آلافات ومبيدات الحشرات، والتي منها الليندان، 

 .وامليالثيون 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A_%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A_%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 في الغذاء:
ً
 امللوثات الكيميائية املحتمل وجودها طبيعيا

 في الغذاء وتشتمل ويقصد بها امللوثات ا        
ً
لسامة املحتمل وجودها طبيعيا

 على املركبات الناتجة من 
ً
 .والحيوانية الخاليا النباتيةفي  عملية ألايضأساسا

 ملوثات إلاضافات إلى املواد الغذائية:

ما يضاف إلى املواد الغذائية كاملواد الحافظة لزيادة فترة  ويقصد بها   

الصالحية، أو لتحسين خواص الغذاء سواء في صورة محسنات طعم أو رائحة 

 أو قوام أو لون أو مستحلبات أو مثبتات.

 ملوثات كيميائية سامة ناتجة عن عملية تصنيع املواد الغذائية:

ة وهي املحتمل تكوينها نتيجة تحو          ل بعض مكونات الغذاء أو نمو كائنات حي 

دقيقة غير مرغوب فيها. مثل الهيدروكربونات العطرية أثناء عملية الشواء على 

الفحم، أو إنتاج السموم الفطرية نتيجة نمو الفطريات على الغذاء مثل 

 .ألاوكراتوكسين والروبروتوكسين

 ملوثات املعادن الثقيلة:

ذات الطبيعة السامة مثل الزئبق والزرنيخ  أي العناصر الثقيلة        

والكادميوم وألالومنيوم التي تصيب إلانسان بالتسمم لتركزها في جسمه، نتيجة 

 بهذه العناصر.
ً
 تناوله أطعمة نباتية أو حيوانية تعاملت مع مياه أو غذاًء ملوثا

 ملوثات الغذاء إلاشعاعية:

، وذلك القرن العشرينمن  السبعيناتفي  الغذاء تشعيعتم تطوير تقنية       

من خالل قذف الغذاء  والخضراوات الفاكهةمن أجل زيادة فترة عرض ثمار 

وذلك من [40] وتقتل البكتيريا امللوثة، التعفن، التي توقف عملية بأشعة جاما

خالل تحديد مستويات مقدار التشعيع من واقع ما أفرزته جهود بحثية ذات 

 - ألاسماكالعالقة، فمن املمكن بهذه التقنية حفظ 
ً
ملدة شهر كامل بحالة  -مثال

 تابالسرطانإال أن ذلك تعر ض ملعارضة كبيرة محذرة من مخاطر التلوث  جيدة،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%83%D9%87%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1#cite_note-40
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1#cite_note-40
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86
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من ناحية أخرى. مما أدى إلى  للفيتاميناتمن ناحية، واحتماالت تحطيمها 

، مع إلاشارة إلى ذلك ليكون للمستهلك 
ً
تطبيق ألاغذية املصنعة املعالجة إشعاعيا

  .التعامل معها من عدمهالحرية في 

 الهندسة الوراثية والتلوث الغذائي:

 ،ألارضحفاظ على التنوع ألاحيائي على لها دور مهم في ال الهندسة الوراثية      

 في نهاية عام 
ً
  60إلى نحو  5992وقد وصل عدد أنواع النباتات املهندسة وراثيا

، باإلضافة إلى ما يزيد عن 
ً
 للمحا 3نوعا

ً
 حقليا

ً
صيل املهندسة آالف اختبارا

، وذلك في 
ً
الواليات املتحدة تصدرتهم  5993دولة حسب الوضع عام  36وراثيا

وقد تصدرت كل من شلجم الزيت أي زيت بذور اللفت  .فرنساتليها  ألامريكية

، كما تصدر كل من أوروبااملتداولة في  والطماطم والبطاطس وبنجر السكر والذرة

 .املتداولة في الواليات املتحدة ألامريكية والقطن وفول الصوياالذرة 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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