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 :تلوث الغذاء

صالح على ما يجعله غير  املاءأو  الطعامإلى احتواء  تلوث الغذاءُيشير مصطلح        

 سامة، أو مواد كيماوية ضارة كائنات دقيقة، سواء كانت الحيوانيأو  آلادمي لالستهالك

القاتلة، مما قد يترتب على تناول الغذاء إصابة املستهلك  باملواد املشعةأو غذاء ملوث 

  .التسمم الغذائيباألمراض، التي تعد أشهرها أمراض 

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

 ، وذلك بإتباع عدةتجمع بشري بامليكروبات للمحافظة على الصحة العامة في أي  واملاء

 التلوثلحماية الغذاء من  وقائيةطرق 
ً
 للحشرات، مثل عدم جعل الطعام مكشوفا

قبل وبعد  غسل ألايديمراعاة بشكل جيد، مع  والفاكهة الخضراوات، وغسيل وألاتربة

  .وجبةتناول أي 

 
 الغذائي وعوامله:ماهية التلوث 

 إذا احتوى على ما يجعله غير صالح لالستهالك آلادمي، والتي             
ً
ُيعد الغذاء ملوثا

رض ملواد مشعة ممرضة أو اختلط ببعض الكيماويات السامة أو تع جراثيمقد تكون 

 في إصابة إلانسان بأمراض حادة خاصة  تسمم غذائيقاتلة، مما يترتب على تناولها 
ً
ممثال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85
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%AA%D8%B3%D9%85%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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%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%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B3%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%8A%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%85%D9%85_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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وتقسم ألامراض عن طريق الغذاء إلى أمراض معدية عن طريق الغذاء،  ،وألامعاء باملعدة

 .ومسممات الطعام

يث الغذاء حول إهمال الطرق املالئمة لتداول الغذاء أو التغاض ي تدور عوامل تلو           

  عن بعض أساسيات التصنيع الغذائي، وهي:

عدم اتخاذ متداولي ألاغذية الاحتياطات الصحية الصارمة، سواء بالنسبة  .1

 .لعاداتهم الشخصية أو في مناطق عملهم وألادوات املستخدمة

 .ألاغذية بطريقة مالئمة تبريدعدم  .2

 .عدم تصنيع ألاغذية باألسلوب املناسب .3

 .النقلتعريض ألاغذية لناقلي امللوثات أثناء التخزين أو  .4

 .عدم إدراك مدى خطورة ألامراض التي تنقل عن طريق الغذاء .5

 من الناحية امليكروبيولوجية الرقابةقصور عملية  .6
ً
 .على نوعية الغذاء، خاصة

ودها في الغذاء بتركيزات والتي يترتب على وج امللوثات الغذائيةوتصنف مصادر           

  .تختلف عن الحدود املقبولة إلى حد الضرر أو إصابة مستهلكها النهائي بحالة مرضية

 ملوثات الغذاء الطبيعية:

يقصد بملوثات الغذاء الطبيعية أي مكون طبيعي غريب يتواجد في الغذاء ويمكنه         

أقل مصادر التلوث  أن يسبب خطورة على صحة املستهلك، ورغم أنه يتصف بأنه

 مشاكل خطيرة ملنتج الغذاء تكبده نفقات باهظة 
ً
خطورة، إال أنه قد يسبب أحيانا

 :ومن أمثلة هذه امللوثات ،كتعويضات

  ،واملعادن وألاتربة كالحجارةملوثات تصل إلى الغذاء أثناء النمو والحصاد 

 .وبقاياها والحشرات

  والعظام الزجاج، كبقايا والتداول  التصنيعملوثات تصل إلى الغذاء أثناء عملية 

 .الدهاناتوبقايا  والصدأ والشحوم وألاسالك الكهربائية وألاخشابواملعادن 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AD%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86
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  والخيوطملوثات تصل إلى الغذاء أثناء عملية التعبئة والتوزيع، كالحشرات 

 .والشعر وألاحجار واملعادن

عرفوجود           
َ

 .املجتمعاتتوصف بأنها وصمة عارٍ في كثيرٍ من  -كمثال- الطعامفي  الش

 الغثيانقد يتسبب في إلاصابة بصدمة أو حتى  -الشعر-ن أنه حيث تنشأ الخطورة م

 باملواد السامة، باإلضوالقيء
ً
ومن ثم فاآلراء تجاه الشعر في  .افة إلى أنه قد يكون ملوثا

 ملستويات الخطورة التي تشكلها وجود الشعرة في الطعام بالنسبة 
ً
الطعام تختلف وفقا

  .للمستهلك الفرد

 

 لذلك في كثيرٍ من الدول، ُيطلب من العاملين في مجال الصناعات الغذائية           
ً
نتيجة

م ألافراد على طعاٍم ما سواًء في  ،ُيغطوا شعورهمأن  ِّ
د 
َ
 مقهىأو  مطعٍم كما أنه عندما ُيخ

 شعٍر بطعامهم، فمن ألاغلب أن يقوموا بالشكوى لألعضاء املسئولين، ما ويعثروا على

على الرغم من هذا، فليس ألامر بالقضية الدامغة والتي يمكن خاللها مقاضاة املطعم في 

 لتشريعات قانون سالمة 
ً
، إال أنه في بريطانيا ُيعد كسرا

ً
الواليات املتحدة ألامريكية مثال

 (، حيث أن ذلك ُعر ف بأنه ُيسبب تسمم الطعام،1991) الغذاء البريطاني الصادر عام

ولذلك يستطيع ألافراد الذين يعثرون على شعرٍة في طعامهم مقاضاة املكان الذي ُيقدم 

 هذا الطعام على أثر ذلك.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D9%88%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AB%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89
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ونالحظ أنه تتواجد مجموعة من ألاسباب املحتملة لرفض وجود شعٍر في الطعام،         

رات الثقافية إلى الحقيقة البسيطة املتمثلة في أنه من الصعب والتي تتراوح من املحظو 

هضم الطعام وبه شعر أو أنه ُيصبح غير مستساغ وغير محبوب ليتم تناوله. كما أنه 

يمكن تفسيره على أنه إشارة للمزيد من املشكالت املتفاقمة ذات الصلة بالصحة. هذا 

ُبت أنها أسفرت عن حوادث التلوث  تلكالشعر باإلضافة إلى أنه العثور على مثل خصال 
َ
ث

 .من هذا القبيل

املتواجد في  البروتينإال أنه في الوقت ذاته وفي بعض ألاحيان، يمكن استخدام         

، إال أن مثل  الشعر البشري كمكوٍن 
ً
غذائٍي، في تصنيع الخبز أو املنتجات الشبيهة مثال

 في 
ً
ر على هذا وكان العثو ، الشريعة إلاسالميةذلك الاستخدام للشعر البشري يعتبر محرما

 بين الشعر قديم
ً
 على سوء الطالع. اليهودا

ً
 ُيَعُد مؤشرا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF

