
 تلوث التربة
 
هو تواجد أى مادة من المواد الملوثة فى البيئة بكميات تؤددى برريؤ   -التلوث  بمعناه العام : إن

مباشر أو غير مباشر وبمفردها أو بالتـفاعل مؤ  غيرهؤا إلؤى اارؤرار بال،ؤأة ت أو تىؤب  فؤى 
ى ىؤر  الكؤرة تعريل األنظمة البيئية أيث قد تتوقف تلك األنظمة عؤن أدا  دورهؤا الربيعؤل علؤ

 األررية.
بأنه الفىاد الذي ي،ي  التربة فيغير من ،فاتها وخوا،ها الربيعية او   -ويعرف تلوث التربة :

الأيوية بشكل يجعلهؤا تؤأثر ىؤلبا ب،ؤورة مباشؤرة أو غيؤر مباشؤرة علؤى مؤن يعؤي   أوالكيميائية 
 وأيوان ونبات. إنىانفو  ىرأها من 

و الؤذي يتىؤب  عنؤه  لؤرر كيميؤاوي  أوأي تغيؤر فيييؤائل  بأنهكما يمكن تعريف تلوث التربة 
 عرقلة فل اىتغاللها.

 
تلك الربقة الىرأية مؤن القشؤرة أألررؤية التؤل توجؤد وتنمؤو فيهؤا جؤذور النباتؤات يق،د بالتربة 

فرؤؤال عؤؤن الأيوانؤؤات والكائنؤؤات األخؤؤرى كالبكتيريؤؤا والفرريؤؤات ت وتعؤؤد التربؤؤة قاعؤؤدة أألنظمؤؤة 
عؤؤن تثبيؤؤت الراقؤؤة   المىؤؤئولةبىؤؤة والوىؤؤر الربيعؤؤل لنمؤؤو جؤؤذور النباتؤؤات العليؤؤا البيئيؤؤة علؤؤى اليا

وإنتاج الغذا  فل عملية التركي  الروئل كما وان التربة إلى جان  أنها م،در الما  والعنا،ر 
الغذائية للنبات وىنده الميكانيكل فهل ملجؤ  لعؤدد هائؤل مؤن الكائنؤات الأيؤة ألنظمؤة البيئؤة علؤى 

 اليابىة.
خالل النشارات المختلفؤة فؤل اليراعؤة مثؤل  اىؤتخدام المبيؤدات التلوث من  إلىتتعر  التر  و

لآلفات اليراعية المختلفة وتشير إأ،ائيات منظمة الغذا  اليراعل الدولية بؤان هنؤاك أكثؤر مؤن 
ألؤف مىتأرؤر كيميؤائل يىؤتخدم كمبيؤد ويبؤؤاأ مئؤات أألطف مؤن األرنؤان ىؤنويا أيؤث يىؤؤتعمله 

فؤؤل مكافأؤؤة األفؤؤات مثؤؤل مؤؤادة اطدرنؤؤين والكلؤؤودين ودي دي تؤؤل وغيرهؤؤا ويؤؤددي  الميارعؤؤون
تأثيرها التراكمل فل التربة إلؤى انقؤرا  لعؤدد مؤن الأيوانؤات كؤالريور أو مؤوت أألىؤماك التؤل 

 تعي  فل المىرأات المائية القريبة.
 

ك األونؤة وذلؤك بىؤب  تلؤ فؤلتلوث مأيره منذ القدم ولم يهتم بهذه المشكلة  فللقد ىاهم اانىان 
التعداد الىكانل البىير ت ولكن ييادة تعداد الىكان وتناقص إنتاجية األر  بىؤب  تلؤوث التربؤة 

تدنل مىتوى المعيشة  بدأ اطهتمؤام بالمورؤوأ واكتىؤ   أهميؤة  أكبؤر بظهؤور  فلوالذي ىاهم 
غيؤر القابلؤة للتألؤل  الىؤاب  مثؤل العديؤد مؤن المؤواد فؤلأنواأ جديدة من الملوثات غـير المعروفة 

 .إرافة إلى النفايات النووية وغيرها من المواد
 

 أىبــا  تـلوث التربـــة : 
 التىر  من الخيانات واألنابي  مثل أنابي  النفر ومنتجاته.  -1
 تخيين ونقل المواد الخام والنفايات .  -2
 الملوثات من أماكن تجميعها إلى البيئة المأيرة بها .  انبعاث -3
 المواد الملوثة م  مياه الىيول أو المياه الجوفية.  انتقال -4
 الغايات الخررة من المنار  المجاورة . انتقال -5
تملي  التربة والتشب  بالمياه ت فاطىتخدام المفرر لمياه الري م  ىو   ال،رف  يددي إلى  -6

 ااررار بالتربة .
 األرارل اليراعية. التوى  العمرانل الذي أدى إلى تجريف وتبوير  -7
 
 



 
 الخلل الذي ي،ي  التربة جرا  التلوث الكيميائل

 
الكيفيؤة فؤل مكونؤات التربؤة مؤن أيؤث  أوالتلوث الكيميائل يق،د به كل أشؤكال التغيؤرات الكميؤة 

الأيويؤؤة والتؤؤل تنؤؤت  بىؤؤب  اىؤؤتخدام بعؤؤ  المؤؤواد الكيميائيؤؤة  أوالفيييائيؤؤة  أو،ؤؤفاتها الكيميائيؤؤة 
غير ق،د وبالتالل إفىاد مكونات التربة أألىاىؤية وتغيؤر تركيبهؤا بأيؤث لؤم تعؤد ب أمىوا  بق،د 

م،ؤادر التلؤوث  أماإن إنتاجها قد قل أو إنها تنت  غدا ا ملوثا رارا باانىان  أوت،ل  لليراعة 
الكيميائل فهمل كثيرة ومؤن أهمؤا التلؤوث بالمبيؤدات والمخ،ؤبات اليراعيؤة والتلؤوث بالمنظفؤات 

لتلوث بالمركبات العروية الهالوجينية والتلوث باألىؤلأة الكيماويؤة والتلؤوث النؤات  ال،ناعية وا
 عن الأوادث ال،ناعية .

 
 -:إلىالخلل التل ت،ي  التربة  أنواأويمكن ت،نيف 

 
 خلل فيييائل ويشمل -:أوط
 
 بنا  التربة -1
 مواد غروية. إيالة -2
 تكوين ربقة غير نفاذة للجذور. -3
 اليائد.،رف الما   -4
 

 خلل كيميائل -ثانيا :
 
 
 بشكل متررف . PHتغيير األس الهيدروجينل    -1
 تغير ملوأة التربة )قابلية التو،يل الكهربائل ( . -2
 تجوية كيميائية لمعادن الرين . -3
 وجود معادن ثقيلة -4
 نقص األوكىجين .  -5
 

 خلل أيوي -ثالثا :
 
 انخفا  أعداد أيوانات التربة . -1
 وجود مىببات مررية. -2
 
 
 

 إلىالكيميائية ملوثات التربة ويمكن تقىيم      
 

 Organic Pollutantsملوثات عروية         -أوط:
 
 ydrocarbonsHolycyclic Promatic Aهيدرو كاربونات عررية ألقية -1

 وم،ادرها
 اأترا  الفأم والبترول والخش •



 إىفلت•
 قرران الفأم•
 الشأوم-ياراتانبعاثات عوادم الى•
 
  romaticAitro Nالنترو العررية -2
 

 المبيد البكتيري(-المبيد الأشري-وم،ادرها )القنابل
 
  nilinesAhenols, Pالفينوطت وانيلينات -3

 )المبيدات البكتيريةتمياه ال،رف للم،ان تمواد ال،باغةتمبيدات اطدغال ( -وم،ادرها:
 
     omaticrAalogenated Hالهالوجينات العررية -4

)مبيدات الأشائ تأر  المخلفات الربية والمخلفات ال،لبة ت اأترا  البترول --وم،ادرها :
 والفأم وأألراراتتمناجم الر،اص( .

 
  liphaticA alogenatedHالهالوجينات األليفاتية - 5
 ،ناعة البالىتك.  -وم،ادرها : 
 
  esticidesPالمبيدات -6

 ة المبيدات( .)اليراعةت،ناع  -وم،ادرها :
 
 منتجات البترول -7
 )،ناعة تكرير البترولتالىيارات ووىائل النقلتال،ناعة(  -وم،ادرها : 
 

 وتشمل Inorganic Pollutantsملوثات غير عروية   -ثانيا:
 
 العنا،ر الثقيلة والنادرة.-1
 النتروجين.-2
 النظائر المشعة.-3
 
 
 
 

 المبيدات
 
بأنواعها قد خلف كميات هائلة من هذه المبيؤدات فؤل التربؤة ذلؤك أطىتعمال الخار  للمبيدات  إن

الكمية التل تتناىؤ  وقؤدرتها ومعلؤوم ان  أطتمتص من المبيدات  ان نباتات والمأا،يل عامة ط
ربقؤؤات األر  مىؤؤببة بؤؤذلك تلؤؤوث للميؤؤاه  إلؤؤىالؤؤري تتىؤؤر   أوالمبيؤؤدات مؤؤ  هرؤؤول أألمرؤؤار 

فعل أؤرارة الشؤمس وتىؤب  تلؤوث الهؤوا  المأؤير.عالوة تتبخر ب  أنالىرأية والجوفية ويمكن 
على ذلك فان هؤذه المبيؤدات تقتؤل الكائنؤات الأيؤة الدقيقؤة النافعؤة فؤل التربؤة مخلؤة بؤذلك التؤواين 

ئيؤة للتربؤة الدقي  والهام فل بيئة التربة كما تأدث المبيدات تغيرا فل ال،فات الكيميائيؤة والفيييا
وتدثر بؤذلك علؤى أانتاجيؤة اليراعيؤة وبؤدط مؤن تأىؤين اليراعؤة وترؤوير المنتجؤات اليراعيؤة 

 إلؤىإرعافها وردا ه منتجاتها كل تىؤاهم المبيؤدات فؤل تأويؤل األفؤات الثانويؤة  إلىينقل  الأال 



بيؤدات أيؤث آفات رئيىية وتعانل العديد من دول العالم الثالث من مشؤكلة اطىؤتعمال الخؤار  للم
يرن الكثير من الميارعين انه بييؤادة اىؤتعمال المبيؤدات يمكؤن القرؤا  علؤى أألفؤات اليراعيؤة 

بع  المبيدات تبقى فل التربؤة لمؤدة رويلؤة  أنبشكل أفرل وبالتالل ييادة اانتاجية تفرال عن 
ها وعلؤى مؤا هذه المبيدات على التربة نفىؤ تأثيراتنتخيل  أنقد تييد على عشرين عاما ولنا هنا 

فؤل األرارؤل  عديؤدةينمو فيها من نباتات فالمركبات العروية للمبيؤدات تىؤتري  البقؤا  ىؤنوات 
 بىب  ثباتها البيولوجل وتنتقل المبيدات عاليه الثبات من مكان إلى أخر من خالل الما  والرياح.

 
 

العديؤد مؤن التأؤوطت  التربة فان هنالؤك إلىالمبيد  إرافةانه عند   إلىوتشير العديد من البأوث 
البيولوجية والبيئية التؤل تىؤهم بشؤكل كبيؤر فؤل تغييؤر خا،ؤية ذلؤك المبيؤد اعتمؤادا علؤى تركيؤية 
وتركيبة الكيميائل وتلع  الكائنات الأية الدقيقة دورا فعاط فؤل  التأؤوطت المختلفؤة لؤذلك المبيؤد 

عمؤؤل علؤؤى تفكيكؤؤه مركؤؤ  ذي خ،ؤؤائص يختلؤؤف تمامؤؤا عؤؤن خ،ائ،ؤؤه األوليؤؤة ثؤؤم ت إلؤؤى فتأولؤؤه
وتأليله إلى جييئات تىتري  غرويات التربة ادم،ا،ها او تتألل هؤذه الجييئؤات مائيؤا لتنرلؤ  

بؤالتأوطت  أخؤرىمنها العنا،ر المعدنية التل تدخل فل تركي  المبيؤد لتقؤوم كائنؤات أيؤة دقيقؤة 
 المختلفة لها والتل تشمل المعدنة والتمثيل والثبوت والذوبان.

 -الكائنات الأية الدقيقة القادرة على تأليل المبيدات وتفككها مثل : اسأجن أكثرومن 
Pscudamonas ,Bacillus, Clostridum  . 

 
 .Aspergillus  , Alternaria spp   ,Calodosporiumوالفرريات 

 
وطن اغلؤؤ  المبيؤؤدات تؤؤدخل فؤؤل تركيبهؤؤا كؤؤل مؤؤن المركبؤؤات الألقيؤؤة والهالوجينيؤؤات والكبريؤؤت 

والنتروجينات فان هنالك عالقات وريدة بين المبيدات التل ترؤاف للتربؤة والكائنؤات والفوىفور 
المختلفؤة علؤى الكائنؤات الأيؤة  األرؤرارالعديؤد مؤن  إأداثالأية الدقيقة فقد تعمل المبيدات على 

لييادة تراكيي بع  تلك المركبات الىؤاب  ذكرهؤا علؤى أاجؤة  نتيجةالدقيقة الموجودة فل التربة 
 الأل الدقي . الكائن

 
وعمومؤؤؤا فؤؤؤان الكائنؤؤؤات الأيؤؤؤة الدقيقؤؤؤة قؤؤؤد تعمؤؤؤل علؤؤؤى الؤؤؤتخلص مؤؤؤن المبيؤؤؤد بواىؤؤؤرة التألؤؤؤل 

(Degradation( وقؤؤد تعمؤؤل علؤؤؤى إيالؤؤة ىؤؤميته )Detoxification كمؤؤؤا قؤؤد تعمؤؤل علؤؤؤى )
 .( وأيرا قد تىهم فل إأداث تفاعالت إرافيةActivationتنشيره )

 
 التلوث بالمخ،بات)أألىمدة(

 
المق،ود بها هل تلك المركبات الكيمياوية )غير العرؤوية(  Fertilizersبات اليراعية المخ،

 إنوبالتأديد األىمدة الفوىفاتية التل تىتخدم لييادة خ،وبة التربؤة اليراعيؤة وغنؤل عؤن القؤول 
اىتخدام المخ،بات اليراعية رمن الأدود المدروىة قد يكون آثار ايجابية ويعود على اانىان 

إط إن ااىراف فل اىتخدامها وىو  اىتخدامها كما ونوعا ومكانا ويمانا هو الذي يخؤل  بالخير
التربؤة اليراعيؤة  إلؤىبمعادلة التواين بينما يأتاجه النبات من هذه المخ،بات وما يرؤاف منهؤا 

ذلك ان الكميات اليائدة عن أاجة النبات من هذه المخ،بات تأدث إرؤرارا بالغؤة فؤل عنا،ؤر 
هذا الجؤيي  المتبقؤل مؤن المخ،ؤبات فؤل التربؤة يعؤد  إنمأيرة بهذه التربة فعالوة على البيئة ال

يعتبر مؤن عوامؤل تلؤوث التربؤة ويىؤب   أيراإىرافا ليس له مىوغا من الناأية اطقت،ادية فهو 
للبيئة المأيرة بهذه التربة وذلك ان ري التربة اليراعية المأتويؤة علؤى قؤدر  األرراركثير من 
المخ،بات اليراعية يجعل جي ا من هذه المخ،بات يذو  فل مياه الؤري ويؤتم غىؤله يائد من 

من التربة بمرور اليمن أتى ي،ل فل نهاية األمر إلى المياه الجوفية فل بؤارن األر  ويرفؤ  



بدور هام  األمراربذلك نىبة كل من المركبات الفوىفات والنترات فل هذه المياه كما وتقوم مياه 
تبقى فل التربة من هذه المركبات ويشترك بذلك  بع  ما أيرالية فهل تأمل معها فل هذه العم

كل من مياه ال،رف اليراعل والمياه الجوفية ومياه األمرار فل نقل هذه المخ،بات التل بقيت 
 فل التربة إلى المجاري المائية المجاورة لرر  اليراعية كاألنهار والبأيرات وغيرها.

 
 خدمة فل اليراعة تنقىم إلى نوعين إن األىمدة المىت

 
 .األىمدة العروية1
 

وهل تلك الناتجة من مخلفات الأيوانات والريور واانىان وكما هو معروف علميا ان هذه 
 األىمدة تييد من قدرة التربة على اطأتفاظ بالما .

 
 األىمدة غير العروية.2
 

تددي إلى تلوث التربة بالرغم من إن  وهل تلك التل ي،نعها اانىان من مركبات كيميائيه وهل
الغر  منها هو ييادة إنتاج الرارل اليراعية ولقؤد وجؤد المهتمؤون باليراعؤة فؤل بريرانيؤا إن 
ييادة مأ،ول الفدان الواأد فل الىؤنوات األخيؤرة ط تييؤد علؤى الؤرغم مؤن الييؤادة الكبيؤرة فؤل 

رىمدة الكيميائية يؤددي إلؤى تغريؤة التربؤة اطىتعمال الواى  ل إن إذاىتعمال  األىمدة الكيميائية 
بربقه طمىاميه أثنؤا  ىؤقور األمرؤار الغييؤرة بينمؤا تقؤل اأتمؤاطت تكؤون هؤذه الربقؤة فؤل أالؤة 

 األىمدة العروية.
وتقؤؤوم العديؤؤد مؤؤن الكائنؤؤات الأيؤؤة الدقيقؤؤة الموجؤؤودة فؤؤل التربؤؤة بؤؤالتأوطت الكيميائيؤؤة المختلفؤؤة 

التمثيل المعدنل وقؤد  أوفل المخ،بات اليراعية عن رري  المعدنة للعنا،ر المعدنية الموجودة 
  فؤؤل الوقؤؤت الأارؤؤر عؤؤن تلؤؤك المركبؤؤات باىؤؤتخدام األىؤؤمدة العرؤؤوية مؤؤن مخلفؤؤات ياىؤؤتع

ال،رف ال،أل ومخلفات الأيوانات والريور طن لها العديد من الخ،ائص الجيدة التل تتفؤو  
تؤدريجيا كمؤا تأؤتفظ بدرجؤة أؤرارة التربؤة وتالئؤم  بها عن تلك الم،نعة فإنهؤا تتألؤل فؤل التربؤة

تالئم نمو العديد من الخرروات  النشار المكروبل وتىهم فل اأتفاظ التربة بقوامها ورروبتها و
 و الفواكه .

                      
 

 Food pollutionالتلوث الغذائل 
 

 
الغذا .... يرل  عملياً على جمي  ما يتناوله اانىان من المواد الجافة من رعام نباتل أو أيوانل 

 ت أو المواد الىائلة المختلفة المتمثلة بالما  والمشروبات األخرى ...
مؤؤن الكائنؤؤات الأيؤؤة التؤؤل تعؤؤي  علؤؤى األر  الم،ؤؤدر الرئيىؤؤل يشؤؤكل الغؤؤذا  لننىؤؤان كغيؤؤره 

للراقةت هذه الراقة التل تدمن للجىم القيام بمختلف العمليات الأيوية الاليمؤة للبقؤا  ت ويؤتم ذلؤك 
باطىتعانة بأوكىجين الهوا  الذي يأ،ؤل عليؤه بعمليؤة التؤنفس للقيؤام بعملياتؤه الأيويؤة. ويأتؤاج 

ل الى عن،ر أياتل أىاىل وهو الما  ال،ال  للشر  كجي  هام فل اانىان أيرا كأي كائن أ
 عملية البقا  واىتمرار وجوده . 

تشكل هذه العنا،ر الثالثة جوهر الأياة بالنىؤبة لرأيؤا  وعلؤى رأىؤها اانىؤان تودأ  اانىؤان 
 للمأافظة علؤى أياتؤه مؤن خؤالل العنايؤة بهؤذه الم،ؤادر باىؤتمرارتويمكن تجؤاويا اعتبؤار جميؤ 



المخارر التل يتعر  لها اانىان من األمرا  تىلك إأؤدى الرؤر  الؤثالث ىؤابقة الؤذكر. مؤن 
 خالل ما يدعى  بالتلوث أو التلوث البيئل .

 
يق،د بالتلوث الغذائل أو تلوث األغذية و،ول الكائنات الأية الدقيقة أو أي أجىام غريبؤة غيؤر 

غذا  ملوثاً إذا اأتوى على جراثيم ممرره أو مرغو  بوجودها فل المادة الغذائيةتأيث يعتبر ال
تلوث بالمواد المشعة أو اختلر بمواد كيمائية الىامةت وتىؤب  ذلؤك فؤل أؤدوث مؤا يىؤمى التىؤمم 
الغذائل ت لهذا فان التلوث الغذائل يا خد أشكاطً عدة. مما يعجل فل ظهور عالمات الفىؤاد عليهؤا 

 الىتهالك البشري. وبالتالل جعلها غير مرغوبة أو غير ،الأة ل
 
 

 مىببات التلوث الغذائل
 

 أوطً : التلوث البكتيري 
 يعتبر هذا النوأ من التلوث من أقدم أنواأ التلوث التى عرفها اانىان وأكثرها انتشاراً. 

يأدث هذا النوأ من التلوث الغذائل عن رري  األأيؤا  الدقيقؤة والتؤل عؤادة مؤا توجؤد فؤل البيئؤة 
المأيرة بالمادة الغذائية كالتربة والهوا  والما ت إرافة إلى اانىؤان والأيؤوانت تأؤدث اا،ؤابة 
بالمر  عن رري  تناول غذا  يأتوي علؤى أعؤداد كبيؤرة مؤن الميكروبؤات وعنؤدما ت،ؤل هؤذه 

يكروبؤؤات إلؤؤى األمعؤؤا  الدقيقؤؤة لننىؤؤان فإنهؤؤا تتكؤؤاثر وتنؤؤت  ىؤؤموم وبالتؤؤالل تظهؤؤر أعؤؤرا  الم
 المر  . 

 
وتختلؤؤف م،ؤؤادر التلؤؤوث الغؤؤذائل تبعؤؤاً لشؤؤكل أو نؤؤوأ التلؤؤوث فؤؤالتلوث الغؤؤذائل بؤؤالجراثيم تتبنؤؤاه 
الميكروبؤؤات البكتيريؤؤة  ويؤؤتم ذلؤؤك إمؤؤا عؤؤن رريؤؤ  الهؤؤوا  أو عؤؤن رريؤؤ  الأشؤؤرات والقؤؤوار  

معنى أخر يتعر  لمثل هذا النوأ من الملوثات التل تددي إلؤى دخؤول عؤدد مؤن الميكروبؤات وب
إلى جىم الكائن الأل وذلك نتيجة اهمال الغذا  عند إعؤداده أو ت،ؤنيعه أو أتؤى تداولؤه خا،ؤة 
فل تلك أطماكن الملوثة والقذرة إرافة غلى عدم تبريد األغذية فل بع  األأيان تبريؤداً مالئمؤاً 

 عن رري  تعر  الغذا  خا،ة فل أطماكن الملوثة للذبا  والأشرات. أو
وم،ادر تلوث المواد الغذائية بالكائنات الأية عديدة ومتنوعة ت فالتربة على ىبيل المثال تعتبؤر 
مأوى ربيعياً للعديد من األأيا  الدقيقةت مما يجعلها م،ؤدراً هامؤاً لتلؤوث بعؤ  النباتؤات خا،ؤة 

لتربة كالنباتات الدرنية والجذرية. وتيداد أهمية التربة كمؤأوى الكائنؤات الأيؤة تلك التل تالمس ا
الدقيقة كلما يادت خ،وبتها م  توافر الرروبة والأرارة المناىبتينت هذا باارؤافة لمؤا تأتويؤه 

 التربة من مواد عروية ومعدنية يجعلها مناىبة لنمو وتكاثر تلك الكائنات الدقيقة. 
ئل بؤالجراثيم مؤن أهؤم أىؤبا  تىؤمم جىؤم الكؤائن الأؤل والؤذي يظهؤر علؤى شؤكل أن التلوث الغذا

أمؤؤؤرا  تعؤؤؤرف بؤؤؤاألمرا  المعديؤؤؤة أيؤؤؤث أن الميكروبؤؤؤات التؤؤؤل تؤؤؤدخل إلؤؤؤى جىؤؤؤم الكؤؤؤائن 
الأل)اانىان أو الأيوان( ت تعمل على مهاجمة أنىجة الجىم وتظهر أاطت المر  الذي عادة 

التل تغيو الجىم مثؤل أمؤى التيفوئيؤد التؤل ي،ؤا  بهؤا  ما ي،نف بنوأ الميكروبات او البكتيريا
 اانىان عند ا،ابتة بميكرو  التيفوئيد.

أما التلوث الغذائل الجرثومل ) الميكروبل ( فهو ينت  بفعل تألل المواد الغذائية بواىؤرة بعؤ  
مة التؤل األأيا  الدقيقة فل أاطت عديدة منها فىاد الألي  ومشتقاته والفواكة وغيرها من األرع

ط تأفظ جيداً ت وتأؤدث اا،ؤابة هنؤا بواىؤرة الىؤموم )التوكىؤينات( التؤل تفريهؤا الميكروبؤات 
 أثنا  تكاثرها فل الغذا  وهذه الىموم هل التل تىب  المر  لننىان وليس الميكرو  نفىه .

 
قؤؤد يأملؤؤه وقؤؤد يلعؤؤ  اانىؤؤان دورا كبيؤؤراً إي،ؤؤال هؤؤذه الكائنؤؤات إلؤؤل المؤؤواد الغذائيؤؤةت نظؤؤراً لمؤؤا 

وبأعداد كبيؤرة منهؤا فؤل جهاييؤه الهرؤمل والتنفىؤل أو علؤى الىؤر  الخؤارجل للجىؤمت وتؤيداد 



اأتماطت تلوث األغذيؤة عؤن رريؤ  اانىؤان إذا مؤا انخفؤ  مىؤتوى الؤوعل ال،ؤأل والنظافؤة 
الشخ،ية لديهت خا،ة إذا كان هذا ممن يعمل فل مجال إعداد وتأرؤير وتؤداول األغذيؤة ىؤوا  

غذائية أو فل المنيل. كمؤا أن الأشؤرات والقؤوار  تعتبؤر أأؤد أهؤم الوىؤائل فؤل نقؤل  فل منشأة
الملوثات الميكروبية من البيئات ذات المأتوي العؤالل مؤن هؤذه الكائنؤات كأمؤاكن تجميؤ  القمامؤة 
والمجؤاري إلؤى المؤؤواد الغذائيؤةت مىؤببة تلوثؤؤاً لهؤذه األغذيؤؤة ممؤا يؤددي لن،ؤؤابة بأأؤد التىؤؤممات 

ة أو األمؤؤرا  المنقولؤؤة عؤؤن رريؤؤ  الغؤؤذا ت كؤؤذلك فؤؤإن األدوات المىؤؤتخدمة فؤؤل إعؤؤداد الغذائيؤؤ
وتأرؤؤير األغذيؤؤة كالىؤؤكاكين وألؤؤواح التقريؤؤ  واألىؤؤر  المالمىؤؤة لرغذيؤؤة مباشؤؤرةت قؤؤد تكؤؤون 
م،دراً رئيىياً لتلوث األغذية إذا لم تراأ فيها اطشترارات ال،أية المرلوبة من أيؤث نظافتهؤا 

اىتخدامهات إرافة لذلك فإن المواد الغذائيؤة نفىؤها قؤد تكؤون أأؤد الم،ؤادر الهامؤة وتنظيم عملية 
للتلؤؤوث بالكائنؤؤات الأيؤؤةت فتخؤؤيين أو مالمىؤؤة األغذيؤؤة الرايجؤؤة مؤؤن أ،ؤؤل أيؤؤوانل كؤؤاللأوم 
والدواجن واألىماك التل عادة ما تأمل على ىرأها الخارجل أعداد كبيؤرة مؤن الكائنؤات الأيؤة 

ط ىيما تلك التل تىتهلك رايجة دون رهل كالخرراوات المىتخدمة فؤل  م  األغذية األخرىت
تأرير الىلرات ىيددي لأدوث ما يعرف بؤالتلوث الخلرؤل أو التبؤادلل فيمؤا بينهؤا وبالتؤالل قؤد 

 يشكل هذا مخارر ،أية عند اىتهالكها.
 
 
 

 أهم مىببات التلوث البكتيري: 
 
 ألدوات المىتخدمة وأماكن تأرير األرعمة. عدم اطهتمام بالنظافة الشخ،ية ونظافة ا -1
ىو  تؤداول الغؤذا  وتخيينؤه فؤل درجؤات أؤرارة غيؤر مناىؤبة أو لفتؤرات رويلؤة تىؤم   -2

 بنشار البكتيريا المىببة للتلوث. 
عدم الرهل الجيد للغذا  وتناول األغذية من الم،ادر غير الموثو  بها وخا،ؤة الباعؤة  -3

 المتجولين
 
 

 بىموم الفرريات ثانياً : التلوث
 

تنمو بع  أنواأ الفرريات علؤى األغذيؤة وتفؤري ىؤموماً شؤديدة الخرؤورة علؤى ،ؤأة اانىؤان 
أيؤؤث تىؤؤب  ىؤؤرران الكبؤؤد وخلؤؤالً بوظؤؤائف القلؤؤ  واألنىؤؤجة المختلفؤؤةت وكؤؤذلك أؤؤدوث تغيؤؤرات 

 وراثية وتشوه باألجنة. 
والؤذرةت والبقوليؤات مثؤل: واألغذية األكثر عررة للتلؤوث بالفرريؤات هؤل الأبؤو  مثؤل: القمؤ  

الفول الىودانل والعدس والفا،وليا واللوبيا ت وهكذا الخبي والدقي  إلى جانؤ  األنؤواأ المختلفؤة 
 من المكىرات مثل البند  واللويت والفواكه المجففة مثل: التين والمشم  واليبي  .

 
 

 وأهم مىببات التلوث بالفرريات:
 
 التخيين الىي  فل أماكن مرتفعة الأرارة والرروبة.  -1
 رول مدة التخيين وعدم اىتخدام العبوات المناىبة.  -2
 
 

 ثالثاً: التلوث بالمبيدات



على الرغم من رؤرورة اىؤتخدامها للمأافظؤة علؤى المنتجؤات اليراعيؤةت فإنهؤا قؤد تكؤون إأؤدى 
عنؤؤدما تؤؤر  رشؤؤاً جؤؤائراً وبنىؤؤ  عاليؤؤة عؤؤن الملوثؤؤات الكيميائيؤؤة الخريؤؤرة للمنتجؤؤات اليراعيؤؤة 

الأدود المن،وص عليها دولياًت إرافة إلى أن اطىتعجال فل قرف هذه المنتجات اليراعية مؤن 
قبل الميارعين وعدم تركها فترة يمنية كافية للتخلص من بقايا هذه المبيدات يييد من تفاقم هؤذه 

 المشكلة
الجهؤاي الع،ؤبل ب،ؤفة خا،ؤةت وتأؤدث خلؤالً فؤل  وترج  خرورة المبيدات إلى أنها تدثر علؤى

وظائف أعرا  الجىم المختلفة مثل الكبد والكلى والقل  وأعرا  التناىلت بل ي،ل التأثير إلؤى 
أهم مكونات الخلية أيث تأدث تأثيرات وراثية أو ىررانية أو تشوه خلقل فل المواليدت ويتعدى 

. وخرورة هذه المبيدات ليىت فقر فى إأداث األمر إلى خلل فل ىلوك األفراد وخا،ة األرفال
التىمم الأاد الؤذي قؤد يؤددى إلؤى الوفؤاةت وإنمؤا فؤل أؤدوث ىؤمية ميمنؤة مؤن خؤالل التعؤر  أو 

 تناول األشخاص لجرعات رئيلة ولفترات رويلة من أياتهم. 
ك تتواجد متبقيات المبيدات فل معظم أنواأ الخرر والفاكهؤة ودهؤون اللأؤوم والريؤور واألىؤما 

 واأللبان واألأشا  الداخلية وبع  الغدد الغنية بالدهن مثل المخ والكلى والكبد. 
ويالأظ أن األرفال هم أكثر أفراد األىرة تأثيراً بأخرؤار المبيؤداتت وهؤذا يىؤتوج  بؤذل المييؤد 

 من الجهد لأمايتهم من هذه األخرار. 
 ومن أهم مىببات التلوث بالمبيدات:

 م الىي  لها خالل اانتاج. ااىراف أو اطىتخدا .1
 عدم االمام بكيفية التخلص أو التقليل من متبقياتها باألغذية المختلفة. .2

 تلوث الغذا  ااشعاعل -رابعا :
أدى ترؤور اىؤؤتخدامات التكنولوجيؤؤا النوويؤؤة العىؤؤكرية والمدنيؤةت والتيايؤؤد المرؤؤرد فؤؤل تربيقؤؤات 

ألورام الىؤؤررانية وتلؤؤف أجهؤؤية المناعؤؤة النظؤؤائر المشؤؤعة إلؤؤى ظهؤؤور أمؤؤرا  خريؤؤرةت مثؤؤل ا
وتشوهات األجنة والعقم وغيرها مؤن األمؤرا  التؤل تنؤت  عؤن انتقؤال ااشؤعاعات إلؤى اانىؤان 
برر  مختلفةت على رأىها الغذا  الملوث بهذه ااشعاعاتت فل أاطت تىاقر الغبار الذري على 

  بمخلفات التجار  أو النشارات النوويؤة النباتات والتربة اليراعية أو نتيجة لتلوث الهوا  والما
أو الذريةت وهو ما يترل  اهتمام الجهات المعنية بمعرفة أىالي  تقدير العنا،ر المشؤعة وقيؤاس 

 النشار ااشعاعل فل األغذية ال،لبة والىائلةت وىبل الأد من تلوث األغذية بالمواد المشعة.
ترجؤ  إلؤى تبؤاين الخ،ؤائص الفيييائيؤة للمؤواد ومشكلة تقدير مدى تلوث األغذية بالمواد المشعة 

والنظائر المشؤعة المختلفؤةت أيؤث تتفؤاوت المؤواد المشؤعة مؤن أيؤث درجؤة تركييهؤات وتأثيراتهؤا 
داخل جىم اانىان.كما تختلف وفقاً للفترة التل تىتغرقها لفقد إشعاعيتهات ويرل  علمياً على هذه 

ىؤؤم )ن،ؤؤف العمؤؤر( إشؤؤارة إلؤؤى انخفؤؤا  التؤؤأثير الفتؤؤرة التؤؤل تىؤؤتغرقها أتؤؤى تفقؤؤد إشؤؤعاعيتها ا
 ااشعاعل إلى الن،فت وكلما ياد ن،ف العمر للعنا،ر المشعة كلما ياد خررها.

 
 
 

وتلع  الفترة التل تىقر خاللها المواد المشعة على األغذيؤة دوراً هامؤاً فؤل ييؤادة تأثيرهؤات ففؤل 
ها يكون أشؤدت أيؤث يؤددي ذلؤك أال ىقور المواد المشعة فل فترة أ،اد المأا،يل فإن ررر

إلى ترى  المواد المشؤعة علؤى ىؤر  النباتؤات فتمت،ؤها األورا  أو الجؤذور فيمؤا بعؤدت وعنؤدما 
يكون التلوث ىرأياً فإن النباتات الخررا  العريرة األورا  تكون أشؤد خرؤراً علؤى اانىؤانت 

 مشم  .كالخس والىبانخ والفاكهة التل طتنيأ قشرتها عند أكلها كالعن  وال
وينتقل التلوث ااشعاعل من الميروعات إلى اانىان مباشرة عن رري  الغذا ت أو عبر وىؤير 
مثؤؤل الأيوانؤؤات التؤؤل تتغؤؤذى علؤؤى النباتؤؤات فتترىؤؤ  المؤؤواد ااشؤؤعاعية فؤؤل أجىؤؤامهات ثؤؤم تنتقؤؤل 

 لننىان عن رري  تناول لأومها أو ألبانها. 
 



ي  الميؤاه والتربؤةت أقؤل خرؤورة مؤن تلؤوث النباتؤات ويعد تلوث المواد الغذائية بااشعاأ عن رر
مباشؤرة بالغبؤؤار الؤؤذريت وقؤؤد تتلؤؤوث الأيوانؤؤات واألىؤؤماك بااشؤؤعاأ إذا كانؤؤت كميؤؤة الميؤؤاه قليلؤؤة 

 ومأدودةت فل أين يقل خرر التلوث فل البأار والمأيرات واألنهار والبأيرات الكبيرة.
علؤؤى المؤؤدى الق،ؤؤير المأا،ؤؤيل الدرنيؤؤة  وفؤؤل أؤؤال تلؤؤوث التربؤؤة بالغبؤؤار الؤؤذري فإنهؤؤا تأمؤؤل

كالبرارس والفجل والجير والب،ل من التلوث الفؤوري. وإذا كؤان ن،ؤف العمؤر للمؤادة المشؤعة 
ق،يراًت فإنها تختفؤل قبؤل و،ؤولها إلؤى شؤبكة الجؤذور أو الميؤاه الجوفيؤة. وتختلؤف درجؤة تلؤوث 

نوعيؤة الغبؤار الؤذري. فمؤادة مثؤل الىلىلة الغذائية من خالل شبكة الجذور والمياه الجوفية أى  
الىيييوم تلت،  بالتربة كيميائيؤاًت وإذا بقيؤت المؤواد المشؤعة فؤل التربؤة فؤإن المأا،ؤيل الالأقؤة 

 ىتتلوث بدرجة كبيرة.
 

وتتيايد مخارر األغذية الملوثة إشعاعياً بالنىبة لررفال وكبار الىؤنت وكؤذا األجنؤة التؤل يأؤدث 
اأ ولو بجرعات بىيرةت ويعود ىؤب  أىاىؤية األجنؤة للملوثؤات لها تشوه إذا ما تعررت لنشع

إلى اطنقىام الىري  الذي تشهده خاليا الجنين قبل عملية الوطدة وأثنا  الأمؤلت وتكؤون أىاىؤية 
الجنؤؤين لنشؤؤعاأ علؤؤى أشؤؤدها فؤؤل الثلؤؤث األول مؤؤن الأمؤؤلت ففؤؤل هؤؤذه الفتؤؤرة تؤؤتم عمليؤؤة تكؤؤوين 

شعة فل الجهاي الع،بل. وبعد الثلث األول مؤن الأمؤل يؤددي األعرا  وبعد هذه الفترة تدثر األ
ااشعاأ إلى ،غر أجؤم الؤرأس وأؤدوث تخلؤف عقلؤل وتشؤويه األيؤدي واألرجؤل عنؤد المولؤودت 

راد. وقد دلت الدراىات على أن األرفال الذين  25وخا،ة إذا يادت الجرعات من األشعة عن 
% 5ل فتكون نىبة اا،ابة بالىرران نأؤو يتعررون لراد واأد وهم فل الثلث األول من الأم

 % فل أال التعر  بعد ذلك لراد واأد.1.5وترتف  اا،ابة إلى 
كمؤؤا تؤؤددي األغذيؤؤة الملوثؤؤة إشؤؤعاعياً إلؤؤى اا،ؤؤابة بالعديؤؤد مؤؤن األورام الىؤؤررانيةت وقؤؤد أثبتؤؤت 
الدراىات أن األشعة تىتري  أن تىب  أنواأ مختلفة مؤن الىؤررانات فؤل معظؤم أنىؤجة الجىؤمت 

 وأن تأثير ااشعاعات فل الأيوانات يتشابه كثيراً م  تأثيرها فل اانىان.
لوث لرغذية فإنه يج  إتالف هذه األغذية فؤوراًت وهؤو مؤا يؤددي بؤالرب  وعند اكتشاف أاطت ت

إلى خىائر اقت،ادية كبيرة للمنتجينت ولكن البديل هو خداأ المىؤتهلك وتركؤه يأكؤل أغذيؤة غيؤر 
 ،الأة لالىتهالك وت،يبه بأمرا  خريرة.

اىؤتعمال األعؤالف أما بالنىبة للأيوانات الم،ابةت فإنها يجؤ  أن تنقؤل إلؤى منؤار  مغرؤاةت مؤ  
المخينؤؤةت وعؤؤدم تغؤؤذيتها باألعشؤؤا  الملوثؤؤةت وفؤؤل أالؤؤة تلؤؤوث الخرؤؤرواتت فإنؤؤه يمكؤؤن غىؤؤلها 
بمنظفات ومذيبات خا،ة لتخفيف التلؤوث الىؤرأل إط هؤذه الرريقؤة مكلفؤة وتأتؤاج إلؤى خبؤرا  

بار الذريةت لديهم القدرة على تنفيذ هذه العملياتت كما يمكن تغرية المأا،يل فل أالة انتشار الغ
 ولكن هذا ط يمكن تنفيذه إط على نرا  ري  ومأدود.

ولأماية األغذية من مخارر التلوث ااشعاعلت فإنه يجؤ  اطهتمؤام بؤإجرا  المييؤد مؤن البأؤوث 
عن كيفية انتقال ااشعاأ إلى المواد الغذائية المختلفةت ووىؤائل تجنؤ  الغبؤار الؤذريت كمؤا يجؤ  

التىر  ااشعاعلت وور  نظم كفئة لمراقبة التلوث ااشعاعل علؤى توعية الموارنين بمخارر 
المىتويين الدولل والورنلت وتبنل معؤايير موأؤدة لتقيؤيم األخرؤار النوويؤة الناجمؤة عؤن التلؤوث 

 النووي للغذا .
 

 خامىا : التلوث بالمعادن الثقيلة                                
 

ثؤل الر،ؤاص واليئبؤ  والكؤادميوم والينؤك والنأؤاس مؤن أكبؤر أ،ب  التىؤمم بالمعؤادن الثقيلؤة م
المشكالت التؤل تواجؤه اانىؤان فؤل الوقؤت الأارؤر أيؤث يؤددى تعؤر  اانىؤان وتناولؤه لهؤذه 
المعؤؤادن إلؤؤى أؤؤدوث بعؤؤ  األمؤؤرا  مثؤؤل الفشؤؤل الكلؤؤويت والؤؤذي أ،ؤؤب  فؤؤل ييؤؤادة مخيفؤؤة فؤؤى 

 األونة األخيرة. 



خلل وظؤائف الكبؤد وييؤادة أؤاطت ااجهؤا  واألنيميؤات وقؤد ويددى هذا النوأ من التىمم إلى : 
يددى كذلك إلى أاطت من التخلف العقلى ترج  إلؤى التؤأثير الرؤار لهؤذه المعؤادن علؤى الجهؤاي 

 الع،بى.
 

 واألغذية األكثر عررة للتلوث بالمعادن الثقيلة هل: 
 أىماك المياه الملوثة بمياه ال،رف ال،أل ومخلفات الم،ان .  .1
الخرؤؤر والفاكهؤؤة الميروعؤؤة علؤؤى جوانؤؤ  الرؤؤر  أيؤؤث يعررؤؤها ذلؤؤك للتلؤؤوث بعؤؤادم  .2

 الىيارات. 
 األغذية غير المغلفة والمعرورة للبي  على جوان  الرر  وم  الباعة المتجولين . .3
 


