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  Microbial stainsالصبغات المیكروبیة 

   ؟ما هو الغرض من عملیة التصبیغ/ س

 بصـبغات المجهریـة الحیـة الكائنـات تلـوین عـن طریـق المختلفـة أجزائهـا أو العامـة المجهریـه األحیـاء أشـكال لتحدیـد

  .المختلفة لتحدید أجزائها خاصة

 ما هي الصبغة؟/ س

 أن ویجـب .اللـون لهـا معطیـة األخـرى المـواد مع التفاعل على القدرة لها عضویة ملونة مادة (Stain) : الصبغة

 :هما أساسیان شرطان لها یتوافر

 .الممیز لونها الصبغة یعطى الذي وهو اللون، حامل یسمى ما توافر  1.

 القدرة لها ویجعل نشاطًا، أكثر یجعلها والذي التأین، على القدرة للصبغة یعطى الذي العامل توافر  2.

 .المصبوغ بالجسم التفاعل على 

 . المیكروبایولوجیة ساتاالدر  مجال في استعماال راألكث التصبیغ أنواع بعض

 Simple stain  البسیط التصبغ : أوال

 توضع بأن ویجرى .البكتیري الغشاء تصبغ في فقط واحدة صبغة استعمال البسیط بالتصبغ یقصد    

 الصبغة غسل یتم ثم دقائق، ثالثة لمدة المثبت Smear البكتیري الغشاء على الصبغة من طراتق عدة

 البسـیطة الصـبغات وتسـتعمل الضـوئي، المجهـر فـي الزیتیـة العدسـة باستعمال ستهاادر  ویتم  .الشریحة وتجفف بماء

 أزرق صـبغة فیهـا المسـتعملة الصـبغات أشـهر ومـن. تجمعاتهـا وأنـواع البكتیریـا لخالیـا العـام الشكل وتوضیح راسةلد

  .البنفسجي،الفوكسین الجنسیان نین،االسفر  المثیلین،

 

 Differential stain التفاضلي التصبغ : ثانیاً 

 أو مختلفـة، بكتیریـة مجموعـات بـین للتمییـز وذلـك واحـدة، صـبغة مـن أكثـر اسـتعمال التفاضـلي بالتصـبغ یقصـد    

 التفاضلیة الصبغات أشهر ومن نفسها، البكتیریة الخلیة ومكونات زاءأج بعض بین للتمییز

 .یلي ما

 Gram stain  مراك صبغة

 مجموعتین إلى البكتریا تقسیم من مكنت ألنها البكتیریة، الصبغات أهم من الصبغة هذه تعد   

 ،  Gram negative   (G-)  رامكـ لصـبغه وسـالبة Gram positive (G+) رامكـ لصـبغه موجبـة هـي كبیـرتین

  .الصبغة هذه في البكتریا تأخذه الذي اللون اختالف إلى استنادا

  

  



 :التصبغ طریقة

 تثبیته بعد البكتیري الغشاء إلى Crystal violet البنفسجي الكریستال صبغة تضاف  1.

 . ثانیه 60 - 30 لمده وتترك الشریحة على   

 وهى( Iodine  الیود محلول من كمیة تضاف ثم بالماء الصبغة هذه غسل یتم بعدها  2.

 . ثانیه 30 لمده ) للصبغة مثبتة مادة   

 كلتا أن یالحظ المرحلة، هذه وعند .الشریحة على من الیود سكب یتم ذلك، بعد 3. 

 .الداكن البنفسجي باللون تبدوان رامج لصبغة والموجبة السالبة البكتیریة المجموعتین   

 للصبغة، مزیل وهو Ethanol- acetone محلول أو اإلثیلي بالكحول الشریحة غسل 4.

 البكتیریة الخالیا بعض من الصبغة زالةإ إلى یؤدي المادة بهذه الغسیل أن ویالحظ   

 .اآلخر بعضها دون الشریحة على الموجودة   

 20  ةلمد ) راءحم صبغة(  نیناالسفر  بصبغة تصبغ ثم الشریحة، من الكحول غسل 5.

 .الزیتیة بالعدسة تفحص ثم وتجفف، بالماء وتغسل ثانیه،   

 البكتیریا خلیة من للصبغ المعرض الجزء مع تتحد  )الیود + البنفسجیة الصبغة( أن یالحظ       

تسـمى        اإلثیلـي بـالكحول الغسـل بعـد البنفسـجي اللـون بهـذا تحـتفظ التـي فالبكتریـا .البنفسـجي بـاللون وتلونـه   

 اإلثیلي بالكحول غسلها عند البنفسجي اللون تفقد التي والبكتریا ، Gram-positive (G+) مراك لصبغه موجبة

 اللون عدیمة تصبح رامك لصبغة السالبة البكتریا ألن راونظ Gram negative (G-). مراك لصبغه سالبة تسمى

 التي نینراالسف وهي أخرى بصبغة لصبغها نلجأ فإننا لذلك بالمجهر، مالحظتها یصعب فإنه بالكحول غسلها عند

 ألصـبغه أو Counter stain اسـم نینراالسـف مثـل المسـتعملة الثانیـة الصـبغة علـى یطلـق األحمـر، اللون تكسبها

 راكثیـ تتأثر ال فإنها األصلي، الداكن البنفسجي بلونها ظتحتف رامك لصبغه الموجبة البكتریا ألن راونظ . المضادة

  .إضافتها عند )نیناالسفر ( الثانیة بالصبغة

  

  كرام صبغة عمل میكانیكیة

 أن على أجمعت أنها مع ،رام ك لصبغة البكتریا خالیا استجابة اختالف سبب حولراء واآلرات التفسی اختلفت      

 -:راتالتفسی هذه ومن البكتیریة الخلیة لجدار الكیمیائي التركیب اختالف إلى أساسا عائد االختالف سبب

 مقارنة الدهنیة والمواد Lipids اللیبیدات من أعلى نسبة على یحتوى السالبة البكتریا جدار  1.

 الموجبة من سمًكا أقل یكون السالبة البكتریا جدار أن كما الموجبة، یاتر بالبك   

 بالبكتریا مقارنة Peptidoglycan مادة من سمیكة طبقات على تحتوي الموجبة البكتریا جدار  2.

 السالبة،  

 بكمیات RNA النووي الحمض + المغنسیوم من معقدة مادة على الموجبة البكتریا جدار احتواء 3.

  . كبیرة   



  الكراممقارنة بعض صفات البكتریا الموجبة والسالبة لصبغة 

  االختالفات النسبیة  الصفات

  السالبة  الموجبة  

)نانومیتر 80-15(سمیك   سمك الجدار الخلوي

  یشكل طبقة واحدة

) monolayer ( 

  )نانومیتر 15- 10(رقیق 

  مكون من ثالث طبقات

 )multilayers (  

%)4.1(نسبة اللبیدات منخفضةمكونات الجدار الخلوي

یوجد الببتیدوكالیكان في شكل طبقة واحدة 

ویشكل نسبة عالیة تصل الى ، فقط

  من الوزن الجاف

%)22.11(نسبة اللبیدات مرتفعة

الببتیدوكالیكان محصور في طبقة داخلیة 

من الوزن الجاف %10ویشكل فقط 

  احمر  )ازرق( بنفسجي لون البكتریا المصبوغة

  

  والذي یوضح عملیة التصبیغ مع شرح مبسطأرجو متابعة الفیدیو أدناه 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=hy14sv6DaJo  
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  المختبریة العینات حفظ: عنوان المحاضرة                   

Title of the lecture: Preservation of laboratory 

samples 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المختبریة العینات حفظ

 : للمختبر وٕایصالها وحفظها الغذائیة العینات أخذ طرائق

 مـن أو مصـنع أو مصـنعة شـبه أو خـام مـادة كانـت سـواء الغذائیـة المـادة مـن أخـذها یتم التي العینة تعد    

 وبالتـالية العینـ تلـك مجتمـع عـن رةبـالمع هـي الغـذائي التصـنیع مجـال فـي العـاملین أو الغـذاء تجهیـز أماكن

 علیهـا سـیتممـن  هـي باعتبارهـا المجتمـع لـذلك ممثلـة المسـحوبة العینـات أو العینـة هـذه تكـون أن المهـم فمن

 بالنسـبة الحـال وكـذلك عدمـه مـن المـادة هذه صالحیة مدى ستقرر من هي الفحوصات هذا ونتائج الفحص

 العینـات سـحب طرائـق  علـى التعـرف المهـم فمـن وعلیـه بهـا، المعمـول للمواصفات مطابقتها ومدى لجودتها

 أفضل إعطاء في تأثیر من العوامل لهذه لما ودقیق سلیم بشكل للمختبر إیصالها وطرائق  حفظها وأسالیب

 .الحالة لواقع وأقربها النتائج

 : تعاریف

 أو التجهیز أماكن من أو المصنعة أو المصنعة شبه أو الخام الغذائیة المادة من جزء هي : العینة

 بكل العینة تلك مجتمع عن تعبر حتى عشوائیة بطریقة منتخبة الغذائي التصنیع مجال في العاملین

 .األساسیة صفاتها

 .العاملین أو األماكن أو العینة أجزاء من أو جزء أخذ في االنتقاء أو التحیز عدم : العشوائیة

 .اختبارها المطلوب صفاتها بكل منه المأخوذة العینة لمجتمع ممثلة وتكون : المثالیة العینة

 مع المختبریة والفحوصات التحالیل جمیع إلكمال كافیة تكون أن یجب والتي العینة كمیة : العینة حجم

 .األمر استدعى إن التحلیل إلعادة یكفي فائض وجود إمكانیة

  . المطلوبة التحالیل في المستعملة العینة حجم أو كمیة هي : التحلیل عینة

  

 إلى المخزن یقسم فإن واحد منتوج فیها یخزن التي الكبیرة األغذیة مخازن من العینات سحب حالة في    

 من كل وحدة من "مصغرة عینة" عینة وتسحب المستودع حجم حسب 8 أو 7 مثالً  نظریاً  صغیرة وحدات

 للمنتوج الممثلة العینة عشوائي بشكل منها تسحب ثم بعضها مع المصغرة العینات وتجمع النظریة الوحدات

 .التحلیل عینة تسحب ومنها

 للتحلیل النهائیة العینة أخذ قبل مباشرة جیداً  مزجها فیتم كالسوائل المتجانسة الغذائیة العینات حالة في أما

 .العینة سحب عند العشوائیة مراعاة مع

 من بأخذ مسحات هي العلمیة فالطریقة المعامل وأسطح والمعدات األواني من عینات سحب حالة وفي

 األجهزة وحتى العاملین أو للسطح ممثلة لتكون كافیة وتكون عشوائیة بصورة مكانها یحدد معلومة مساحة

 كتابة مع الببتون المعقم ماء من معین بحجم المسحة وتوضع معروفة معینة بمساحة المسحة وتكون

 آلیات ي كلوف .العینات العشوائیة على التأكید ضرورة مع ممثلة العینة هذه واعتبار الالزمة المعلومات



 بشكل إلیصالها الفحص المطلوب حسب بها والعنایة صحیحة بصورة العینات أخذ یتطلب العینات سحب

  .المطلوبة إجراء الفحوصات لغرض للمختبر سلیم

  

 : العینات سحب أدوات
 : بطریقتین العینات تسحب

  الصلبة أو منها السائلة العینات لسحب یدویاً  تستعمل التي األدوات من الكثیر وهنالك : یدویاً  أ

 : ومنها

  .أكیاس في المعبأه سیما ال وغیرها والبقولیات الحبوب من العینات ألخذ المثقاب 1- 

  .مكروبیولوجیة فحوصات وجود حالة في معقمة تكون أن یجب وهنا والمشارط والسكاكین المالعق  2-

  .المعقمة الحقن 3- 

 .المجمدة بالعینات خاص Drill  لحفارا -  4

 أو الصلبة أو الغذائیة المواد أسطح من العینات ألخذ وهذه المعقم الشاش أو swab  المسحات  5-

 .لالختبارات المیكروبیة العاملین وأیدي المعامل وأسطح واألجهزة األواني

 المستمر اإلنتاج ذات الكبیرة المصانع في سیما ال آلیة بطریقة عینات سحب أجهزة فیها وتستعمل : آلیاً  ب

 .المستقیم العینات سحب وجهاز الدائري العینات أخذ جهاز مثل الكبیرة المخازن أو

 : العینات حفظ أوعیة

 البالستیكیة، األكیاس مثل ضروریاً  ذلك كان ما متى ومعقمة نظیفة عبوات في المسحوبة العینات توضع   

 أن إلى اإلشارة وتجدر الدوارقو  االختبار أنابیب مثل مختلفة بأحجام البالستیكیة أو منها الزجاجیة واألوعیة

إجراء  عند إال فتحها یتم وال هي كما تؤخذ المعبئة أو المغلفة واألغذیة المعلبات مثل العینات بعض

 .التحالیل

 : اإلیضاحیة المعلومات

 وبحبر وبوضوح فورا التالیة المعلومات وتكتب بأحكام تغلق لها المناسبة العبوات في العینات وضع بمجرد  

 كان متى الصالحیة وانتهاء اإلنتاج تاریخ العینة، سحب تاریخ كمیتها، العینة، أسم : وهي للمسح قابل غیر

 أسم یسجل أن ویفضل العینة منها سحبت التي الجهة أسم العینة، سحب عند رارةالح درجة ضروریًا، ذلك

 عبواتها في هي كما تؤخذ التي العینات أما.المختبر إدارة إال تعرفها ال مشفرة بصورة مكتوبة والجهة العینة

  .المعلومات بقیة علیها فقط تثبت المعلومات هذه غالبیة فإن األصلیة

 : وحفظها للمختبر العینات نقل

 العینات فمثالً  سحبها عند فیها كانت التي الظروف ذات تحت ممكن وقت بأسرع للمختبر العینات تنقل   

 : فهي ذلك في المستعملة األوعیة أما وهكذا، مجمدة تنقل والمجمدة مبردة تنقل المبردة

  أو التبرید حرارة درجة في العینات لحفظ الثلج یضاف وقد جیدحراري  عزل ذات بالستیكیة حافظات  1-

  .المختبر إلى وصولها لحین مجمدة العینات لحفظ الجاف الثلج



 

    Thermo flasks . الحافظة الثالجات  2-

 : التالي النحو على المناسبة بالطریقة تحفظ أن یجب المختبر إلى العینات وصول عند

  .م5 حدود في حرارة درجة عند العینات لحفظ ثالجة في مبردة تحفظ وغیرها فوراً  تحلل الطازجة العینات -أ

  .م 5درجة حرارة  عند العینات حفظ ثالجة في تحفظ المبردة العینات -ب

 .م -18 حوالي عند العینات حفظ ثالجة في مجمدة تحفظ المجمدة العینات -ج

 .م 25 الغرفةحرارة  درجة عند وبارد جاف مكان في تحفظ الجافة العینات -د 

   .كالزیوت للضوء حساسة كانت إذا معتمة أوعیة في العینات تحفظ -ه

  .باألوكسجین تتأثر كانت إذا النتروجین مثل خامل غاز في العینات تحفظ -و 

  

  العینات  طرق سحب دیو أدناه والذي یوضح بعضأرجو متابعة الفی

  
h�ps://www.youtube.com/watch?v=lKDqSB9myY8  
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  مراقبتها وطرائق الغذائیة المنشآت في العاملین صحة: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: The health of workers in food 

establishments and methods of monitoring them 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مراقبتها وطرائق الغذائیة المنشآت في العاملین صحة

 نتیجة المیكروبي التلف ومسببات المعدیة األمراض نقل في خاصة أهمیة الغذائي المجال في للعاملین     

 یلوث أن نشاط یمكنه كل فمثال .خاطئة رائقبط قبلهم من تداوله طریق عن للغذاء المیكروبیة الحمولة لزیادة

 لألیدي الجید الغسل أن یعقبه یجب, الخ .. الفم ورذاذ الشعر استثناء یمكن وال األمثلة أفضل من وهي األیدي،

 قد أصحاء یبدون قد الذین وحتى العاملین فیها، والعاملین الغذائیة للمنشآت االشتراطات الصحیة مع یتوافق بما

 طریق عن االنتقال یمكنها لألمراض والتي المسببة بالمیكروبات للعدوى لملوثات المسبب هم یكونوا



 أن ویمكنها والفم الجلد على یمكنها التواجد staphylococcus aures بكتریا المثال سبیل الغذاء،وعلى

 ومن الجسم من أخرى أجزاء إلى أجزاء جلده وبالتالي احد وا انفه بالغذاء المتعاملین احد لمس ةحال في تنتقل

 . صحیحة غیر بصوره الغذاء تداول عملیه تمت كانت إذا الغذاء ثم

 : األیدي نظافة

 الفمویة واألنفیة بالمیكروبات اإلصابة احتمالیة تقلیل في الحرجة العوامل من األیدي غسل عملیة تعد    

 لالستهالك المباشر المعدة األغذیة إلى األیدي من االنتقال یمكنها والتي (oral – faced) والشرجیة

 في مجال العاملین من العدید ویخفق النیئة األغذیة في العرضي التلوث طریق عن تنقل التي وأیضاً 

 أسلوباً  یستعملون قد أیدیهم یغسلون الذین وحتى اللزوم وعند الضروري كراربالت األیدي غسل في األغذیة

 تعد وبالتحدید وأسفلها األیدي أظافر حول المیكروبات من تركیز أعلى تتواجد حیث الغسل عملیة في خاطئاً 

 هذه تنظیف صعوبة إلى باإلضافة هذا غیرها من میكروبیة حمولة األعلى هي األظافر أسفل المنطقة

 .المنطقة

 transit microorganisms  العرضیة األحیاء األیدي على المتواجدة المیكروبات من نوعان هنالك   

 األیدي تلوث التي المیكروبات یشتمل األول النوع ، Resident microorganisms المقیمة واألحیاء

 المتوسطة الحموالتإزالة  یمكن كما التكاثر أو البقاء یمكنها وال ثابتة غیر بطریقة الجلد بسطح تتعلق والتي

 .الصحیحة بالطریقة األیدي غسل طریق عن المیكروبات هذه من

 على والتكاثر الحیاة یمكنها والتي المیكروبات من ثباتاً  أكثر مجموعات من تتكون األحیاء المقیمة      

 تمثل ال األیدي على والمتواجدة المقیمة والمیكروبات األیدي عن بسهولةإزالتها  یتم وال كما ،الجلد وسطح

  .تقدیمه یتم الذي الطعام تلوث في تسببها احتمالیة حیث من أهمیة العادة في

 أن وجد ذلك ومع لألیدي المیكروبیة الحمولة تقلیل في هامة الصحیحة بالطریقة األیدي غسلعملیة      

 من تتضمن أكثر الغسل عملیة إن. األیدي غسل عملیة في أهمیة الجوانب أكثر یمثالن والماء الدعك

 یتم فاالحتكاك الذي عادة تتواجد قد التي المرضیة إلزالة المیكروبات الجاري والماء الصابون استعمال

 إزالة المیكروبات إلى یؤدي الذي هو بعضها مع بشدة تنظیفها یتم التي األسطح دعك عن علیه الحصول

 .األیدي مع تماسكها من المرضیة

 المتواجدة عرضیاً  المیكروبات إلزالة منه البد ثانیة 20 عن تقل ال لمدة األیدي دعك أن األبحاث تشیر    

 من وكل مرحلة الغسل، عملیة إلكمال ثانیة 15 إلى یحتاج فإنه المطهر الصابون استعمال وعند "األخطر"

 الغسل إتمام عملیة وعند العرضیة، الحمولة تقلیل تراكمي في تأثیر ولها أهمیتها لها األیدي غسل مراحل

 .األیدي على المتواجدة الحمولة تقلیل في األخرى تلو الواحدة تسبب المراحل هذه فإن الصحیح بالشكل

ودورتین لوغارتمیتین  لوغارتمیة دورة3 – 2 البكتیریة الحمولة الصحیح بالشكل األیدي غسل عملیة تقلل   

 الجسم إفرازات الجسم أو بفضالت األیدي تلوث في كما" العالیة المیكروبیة الحمولة حالة وفي ،للفایروسات



 دورات 4 من أكثر إلى الحمولة تخفیض إلى تؤدي الصحیحة الغسل عملیة إن وجد "بالعدوى المصابة

  .لوغارتمیة

  
  
  

  
  

  التالمس نتیجة األیدي في تواجدها المحتمل البكتریا من الخطرة األنواع بعض      

  

  

  

  

  

  : الصحیحة األیدي غسل طریقة

 .ثانیة 20 - 15 عن تقل ال مدة الدعك مع والصابون الدافئ بالماء األیدي تغسل -أ

 . الصابون إزالة آثار -ب

  .  "واحدة مرة استعمال" االمتصاص عالیة ورقیة بمناشف التجفیف -ج

  ."الكلور من بالملیون جزء 100 محلول أو الیود محلول" مطهر محلول في الید غمس -د

   .المساعدة الالزمة باألدوات والمزود المعد المناسب المكان في فقط األیدي غسل عملیة تتم أن -ه

  .المناسب بالمكان األیدي غسلتجهیزات  وضع -و



 كأن" معها التماس من تقلل بطریقة تصمم أن یجب والتجفیف السائل والصابون الماء وغلق فتح أماكن -ز

  ."األیدي تجفیف عند الجاف الهواء استعمال أو بالمتحسسات تفتح

  . الواحد االستعمال ذات األظافر تنظیف فرش تجهیز مراعاة -ح

   .دوریاً  منها والتخلص مغلقة خاصة أماكن في المستعملة الورقیة المناشف وضع -ط

   .األغذیة إنتاج قاعات في األیدي غسل عملیة تتم أن المناسب غیر من -ي

 : التالیة الحاالت في األیدي غسل ویتم

  فترات االستراحة وبعد العمل بدء قبل -أ 

   .المیاه دورة استعمال بعد -ب 

  .العطاس و السعال بعد -ج

  . نظیفة غیر معدات تداول بعد -د 

  .والجلد الشعر حك عند -ه

   .المصافحة بعد -و 

 .معه العاملین أو الشخصیة العامل مالبس أو وجدرانها المنشأة أرضیة مع األیدي تماس بعد -ز 

  . األیدي نظافة انتفاء سببت أنه یعتقد أخرى حالة أي -ح

  .العلكة ورمي التدخین بعد -ط

 : األیدي نظافة على الحفاظ في االستمرار إلى تؤدي التي األمور ومن

  .الجلد على استعمالها عند وآمنة فعالة تكون أن بشرط األیديمطهرات  استعمال -أ

  قد التي وهراتوالمج والساعات واألساور الخواتم مثل العمل أثناء الشخصیة المتعلقات ارتداء عدم -ب

   مستودعاً  المتعلقات هذه تعد وكذلك الروتیني التنظیف عملیة یعیق مما األوساخ تجمع في سبباً  تكون

 .الغذاء طریق عن االنتقال یمكنها والتي للمرض المسببة للمیكروبات

 العاملین قبل من فلمسها المرضیة المیكروبات تؤوي أن المتسخة للمالبس یمكن حیث المالبس نظافة -ج

 .الغذاء إلى وانتقالها األیدي تلویث في تسبب مقصودة غیر أو مقصودة بطریقة

 األشخاص إبعاد أو استعمال عدم في والنظر األغذیة مجال في للعاملین والدوري األولي الطبي الفحص -د

 الفم والتهاب والقيء،والحّمى، اإلسهال، حاالت مثلبأمراض  المصابین والسیما الغذاء تداول عن المصابین

 األذن من إفرازات وحدوث المتقیحة والجروح والدمامل الجلدیة وااللتهابات الحرارة، درجة بارتفاع المصحوب

  .واألنف والعین

  



  
  الیدین لغسل السلیمة الطریقة

  

  أرجو متابعة الفیدیو أدناه والذي یوضح الطریقة السلیمة لغسل األیدي 

h�ps://www.youtube.com/watch?v=37Ic6xhCVTk  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   رابعة المحاضرة ال

  

  

  

  

  

  

  الهاسب لنظام وفقا األغذیة بسالمة المتعلقة الخطورة نقاط: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Food safety risk points according to the 

HACCP system 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الهاسب لنظام وفقا األغذیة بسالمة المتعلقة الخطورة نقاط

 نظام والذي هو عبارة عن، (HACCP) الهاسبحددت نقاط الخطورة المتعلقة بسالمة األغذیة وفقا لنظام   

  الخطورة بـ وتتمثل نقاط، لألغذیة المطلوبة السالمة لتحقیق الكمال إلى یسعى ذاتي رقابي

   .والفیروسات والفطریات المرضیة البكتریا بأنواع التلوث مثل : "المیكروبیة" البیولوجیة المخاطر -أوال

 أثناء إلیها وصلت أو الغذائیة المادة أصل في سامة كیمیائیة مواد وجود : الكیمیاویة المخاطر -ثانیا

 .وغیرها التصنیعیة العملیات أثناء إلیها تسللت أو الزراعیة العملیات

 وجود مثل المستهلك وسالمة صحة خطرا على یسبب فیزیاوي مسبب ظهور : الفیزیاویة المخاطر -ثالثا

  .وغیرها الحشرات والقوارض وبقایا والمعادن الزجاج وقطع العیدان

 البیولوجیة أو الحیویة المخاطر: أوال

 إال االعتبار بعین تؤخذ أن یجب الغذاء في تواجدها یتوقع التي المخاطر جمیع إن من الرغم على     

  :- أهمها من عده ألسباب وذلك بینها األهم تعد الحیویة المخاطر إن

 نسبتها المصادر فتقدر الغذاء في تواجدها یتوقع التي المخاطر مجمل بین األعلى النسبة تمثل أنها  1-

  % . 90 – 70 مابین

  .للوباء وٕاحداثها البشر بین السریع االنتشار على بإمكانیتها تفردها  2-

 . البشر وبین بینها المتبادل التلوث إحداث على القادرة الوحیدة أنها 3- 

  .بینها فیما الوراثیة الصفات انتقال خالل من والعقاقیر البیئیة الظروف لمقاومه المتجددة قابلیتها -  4

 لحدوث األساسي المسبب هي ألمجهریه والكائنات الغذاء، تلوث مصادر أخطر من المیكروبیة المصادر   

 یمكن عامة وبصفة. الغذائیة والعدوى التسممات في المتمثلة بالغذاء المرتبطة األمراض حدوث وكذلك الفساد،

 فضال والخمائرالفطریات البكتریا، : هي رئیسیة مجموعات ثالث في للغذاء الملوثة ألمجهریه الكائنات وضع

  . الفایروسات عن

 منتجة متخصصة بكتریا من بسالالت ملوث لغذاء اإلنسان استهالك نتیجة الغذائي التسمم حاالت تحدث  

 إلى التقاریر من كثیر وتشیر ، (Exotoxins) الخارجیة للسموم مفرزة أو (Endotoxins) الداخلیة للسموم

 التي األسباب من العدید إلى ذلك ویرجع األخیرة، السنوات خالل مستمر تصاعد في الغذائي التسمم حاالت أن

 :أهمها من

  .المنزل خارج الغذائیة الوجبات یتناولون الذین األشخاص أعداد تزاید  1- 

 االحتفاالت أو الزواج ( االجتماعیة المناسبات في للمستهلكین المقدمة الغذائیة الوجبات أعداد تزاید - 2

 المتمتعین األكفاء العاملین من الكافیة األعداد توافر عدم مع  )والعمرة الحج(  الدینیة والمناسبات  )األسریة

 . المقررة الصحیة بالشروط

 السریعة، الوجبات بنظام سواء الجاهزة، الغذائیة الوجبات تناول یفضلون الذین األشخاص أعداد تزاید - 3

 . للمنازل التوصیل نظام أو



 لألجهزة الغذاء تخزین أو نقل أو تتداول أو إنتاج مواقع في العاملین قبل من الطرائق الخاطئة استعمال - 4

 .السموم وٕانتاج المیكروبي النشاط زیادة علیها یترتب والتي الخ....الثالجات أو األفران مثل

 مما الرطوبة ودرجات الحرارة درجات في ارتفاع یحدث الصیف فصل خالل فمثالً  الموسمیة، التغییرات - 5

 مما المبردة الغذائیة بالمنتجات صیفاً  الثالجات ازدحام وكذلك ،ألمجهریه الكائنات نشاط على معنویاً  یؤثر

 الصیف فصل خالل الحشرات ظهورتزاید  إلى باإلضافة المیكروبي، النشاط وزیادة كفاءتها انخفاض یسبب

 . سابقاً  أسلفنا كما الغذاء إلى ألمجهریه للكائنات میكانیكیا ناقال تعمل والتي

 لطبیعة المناسبة بالطریقة مجهزة غیر نقل وسائل باستعمال الغذائیة الوجبات أو الغذائیة المنتجات نقل - 6

 .الغذائیة المادة

 :یلي ما الغذائي للتسمم المسببة البكتریا أنواع أهم أن إلى اإلشارة وتجدر

 التسمم حاالت من عالیة نسبة عن مسئولة وتعد Salmonella enteritidis ، S. typhimurium  -أ

 اآلدمیة المخلفات خالل من الغذاء إلى األنواع هذه وتصل ،)المتحدة  المملكة في ٪ 80 تصل إلى( الغذائي

 أهم ومن، الغذاء وٕانتاج إعداد في العاملین من للمرض الحاملین أو المرضى خالل من وكذلك ، الحیوانیة أو

  .ومنتجاته والحلیب ،اللحوم البیض، الدواجن، بهذه األنواع هي التسمم حدوث عن المسئولة األغذیة

 الغذائي التسمم حاالت من عدیدة حاالت عن مسئولةً  أیضاً  وتعد Staphylococcus aureus  -ب

 التسمم من النوع هذا انتشار ویرجع ، Staphylococcal poisonings العنقودي بالتسمم تسمى والتي

 عن المسئولة األغذیة وأهم األغذیة، وٕانتاج إعداد أثناء العاملین في الصحیة الشروط توافر عدم إلى أساساً 

 تدخل التي الغذائیة الوجبات وجمیع القشدة، على المحتویة خاصة الحلوى في العنقودي تتمثل التسمم حدوث

 .إعدادها في العاملة األیدي

 مثل الحبوب بوجبات أساساً  المرتبطة الغذائي التسمم حاالت عن مسئوالً  ویعد Bacillus cereus  -ج

 .والتربة الحبوب هو البكتریا هذه ومصدر األطفال، أغذیة السیما بالحلیب المخلوط القمح أو األرز

 في وجودها فإن لذلك ،الحیوان و اإلنسان أمعاء في الطبیعیة الفلورا من وتعتبر- Escherichia coli  د

 ومخلفات اإلنسان، مخلفات خالل من الغذاء إلى البكتریا هذه تصل حیث لبرازيا التلوث على دلیل الغذاء

 غیر اللحوم في تتمثل التسمم هذا حدوث المسئولة عن األغذیة وأهم الخام، واللحوم الصحي الصرف

 .الخام والحلیب جیداً  المطهیة

 حاالت من محدودة نسبة عن المسؤول هو البكتریا من النوع هذا یعد Clostridium botulinum  -ر

 حد إلى الوفیات نسبة فیها ترتفع حاالت وهي Botulism الوشیقي بالتسمم تعرف التي و الغذائي التسمم

 األغذیة فإن ولهذا ،المقاومة للحرارة األنواع من البكتریا هذه وتعتبر للمصابین، سریع إنقاذ یتم لم إذا كبیر

 بجانب اللحوم ومعلبات األسماك خاصة معلبات المعلبة األغذیة في تتمثل التسمم حاالت عن ولةؤ المس

  . المدخنة واألسماك  المملحة األسماك

 



 الغذاء سالمة لضمان توافرها الواجب االشتراطات

 أي أن تحدث یمكن أخطار أي من خالیاً  المنتج الغذاء یكون أن یعني Food Safety الغذاء سالمة   

 النظر الغذاء، بصرف إنتاج عملیة إدارة وضرورة أهمیة یعكس وهذا الغذاء، لهذا المستهلك باإلنسان أضرار

 من ضارة تأثیرات أي حدوث إطالقاً  معها یحتمل ال التي الدقیقة الصحیحة بالطریقة اإلنتاج؛ عملیة حجم عن

  . المستهلك على الغذائيج المنت

 : یلي ما ضمان عملیاً  یلزم ذلك ولتحقیق

 أو الطبیعي التلوث أنواع من أي ضد النهائي المنتج إلى الخام المكونات من بدءاً  الغذاء حمایة - 1

 .الكافیة والتحكم الرصد طرق تطبیق خالل من المیكروبي أو الكیماوي

 تسمح التي المستویات إلى الدقیقة الحیة الكائنات تكاثر بمنع الكفیلة االحتیاطات واتخاذ الوسائل تطبیق -2

 . الغذائي التسمم أو الفساد حاالت بحدوث

 أي حدوث لعدم ضماناً ، الغذاء من الصحیة بالمشاكل المرتبطة ألمجهریه الحیة الكائناتإزالة  أو قتل3- 

 .مستقبلیة مشاكل

 الغذاء؛ إنتاج مواقع من والمخلفات والفضالت الملوثة الغذائیة المواد كافة من مستمر بشكل التخلص - 4

 . اإلنتاج مراحل من مرحلة أي في الغذاء تلوث لعدم ضماناً 

 وتثقیفهم الغذاء وتداول وتصنیع إعداد خطوط على للعاملین بالنسبة المقررة الصحیة االشتراطات تطبیق - 5

 مؤثرة إیضاحیة وسائل ستعمالا مع مناسبة، دوریة فترات على صحیة تثقیفیة دورات خالل من ذلك بأهمیة

 .الغذائیة المؤسسة داخل

 التهویة أو اإلضاءة أو التصمیم حیث من األغذیة لمصانع بالنسبة المقررة الصحیة االشتراطات تطبیق - 6

 .القیاسیة المواصفات علیه تنص ما حسب الخ...المیاه دورات توافر أو التصنیع خطوط أو

 سالمة لسیاسات الدقیق والتنفیذ السلیم التخطیط بأن الغذائیة المؤسسة في المال رأس صاحب اقتناع- 7

 ثقة زیادةعلى  أثره ینعكس مما متمیز، جودة مستوى ذات غذائیة منتجات إلنتاج األكید الضامن هو الغذاء

  . الغذائیة المنتجات من الفاقد وٕانقاص واألرباح، اإلنتاج وزیادة الجیدة، السمعة واكتساب المستهلكین،

  

  أرجو متابعة الفیدیو أدناه والذي یوضح أنواع المخاطر التي تصیب الغذاء 
h�ps://www.youtube.com/watch?v=oJ0YaWk3Scc  
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  المخاطر الكیمیاویة: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Chemical hazards 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  



 المخاطر الكیمیاویة   

 وذلـك الكیمیاویـة المخـاطر هـي للغـذاء المسـتهلك لصـحة تهدیـداً  تسـبب التـي المخاطر جملة من    

 تكـون قـد أو الغـذاء أصـل فـي السـامة أو الخطـرة الكیماویـة المـواد مـن كمیـة وصـول طریـق عـن

 وغیـر ضـارا الغـذاء هـذا یجعـل ممـا للمسـتهلك وصـوالً  الغـذاء تـداول سلسـلة طریـق عـن إلیـه وصلت

 وتظهـر البطـيء التسـمم النوع من یكون قد التسمم وهذا ،للتسمم مسببا یكون وقد لالستهالكصالح 

 سـریع تسـمم حـدوث أو الزهـایمر أو الكلـوي والفشـل السـرطان حـدوث مثـل الطویل المدى على آثاره

 : یلي ما إلى الكیمیاویة المخاطر تقسیم ویمكن تراكیزعالیة وجود عند السیما بالمعادن التسمم مثل

 : الطبیعیة الكیمیاویة المخاطر : أوالً 

 أم كانـت حیوانیـة الغذائیـة المـادة أصـل فـي سـامة كیمیاویـة مركبـات وجـود نتیجـة المخـاطر وتحـدث

 .المستهلك صحة في تؤثر نباتیة

 السـوالتین مـادة مثـل : glycoalkaloids  القلویـة یكوسـیداتالكال ومثالهـا : النباتیـة المصـادر -أ

 إزالـة ویمكـن والـدماغ الـدم أنزیمات بعض عمل تثبیط إلى وجوده یؤدي حیث البطاطا في الموجودة

 .التقشیر عند البطاطا من األخضر الجزء

 الصویا فول في تتواجد متجانسة غیر یكوسیداتكال عن عبارة : Saponine  الصابونیات -ب

 الدهنیـة األنسـجة مـع تفاعلهـا عنـد قـوي سـطحي بنشـاط المـواد هـذه وتتمیـز والعـدس، والبقولیـات

 تقلیل في تسهم النقع وعملیة المهمة، األنزیمات وفقدان االنتقائیة للنفاذیة فقدان یسبب مما والخالیا

 .الصابونیات نسبة

 علـى قـادرة مركبـات وهـي :- Cyanogenic Glycosides  السـیانیدیة الكالیكوسـیدات -ج

 ویـؤدي المعـدة، حموضـة تـأثیر أو النباتیـة األنزیمـات بعـض لنشـاط نتیجـة الهیدروجین سیانید إنتاج

 األمـر الـدم فـي وبـالهیموغلوبین الخلیـة وأنزیمـات بروتینـات فـي بالحدیـد ارتباطـه إلـى السـیانید وجـود

 .والكمثرى التفاح الخوخ، ببذور المركبات هذه وتتواجد التنفس، منع إلى یؤدي الذي

 الصلیبیة العائلة في تتواجد الكبریتیة أسترات مركبات : Glucosinolates  الكالیكوسینوالت -د

 والتجمیـد الجیـد الطهـي ویسـبب الحقـل وفسـتق الصویا فول في وكذلك والجذور والسیقان البذور في

 تسـبب تحللهـا نـواتج أن إال بـذاتها سـامة المركبـات هـذه تعـد وال المركبـات، هـذه محتـوى بتقلیـل

 .الدرقیة الغدة نشاط في انخفاضاً 

 حیـث عالیـة، خطـورة ذات سـموم علـى البحریـة األحیـاء بعـض تحتـوي : الحیوانیـة المصـادر -ه

 تكـون وقـد واإلخطبـوط الجیلیـة سـمك مثل البحریة الكائنات بعض سطح على البحریة السموم توجد



 التسـمم مثـل واألصـداف األسـماك بعـض فـي كمـا والبـیض، الكبـد اللحـم، فـي توجـد حیـث داخلیـة

Ciguatera Poisoning  وتعـد البحـر، ذئـب وأسـماك والقـرش الهـامور أسـماك بعـض فـي كمـا 

 علـى لتغـذیتها نتیجـة سـامة األسـماك وتكـون البحریـة األغذیـة سـموم أنـواعأخطـر  مـن السـموم هـذه

 القـيء، الدوخـة، هـي التسـمم أعـراضو  مائیـة، عوالـق أو سـامة طحالـب علـى تغـذت صـغیرة أسـماك

 بالصـدفیات بالتسـمم الحالـة وكـذلك العضـالت، فـي عامـة وآالم واإلسـهال الـبطن فـي آالم الجفـاف،

 .الغذائیة السلسلة عبر إلیها السامة الطحالب سموم لتسرب نتیجة والقشریاتوالمحارات 

 :  الطبیعیة غیر الكیمیاویة المخاطر : ثانیاً 

 سلسـلة خـالل الغـذاء إلـى الخطـرة الكیماویـة المركبـات بعـض تسـلل عـن الناجمـة المخـاطر وهـي    

 أو عفـوي بشـكل یكون أن إما التسلل وهذا المستهلك صحة على مخاطر وجود عنه ینجم مما ،تداوله

 للغـذاء تسـللت التـي الثقیلـة والمعـادن الحشـریة المبیـدات مـن عالیـة نسـبة وجـود مثـل العفـوي مقصود،

 لالسـتهالك الصـالحة غیـر الملونـة أو الحافظـة المـواد فبإضـافة المقصـود أمـا الغذائیـة السلسـلة عبـر

  :یلي بما المخاطر هذه إیجاز ویمكن،للغذاء البشري

 أو بقایـا شـكل علـى مباشـر بشـكل النباتـات طریـق عـن أمـا الغـذاء إلى وتنتقل : المبیدات بقایا -1

 علـى بقائها بوقت المبیدات تختلف وعموماً  المبیدات، هذه على تغذت قد تكون التي الحیوانات من

 وتتمیـز واللنـدین الجامكسان مثل األخطر تعد وهي جداً  الطویلة بقاءه بمدة یتمیز ما فمنها النباتات

 مثـل التحلـل سـریع واآلخـر الدهنیـة، األنسـجة فـي لتخزینهـا اإلنسـان جسـم داخـل التراكمـي بتأثیرهـا

 شـدة علـى بالتالي ینعكس مما سمیتها بشدة المبیدات وتختلف كما والباثیون والدایتبركس الدیازینون

 بقایـا وتتسـبب .عالیـة وبكمیـات الغـذاء خـالل مـن إلیـه وصـولها حالـة فـي المسـتهلك علـى سـمیتها

 الـدم، أمـراض مثـل مزمنـة أمـراض حصـول أو للوفـاة تـؤدي قد حادة تسمم حاالت بحدوث المبیدات

 واسـتمرار الطویـل المـدى علـى بقایاهـا تتسـبب قـد كمـا العصـبي، والجهـاز والرئـة والكبـد الكلیـة تلـف

 تسـبب كمـا والـرحم، والقولـون الثـدي سـرطان مثـل سـرطانیة أمـراض لظهـور المبیـدات بقایـا تنـاول

  .لألجنة تشوه حاالت حدوث

 

 الـزرنیخ مثـل 3 سـم/غـم 4.5  عـن النـوعي وزنهـا یزیـد التـي المعـادن وهـي :الثقیلـة المعـادن 2- 

 مما منها الدهنیة األنسجة السیما تتراكم بالجسم المعادن هذه أن حیث الكادمیومو  الرصاص،الزئبق

 الـري، میـاه المبیـدات، طریـق عـن عـام بشـكل للغـذاء الثقیلـة المعـادن وتنقـل منهـا، التخلص یصعب

  .األغذیة تداول النفایات وأسطح حرق التربة،



  : من الحد المقبول على صحة المستهلك أعلىادن االخرى التي یؤثر وجودها بتراكیز من المع

 والرئـة والطحـال القلـب مثـل المختلفـة اإلنسـان جسـم أعضـاء فـي الرصـاص یتـراكم :- الرصـاص

 تخلیـق فـي تـدخل التـي األنزیمـات بعـض عمـل إبطـاء إلـى ویـؤدي كمـا الـدم طریـق عـن والـدماغ

 عنـد السـیما العقلـي والتخلـف الـذاكرة وضـعف التركیـز وعـدم الدم فقر حاالت وحدوث الهیموغلوبین

 .األطفال

 بعض ویعطل كما األنسجة السیما الحیویة خصائصها یغیر مما البروتینات مع یتفاعل :- الزئبق

 مثـل النوویـة األحمـاض تركیـب فـي دخولـه إمكانیـة واألخطـر شـكلها تغییـر خـالل مـن األنزیمـات

DNA   ًعلـى قـادر الـدماغ وأن السـیما الـدماغ، تلـف یسـبب قـد كمـا وراثیـة، طفرات حدوث  مسببا 

 .األخرى األعضاء به تحتفظ ما مرات 6 تفوق الزئبق من بكمیة االحتفاظ

 علـى وتـأثیر بالعضـالت آالم إحـداث إلـى الطبیعـي الحـد من أعلى بنسب وجوده یؤدي :- الزرنیخ

 .السرطانیة واألمراض الهضمي والجهاز والكبد الكلیة

 آالم ظهـور إلـى یـؤدي ممـا ، لـه كمـياتر  تـأثیر بحـدوث الجسـم في تمثیله بطئ بسبب :- الكادمیوم

 هشاشة یسبب مما والزنك الكالسیوم امتصاص نسبة في ویؤثر األطرافو  والظهر العظام في شدیدة

 .العظام

 تسـتعمل والتـي الحیویـة المضـادات األمصـال، الهرمونـات، مثـل : الطبیـة العقـاقیر بقایـا  3-

 أنسـجة فـي تراكمـي أثـر العقـاقیر هـذه ولـبعض .الحیوانیـة الثـروة تربیـة مجـال فـي عدیـدة ألغـراض

 المضادات أما منها الهرمونیة السیما اإلنسان صحة في تؤثر فإنها لحومها استهالك وعند الحیوان

 لهـذه المقاومـة البكتریـا مـن عتـر بظهور یتسبب اإلنسان غذاء إلى الحیوان من انتقالها فإن الحیویة

 .الحیویة المضادات

 منهـا وألغـراض عدیـدة لألغذیـة تضـاف التـي المـواد مـن العدیـد هنـاك : الغذائیـة المضـافات 4- 

 ومحسـنات والمحلیـات والمنكهـات والمطعمـات لألكسـدة المضـادة والمـواد والملونـة الحافظـة دالمـوا

 هـذه كـل تجنـب عـادة ویفضـل .وغیرهـا الرغـوة ومضـادات االسـتحالب ومـواد والمثبتـات القـوام

 البشـري لالسـتهالك صـالحة تكون أن یراعي أن یجب إضافتها عند ولكن ذلك أمكن ما المضافات

 بـالمواد قائمـة الكـوداكس منظمـة نشـرت وقـد بهـا المسـموح المـدیات ضـمن اإلضـافة نسبة تكون وأن

 .عدمها من المادة هذه صالحیة لمعرفة إلیها الرجوع یمكن وبأرقام علیها المعمل والنسب الصالحة

 لألغذیـة الصـالحة والتغلیـف التعبئـة مـواد اسـتعمالمراعـاة  المهـم من : والتغلیف التعبئة مواد  5-

 غیـر المركبات بعض انتقال أو هجرة لحدوث نتیجة للمستهلك صحیةأضرار  حصول الممكن فمن



 إلـى باإلضـافة هـذا فالمسـتهلك الغـذاء إلـى طریقهـا عـن المسـتهلك إلـى الصـحبة الناحیـة مـن األمینة

  .التفاعالت لهذه نتیجة الغذائیة المادة تركیب في تغیرات حدوث

  
  

  عملیة التصنیعبعض المخاطر الكیمیائیة أثناء     

  

  أرجو متابعة الفیدیو أدناه           

https://www.youtube.com/watch?v=lEZbSaikBTw  
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  المبیدات وطرق انتقالها الى الغذاء: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Pesticides and their transmission 

to food 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 األغذیة في المبیدات

 ألرضها،فعدد واستثماره لها باستغاللها عدیدة، مناطق في البیئي التوازن في تغیرا اإلنسان أحدث لقد   

 اآلفات ودوج في األصلي السبب وهذا التوازن، في إخالل بسبب انقرضت المناطق في تعیش التي الحیوانات

 المنتجات بعض استعمال إلى انصب الضارة، والنباتات الحیوانات ویقاوم جدیدًا، توازناً  یقیم ولكي .المعروفة

 راتوالحش والبكتریا الفطریات تسببه ما ولحجم .یوم بعد یوما خطورتها وتزداد كمیتها دتزایت التي الكیماویة

 وغیر الجراد رابوأس القطن، دودة تسببها التي الخسائر حجم و ،راعیة الز  المحاصیل في ضرارأ من المختلفة

 ذلك سبیل على مستعمال النباتات على اآلفات تلك مخاطر من للحد وسیلة في اإلنسان فكر .حشراتال من ذلك

 رائقبط تتم الجراد رابأس مكافحة كانت ،كما الفئران على للقضاء العنصل نبات یستخدم فكان مختلفة، وسائل

 استعملت لذا .محدودة راباألس تلك أعداد تكون عندما خاصة حاالت في إال منها المرجو تحقق لم بدائیة،

 مشتقات بعض تستعمل كانت ،كما الكیماویة المبیدات من أنواع باستعمال الزراعیة اآلفات مكافحة عملیة

 النحاس كبریتات من یتركب الذي بوردو مخلوط استعملت التي الكیمیائیة المبیدات ومن الطبیعیة، النباتات

 بترسباتها تتصف المبیدات هذه والكبریت،ومثل والرصاص الزئبق تتضمن مستحضراتم و والماء، الحي والكلس

 الري بواسطة أو المتساقطة باألمطار إما بعد فیما لتغسل إیاها ملوثة التربة في تراكمت أن لها یمكن التي الخاملة

 المواد تلك تكن فلم ذلك مع ,واألسماك الطحالب موت إلى مؤدیة واألنهار الماء جدول إلى ،محمولة بالمیاه

 .والماء التربة تلویث في كبیرة مخاطر ذات عضویة غیر الكیمیائیة

 .الحي بالكائن الضارة اآلفات على تقضي مادة كل هو :المبید

 المبیدات متبقیات وتتواجد اإلنتاج، زیادة بهدف اآلفات مختلف من الزراعي اإلنتاج لحمایة المبیدات تستعمل

 الغدد وبعض الداخلیة واألحشاء واأللبان واألسماك والطیور اللحوم ودهون والفاكهة الخضر أنواع معظم في

 بصفة العصبي الجهاز على تؤثر أنها إلى المبیدات خطورة وترجع. والكبد والكلى المخ مثل بالدهن الغنیة

 بل التناسل، وأعضاء والقلب والكلى الكبد مثل المختلفة الجسم أعضاء وظائف في خلالً  وتحدث خاصة،

 الموالید، في خلقي تشوه أو سرطانیة أو راثیةو  تأثیرات تحدث حیث الخلیة مكونات أهم إلى التأثیر یصل

 إحداث في فقط لیست المبیدات هذه وخطورة . األطفال السیمااألفراد  سلوك في خلل إلى األمر ویتعدى

 األشخاص تناول أو التعرض خالل من مزمنة سمیة حدوث في وٕانما الوفاة، إلى یؤدى قد الذي الحاد التسمم

 وهذا المبیدات، بأخطارتأثرا  أكثر هم األطفال أن ویالحظ. حیاتهم من طویلة ولفترات ضئیلة لجرعات

  .األخطار هذه من لحمایتهم الجهد من المزید بذل یستوجب

  



  
  طرق انتقال المبیدات الى البشر

 : بالمبیدات التلوث مسببات أهم ومن

 . الغذاء وتداول وتجهیز إنتاج خالل لها السیئ االستعمال أواإلسراف  1-

 المختلفة باألغذیة متبقیاتها من التقلیل أو التخلص بكیفیة اإللمام عدم - 2

 المبیدات أقسام

 تلوثیةأضرار حدوث  إلى تؤدي المركبات هذه ومثل : الكلورینیة الهیدروكربونات ،أو العضویة الكلورینات مبیدات -  1

 ، سمیة ملوثات بأنها توصف ،ولذا لها تتعرض التي الحیة الكائنات لمختلف تسممات عنها ،ینجم البیئة في هامة

 .البنتاكلوروفینول هو علیها األمثلة من .صفاتها من آثارها المركبات هذه وتستمد

 اآلن تستعمل هي ،و العشرین القرن من الخمسینات في استعمالها تطور وقد : العضویة الفسفوریة المبیدات -  2

فإنها  ،لذا مستقرة غیر العضویة الفسفوریة المركبات أن ذلك سمیة، أشد أنه رغم العضویة الكلورینات من أكبر بكمیات

 تأثیر وذات ،للحشرات بسرعة قاتلة مبیدات ،وهي التربة في بسرعة حیویا تتفكك أنها كما البیئة، في طویالً  تستمر ال

 .العصبیة الجملة على فعال

 االستعمال شائعة الحشریة المبیدات أنواع

 بیرثیروم ، نیوكوتین :- طبیعیة عضویة - 1

  DDT   اإلیثان كلورو ثالثي فینیل ثنائي الدرین، -  :تركیبیة یةعضو  - 2

 لیندان ، كلوردان -  :العضویة الكلورینات  -أ

   مینازون ، ماالثیون : العضویة سفوریاتالف -ب

 ضارة حشائش أو حشرة أو آفة أي طرد أو ومنع إبادة في دور لها المواد من مخالیط أو مواد الحشریة المبیدات تعد   

 من وتحد الضارة والحشائش شراتالح من وتحد تنظم عامة الكیمیائیة الحشریة المبیدات أن وبالرغم .فائدة لها لیس أو

خطرا  یصبح دولیاً  والمحرمة الممنوعة المبیدات من مجموعات استعمال أو استعمالها في اإلسراف فان الضارة، اآلفات

 ألي والتدمیر للقتل صنعت ألنها والبریة المائیة والحیوانات والطیور والمواشي السكانیة والمجتمعات البشریة الحیاة یهدد

  عقود أربع من أكثر منذ أي م 1970 عام منذ األمریكیة للبیئة الحمایة منظمة أن .حي كائن

 العالمیة المنظمات من العدیدوٕان   .البیئة وحمایة المجتمع صحة على والعمل بالسكان اآلهلة المناطق لتنظیف تعمل 

 للموافقة ونتیجة العالمیة للبیئة والحمایة للمجتمع الصحیة والسالمة الغذاء سالمة على المحافظة على واتفقت اجتمعت



 الحد أو الخطیرة الحشریة المبیدات استعمال تحریم على وافقت العالم دول معظم فان البیئة على للمحافظة العالمیة

 التراكیز أن .حشریاً  مبیداً  50 من أكثر استعمال وحرمت " روتردام " بمؤتمر التحقت و " DDT " مثل منها

 من الزراعیة والمنتجات المزروعات تلوث فإنها المحرمة الكیمیائیة الحشریة المبیدات هذه من العالیة والمستویات

 على الضوابط شددت لذلك المستهلكین أجسام في وتخزن الشرب ومیاه اآلبار میاه ومنها والمیاه والخضروات الفواكه

 مبیدات واستعمال بتداول والتمسك التقید على الزراعیة اللجان وافقت وقد المحرمة والكیمیائیة الحشریة المبیدات منع

 الحشریة المبیدات إن . الزراعیة للمحصوالت وجیدة وافرة إنتاجیة وذات ضارة وغیر االستعمال سهلة كیمیائیة حشریة

 نشاطها تعیق أو مباشرة اآلفة تقتل مواد وهي طبیعیة إما وهي الكیمیائیة األقسام من العدید تتبع علیها والمتفق الموافق

 فهي لذلك الجسم من أخرى وأعضاء العصبي الجهاز على تؤثر وكلتاهما العضویة الفسفوریة المبیدات من أو وحركتها

  .الوفاة أو اإلعاقة إلى تؤدي وقد وسامة خطیرة

 المبیدات استعمال في لإلسراف الصحیةاألضرار 

 األجهزة وباستعمال والحار البارد والفلفل والبصل والبقدونس الكرفس مثل والفواكه الخضروات من العدید تحلیل اثبت   

 لتوسع نتیجة المبیدات خطورة وتأتي والفواكه الخضروات في الحشریة المبیدات وجود العالیة التقنیة ذات العلمیة

 في البیوت ربات قبل من اواستعماله والخاصة العامة زارعوالم المنزلیة الحدائق في باستعمالها والفالحین زارعینالم

 على القدرة لها وهي سابقاً  معروفة تكن لم متنوعة سالالت ظهرت وقد ، والورود والزهور الزینة نباتات في المنازل

 المبیدات هذه تراكم ،كذلك والحیوان واإلنسان النبات على تأثیریة انعكاسات له جعل مما الحشریة المبیدات هذه مقاومة

 هذه بعض إن السیما والهوائیة رابیةوالت البحریة البیئة سواء البیئة في خطیرة عكسیة تأثیرات له الزراعیة راضياأل على

 الى تؤدي أو سرطانیة راضاأم ُتحدث أو والحیوان اإلنسان عند الجینات تغیر على مثال تعمل جداً  خطیرة المبیدات

 دور لها ونوعیتها والتربة ، السنین من العدید الزراعیة األراضي في یمكث والذي DDT و الماالثیون هذه ومن .الوفاة

  .مثالً  الرملیة التربة من أكثر المبیدات تمتص الطینیة فالترب المبیدات، امتصاص في كبیر

  

  
  الصحیة له اآلثارمثال لواحد من المبیدات الضارة                       

  



  المحاضرة السابعة

  

  

  

  

  

  

   الحیویة   المضادات: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Antibiotics 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Antibiotics   الحیویة المضادات

 نمو تثبیط أو قتل، على المقدرة لها التي والفطریات، البكتریا من أنواع بعض تفرزها مواد هي الحیویة المضادات     

 .مضاعفاتها أو المعدیة، األمراض معظم من اإلنسان لعالج شیوعاً  األدویة أكثر هي الحیویة والمضادات .الجراثیم

 مسحوق یضعون كانوا إذ الجروح، عالج في العفن استعمال اكتشف من أول أنهم المصریین، للقدماء التاریخ ویذكر

 التاسع القرن منتصف وفي .فتشفى الجروح على اآلسن، الراكد البرك بماء مبلالً  قماشاً  أو الخبز، على الموجود العفن

 والحیوان، لإلنسان القاتل الخبیثة الجمرة میكروب أن (Louis Pasteur), باستیر لویس الفرنسي العالم الحظ عشر،

 في عینها النتیجة إلى وتوصل  .الجو في الموجود بالعفن تحتویه التي اآلنیة تلوثت إذا المختبر في النمو یستطیع ال

 أنواعاً  أن  1874, عام في مندهشاً  كتب الذي (William Roberts) روبرتس ویلیام اإلنجلیزي العالم نفسه الوقت

 حبیس االكتشاف هذا وظل (Penicillium glaucum ) مالبنسیلیو  فطر وجود في تنمو ال البكتریا من كثیرة

 أن ،(Alexander Fleming) فلمنج الكسندر سیر اإلنجلیزي العالم الحظ حین  1928 عام حتى القدیمة الكتب

 على قادرة ،"بنسیلین" علیها أطلق مادة، یفرز (Penicillium notatum)   ,  البنیسیلیوم نوع من الفطریات أحد

 صعوبة أن إال اإلنسان، أمراض عالج على مقدرة البنسیلین لمادة أن فلمنج أیقن وقد. حولها الموجودة البكتیریا قتل

 اإلنجلیزیان العالمان قام الثالثینیات، أواخر وفي.التجارب من بمزید قیامه دون حالت العفن، من البنسیلین مادة تنقیة

  البنیسیلیوم نوع من فطر بتنمیة، ) (Howard Floryفلوري وهوارد (Ernst Chain), شین إرنست

(Penicillium chrysogenum) أول وكان .البنسیلین مادة من صغیرة كمیات استخلصا ثم النقیة صورته في 

  .بكتیریة بحمى امصاب كان إنجلیزي، شرطة رجل هو البنسیلین باستعمال ُشفي من

 على التحالیل من عدداً  (Selman Waksman) , واكسمان سلمان األمریكي العالم أجرى ، 1944 عام وفي

 أحد أن ومساعدوه واكمان والحظ .والفطریات البكتریا من عدید عزل خاللها تم التربة، من أخذت عینة، 10.000

 اإلستربتومیسین علیها أطلق للبكتریا، قاتلة مادة یفرز ، (Streptomyces) فطر هو الفطریات، هذه

,(Streptomycin) بكتیریا قتل على قدرتها إلى نظرا الوقت، ذلك في كبیرة، ضجة المادة هذه الكتشاف كان وقد 

 70 اآلن عددها صار حتى ذلك، بعد الحیویة، المضادات اكتشاف توالى ثم. الرئوي درنتال عالج في فاستخدم السل،

 المضادات من كبیر عدد تخلیق من العلماء تمكن عن فضالً  اإلنسان، أمراض عالج في مستعمال حیویاً  مضاداً 

 في استعمالها بسبب وذلك ."العقاقیر معجزة" بأنها الحیویة المضادات یصف أن للبعض ویروق. كیمیائیاً  الحیویة

 والعدوى والزهري، السحائیة، األغشیة والتهاب السل، :مثل طویًال، البشریة منها عانت التي البكتیریة، األمراض عالج

 األمیبي الزحار عالج في حالیاً  تستعمل أخرى، حیویة مضادات اكتشاف تم كما .والعنقودیة السبحیة، بالبكتیریا

 المضاد فیها یمنع كیمیائیة، عملیة طریق عن نلإلنسا الضارة ریاالبكت الحیویة المضادات وتقتل .الفطریة واألمراض 

نظرا  اإلنسان، خالیا على الحیوي المضاد فیه یؤثر ال الذي الوقت في . الخلوي جدارها بناء من البكتریا هذه الحیوي،

 أو تكاثرها دون تحول أو والفطریات، البكتریا خالیا في مثیلتها عن كیمیائیاً  الخالیا هذه جدار تركیب اختالف إلى

 أنشطتها بعض إیقاف طریق عن البكتریا، تقتل الحیویة المضادات وبعض .الطاقة وٕانتاج لها الالزم البروتین تخلیق

 إذا أمانًا، العقاقیر أكثر من الحیویة المضادات وتعد الخلیةأجزاء  من معین جزء أو هام، إنزیم بناء مثل الحیویة،



 المتكرر لالستعمال الجانبیة اآلثار بعض توجد لألسف أنه إال لها المرافقة الدوائیة لإلرشادات طبقاً  استعملت

 ،حدوثها المحتمل الجانبیة اآلثار أخطر من الحیویة للمضادات المرضى بعض حساسیة وتعد  .الحیویة للمضادات

 تؤدي قد الحاالت بعض في أنه إال ،ة الحرارةدرج في ارتفاع إلى فخفی جلدي طفح من الحساسیة أعراضوتتراوح 

 التمییز الحیویة المضادات تستطیع وال .الحیوي المضاد تناول عقب المفاجئة الوفاة ثم التنفس إیقاف إلى الحساسیة

 تناول عند الفیتامینات تعاطي الواجب من فإنه ولذا .نفسها بالكیفیة كلیهما تقتل فهي النافعة، أو الضارة البكتریا بین

 بعض من باحتیاجاته اإلنسان تمد التي النافعة األمعاء بكتریا تقتل أنها إذ الفم، طریق عن الحیویة المضادات

 یسبب مثالً  جسیمة، أضرارا الحیویة المضادات تناول یسبب وقد(B). فیتامین مجموعة مثل الفیتامینات

  .المرضى بعض لدى كلویاً  فشالً  یسیناالستربتوم

  

 للمضادات الجانبیة اآلثار

    

 ویعرف، اإلنسان جسم في األخرى األجهزة بعض كفاءة على تؤثر ضارة جانبیةأثارا  األدویة معظم تسبب   

 حرصت وقد .الدواء تناول بعد بها یفاجأ ال حتى بها، المریض إعالم معظمهم ویفضل اآلثار هذه األطباء

 وآثاره استعماله ودواعي الدواء تركیب عن معلومات تحوي نشرة الدواء مع ترفق أن على األدویة إنتاج شركات

  .تناوله عن أمره من بینة على المریض یكون حتى الجانبیة،

 وان الداجنة الحیوانات عالج في واسع نطاق على تستعمل بشریة لمعالجات توصف التي نفسها األدویة إن    

 هذه من قسم ویستعمل .للحیوانات ُتعطى المتحدة الوالیات في تنتج التي الحیویة المضادات من 40% من أكثر

 وال .النمو على ثللح بالغذاء تمزج منها األسد حصة نإ إال منها، الوقایة أو وات المختلفةالعد معالجة في الكمیة

  .النمو الدواء یدعم كیف التأكید وجه على أحد یعرف

 وال .االستعمال نطاق التجاریة الحیویة المضادات دخول قبل حتى المقاومة جینات بكتریا الكثیر امتلك لقد    

 المنطقي ومن .علیها الحفاظ وسبل الجینات هذه تطور أسباب عن تماما واضحة أفكار العلماء لدى تتوافر

 فرص إن. عشوائیة جینیة طفرات لحدوث نتیجة البدایة في ُطورت قد الطبیعیة الحیویة المضادات بأن التفكیر

 أنواع ظهور فرص بزیادة بالتأكید سیسهم اإلنسان جسم الى ألغذیة المختلفةا من الحیویة المضادات انتقال

 تلك تراكم عن فضال هذا والمتداولة ألمعروفه الحیویة المضادات أنواع ألغلب المضادة البكتریا من مختلفة

  .السلبیة آثارها وظهور اإلنسان جسم في الكیمیاویات

  

  

  

  

  

  



 :الحلیب في الحیاتیة المضادات عن فشالك

 إلیقاف م) 88- 80(حرارة  درجة في مائي حمام في ویسخن اختباره مرادال الحلیب من مل 10 یؤخذ -1  

 .الحلیب في طبیعیا الموجود المثبطات

 )حدیثا منشطه( Strepto coccus thermophilus بكتیریا من نشطة بمزرعة األنابیب هذه تلقح -2

 .ساعات 2 - 3 لمدة م  )40-37( درجة في األنابیب هذه وتحضن 1-2% بنسبة

 تعاد ثم  )كلورید زولیمتترا فینیلتراي   5.3.2 ( لمادة المائي المحلول من مل 0.3 ذلك بعد یضاف -3

 . األنابیب لون ویالحظ ساعة نصف لمدة الحاضنة إلى األنابیب

 لصبغة وٕاختزالها البكتریا لنشاط نتیجة ، الحیاتیة المضادات وجود على اللةد یعد الوردي اللون تكون -4

  .  )كلورید زولیمتترا فینیلتراي  ( 5.3.2 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ثامنةالمحاضرة ال

    

  

  

  

  

  

  المیكانیكیة أو الفیزیاویة المخاطر: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: physical or mechanical hazards 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 المیكانیكیة أو الفیزیاویة المخاطر
  (HACCP) الھاسب نظام علیھا یقوم التي الثالثة المخاطر ھي والكیمیاویة البیولوجیة مع الفیزیاویة المخاطر تعد    

 ھذه وحجم نوع باختالف شدتھا تختلف األغذیة ھذه لمستھلكي ألخطارفأن ا الغذاء في المیكانیكیة المواد وجود وبسبب
  1972- 2010عامي بین ما الفیزیاویة المخاطر لتقییم FDA األمریكیة والصحة الغذاء منظمة تقریر ففي.المخاطر

 الفیزیاویة، محدودة الخطورة تعد ملم 6-1 بقطر كانت لألغذیة المتسربة المیكانیكیة المواد من  56 %أن إلى شارتأ
 المستھلكین صحة على شدیدة خطورة تمثل أنھا على قیمت ملم 6 القطر ذات ولكن
 من الزجاج ھي مادة أن التقریر بین كما .الحنجرة وتقرح الفم في منتظم بشكل جروح في تسببت المواد ھذه وأن

 والزراعة الغذاء لمنظمة آخر تقریر بین فیما .األخرى الفیزیاویة المخاطر بین من وخطورةً  تسرباً  األكثر المواد
 تعد سم 1 بقطر العظام أجزاء أن إلى وأشارت األكثر إنتشارا الفیزیاویة المخاطر بین من العظام أن FAO الدولیة
 وربما األسنان فيوكسرا  جروحاً  تسبب أن وممكن یراكبً  راخط سم تعد 2 من أكثر واألجزاء المستھلك لصحة خطرا
 تسبب أن ممكن ملم 7 من أقل كانت وان حتى الحادة البقایا أن إلى نفسھ نبھ التقریر فیما األمعاء في نزیف حدوث
 .البقایا ھذه حدة ھو الحجم إلى باإلضافة آخر عامل دخل وھنا صحة المستھلك فيخطرا 
 : یلي بما الفیزیاویة المصادر الھاسب نظام خبراء وأجمل

 الشعر، ،واالكسسوارات والحليّ  المجوھرات اآلجر، العظام، البالستیك، الحجارة، األخشاب، المعادن، الزجاج،
 الكھرباء، أسالك بقایا الصید، خطافات الریش، الكتابة، أقالم الجروح، لصقات األصباغ، العلك، القوارض، مخلفات

 .وغیرھا اللحوم خطافات السكاكین، البالستیكیة، الحقائب بقایا
 : یلي كما ونسبھا المخاطر لھذه المعرضة األغذیة كانت فیما

، % 6.7الفواكھ  ،%6.9، األطفال أغذیة ، 8.3 %الخضروات ،%  8.4 الغازیة المشروبات ، 10.2% المخبوزات
 .ومنتجاتھا اللحوم إلى النسبة وبقیة،% 4.8الحلوى ، % 5.3األغذیة البحریة ، % 6.6الحبوب 
 : إجمالھا ویمكن : الفیزیاویة للمخاطر الرئیسیة المصادر

   .األولیة المواد  1-

   .المستخدمة األدوات  2-

  .اإلنتاج خطوط -  3

  .العاملین  4-

 : إجمالھا ویمكن : الفیزیاویة للمخاطر الصحیة األضرار
   .الھضمیة القناة في ضرر إحداث 1- 

   .التنفسي الجھاز في ضرر إحداث 2- 

  .واألسنان الفم 3- 

  .الیدین السیما األطراف  4-

  والذي یوضح المخاطر الفیزیاویة  ومصادرها  أدناهیرجى متابعة الفیدیو 

https://www.youtube.com/watch?v=wENyLojDQeM  

  

  

  

  

  



  التاسعةالمحاضرة 

    

  

  

  

  

  

 منها التأكد وطرائق والتطهیر التنظیف: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Cleaning and disinfection and 

methods of verification 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Cleaning  التنظیف

 التنظیف عملیة وتتم .التقطیع ألواح أو ،احقداأل أو كالصحون السطوح، من أنواعها بجمیع الملوثات إزالة عملیة وه

 یختار أن یجب المناسب التنظیف عامل إن. األخرى الملوثات أو األتربة أو الغذاء بقایا یزیل تنظیف عامل باستعمال

الجهاز  أوالسطح المالمس للغذاء هو السطح  (للغذاء  المالمسة السطوح مع فاتلمنظكل ا استعمال ال یمكن إذ بعنایة

 المعادن اتمنظفو  جاجلز ا نظفاتم لكذ على مثال .) المطبخ والتي عادة تكون بتماس مع الغذاء أدوات إحدى أو

 .ءغذالل المالمسة سطوحال على  )آمنة غیر( خطرة بقایا تترك قد ألنها استعمالها مكنی ال المیاه دورات اتنظفم أغلبو 

 سطوحال على استعماله یمكن المنتج كان فیما إذا تبین أن یجب المنظف علبة سطح على الموجودة المعلومات

  .غذاءلل المالمسة

 : أقسام أربعة الى المنظفات تقسیم ویمكن

 یمكنها منظفاتالهذه  .عداتوالم لسطوحوا لطاوالتا غسلل منظفاتال هذه ملتستع (Detergents): منظفاتال •

 حونالص غساالت نظفاتوم حونالص نظفاتم ومن األمثلة علیها .التصاقا قلأ وتجعلها سرعةب األتربة خالل غلغلالت

 .األوتوماتیكیة

 علیها یطلق السائلة نظفاتوالم الدهون مع أي القلي في تستعمل التي سطوحال مع عادةعمل تست : السائلة نظفاتالم •

  . مزیلة الدهون عادة

 ان العادیة نظفاتللم نیمك ال والتي تربةاأل بعضو  عدنیةالم ترسباتال مع عادة ملتستع : الحامضیة نظفاتالم •

 .البخار اوالتطو  سیلالغ مكائن من التكلسات إلزالة عادة عملتست تمنظفاال هذه. تزیلها

 عوبة إزالتهاالص من والتي األتربة من لقویةالترسبات ا إلزالة المنظفات هذه عملتست : )قاشطةال( الحاكة منظفاتال •

  .مطهرة تكون منظفاتال بعض هذه إنكما  .ةالعادی بواسطة المنظفات

 أربع كل بمعدل یومیا تستعمل إذ ةخطور ال المحتملة األغذیة یرلتحض لتستعم والتي للغذاء المالمسة سطوحال تنظف   

 .لوثام یصبح قد سطوحال مس هذهسیال لذيا غذاءال فان ،یداج نظفةم كنت لم لو إنها بحیث وأكثر ساعات

 Sanitizing التطھیر

 االستعمال الشائعة هي الكیماویة موادوال حرارةال .الكیماویة موادال أو اإلشعاع أو حرارةال باستعمال تمی قد تطهیرال    

 أوال یداج غسلت أن یجبف مادة اي تطهیر  تملی .ملیستع ما فنادرا اإلشعاع أما الغذائیة، المنشآت في تطهیرلل كطریقة 

 قلا ستكون وبذلك واألتربة غذاءال مع علتتفا یودینواال لورینالك ثلم الكیمیاویة هراتطالم بعض .تطهیرها یتم أنقبل 

  .یداج نظفت لم التي سطوحال على فعالیة

  

  

  

 Sanitizing methods  تطهیرال ائقطر 

 هي الحار الماء.الحار هواءوال الحار الماء البخار، : سطوحال تطهیرل حرارةال باستعمال قطر  ثالثة هناك : حرارةال  •

 اءز أج الثالثة ذو ضو الح نم الثالث جزءال في الحار الماء عملاست إذا .مطاعمال في ستعملت یوعاش لطریقة األكثرا



 نو الصح رهیطلت العالیة ارةر الح ذات لالغسی ماكنة تاستعمل إذا ).م 77( نع لتق ال ارتهر ح درجة نو تك أن بفیج

 تالثاب فر ال ذات نللمكائ بالنسبة ).م 82( نع لتق ال راألخی طفالش ماء ارةر ح درجة نو تك أن بفیج فةظالمن

 لتق ال ةدلم اریةر الح رجاتدال كتل الى ضر تع أن بیج یفةظالن األشیاء ).م 74( نع لتق ال أن بفیج ةدواح ودرجة

 .ثانیة 30 نع

 مونیااال و دو والی نریو الكل هي اتر هطكم باستعمالها حو المسم الكیمیاویة ادو الم (Chemicals): الكیمیاویة ادو الم • 

  . باعیةر ال

 Chemical Sanitizing  الكیمیاویة اتر هطالم

 : االعتبار ظربن ذتؤخ أن بیج التالیة الثالثة لامو الع .الكیمیاویة اتر هطالم فعالیة على رثؤ ت لامو ع ةدع هناك

 .المرضیة المیكروبات على رالتأثی في قلة عنه سینتج رهطالم نم ادج قلیلة كمیة دو وج :زكیر الت •

 .سامة نو تك ربما بو لطالم نم راألكث والكمیة

  ).م 49( و ) م 13( نبی ما ارتهر ح درجة ماء في ادجی لتعم الكیمیاویة اتر هطالم عادة: ارةر الح درجة •

 أما( رهطالم مع سیتالم رهطالم حطالس نو یك ان بفیج ةر المض ماثیر الج لبقت رهطالم مو یق لكي : سالتالم ةدم

 .بها صىو م زمنیة ةر بفت  )قثو م كیمیاوي رهطم أو ارةر بالح

 Sanitizer Testing رهطالم صفح

 ةو ق صفح میت حتى .الكیمیاوي رهطالم زكیر ت لقیاس مناسبة صفح ةدع غذائیة منشأة لك في نو یك أن بیج   

 نیاو االم أو ندیو أی أو نریو كل وه له لیستعم يذال رهطالم عو ن نتعیی أوال بیج دقیقة رةو وبص رهطالم لو المحل

 ةدالع لتستعم كإن نم دللتأك الكیمیاوي كز مجه نم دالتأك بیج كلذول الجمیع على لتعم ال صالفح ةدع .باعیة؟ر ال

  .الكیمیاویة اتر هطالم زكیر ت لقیاس مو الی خالل لتستعم أن بیج المالئمة صالفح ةدع .الصحیحة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المساوئ             المحاسن      وقت المالمسة  التركیز        المادة الكیمیائیة

  جزء من الملیون 50  الكلورین    

  م  28-  24بین 

  

  یؤثر على مجموعة   ثواني 7   

  ،واسعة من البكتریا

  تأثیره قوي وال یتأثر

  بالماء العسر وبصورة

عامة سعره غیر غالي 

  یقل،على الجلدیؤثر ، عامل تأكل

  ، للمحلول pHأل  بارتفاع تأثیره

  الخزن وعند إثناءتنخفض فعالیته 

  یفقد، تعرضه للضوء یتبدد بسرعة

  فعالیته بوجود المواد العضویة

  جزء من 25-12.5  الیود      

  ،في الماء الملیون 

  درجة حرارته على 

  م  24األقل 

یكون اللون البني داللة   ثانیة 30   

  ال یتأثر بالماء ، قوته

  أقل تهییجا ، العسر

للجلد من الكلورین     

  وفعالیته ال تقل بسرعة

  عند وجود المواد 

  العضویة

  تنخفض فعالیته بصورة عالیة عند 

  فعالیة  أكثریكون ، pHأل ارتفاع 

   pHوقلیل الفعالیة عند pH 3عند

  ال یستعمل في ماء  أنیجب  7

  أكثر وربما أوم  30درجة حرارته 

  یزیل لون المعدات والسطوح

   

  مركبات األمونیا 

  الرباعیة     

جزء من الملیون 200

  في ماء درجة حرارته

  م 24على األقل 

  لیس له ، غیر سام   ثانیة 30   

رائحة وال لون وال یؤذي

  ثابت بالنسبة ، الجلد

  لدرجة الحرارة وثابت

  نسبیا بوجود المواد 

  یعمل في ، العضویة

 pHألمدى واسع من 

  ال، فعالیته في قتل الجراثیم بطیئة

  یتوافق مع بعض المنظفات والماء 

  العسر



  العاشرةالمحاضرة 

  

  

  

  

  

 طرائق فحص الحبوب وأماكن تخزینها: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Grain inspection methods and 

storage locations 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التخزین وأماكن الحبوب فحص



 , أهمیته له امرأ سائل النقل و كذلك و نفسه التخزین مبنى و عبواتها و األخرى المخزنة المواد و الحبوب فحص یعد   

 . جسیمة خسائر الى تؤدي المبكرة الفطریة أو الحشریة اإلصابة فأن اإلصابات اكتشاف یتم لم ما انه إذ

 الفحص طرق ابسطولعل  ، بالمخزن توجد قد التي المختلفة األدوات و المواد جمیع الحبوب فحص یشمل أن بد ال و

 ویكون , األكیاس احد خارج او سطح الحبوب على اإلصابة أعراض بمالحظة المخزن في تجوله إثناء الفاحص قیام

 تعد الطریقة هذه ان على , الحشرات من أعداد الى باإلضافة, متعفنة مواد او , رطبة حبوب وجود هنا اإلصابة مظهر

 أطوار أهمها من , عوامل لعدة تبعا كثیرا یختلف مشاهدتها یمكن التي الحشراتعدد  ان ذلك , دقیقة غیر كبیر حد الى

 فحصه تم الذي المكان ،السائدتین النسبیة الرطوبة و الحرارة ودرجة , الفحص زمن و اآلفات اآلفة او بلغتها التي النمو

  . الفحص فیه أجرى الذي الوقت و

 یمكن و. المرتفعة الحرارة درجات و , الظالم ظروف تحت و , الحبوب أكوام قمة على عادة الحشرات عدد یزداد   

 ألخذ ,الصابون محلول وكذلك ,عرجالمت الورق و الشفط و اللصق ومصاید ,الضوئیة المختلفة بأنواعها المصاید استعمال

 المخزنة المواد او الحبوب من عینات تؤخذ أن العادة وفي. المخزن داخل شراتللح العددیة الكثافة عن سریعة فكرة

 : اآلتي لتقدیر فحصها یتم ثم , فحصها رد ا الم للمادة صحیحا تمثیال ممثلة تكون أن على ) مجففة فواكه(

 . الحشریة لإلصابة المئویة النسبة 1.

 . لها النسبیة العددیة الكثافة و الموجودة الحشرات نوع تحدید 2.

 . بالفطریات المصابة للثمار و للحبوب المئویة النسبة 3.

 . الكسر نسبة و للشوائب المئویة النسبة 4.

  . للحبوب المائي المحتوى 5.

 العینات اخذ أجهزة

 spear:  العینات قلم 1.

 عن عبارة هو و , للفحص الدقیق و النجیلیات حبوب من عینات على للحصول شیوعا األجهزة أكثر العینات قلم یعد   

 وأخر , مدبب طرف ذو وهو , تقریبا سم 30 بطول )االلومنیوم او اصفر النحاس( المجوف المعدن من مخروطیة قطعة

 الحبوب أكیاس احد في القلم دفع فإذا . مغلقا او مفتوحا الطرف هذا یكون قد و ,تقریبا سم 3-2.5 قطره یبلغ عریض

 تمثیال أكثر عینة على الحصول یمكن لكن و , فقط السطحیة الطبقة من الحبوب یجمع فانه الى أعلى المفتوح بوجهه

  سحبه ثم دخوله بعد ألعلى لفه ثم , ألسفل المفتوح بوجهه القلم بدفع الكیس لمحتویات



  

  أنواع قلم العینات

 Sampling stick  العینات عصا - 2

  وهي ذات، سم 2.5 قطرها و , متر حوالي طولهما یبلغ , األصفر النحاس من متداخلتین أنبوبتین عن عبارة هي و    

 20- منها كل طول الداخل من متصلة قمم3  ذات العصا تكون وقد , مقبضا األخر الطرف یحمل و , مدبب طرف

 , ونصف متر الى األخیرة الحالة في العصا طول یصل و ,منفصلة )عشرة إحدى( غرف عدة ذات تكون او , سم 25

 السكك عربات في الموجودة او , السائبة الحبوب أكوام من الحبوب من عینات على الحصول في العصا تستعمل

  .الصوامع او السفن عنابر او, الحدیدیة

 Deep layers sampling stick :  األعماق عصا - 3

 یتصل غطاء سائب للوعاء و, الطرف مدبب اسطواني بوعاء تنتهي و , وصالت عدة من تتكون طویلةذراع     

 داخل العصا دفع عند و , متر3  الى تصل قد أعماق من الحبوب من عینات على للحصول تستعمل و , بالذراع

 . بالحبوب ویمتلئ ,ألعلى العصا سحب بمجرد الغطاء انفتح المطلوب العمق الى وصل ما فإذا , الوعاء یغلق الحبوب

الحزام  على سریانها أثناء الحبوب عینات ألخذ وعاء عن عبارة هو و Pelikan apparatus : بلیكان جهاز -4

  . السفن تفریغ أثناء او , الصومعة داخل الى طریقها في الناقل

 sampling Method  العینات اخذ طرق

 Storage in bulk :  أكوام  شكل في السائبة الحبوب 1-

 الجهات من ) قرب القاعدة و , وسط و , أعلى( ارتفاعات ثالثة من العینات عصا بواسطة الحبوب عینات تؤخذ  

 عصا باستعمال نفسها السابقة المواقع من أخرى عینات تؤخذ ثم ,) غرب, شرق , جنوب , شمال ( األربع األصلیة

 . األعماق

 قسمین اى منها ویؤخذ ,متساویة أقسام 4 الى تقسم و دائرة شكل في فردها یتم و , جیدا خلطا العینات خلط یتم 

  .  االخران یستبعد و متقابلین



 عدد حسب( كیلو نصف او واحد و غرامكیل زنتها عینة على یحصل ان الى مرات عدة العینة في العملیة تكرر و  

 . )العینات

 نفسه الیوم في العینة فحص ویتم , الالزمة البیانات علیها بطاقة معها وتوضع , القماش من كیس في العینة تعبأ  

 . اإلصابة نسبة لتقدیر

 , السابقة البیانات ومعها , االلومنیوم او الصفیح من محكمة علب في العینة من جزء یوضع 

 . الشوائب نسبة و , للحبوب المائي المحتوى فیها ویقدر

 تخلط , تحیز دون األكیاس من عدد من متساویة عینات تؤخذ Storage in bags أكیاس في المعبأة الحبوب 2-

 سبق كما تعامل و بعضها مع العینات

 تدفق او التفریغ أثناء منتظمة فترات على العینات تؤخذ Storage in silos : صوامع في المعبأة الحبوب 3-

 . العین داخل الى الحبوب

 بحیث , الوزن عشوائیة عینات عدة تؤخذ أكوام شكل في سائبة كانت اذا :)التین و التمور( المجففة الفواكه  4-

 او فحصها یتم و , بعض مع بعضها یخلط ثم كومة لكل المختلفة األعماق و االرتفاعات و لالتجاهات ممثلة تكون

 من صنادیق او , الورق من أكیاس في معبأة كانت اذا أما , الخارج و الداخل من كبیرا حجمها كان اذا , منها عینة

 نسبة تقدر و , فحصها یتم و , بعض مع بعضها ویخلط, العبوات من عدد من عشوائیة عینات فتؤخذ ,الكرتون

 . اإلصابة

 insect infestation estimation methods  الحشریة اإلصابة نسبة تقدیر طرق

 إصابة اإلصابة هذه مثل على یطلق و , خارجیة ثقوب بشكل واضحة ظاهرة تكون قد للحبوب الحشریة اآلفات إصابة

 اإلصابتین مجموع على ویطلق , داخلیة إصابة علیها فیطلق , الخارج من واضحة غیر اإلصابة تكون وقد , ظاهریة

  یلي ما منها نذكر والداخلیة الظاهریة اإلصابة نسبة لتقدیر عدیدة طرق وهناك. الحقیقیة اإلصابة معا

 Mechanical method :  المیكانیكیة الطریقة 1- 

  الحشرات  من نوع كل تعریف و عد ویتم , الظاهرة الحبوب وكسر , الشوائب و الحشرات لفصل العینة تغربل     

 في الظاهرة اإلصابة تمثل التي المثقوبة الحبوب وتعزل , العینة تفحص , عشوائیا حبة 1000 منها یؤخذ و العینة تفرد

 . مستقل وعاء

 المصابة الحبوب حالة وفي , الداخلیة اإلصابة عن للكشف بموس نصفین الى واحدة كل الباقیة الحبوب تكسر

 یمكن كسرها وفحصها من الداخلو  , األنسجة تلین حتى ساعات عدة الماء في نقعها یتم الذرة و كالحمص

 . الحقیقیة لإلصابة المئویة النسبة وتقدر , مستقل وعاء في داخلیا المصابة الحبوب تجمع

 Sequential sampling :  المتتابعة العینات طریقة 2- 

 : - اآلتیة بالخطوات وتتم

 وزن یصل ان الى حبوب كومة من مختلفة أماكن من او , أكیاس عدة من بالقلم الحبوب عینات من عدد یؤخذ - أ

 . الحشرات عد یتم ثم العینة تغربل , واحدا كیلو غراما العینة



 اإلصابة شدیدة العینة : حشرة 15 من أكثر

 اإلصابة شدیدة :حشرة 15- 10 من

 الفحص یعاد و أخرى عینة تؤخذ: حشرات 10 من اقل

 : الحشرات عد یتم و العینة تغربل , كغم 3 العینة وزن یبلغ حتى سبق كما عینات عدة تؤخذ - ب

 اإلصابة شدیدة عینة : كیلو / حشرات 9من  أكثر 

 الفحص یعاد و أخرى عینة تؤخذ : كیلو  /حشرات 9 من اقل

 : الحشرات عد یتم و العینة تغربل , كیلوغرامات 9 العینة وزن یبلغ ان الى سبق كما عینات عدة تؤخذ - ت

 اإلصابة متوسطة عینة : كیلو/حشرات 5من  أكثر

 )الفحص یعاد و أخرى عینة تؤخذ(خفیفة اإلصابة :كیلو / حشرات 5من  اقل

 : الحشرات عد یتم و العینة تغربل , كغم 22 العینة وزن یبلغ أن الى سبق كما أخرى عینات تؤخذ - ث

 جدا خفیفة اإلصابة : كیلو/ حشرات 5 من اقل

  كآالتي وهى كغم 90 زنتها تبلغ عینة في الحبوب خارج الموجودة الحشرات تقدیر على مبنیة السابقة األقسام و

 جدا خفیفة إصابة :حشرة * 20-1 

 خفیفة إصابة : حشرة *50-21 

 متوسطة إصابة : حشرة *300-51 

 شدیدة إصابة :حشرة *1500-301 

 . جدا شدیدة إصابة : حشرة 1500 من أكثر*

 : - Staining method الصبغ طریقة

 Acid fuchsine  الحامض الفوكسین صبغة استعمال - أ

 : من الصبغة هذه تتكون و

 ثلجي خلیك حامض مكعب سم  *50

 . مقطر ماء مكعب سم *950 

 . الحامض فوكسین غم *0.5 

 , دقائق 5-2 لمدة الصبغة على یحتوى إناء في توضع ثم دافئ ماء في دقائق 5 لمدة اختبارها المراد الحبوب تنقع   

 المادة فیها تتلون البیض وضع أماكن ان یالحظ . الزائدة الصبغة إلزالة , الصنبور بماء تغسل , الحبوب تؤخذ و

 أماكن تتلون بینما الشكل مستدیرة وتكون , المحمر الداكن القرمزي باللون البیضة على األنثى تفرزها التي الجیالتینیة

 . الشكل منتظمة غیر وتكون, افتح بلون الحبة في المیكانیكي التلف و الحشرة تغذیة

 للجنتیان %1 مائي محلول من نقاط 10 من الصبغة تتكون Gentian violet : البنفسجي الجنتیان استعمال - ب

 %.95 ایثیل كحول مكعب سم 50 , البنفسجي

 . البنفسجي باللون البیض وضع أماكن تلون یالحظ . دقیقتین لمدة للصبغة الحبوب عینة تعرض



  : - Cracking-floating method الطفو و الجرش طریقة 4 - 

 الماء من خلیط في اما المجروشة الحبوب من غم 100 ینقع , حشرات من تحتویه ما إلخراج الحبوب عینة تجرش  

 ورقة على الزیت على تتجمع التي الحشرات تجمع . معدني زیت او الكازولین یضاف . مغلي ماء في أما و الكحول و

 و خبرة و تمرین الى الطریقة هذه تحتاج و) الرأس علب( عد یتم المكسورة لحشراتا حالة في و. عدها یتم و ترشیح

 . الوقت بعض تستغرق

 X- ray method - السینیة  األشعة طریقة   5-

 الحشرات وجود الصور هذه تظهر و , غم 100 زنة الحبوب من صور لعمل X أشعة من خاصة وحدات تستعمل

  . بالسرعة تتمیز و الطرق أدق تعتبر و الحبوب داخل

 types of inspection  الفحص أنواع

 الفحص من أنواع ثالثة توجد

 بانتظام یجرى و : عام فحص

 . األقل على التخزین فترة نهایة عند ومرة , التخزین بدایة عند مرة یجرى و : العینات فحص

 بانتظام یجرى و : المبنى فحص

 : كاآلتي اإلصابة درجة وتحدد

  L  بالحرف لها ویرمز Light خفیفة إصابة

 M  بالحرف لها ویرمز Medium متوسطة إصابة

 H  بالحرف لها ویرمز Heavy شدیدة إصابة

 VH  بالحرفین لها یرمز و Very Heavy جدا شدیدة إصابة

   (M-H ) او (H-VH) مثل السابقة اإلصابات بین وسطیةمراتب   وتوجد

  General inspection العام الفحص

 األكوام فحص یتم ال , القمة فحص و المخزن داخل الموجودة األكیاس او , الحبوب أكوام حول بالتحرك ذلك یتم  

 باستعمال )بعد الغروب(  الخافت الضوء في االمكان قدر الفحص یتم بل , النهار ساعات ل خال العراء في المخزنة

 : كاآلتي اإلصابة وتقدر , الظالم في إال تنشط ال الحشرات معظم الن نظرا لإلضاءة بطاریة

  .حشرات توجد ال أي  clear : معدومة

 .انتظام دون الحشرات من قلیل یظهر L : خفیفة

 .صغیرة تجمعات في بانتظام ترى و حشرات توجد M :متوسطة 

 قاعدة حول األرض تكتسي, األكیاس او الحبوب تجمعات فوق بنشاط كبیرة بأعداد تزحف , حشرات توجد   H :شدیدة

 . القمة على توجد قد او الحشراتا من كبیرة بإعداد األكوام

 من كثیف حزام ویوجد , خاص صوت ویسمع , بالنشاط تتمیز و الحشرات من كبیرة أعداد توجد   VH :جدا شدیدة

 . األكوام قاعدة حول األكیاس او الحبوب قمة على االنسالخ جلد اوالحشرات 



 Sampling inspection  العینات فحص

 من عینة اخذ و األكیاس من عدد بفتح او الوجبة من مختلفة أجزاء في األكیاس من عدد بثقب الحبوب عینات تؤخذ

 : كاآلتي اإلصابة تقدر و تغربل , الحبوب كومة من العینات عصا او , العینات قلم بواسطة او , بالید منها كل

 . الغربلة بعد او قبلحشرات  توجد ال  clear : معدومة

 ال الغربلة بعد الحشرات عدد , الغربلة قبل العینات في او األكیاس او الحبوب أكوام على حشرات ترى ال:   L خفیفة

 . كغم 70 لكل حشرات10 او العینة من كغم 3 لكل واحدة یتعدى

 ال الحشرات عدد الغربلة قبل كغم 10 زنة عینة على او األكیاس او الحبوب أكوام على الحشرات ترى   M :متوسطة

 . الحبوب من كغم 3 لكل حشرتین عن یزید

  20- 50بین ما یوجد, الغربلة قبل األكیاس او الحبوب قمة على نسبیا كبیرة أعداد في الحشرات ترى  H : شدیدة

 . حبوب كغم 3 زنة عینة في حشرات 2-10 او كیس بكل حشرة

 . بعدها و الغربلة قبل جدا كبیرة بأعداد الحشرات تشاهد  VH : جدا شدیدة

 Building inspection  المبنى فحص

 درجتها تقدر و اإلصابة عن للكشف آالته , أعمدته , أرضیته , سقفه , رنه ا جد , المطحن او المخزن فحص یتم  

 : كاآلتي

 . اآلالت او األرضیة او جدرانال على حشرات توجد ال  clear : معدومة

 . الطویل البحث بعد حشرة 1-2 توجد VL : جدا خفیفة

 . طویل بحث بعد ثالث كل او أزواج في او مفردة , بانتظام شراتح توجد L : خفیفة

 . االنتباه تجذب واضحة تجمعات في غالبا , بانتظام یراكث تشاهد و حشراتال توجد M : متوسطة

 . بنشاط درانالج تتسلق وهى , بوضوح شراتالح تشاهد H : شدیدة

  .اسود غطاء مكونة جدا كبیرة بأعدادشرات الح توجد VH : جدا شدیدة
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