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 باإلحياء المجهرية  األغذية وتلف لتلوث العامة األسس

مصادر تموث األغذية يندر الحصول عمى غذاء خام خال من االحياء المجيرية 
اما ان تكـون ذات طبيعة نباتية او طبيعة حيوانية وكال النوعين ان كانت  فاالغذية

نباتات او حيوانات معرضة في الطبيعة لمختمف مصادر التموث حيث البيئات 
المائية والتربة واليواء مميئة باالحياء المجيرية باالضافة الى ذلك يضيف االنسان 

يع والتـسويق اعـدادا اخرى من خالل عمميات االنتاج والنقل والتخزين والتصن
االحياء المجيرية ولقد قسمت مصادر تموث االغذية الى مصادر طبيعية 

 .ومـصادر صناعية التي يقصد بيا ما يضاف اثناء عمميات التصنيع لالغذية

 ثالمصادر الطبيعية للتلو  -:اوال 

تختمف المصادر الطبيعية فيما بينيا بنوع وكمية االحياء المجيرية التي تمـوث بيـا 
االغذية واليمكن عزل االغذية عن ىذه المصادر الطبيعية التي تنتج كما اليمكن 
جعـل ىـذه المصادر خالية تمامًا من االحياء المجيرية اال انو يمكن التقميل من 

ادر. وبالرغم من ان ىذه المصادر تقسم الى درجة تموث االغذية مـن ىذه المص
ىواء وماء وتربة واسـمدة ونباتـات وحيوانات اال انيا متداخمة بحيث قد تموث 
بعضيا البعض قبل تموين االغذية نفـسيا. فالتربـة تموث النباتات والحيوانات والماء 

ايضًا واليواء وكذلك االسمدة والنبات يموث الحيوان عن طريـق العمف والعكس 
التربة  صحيح الحيوان يموث النبات عن طريق الفضالت واالسمدة والمياه تموث

والحيوانات والعكس ايضًا صحيح وىكذا لذلك تحديد وعزل ىذه المصادر عن 
 -:بعـضيا غير دقيق وىذه المصادر ىي
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 الهواء. ١

اليواء بيئة غير صالحة لنمو االحياء المجيرية لعدم توفر قدر كاف مـن  
عناصـر الغذائية الكافية لنموىا باالضافة الى تعرضو الى عوامل فيزيائية وجوية ال

تـؤثر عمـى بقـاء االحياء المجيرية فيو وتكاثرىا كأشعة الشمس والتيارات اليوائية 
حيث تصمو  Carrier واالمطار وغيرىا لذلك يمعب اليواء كناقل لالحياء المجيرية

رى كالتربة وعمميات التصنيع وحركة العربات االحياء المجيرية من مـصادر اخـ
ومن الناس من خالل عطاسيم وتنفسيم وسـعاليم لذلك االماكن الترابية يكون 
ىواءىا اكثر تموثا باالحياء المجيرية كما ان االمـاكن المزدحمـة والرطبة اكثر 

 .تموث من االماكن المشمسة قميمة الناس

 الماء والمجاري. ٢

الماء مصدر طبيعي ميم لتموث االغذية فالماء في احتكاك مباشر مع الغذاء في  
حقل االنتاج خالل سقي المحاصيل التي تنتج منيا االغذية النباتية او لـشرب 
وغـسل الحيوانـات المنتجة لالغذية الحيوانية ويعتبر الماء اشد خطرًا عندما يتموث 

حقول والبساتين وبفضالت المجاري بفضالت الحيوانات والنـاس خاصة في ال
ورمي الحيوانات المريضة الغافقـة فيـو ان مياه الحقول التتعرض الية معاممة تحد 
او تقمل من المحتوى المايكروبي لو. اضف الى ذلـك المياه في الحقول كمياه 
السواقي واالنيار والمشاريع الزراعية غنية بالمواد العـضوية وليـذا تعتبر بيئة 

 ئمة جدًا لنمو وتكاثر انواع عديدة من المايكروبات او ناقل ليـا مـن خمـائرمال
وفطريات وبكتريا وطحالب وابتدائيات وفايروسات وديدان طفيمية تعتبر فمورا 

 طبيعيـة ليـذه المياه القذرة خاصة االنواع المحبو لمبرودة كبكتريـا
Pseudomonas و Achromobacter  المموثة لو التي باالضافة الى الفمورا
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تضم انواعًا عديدة من البكتريا الممرضة والفايروسـات والطفيميات وغيرىا . لذلك 
يضيف الماء لمغذاء مجموعتين من االحياء المجيريـة مجموعـة تسبب تمفو 
ومجموعة تسبب المرض والخطورة لممستيمك وىذه الصورة تكون اوضـح فـي 

و عند استخدام الماء مباشرة  .الروبيان وغيرىااالغذية المائية كاالسماك والمحار و 
بدون تعقيم في تصنيع االغذية خاصة عند انشاء مصانع اغذية صغيرة في 
االرياف بعيدة عن الرقابة الصحيحة. باالضافة الى ذلك قـد يكـون المـاء مصدر 
لمموثات كيميائية سامة او يكون سببًا في تغير طعم ونكية ولون الغذاء او يؤثر 

مـى القيمة الغذائية لمغذاء نتيجة تفاعل ما يحممو من مكونات مع العناصر ع
 . الغذائية

اما المجاري فيي مرتع لنمو وتكاثر االحياء المجيرية الممرضة وغيـر الممرضـة 
بسبب احتوائيا عمى كل العناصر الغذائية الميمة ومصادر الطاقة الن المجاري 

وبقايا االغذية ومعيا االعداد اليائمـة مـن ترمـى فييـا فضالت البيوت والمدن 
البكتريـا والفايروسـات والطفيميات والفطريات الممرضة لالنسان لذلك تساىم بشكل 
خطير في تموين االغذيـة وذلـك عن طريق استخداميا بدون معاممو في تسميد 

من  الحقول الزراعية لممحاصيل التي تؤكـل بـدون طبخ مثل الخس والميانة وغيرىا
الخضروات او عن طريق رمي المجاري الـى الميـاه لتموث االسماك واالغذية التي 
تستخدم مثل ىذه المياه في تصنيعيا او غسميا باالضافة الى ذلك مجاري 

 .المصانع قد تحتوي عمى مواد كيميائية سامة تصل الى غذاء االنسان

 التربة واالسمدة . ٣

التربة تعتبر مستقر لسبورات البكتريا واالعفان التي تقضي سنوات عديدة فييا 
لحين توفر ظروف النمو والمحتوى المايكروبي لمتربة يختمـف حـسب نـوع التربـة 
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ورطوبتيـا ومحتواىا من المواد العضوية والالعضوية والمثبطات الكيميائية 
الغنية باالحياء المجيرية تموث الحقول وتيويتيـا وتربـة الحقـول الزراعية المسمدة 

والفواكو عند تجميعيا مباشرة عمـى التربة لتمتصق بيا دقائق التربة بما تحتويو فان 
مايكروبات كذلك تربة حقول تربية الـدواجن والحيوانات تكون غنية باالحياء 
المجيرية بسبب فضالت ىذه الحيوانات التي تغنـي التربـة بالمواد العضوية 

لضرورية لنمو المايكروبات فييا والتربة التموث فقط الحيوانات ومنتجاتيـا الغذائية ا
او المحاصيل واالغذية النباتية بل تموث ىي االسمدة المضافة ليا المياه واقدام 

ودقائق التربة  .وايـدي العاممين في ىذه الحقول وفي انتاج الغذاء من ىذه الحقول
لرياح لتتساقط عمى الثمار لتمتـصق بيـا خاصة اذا قد تتطاير اثناء العواصف وا

 . كانت معيا دقائق غرويو من الفضالت الحيوانية

 النباتات والحيوانات . ٤

النباتات تموث االغذية التي تنتج منيا من فمورا مايكروبية عمى سطحيا وتختمف 
رز ىذه الفمورا حسب الظروف المحيطة بالنبات ونوع النبات فبعض النباتات تف

موادًا تساعد عمـى التصاق المايكروبي عمييا او قد تفرز موادًا تثبيط نمو 
المايكروبات او تشجيع نموىا. كمـا ان عوامل الشمس والرياح والرطوبة تحدد نمو 
وتكاثر المايكروبات عمى النبات وبصورة عامـة التعتبر النباتات مصدر لتموث 

انيا مصدر لكثير مـن االعفان والبكتريا االغذية باالحياء المجيرية الممرضة اال 
 و  Pseudomonas و Erminia التـي تتمـف الغـذاء خاصـة بكتريـا

Xanthomonas  وغيرىا. حيث تنتقل من النبات الى الثمار لتتمفيا اثناء التخزين
او التسويق كما قد يوجد عمى النبات مايكروبات مصدرىا االسمدة الحيوانية والمياه 

 . تنتقل الى الغذاء من ىذه النباتات نفسيا حيث
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الحيوانات مصدر طبيعي اخطر بكثير من النباتات النيا مصدر لكثير مـن 
 Maltafever وحمى مالطا Anthrax البكتريـا الممرضة كبكتريا الجمرة الخبيثة

والسل والـسالمونيا وغيرىا التي تنتقل الى لحميا وبيضيا وحميبيا وتحمل جمود 
الحيوانات ماليين االحياء المجيرية باالضافة الى احشاءىا والتي  وحوافر وشعر

تموث المنتجات التي تنتج منيا لـذلك الرقابـة الصحيحة الشديدة عمى حقول تربية 
الحيوانات والنظافة والتعقيم والمقاحات ضـرورة ممحـة لحماية الغذاء من التموث من 

حيوان المريض مع الحيوانات ىذا المصدر الخطير باالضافة الى ذلك نقل ال
السميمة او حجزىا سوية يؤدي الى انتشار االحياء المجيرية بينيـا عـن طريـق 
التماس او الفضالت خاصة اذا حجزت فترة طويمة قبل ذبحيا وبذلك تساىم في 
نشر االحيـاء المجيرية الى اكبر كمية من الغذاء المنتج واصابة اكبر عدد من 

الحيوانات الميتو في مياه تشرب منيا حيوانات سميمة فيو  رمـي المستيمكين كمـا ان
 .مخاطر كبيرة باصابة كل الحيوانات وتموث كل الغذاء المنتج منيا

 المجهرية باالحياء االغذية لتلف العامة االسس

 في الخوضوان  التمف ليا لتسبب االغذية مختمف في المجيرية االحياء تنشط
 عمى التعرف من البد االغذية انواع من نوع لكل المايكروبي التمف انواع تفاصيل

 Organoleptic الذي .لو المشجعة والعوامل التمف حدوث لكيفية العامة االسس
 الغذاء في يحدث الفساد او بالتمف عادة ديقص Spoilage العضوي التغير ىو

 قياًسا مقبول غير المستيمك يعتبر ، والنكية والمظير القوام او الطعم في كتغير
 .لمغذاء الطبيعية بالحالة

 الغذاء اليكون بأن ىو الجميع عمييا يتفق لمغذاء ىامة صفات وجود من البد
 التغيير حيث من فيو التمف او التغير درجة حيث من المستيمك صحة عمى خطًرا
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 الخطرة سموميا او ممرضة مايكروبات عمى احتوائو او الكيميائية مكوناتو في
 في تالًفا الغذاء ىذا يعتبر غذاء في تغير او تمًفا يحدث قد انو كما الصحة عمى
 في تمف يعتبر الخام الحميب مصحت مثل آخر غذاء في مرغوب التغير ان حين
 . ضرورة بل تمف ليس المتخمرة االلبان في الالكتيك حامض وجود حين

 والبيرة العصائر في وجوده بينما تمًفا ليس المخالالت في الخميك حامض انتاج
 ليس المنضجة االجبان في والبروتين الدىون تحمل تالفة المواد ىذه تعتبر والنبيذ

 عممية فاثناء وىكذا تمًفا يعتبر اخرى بروتينية اغذية في التحمل ان حين في تمًفا
 او والتخدش التمزق او لمكسر االغذية من الكثير تتعرض والخزن والنقل االنتاج
 في تمًفا يحدث والتشعيع تدخينوال والتجميد كالتبريد فيزيائية معامالت بسبب

 انزيمية كيميائية تفاعالتث تحد حيث اىميا الكيميائي التمف انو اال .االغذية
 الذاتي والتحمل والتزنج واالختزال كاالكسدة سطحو عمى او الغذاء انسجة داخل

 والطعم والمون النكية من تغير الغذاء مكونات بين والتفاعالت الغذاء لمكونات

 . الغذائية والقيمة


