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Abstract 
 

The correlates with health strongly and directly, the good food 

represents a fundamental factor in human growth and his health integration , 

the food role and effect human has become clear as we find the transmitted 

disease through food are still numerous and spreading in addition to the food 

poisoning that citizens face and aggravation of the environmental pollution 

phenomena in all its different types (air , water , soil and radiation pollution)  . 

And to achieve the maximum protection for the consumer , it is necessary to 

implement the standards of food quality and safety on the products starting 

from the stage of production and ending in the stage of consumption , and this 

requires a comprehensive and complete approach which is the approach (from 

the farm to the table ) in which all the producers , suppliers , transporters , 

sellers and consumers play a vital role . 

And according to mentioned above , this study has came to determine the 

relationship between the requirements of consumer’s protection represented 

by (Governmental  sector , private sector and consumer himself ) and 

standards of food quality and safety represented by (time, temperature , 

humidity, oxygen , PH and light ) in addition to HACCP system as these are 

undependable variables through the process of environmental pollution and its 

types (air , water , soil and radiation pollution )as being intermediary variable 

in the food  poisoning being a dependable variable including (microbiological 

poisoning, chemical poisoning and natural poisoning) . 

From here the problem of study is highlighted in the field of diagnosing the 

spoiled food and what it causes for the poisoning cases among the citizens 

especially in the last years as a result of the country opening on the exports 

from the different countries and different types of food , which are sometimes 

compatible with the standards of food quality and safety and sometimes not 

and what supports this fact is the tons of spoiled food and their fate is landfill. 

So , the targets of the study was determined by the following : 



1. Building a gnostic frame that addresses the requirements of consumer 

protection , standards of food quality and safety, environmental 

pollution and food poisoning. 

2. Testing the correlation , impact and difference relationships between 

study variables (  requirements of consumer protection ,standards of 

food quality and safety, environmental pollution and food poisoning ). 

3. Highlighting the emerging problems when the requirements of 

consumer protection do not meet , standards of food quality and safety 

are not significant and the procedure and measures are not performed 

to maintain the environment from food poisoning and pollution. 

4. Shedding light on the HACCP system and the extent to implement for 

guarantee the food safety and quality in Iraq.  

And for the purpose to achieve the study goals , a hypothetical model was 

set to determine the nature of relationship and impact between study variables 

and four hypotheses have been postulated : the first for the simple correlation 

relationship, the second for the multiple correlation relationship , the third for 

the impact relationship and the forth for the differences between study 

variables from the point of view of the study sample .   

And they have been tested by using the modern statistical means , which are : 

Percentage , Descriptive Statistic , Spearman Correlation Coefficient , Simple 

Linear Regression R2 ,  Multiple Linear Regression , f & t Tests , Path 

Analysis and Kruskal – Wellis Test by using the SPSS software. 

And the study was performed in the health institutes in Basrah Health 

Directorate through the questionnaire form which was prepared for this 

purpose and distributed on a sample of 56 doctors , staff and technicians . 

And the study reached a number of conclusions , the most important are : 

1. The health institute under study give great interest in the variables of  

governmental requirements because they realize that the importance of 

legislating laws and systems and supporting the role of health 

inspection in the processes of surveillance in addition to building active 

relationships with the producers, manufacturers and distributers of 

food. 



2. The health institute under study adopt the standards of food safety and 

quality from the timing of production , storage and exhibition of goods 

or control of enzymatic activity , humidity , and drought , providing 

healthy ventilation systems and other factors that participate certainly 

in limiting the spread of food poisoning . 

3. Implementing the HACCP system in the health institutes under study 

from the identification of danger resources and their analysis , adopting 

preventive procedures , measuring the critical points and adopting 

corrective means in case of deviation of the assumed standards which is 

reflected positively on the limitation of food poisoning . 

4. The health institute under study realize the importance of facing the 

effects of environmental pollution and negative reflections on the 

human food and his health arise from environmental pollutants 

represented by air , water , soil and radiation pollution . 

And the study reached a number of suggestions : 

1. Exert more scientific effort in the search and field study about 

food safety , environmental pollution (air, water, soil and 

radiation) and its harms on human health and environment safety. 

2. Concentrating on putting the health conditions and standard 

qualifications in the creation of factories and workshops by the 

private sector to include processes of manufacturing, storing 

supplying and distribution . 

3. The necessity to achieve control on local foods by adopting the 

good healthy practices and HACCP system in food factories 

instead of inspecting products in the markets. 

4. Paying attention to the capacity building for the doctors 

paramedical staff , inspectors , lab workers and assistant 

technicians in addition to achievement of the fast control and 

making active decisions in the food inspection in markets and at 

border port .     
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  ..المقدمة 

ــــــــع اصــــــــحاب الشــــــــأن                      ــــــــى عــــــــاتق جمي ــــــــع عل ــــــــة تق ــــــــة ومغذي ــــــــة مأمون ان مســــــــؤولية تــــــــوفير اغذي

  .في كل مراحل السلسلة الغذائية  )نفسه والقطاع الخاص والمستهلكالحكومة (

ورغم التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي تم احرازه حتى االن والتحسن في النظم الغذائية عامةً  التزال 

االمــراض التــي تحملهــا االغذيــة منتشــرة وتســبب فــي احيــان كثيــرة حــاالت التســمم وهــي مصــدر قلــق حقيقــي 

ات المســؤولة عــن الصــحة العامــة وللمســتهلكين ، فاألغذيــة تنقــل العديــد مــن المخــاطر البيولوجيــة أو للســلط

الكيميائيــة أو الماديــة ، وهنــاك طــرق عديــدة لطمأنــة المســتهلكين اذ تقضــي احــدى هــذه الطــرق التــي تــدعو 

ز علــى مــنهج الــى اعتمادهــا ، بتطــوير نظــام غــذائي شــامل وفعــال يرتكــ) FAO(منظمــة االغذيــة والزراعــة 

  .السلسلة الغذائية 

وعلى ضـوء ذلـك جـاءت هـذه الدراسـة لتسـلط الضـوء علـى التـرابط بـين متطلبـات حمايـة المسـتهلك ومعـايير 

جودة وسالمة الغذاء وتأثيرهما على حاالت التسمم الغذائي عبر عمليـة التلـوث البيئـي ، اذ قسـمت الدراسـة 

دراســة ودراســات ســابقة ، حيــث تنــاول المبحــث االول لمنهجيــة ال الفصــل االولالــى ســتة فصــول ، خصــص 

المشـــكلة ، واالهميـــة ، واالهــــداف ، واالنمـــوذج ، والفرضـــيات ، والمـــنهج ، والمجتمــــع ، ( منهجيـــة الدراســـة

والعينة وطرق جمع البيانات والمعلومات ، وصدق مقياس االختبار ، والوسائل االحصائية المسـتخدمة فـي 

  .ثاني فقد تناول الدراسات السابقة ، عربية واجنبية ذات صلة بمتغيرات الدراسة اما المبحث ال. ) التحليل 

فقـد تنـاول متطلبـات حمايـة المسـتهلك ومعـايير جـودة وسـالمة الغـذاء مـن خـالل مبحثـين  الفصـل الثـانياما 

ت المبحـث االول تنـاول ثالثـة محـاور ، المحـور االول اسـتعرض متطلبـات حمايـة المسـتهلك متمثلـة بالجهــا

الحكومية والقطاع الخاص والمستهلك نفسه ، والمحور الثاني فتناول القطاع الخـاص ومسـؤوليته فـي اتبـاع 

االشتراطات الصحية إلنشاء وتصميم المصنع وتطبيق معايير الجـودة اثنـاء عمليـة التصـنيع ، امـا المحـور 

مبحــث الثــاني تنــاول معــايير جــودة وال. الثالــث فقــد تنــاول المســتهلك وســلوكه وقرارتــه الشــرائية واهميــة وعيــه 

الوقـت ( ومعـايير ومؤشـرات سـالمة الغـذاء ممثلـة بــ ) الغذاء الصحي وسالمته ( وسالمة الغذاء المتمثلة بـ 

فضــًال عــن االعتبــارات العالميــة فــي )  ودرجــة الحــرارة واالوكســجين والرطوبــة واالس الهيــدروجيني والضــوء

  .يق نظام الهاسب جودة وسالمة الغذاء واهمية وفوائد تطب



 

من حيث  البيئي التلوث البيئي من خالل مبحثين ، المبحث االول استعرض التلوث الفصل الثالثوتناول 

اما المبحث الثاني فقد تناول انواع ..... المفهوم والتكون وتأثيراته و مظاهره ، والتلوث عبر الثقافات 

  . )وتلوث التربة والتلوث االشعاعيتلوث الهواء وتلوث المياه ( التلوث المتمثلة بـ 

التسـمم الغـذائي مـن خـالل مبحثـين ، المبحـث االول خصـص لالطـار المفـاهيمي  الفصل الرابـعبينما تناول 

:                              عــــــــــــــن الغــــــــــــــذاء ، بينمــــــــــــــا تطــــــــــــــرق المبحــــــــــــــث الثــــــــــــــاني الــــــــــــــى انــــــــــــــواع التســــــــــــــمم الغــــــــــــــذائي وهــــــــــــــي 

  . ) وي ، والتسمم الطبيعيالتسمم الميكروبي ، والتسمم الكيميا(

فقــــد كــــان مخصصــــًا للجانــــب العملــــي مــــن خــــالل مبحثــــين ، المبحــــث االول تنــــاول  الفصــــل الخــــامسامــــا 

االقســـام والشـــعب و ( المؤسســـات الصـــحية فـــي دائـــرة صـــحة البصـــرة مـــن حيـــث النشـــأة وهيكليتهـــا االداريـــة 

امــا المبحــث الثــاني فقــد   2012 وجــداول تبــين حــاالت التســمم الغــذائي فــي المستشــفيات لعــام) الوحــدات 

خصــص الختبــار انمــوذج الدراســة وفرضــياتها الرئيســة والفرعيــة مــن خــالل اختبــار عالقــات االرتبــاط بــين 

متغيرات الدراسة وعالقات االرتباط المتعدد بين متغيرات الدراسة وتحليل المسار لمتغيرات الدراسة والفـروق 

  .بين متغيرات الدراسة 

ــــ والفصــــل الســــادس ــــاول االســــتنتاجات فق ــــين ، المبحــــث االول تن ــــاول االســــتنتاجات والتوصــــيات بمبحث د تن

  . والمبحث الثاني تناول التوصيات ذات االهمية للقطاع الصحي في محافظة البصرة 

    

                                                                            
  ه��م

  

  

  



 

 

 

  ا��� ا�ول
  

  ������ ا��را��: ا����� ا�ول 

 ����  درا��ت �����: ا����� ا�

  

 
  



 

  منهجية الدراسة: المبحث االول 

   مشكلة الدراسة:  اوالً 

تبـــرز اهميـــة الغـــذاء فـــي صـــحة االنســـان بالنســـبة للمختصـــين فـــي مجـــال الغـــذاء والتغذيـــة والطـــب 

االساســـية التـــي تشـــمل البروتينـــات والـــدهون والنشـــويات والصـــحة العامـــة لمـــا يحتويـــه مـــن عناصـــر التغذيـــة 

  .والمعادن والفيتامينات وغيرها 

خـر فـان العصـر آعن اهمية خلـو الغـذاء مـن كافـة انـواع الملوثـات الكيمياويـة والبيئيـة ، ومـن جانـب  فضالً 

الحــديث شــهد تحــول المســتهلك مــن مســتهلك محلــي الــى مســتهلك عــالمي يحصــل علــى ســلعه الغذائيــة مــن 

  . اسواق مفتوحة يختار منها ما يتناسب مع متطلباته واحتياجاته وقدراته الشرائية

ناهيك عن التغير الكبير في الحياة االجتماعية وما تتضـمنه مـن تغييـر فـي العـادات واالنمـاط االسـتهالكية 

العتمـاد فـي االسـرة وا فـرادألوالتغيرات النوعيـة فـي الحصـول علـى مصـادر الغـذاء واسـاليب اعـداده وتقديمـه 

وقد اصـبح انتـاج الغـذاء او حفظـه فـي امـاكن  . كثير من الحاالت على االغذية الجاهزة والوجبات السريعة

  . بعيدة عن المستهلك من اهم التطورات الغذائية التي ظهرت في المجتمعات الحديثة

فـي اوسـاط  سـممتومن هنـا تبـرز مشـكلة الدراسـة فـي مجـال تشـخيص الغـذاء الفاسـد ومـا يسـببه مـن حـاالت 

في السنوات االخيرة نتيجة انفتاح البلد على صادرات من مختلف الدول ولمختلف انواع  المواطنين وتحديداً 

ومــا   تكــون كــذلك مطابقــة لمعــايير جــودة وســالمة الغــذاء وفــي احيــان اخــرى ال االغذيــة والتــي تكــون احيانــاً 

علـى المسـؤولية  وبنـاءً  . مصـيرها الطمـر الصـحييدعم هذه الحقيقة هو اطنان االغذية الفاسدة التي يكـون 

العالقـة بـين متطلبـات حمايـة المسـتهلك "االجتماعية التي تبرر اجراء دراسة ميدانيـة تحليليـة تتنـاول 

دائـرة صـحة  مؤسسـاتفـي  "يالغـذائ التسـمم حـاالت في وتأثيرهما الغذاء وسالمة ومعايير جودة

  . البصرة

  :التساؤالت  لحل المشكلة ممكن ان نثير عدد من

 ؟ ما مدى ادراك صناع القرار في القطاع الصحي لحجم المشكلة وانعكاساتها وسبل معالجتها .1

الجهــات الحكوميــة (ـ تطلبــات حمايــة المســتهلك متمثلــة بــهــل هنــاك عالقــة ارتبــاط بــين متغيــرات م .2

 الوقـت(    ـ          جـودة وسـالمة الغـذاء المتمثلـة بـوبـين معـايير ) والمستهلك ، القطاع الخاص



 

ونظــــــــام  )، والضــــــــوء ، االس الهيــــــــدروجيني ، االوكســــــــجين ، الرطوبــــــــة درجــــــــة الحــــــــرارة ،

ـــ   HACCPالهاســب تلــوث الهــواء ، تلــوث التربــة ، تلــوث الميــاه   ( والتلــوث البيئــي المتمثــل ب

التسـمم و التسـمم الميكروبـي ( االت التسمم الغذائي المتمثلة بـمن جهة وبين ح)  والتلوث االشعاعي

 من جهة اخرى ؟) التسمم الطبيعيو  الكيمياوي

الجهــات الحكوميـــة  ( تطلبـــات حمايــة المســتهلك متمثلــة بـــبــين متغيــرات م تــأثيرهــل هنــاك عالقــة  .3

 درجة الحرارة ، الوقت ( جودة وسالمة الغذاء المتمثلة بـوبين معايير ) والمستهلك القطاع الخاص،

والتلــوث    HACCPونظـام الهاســب ) ، والضـوء ، االس الهيـدروجيني ، االوكسـجين ، الرطوبـة

من جهـة وبـين ) تلوث الهواء ، تلوث التربة ، تلوث المياه ، والتلوث االشعاعي ( البيئي المتمثل بـ

مـن )  التسـمم الطبيعـي التسـمم الكيميـاوي التسـمم الميكروبـي ، ( االت التسمم الغذائي المتمثلـة بــح

 جهة اخرى ؟

متغيرات الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة في المؤسسات الصحية  هل توجد فروق معنوية بين .4

 ؟ قيد البحث

هل يوجد نظام معلوماتي كفوء ومتكامل يقوم على قاعدة بيانات ينهض بواقع المؤسسات الصحية  .5

  ؟ في العراق

  اهمية الدراسة :  ثانياً 

  :تتجلى اهمية الدراسة بما يأتي   

البحــث عامــة والقيــادات االداريــة العليــا فــي القطــاع الصــحي  اثــارة دوافــع المؤسســات الصــحية قيــد -1

خاصة الى معالجة حاالت التسمم الغذائي وايجاد ضمانات متعددة لحماية المستهلك وتوفير غذاء 

 .امن له 

تسهم الدراسة الحالية الى تأشير نقاط القوة والضعف في المؤسسات الصحية قيد البحث لألخذ بها  -2

 .ستراتيجية في المجال الصحي واستشراف المستقبل لها عند اعداد الخطط اال

ـــة التـــي تســـهم فـــي التحســـين المســـتمر ال نشـــطة الرقابـــة  -3 ـــة الميداني ـــة اجـــراء الدراســـات التحليلي اهمي

 .الصحية لما لها من دور في تطبيق المعايير العالمية في البيئة الصحية العراقية 

لمكتبــــة العربيــــة لنــــدرة الدراســــات التــــي تناولــــت تمثــــل الدراســــة الحاليــــة اضــــافة متواضــــعة ونوعيــــة ل -4

 .مواضيعها 



 

تــأتي اهميـــة الدراســة كونهـــا تقــدم اطـــار علمــي ال نمـــوذج متكامــل تناولـــت متغيراتــه بنظـــرة تكامليـــة  -5

وشاملة امتدت من المسببات وانعكست في النتائج بما يعـزز تبنيهـا وتعميمهـا فـي القطـاع الصـحي 

 .  العراقي 

 اهداف الدراسة :  ثالثاً 

  :تسعى الدراسة الى تحقيق االهداف االتية 

ونظــــام بنــــاء اطــــار معرفــــي يتنــــاول متطلبــــات حمايــــة المســــتهلك ومعــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء  .1

 . والتلوث البيئي والتسمم الغذائي   HACCPالهاسب

ـــأثيراختبـــار عالقـــات االرتبـــاط  .2 ايـــة المســـتهلك متطلبـــات حم (والفـــروق بـــين متغيـــرات الدراســـة  والت

 . )، والتلوث البيئي ، والتسمم الغذائي   HACCPونظام الهاسب ومعايير جودة وسالمة الغذاء

يعتـد بمعـايير جـودة وسـالمة  ابراز المشكالت الناشئة عندما ال تلبى متطلبات حمايـة المسـتهلك وال .3

التــي تتعـرض لهـا لمــا  الغـذاء وال تتخـذ التـدابير واالجــراءات للحفـاظ علـى البيئــة مـن حـاالت التلـوث

 . لذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطنين ومنها حاالت التسمم الغذائي

 ) Hazard Analysis Critical Control Points( تســليط الضــوء علــى نظــام الهاســب .4

HACCP ومدى امكانية تطبيقه لضمان جودة وسالمة الغذاء في العراق . 

للباحثين في مجـال االفـادة مـن متغيـرات الدراسـة فـي بنـاء تصـورات فتح افاق بحثية جديدة ومتميزة  .5

 . مستقبلية

  

  

  

  

  



تــم حصــر فكــرة الدراســة فــي هــذا المخطــط االفتراضــي لســهولة االســتقراء وبيــان طبيعــة العالقــة والتــأثير بــين 

  انموذج الدراسة

تــم حصــر فكــرة الدراســة فــي هــذا المخطــط االفتراضــي لســهولة االســتقراء وبيــان طبيعــة العالقــة والتــأثير بــين 

  

  اعداد الباحث)  1( شكل  

 

انموذج الدراسة:  رابعاً 

تــم حصــر فكــرة الدراســة فــي هــذا المخطــط االفتراضــي لســهولة االســتقراء وبيــان طبيعــة العالقــة والتــأثير بــين 

  . متغيرات الدراسة



 

  :فرضيات الدراسة :  خامساً 

  :استندت الدراسة على مجموعة من الفرضيات الرئيسة وهي 

  :الفرضية الرئيسة االولى 

متطلبـات حمايـة المســتهلك ومعـايير جـودة وســالمة  (هنـاك عالقـة ارتبـاط ذات داللــة معنويـة بـين متغيــرات 

 منفـردة او مجتمعـة)  ومتغيراتهم الثانويـةوالتلوث البيئي والتسمم الغذائي    HACCPونظام الهاسبالغذاء 

.  

  :الفرضية الرئيسة الثانية 

متطلبـات حمايــة المسـتهلك ومعـايير جــودة  (هنـاك عالقـات ارتبـاط متعــدد ذات داللـة معنويـة بــين متغيـرات 

منفـردة او ) والتلـوث البيئـي والتسـمم الغـذائي ومتغيـراتهم الثانويـة   HACCPونظـام الهاسـب وسالمة الغذاء

  . جتمعةم

  :الفرضية الرئيسة الثالثة 

متطلبــات حمايـة المســتهلك ومعــايير جــودة وســالمة  (هنـاك عالقــة تــأثير ذات داللــة معنويـة بــين متغيــرات  

عبــر عمليــة التلــوث البيئــي ومتغيراتــه وبــين متغيــر التســمم الغــذائي )    HACCPونظــام الهاســب الغــذاء

  . منفردة او مجتمعة ومتغيراته من جهة اخرى ،

  :الفرضية الرئيسة الرابعة 

 متطلبــات حمايــة المســتهلك ومعــايير جــودة وســالمة الغــذاء (هنــاك فــروق ذات داللــة معنويــة بــين متغيــرات 

منفـردة او مجتمعـة مـن ) والتلـوث البيئـي والتسـمم الغـذائي ومتغيـراتهم الثانويـة    HACCPونظـام الهاسـب

  . وجهة نظر عينة الدراسة

  

  

  

  



 

  حدود الدراسة:  سادساً 

  :تتمثل حدود الدراسة يما يلي 

مستشفى البصرة العام  ( ي دائرة صحة البصرة والمتمثلة بـالمؤسسات الصحية ف: الحدود المكانية  .1
، مستشــــفى الفيحــــاء العــــام ، مستشــــفى الشــــفاء العــــام  ، مستشــــفى البصــــرة للــــوالدة واالطفــــال العــــام
التعليمــي العــام ، مصــرف الــدم ، قســم الصــحة العامــة مستشــفى المــوانئ العــام ، مستشــفى الصــدر 

 . ) مختبرات الصحة العامة ، شعبة الرقابة الصحية
 . 2013 اذارولغاية  2011اجريت الدراسة للمدة من تشرين االول : الحدود الزمانية  .2

الكــــوادر الطبيــــة ، والكــــوادر الصــــحية الوســــطى مــــن حملــــة شــــهادة ( وتتمثــــل بـــــ: الحــــدود البشــــرية  .3

الوريوس بايولوجي وكيمياوي وعلوم الحياة ، والكادر الصحي التقني المساعد من حملـة شـهادة البك

 .في المستشفيات والدوائر الصحية في محافظة البصرة ) الدبلوم التقني 
 

  : منهج الدراسة ومتغيراتها :  اً بعسا

منهجـًا يمتـاز بنظـرة شـمولية و اقتـران  ألنـهالتحليلي فـي دراسـته الميدانيـة  -اعتمد الباحث المنهج الوصفي 

هو كائن  و تفسيره وتحديـد الظـروف والعالقـات  وصف الحالة بتحليلها  ، اذ يتناول هذا المنهج وصف ما

ومــن ثــم تحليــل وتفســير البيانــات والمعلومــات )  136:1978جــابر و كــاظم ،  ( التــي توجــد بــين الوقــائع 

ف علــــى ابــــرز المؤشــــرات و ذلــــك ليقتــــرن الوصــــف بالتحليــــل تحديــــد النتــــائج و الوقــــو  ألغــــراضالمتحصــــلة 

  :يأتيوكما  .للمتغيرات 

 وتشمل : المتغيرات المستقلة  .1

 )المستهلك الجهات الحكومية ، القطاع الخاص ،(متطلبات حماية المستهلك ومتغيراته  - أ

واالوكســجين، الوقــت، ودرجــة الحــرارة ، والرطوبــة  ( بـــمعــايير جــودة وســالمة الغــذاء والمتمثلــة    - ب

 .HACCP ونظام الهاسب ) ، والضوء  Ph واالس الهيدروجيني

تلوث الهواء ، وتلوث التربـة ، وتلـوث الميـاه  ( بـ التلوث البيئي ومتغيراته المتمثلة:المتغير الوسيط  .2

 ) . ، والتلوث االشعاعي

ي ، والتسـمم الكيميـاوي ، التسـمم الميكروبـ ( المتمثلة بـالتسمم الغذائي ومتغيراته  :المتغير المعتمد  .3

  . ) والتسمم الطبيعي



 

  مجتمع وعينة الدراسة :  ثامناً 

  .دوائر صحية مختصة بنشاط الرقابة الصحية ) 3(مستشفيات و) 7(يتكون مجال الدراسة من 

مـــع الدراســـة فيتكــون مـــن االطبـــاء والكــادر الصـــحي الوســـطي والتقنيــين المســـاعدين والبـــالغ عـــددهم تامــا مج

مــن ) %25(نســبته  وبــذلك تشــكل عينــة الدراســة مــا فــرداً ) 100(فــي حــين تبلــغ عينــة الدراســة  فــرداً ) 400(

اســتمارة اســتبيان ) 56(ومــن الجــدير بالــذكر ان المشــاركة الفعليــة مــن المبحــوثين كانــت  . مجتمــع الدراســة

  .استمارة تم توزيعها على عينة الدراسة ) 100(صحيحة من اصل 

ـــين (تفاصـــيل عينـــة الدراســـة حســـب المســـتويات )  1( الجـــدول  االطبـــاء والكـــادر الصـــحي الوســـطي والتقني

 2012الباحث : من إعداد )  المساعدين
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  طرائق جمع البيانات والمعلومات:  تاسعاً 

  : اآلتيةاعتمد الباحث في جمع البيانات والمعلومات على المصادر 

 : وتم الحصول عليها من: المعلومات المتعلقة بالجانب النظري  .1

 المتوافر من الكتب ذات العالقة بالدراسة  -أ 

 التقارير والسجالت الخاصة بالمؤسسات الصحية والتي شملتها الدراسة   -ب 

 Internetالشبكة الدولية للمعلومات   - ج 

 الدوريات    -د 

 : اذ يتم الحصول على المعلومات ذات الصلة من: المعلومات المتعلقة بالجانب الميداني  .2

 المعايشة الميدانية  -أ 

 االستبانة  -ب 

المعلومـات التـي يمتلكهــا الباحـث عـن المؤسســات الصـحية فـي محافظــة البصـرة باعتبـاره احــد    - ج 

 . كوادرها

 

  

  

  



 

  :اختبارات الصدق والثبات:   عاشراً 

  :اآلتي اجريت على االستبانة االختبارات االتية للتحقق من صدقها وثباتها وعلى النحو      

  :اختبار صدق المحتوى -ا

هناك عدة طرائـق احصـائية لقيـاس . ويقصد به قدرة االستبانة للتعبير عن الهدف الذي صممت من اجله  

 (The comparison of Extreme Groups) ودقة هي  طريقـة  اكثرها شيوعاً صدق االستبانة اهمها و

وتقسم الى مجموعتين  تصاعدياً  فكرة هذه الطريقة بترتيب نتائج االستبيان ترتيباً  وتتلخصالطرفية   المقارنة

الـدرجات كمجموعـة ثانيـة ويـتم  أوطـأمـن  %27من اعلـى الـدرجات كمجموعـة اولـى و  %27ويتم اختيار 

  : حتساب  بالصيغة االتيةا

t  اختبار  

2

2
2

1

2
1

21

n

S

n

S

xx
t

+

−
=  

  xx,12 هما متوسط المجموعة االولى ومتوسط المجموعة الثانية

2 هما تباين المجموعة االولى وتباين المجموعة الثانية
1

2
2 ,SS  

 

ثــم   tالمحســوبة مــع القيمــة الجدوليــة عنــد مســتوى داللــة معــين ودرجــة حريــة  (n1+n2-2)فــاذا تبــين ان 

فـي قياسـه  المحسوبة اكبر من الجدولية فهنـاك فـروق بـين المتوسـطين ويكـون االسـتبيان صـادقاً  تقارن قيمة

 . والعكس صحيح

 

 اختبار ثبات االستبانة –ب 

صــد بالثبــات ان مقيــاس االســتبانة يعطــي النتــائج نفســها لمواعيــد تطبيقهــا علــى مجتمــع الدراســة نفســه بعــد يق

وتوجد طرائق احصائية عدة لبيان مدى ثبات مقياس االستبيان وتعتمد جميعها علـى فكـرة . فترة من الزمن 

 Guttman L.A عامل االرتباط ومن اهم الصيغ واكثرها صالحية وشيوعا هي صيغة جتمان وهي م:  

  

  

   R معامل الثبات 

)1(2
2

2
2

2
1

S

SS
R

+
−=



 

 تباين درجات االسئلة الفردية 
2
1S     

2    تباين درجات االسئلة الزوجية
2S  

  2S   تباين درجات جميع االسئلة

نتائج الصدق ومعامل الثبات لمتغيرات الدراسة )2(الجدول        

)الصدق(المحسوبة  معامل الثبات  t المتغير 

0.72 7.78 X 

0.69 6.14 M 

0.78 10.47 Y 

  هشام اعداد الباحث     

اذ يتضـح ان القيمـة المحسـوبة  كانـت اكبـر مـن ) 1.645( مع العلـم ان القيمـة الجدوليـة الختبـار الصـدق 

والــذي يؤكــد ثبــات  0.5كمــا ان معامــل الثبــات اكثــر مــن .  الجدوليــة وهــذا يؤكــد صــدق مقيــاس االســتبانة

  .مقياس االستبانة 

  الوسائل االحصائية المستخدمة في تحليل النتائج: عشر احد 

  : ن الوسائل االحصائية المتمثلة بـاستخدم الباحث مجموعة م

 . واستخدمت لوصف مجتمع وعينة الدراسة وبعض النشاطات: النسب المئوية  .1

 . )الوسط الحسابي واالنحراف المعياري(االحصاء الوصفي  .2

 Spearman Correlation Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان  .3

 R2     Simple Linear Regressionمعامل التحديد  .4

 Multiple Linear Regressionاالنحدار الخطي المتعدد  .5

  f & tاختباري  .6

 Path Analysisتحليل المسار  .7

 Kruskal – Wellis Testويلز  –اختبار كروسكل  .8

  



 

  دراسات سابقة: المبحث الثاني 

  ممارسات ادارة الجودة الشاملة: بعنوان )  Sun , 2001: ( دراسة  - 1

 شركاتالتصنيع  شركاتسعت الدراسة الى تقديم تحليل مقارن لممارسات ادارة الجودة الشاملة في         

الخدمة في عدد مـن جوانـب  شركاتالتصنيع على  شركاتصناعة الخدمة، وقد أكدت نتائج الدراسة تفوق 

ة التركيــــز علــــى التصــــنيع فــــي درجــــ شــــركاتالخدمــــة علــــى  شــــركات، بينمــــا تفوقــــت  ادارة الجــــودة الشــــاملة

  .، وسعيها لتحقيق رضاه واالحتفاظ به المستهلك

التصـنيع التـي تركـز بقـوة علـى جـودة  شركاتان على  : الى مجموعة من النتائج اهمها الدراسة وتوصلت 

، وتقنيــات التعامــل  الخدمــة الرائــدة كيفيــة ادارة جــودة الخدمــة شــركاتالتصــميم وجــودة العمليــة ان تــتعلم مــن 

،  الخـارجي المسـتهلكان تحافظ علـى الموازنـة لتحقيـق رضـا  الخدمة شركات، بالمقابل على  المستهلكمع 

والربحيــة واالنتاجيـــة وتوكيـــد الجــودة ، مـــع األخـــذ بنظــر االعتبـــار التبـــاين فــي طبيعـــة المنتجـــات والخـــدمات 

  .  ومؤشرات قياس ادارة الجودة بينهما والمستهلكينوالعمليات 

  . أنظمة مراقبة سالمة األغذية في أوروبا: بعنوان)  2004زارة الزراعة الهولندية ، و : ( دراسة   -2

حددت مشكلة الدراسة في أوروبا بأن فـي كثيـر مـن البلـدان األوربيـة تكـون الرقابـة الصـحية علـى           

الرقابـة الختصاص وبسبب نقـاط الضـعف فـي األغذية ضعيفة بسبب كثرة التشريعات وبسبب تعدد جهات ا

والرصد والتنفيذ ، وقد دفعت الحوادث الخطيـرة لسـالمة األغذيـة خـالل التسـعينات االتحـاد األوروبـي وبلـدانا 

أخــرى فــي العــالم إلــى مراجعــة أنظمتهــا لســالمة األغذيــة والبحــث عــن ســبل أفضــل لحمايــة المســتهلكين مــن 

  .الغذاء غير المأمون 

بالخــدمات الصــحية وســالمة األغذيــة فــي أوروبــا وذلــك بســن قــانون المراقبــة  االرتقــاءوتهــدف الدراســة الــى 

لســـالمة األغذيــــة والــــذي يحــــدد المبــــادئ العامــــة لســــالمة األغذيــــة وٕاجــــراءات ســــالمة األغذيــــة فــــي االتحــــاد 

  .األوروبي 

  

  

   -:ها النتائج اهموقد توصلت الدراسة إلى عدد من 



 

بشـــكل كامـــل عـــن جـــودة وســـالمة األغذيـــة التـــي ينتجونهـــا يعتبـــر المشـــتغلون بتجـــارة األغذيـــة مســـؤولين   - أ

  .ويقدمونها إلى أسواق المستهلك 

سالمة األغذية في الدول األعضاء في االتحاد األوربي يجب أن ينسق بدرجة كبيرة  قوانين إن تشريع   - ب

  .بمقتضى قانون المجموعة 

الســابقة بــين الــدول األعضـــاء تــؤدي عمليــة التنســيق بدرجــة كبيــرة إلــى تقلــيص اختالفــات السياســات  -ج 

  .وتساهم بزيادة الشفافية في نظام االتحاد األوروبي لالستيراد وأسواق المستهلك 

  .من المسؤول عن سالمة الغذاء في سوريا : بعنوان)  2005هيثم ، : (دراسة  - 3
 

روبيولـوجي يؤدي إنتاج وتصـنيع األغذيـة الـى احتمـاالت اصـابتها بملوثـات عديـدة ، مثـل التلـوث الميك     
والتلوث الكيمياوي وخاصة بالمعادن الثقيلـة التـي تتـرك أثرهـا . الذي يسبب أمراضًا كثيرة تتفشى بين الناس 

التراكمــــي الخطيــــر علــــى الصــــحة كمــــا ان اســــتعمال المبيــــدات العشــــوائي فــــي االنتــــاج الزراعــــي واســــتعمال 
يـرة علـى الصـحة العامـة ويقـف عائقـًا المضادات الحيوية والهرمونات في االنتاج الزراعـي يشـكل أخطـار كب

هـــذه المشـــكالت المتزايـــدة تؤكـــد لمســـؤولي اي دولـــة ان قـــوانين . أمـــام قبـــول صـــادرات الدولـــة الـــى الخـــارج 
وتـداول وتصـدير  إلنتـاجوتشريعات األغذية وبرامج الرقابة أصـبحت اآلن الزمـة أكثـر مـن اي وقـت مضـى 

 . المنتقلة  أنواعهباألغذية تحت ظروف صحية لتالفي أخطار التلوث 

  :ها مجموعة من النتائج اهمتوصلت الدراسة الى 

  .عدم تحقيق المنتجات الغذائية لمتطلبات الجودة محليًا وعالميًا   . أ

 . من المواد الغذائية  الوارداتضعف اجراءات الرقابة على   . ب

 .قلة الدورات الخارجية للعاملين في مجال الرقابة الغذائية  .ج

الغذائيــة فــي ادخــال أنظمــة الجــودة التــي تضــمن الحصــول علــى منتجــات  المؤسســاتالتقصــير مــن قبــل   . د

 .سليمة ، مثل نظام الهاسب ، واآليزو 

 .البد من وجود ادارة فعالة للرقابة على األغذية مهمتها وضع وتنفيذ التشريعات الغذائية .هـ 

 .ئية الفحوصات والتحاليل الغذا بإجراءانشاء مختبرات فنية كاملة تقوم  .و

 .االشراف الصحي على مياه الشرب وعلى المواد الغذائية وصناعتها   . ز

على األجهزة الحكومية المعنية معالجة الخلل القائم الن صحة االنسان هي األهـم ، فالعقـل السـليم فـي .ح 

  .الجسم السليم واالنسان هو غاية الحياة وهو منطلق الحياة 



 

  )التسمم الغذائي ( الموسومة  ) 2006  ، الدليمي (دراسة  - 4

 تسـمم الغـذائييطلق لفظ التسمم الغذائي علـى اي اضـطرابات تحـدث بعـد تنـاول الغـذاء وبمعنـى ادق فـأن ال

Food poisoning  تطلق على المرض او التعب الناشئ عن وجـود مـادة سـامة فـي الغـذاء بعـد تناولـه . 

االخيـرة ويرجـع ذلـك الـى الزيـادة فـي عـدد  اآلونـةلقد ارتفعت حاالت التسمم الغذائي على مستوى العالم فـي 

 باإلضـافةالسكان وتطور عوامل االنتـاج والخـدمات العامـة ومشـاركة المـرأة للرجـل فـي العمـل خـارج المنـزل 

الى تغير االنماط االستهالكية للغذاء ادى الى تناول فئة كبيرة مـن النـاس لعـدد اكبـر مـن الوجبـات الغذائيـة 

الت اعداد االطعمة بأنواعها وظهور ظـاهرة مـا يسـمى بالتغذيـة الجماعيـة ، خارج المنزل في المطاعم ومح

  .وقد ساعد ذلك على انتشار محالت االغذية السريعة في المدن الكبيرة والصغيرة منها

  -:والتوصيات منها  الدراسة الى عدد من االستنتاجات وتوصلت

 . المستهلكيمكن حدوث التلوث في الغذاء من المزرعة وحتى مائدة  -1

تشديد الرقابة الصحية على جميع محالت اعداد وتجهيز الغذاء والزامها بتطبيق الشـروط الصـحية  -2

 . الواجب توفرها في اماكن التحضير واالعداد والتقديم بشكل كامل

التأكد من سالمة العاملين في اماكن تحضير واعداد المواد الغذائية وخلوهم من االمـراض المعديـة  -3

 . تزيد عن مدة سنة واحدة حصهم مختبريا وبشكل دوري على شرط ان العن طريق ف

يقومـون بـه مـن  ، يتم من خاللها احساسهم بأهميـة مـا القيام ببرامج لتوعية العاملين لهذه المحالت -4

 . العمل وتعليمهم بالقواعد التي يجب عليهم االلتزام بها

والدجاج بها في تقطيع وتحضير السلطات عدم استخدام االدوات التي يتم تقطيع وتحضير اللحوم  -5

 . والمقبالت اال بعد غسلها وتنظيفها جيداً 

  

  

  

  

 ) .  الواقع الصحي في العراق وسبل االرتقاء به(  الموسومة)  2008،  الجلبي : (دراسة  - 5
 



 

حــددت مشــكلة الدراســة بمــا عانــاه الشــعب العراقــي بفعــل ظــروف الحــروب والحصــار ممــا تســبب فــي       

الحـروب المتعاقبـة علـى العـراق أدت . تدني الواقع الصحي بمجاالتـه كافـة ومنهـا مـا يتعلـق بسـالمة الغـذاء 

  .ك للمستهلإلى ضعف في الخدمات الصحية والدوائر الصحية المسؤولة عن توفير الحماية 

بالخدمات الصحية حيث أن الصحة الركن األساس لسالمة المجتمع واالفتقـار  االرتقاءوهدفت الدراسة الى 

لها يعني مخاطر محدقة فيه تهدد سالمته وأمنه ألن ذلك ال بد وأن ينسحب على مفاصله األخـرى وتأكيـدًا 

  .على ذلك نرى أكثر البلدان تحضرًا أكثرها تقدمًا في المجال الصحي 

  -:هاالنتائج اهموتوصلت الدراسة إلى عدد من 

االهتمــام بالجانــب الوقــائي ألنــه عامــل مهــم فــي درء األخطــار الصــحية التــي تهــدد ســالمة الغــذاء وأمــن  -أ 

  ) .الوقاية خير من العالج( المواطن واألخذ بالمبدأ القائل 

االهتمــام بــدور األجهــزة الرقابيــة والتفتيشــية وتعبئتهــا بشــكل إنســاني بعيــدًا عــن الســلطوية تتفاعــل مــع  -ب 

المــواطنين علـــى أســـاس مــن المنفعـــة المشـــتركة لمـــا فيــه خيـــر للبلـــد واالبتعــاد عـــن كـــل مـــا هــو مـــؤذ لـــه مـــع 

واللوائح القانونية التي  اإلجراءات الحازمة بشأن المخالفين الذين تحتسب مخالفتهم انتهاك خطير للتعليمات

 .المستهلك تصل إلى مستوى تهدد فيه سالمة وأمن 

 . سالمة الغذاء هدفًا ساميًا للجميع في السعودية : بعنوان)  2008العمار ، (  :دراسة  - 6

   -:حددت مشكلة الدراسة في النقاط اآلتية    

  .أن السعودية تعتمد بشكل كلي على الغذاء المستورد   . أ

  .المصنع محليًا قد ال يخلو من مسببات التلوث واألمراض المعدية أن الغذاء   . ب

 .عدم الدقة في فحص وتشخيص سالمة العاملين في مجال تحضير وتقديم الطعام . ج        

  .سوء استخدام المزارعين للمبيدات الزراعية . د        

ى ســالمة وصــالحية األغذيــة فــي وتهــدف الدراســة إلــى إعــداد وتطــوير ومتابعــة بــرامج الرقابــة الصــحية علــ

الغذائيــة علــى مختلــف أنواعهــا كمــا تقــوم  شــركاتالغذائيــة وٕاعــداد المواصــفات الصــحية والفنيــة لل المؤسســات

  .بدور المساندة الفنية ألقسام مراقبة المواد الغذائية في البلديات الفرعية 

  -:ها النتائج اهموتوصلت الدراسة إلى عدد من 



 

  .المواصفات والمقاييس السعودية الخاصة باألغذية في محالت األغذية مراقبة تطبيق   - أ

  .إعداد شروط عرض وتداول وتخزين المواد الغذائية في المنشآت الغذائية    - ب

 .مراقبة العاملين في مجال تداول المواد الغذائية  -ج

  .طبيقها تزويد البلديات الفرعية بمعايير مراقبة وتداول المواد الغذائية ومراقبة ت -د

  . إعداد الشروط الصحية والفنية للترخيص للمنشآت الغذائية  -هـ 

 .المشاركة في توعية السكان بمعايير سالمة المواد الغذائية  -و

 )الملوثات الغذائية(الموسومة )  2009االمين ، (دراسة  - 7

الجيــد عامــل اساســي فــي نمــو وتكامــل  كــون الغــذاء بالصــحة ، وطرديــاً  وثيقــاً  تــرتبط ســالمة الغــذاء ارتباطــاً 

صــحة وتعــويض مــا يتلــف مــن انســجته وخاليــاه حتــى يســتطيع ان يقــوم بوظائفــه ونشــاطاته الحيويــة بكفــاءة 

العقـل السـليم مـن  (، والغـذاء الصـحي ضـروري لسـالمة الجسـم والعقـل  تمكنه من مقاومـة المـرض والعـدوى

  . ) الجسم السليم

اذ نجــد االمــراض المنقولــة عــن طريــق الغــذاء عديــدة  تهلك صــار واضــحاً دور االغذيــة وتأثيرهــا علــى المســ

تنطبـق عليهـا المواصـفات الصـحية  ومنتشرة ونتيجة لذلك يموت الكثير من المستهلكين بعد تناول اغذيـة ال

  )كمستهل الغذاء الكافي واالمن لكل االعداد البشرية المتزايدة الزمت الدول على ايجاد(للغذاء 

ه مـن الملوثـات فـي كـل الغذاء كل االجراءات الضرورية للتأكد من صحة ونظافة الغذاء وخلو نعني بسالمة 

  . واعداده وتوزيعه الى ان يستهلك هانتاج اتخطو 

يمكــن  ولوجيــة فمــثالً ير تكبــارات الطبيعيــة والكيمياويــة والبيــتم التأكــد مــن ســالمة الغــذاء بعــدة انــواع مــن االخت

،  تـزنخمالفاكهة بمظهرهـا التـالف والحبـوب بوجـود السـوس والزبـدة بـالطعم الاكتشاف اللحم التالف بالرائحة و 

  . فتكتشف بالتحاليل المختبرية ةاما التلوث بالمكروبات او الغش او السموم الكيمياوي

  

  

  -:وتوصي الدراسة الى عدد من االستنتاجات والتوصيات منها 



 

 . عن طريق اللحم ومنتجاته الحيوانية السيطرة على االمراض المشتركة بين الحيوانات واالنسان •

 . حماية المستهلك من االمراض التي تتسب فيها االغذية التالفة •

 . منع بيع االغذية الغير مناسبة في شكلها او طعمها •

 . منع بيع االغذية المغشوشة •

 . االشراف اليومي على اماكن اعداد االغذية والمشروبات •

 

  ) التسمم الغذائي الناتج من تلوث البيئة(الموسومة )  2010 ، مصيقر: (دراسة  - 8

، وهـذه المـواد تمـد  الجسـم بالطاقـة  ناولهـا االنسـان فـي طعامـهتالغذاء بكونه خليط من مواد ي يعّرف       

ين وبــاقي االجهــزة كالقلــب والــرئت( الالإراديــةضــالت الالزمــة والحركــة والنشــاط العضــلي والــذهني وحركــة الع

وكذلك تمد هذه المواد الجسم بمستلزمات النمو والبنـاء والوقايـة ومقاومـة االمـراض والغـذاء بحكـم )  الداخلية

طبيعته معرض للتلوث البيئي مما قد يؤدي الى االصابة بالتسمم الغـذائي او االمـراض والحميـات المختلفـة 

اعي من محطـات الطاقـة ، هذا الى جانب التلوث االشعاعي الناجم عن التجارب النووية او التسرب االشع

او زيادة الجرعة االشعاعية التـي تتعـرض لهـا االطعمـة فـي امـاكن التعبئـة والتصـنيع الغـذائي بقصـد التعقـيم 

ألحـداث  والحفظ ، وفي بعض الحـاالت القليلـة تكـون بعـض انـواع  االطعمـة التـي يتناولهـا االنسـان مصـدراً 

، وتتـــراوح درجـــة  بات مختلفـــة بأعضـــاء الجســـمتفـــاعالت غيـــر متوازنـــة داخـــل الجســـم، تنـــتج عنهـــا اضـــطرا

خطورتها بين البسيط والحاد نتيجـة زيـادة حساسـية اجهـزة الجسـم ضـد بعـض المـواد العضـوية الموجـودة فـي 

  . ، والتي تعدها دخيلة عليها وغير مرغوب في وجودها الغذاء

  : والتوصيات منها االستنتاجاتوتوصلت الدراسة الى عدد من 

 . البيئة  ناتج اما عن تلوث الهواء او المياه او عن تلوث التربةتلوث الغذاء في  -1

 . للمصانع والمعامل االثر االكبر في التلوث البيئي -2

 التـي تحتـوي علـى معـادن ثقيلـة سـواءً المبيـدات الحشـرية الشـديدة السـمية او  باسـتخدامعدم السماح  -3

 . يولوجيةابالللخضر او للفاكهة او للحبوب مع زيادة االهتمام بالمقاومة 

 . من استخدام المواد المضافة للبانزين والتي تحتوي على الرصاص الحد تدريجياً  -4

 . عدم السماح بزراعة الخضر والفاكهة بجوار الشوارع الرئيسية والمصانع وفي المدن -5

 .وضع قوانين تحد من استخدام الكيميائيات في حفظ المواد  -6



 

  . والمصانعاحكام الرقابة على المحالت العامة  -7

  : اآلتيةالباحث من خالل مراجعته للدراسات السابقة النتائج  يستخلص

اجمعــت الدراســات الســابقة جميعهــا علــى أهميــة وظيفــة الرقابــة علــى ســالمة الغــذاء مــن التلــوث فــي :  اوالً 

  . للمستهلكجميع مراحل تحضيره واعداده وتقديمه 

لكـل بلـد ظروفـه الخاصـة تختلـف عـن  ألنهوذلك  الصحية ت في تقديم خدمات الرقابةضعف االدارا:  ثانياً 

ات الرقابـة الصـحية البلد اآلخر ، ففي بلد أدت الحروب المتعاقبة وضعف االدارات العليا الـى ضـعف خـدم

وفي بلد آخر أدى عدم وجود قوانين وتشريعات األغذية وبرامج الرقابة الصحية الى ضعف  وسالمة الغذاء

سالمة الغذاء وفي بلد آخر ضعف ادارات الرقابة الصحية في فحـص وتشـخيص خدمات الرقابة الصحية و 

ية تؤثر على صحة وسـالمة الغـذاء سالمة العاملين في مجال تحضير وتقديم الغذاء أدى الى مشاكل صح

لرســم خارطــة عمــل الرقابــة الصــحية فــي كيفيــة المحافظــة علــى ســالمة  مقتــرح ويــرى الباحــث فــي دراســته .

  . ن غذاًء مستوردًا ام محلياً ء كاالغذاء سوا

  :مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة

امكن من خاللها االطالع والتعرف على بعض المصادر والـدوريات والبحـوث واسـتخدام االنترنيـت  -1

 . مما سهل الطريق امام الباحث لوضع االطار النظري للدراسة الحالية

 . نموذج دراسة وصياغة فرضياتهااالسهام في صياغة اهداف الدراسة وبناء  -2

ـــى ضـــوء الوســـائل االحصـــائية المســـتخدمة فـــي  -3 اختيـــار الوســـائل االحصـــائية المالئمـــة للدراســـة عل

 . الدراسات السابقة

التعـــرف علـــى منهجيـــات هـــذه الدراســـات وتسلســـل فقراتهـــا االمـــر الـــذي مكـــن الباحـــث مـــن تصـــميم  -4

 .منهجية الدراسة 

 

  : السابقة مايميز هذه الدراسة عن الدراسات



 

اقتربت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تبنيها نفس المتغيرات التي اشارت اليها الدراسـات  -1

 السابقة ولكن اضيف اليها متغير وسيط هو التلوث البيئي االمر الذي ميزها عن الدراسات السابقة

. 

سـتهلك ومعـايير جـودة وسـالمة جاءت هذه الدراسـة بتنـاول المتغيـرات المتمثلـة بمتطلبـات حمايـة الم -2

تلـوث التربـة وتلـوث  (كمتغيرات مستقلة والتلوث البيئـي بأنواعـه HACCP  الغذاء ونظام الهاسب 

 طبيعــــي ،(كمتغيــــر وســــيط والتســــمم الغــــذائي بأنواعــــه ) وتلــــوث الهــــواء والتلــــوث االشــــعاعي الميــــاه

تــم عرضــها علــى حــد اطــالع كمتغيــر معتمــد وهــذا مــا لــم تتناولــه اي دراســة ) وكيميــاوي مــايكروبي 

  . الباحث
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  متطلبات حماية المستهلك: المبحث االول 

   : يأتيهناك عدد من المتطلبات ذات االهمية لحماية المستهلك والتي نلخصها بما 

  )28،  2009صادق ، (

  :يأتيهلك بما تتتمثل نشاطات الجهات الحكومية في مجال حماية المس : الجهات الحكومية: المحور األول 

إن من أهم المسؤوليات التي تقع على عاتق الجهـات الحكوميـة المسـؤولة هـو وضـع :  التشريعات - 1

أو المغشوشـة أو الملوثـة وال . قوانين لحماية المستهلك مـن األغذيـة غيـر المأمونـة أو المنخفضـة الجـودة 

تـــاج بـــد أن تـــنص القـــوانين علـــى الحـــد األدنـــى المقبـــول لجـــودة األغذيـــة وســـالمتها ، والطـــرق المختلفـــة إلن

. األغذية وتصنيعها وتغليفها ووضع البيانات على العبوات وتخزينها ، وكذلك شـروط عرضـها وتوزيعهـا 

كمـا ينبغـي . وينبغي أن تتعرض القوانين أيضا لمسألة إضافة العناصـر الغذائيـة الدقيقـة لـبعض األغذيـة 

مـام للمواءمـة بـين مختلـف وضع البيانات على عبوات األغذية بطريقة واضـحة وسـهلة الفهـم وايـالء االهت

ويجب أن تراعى المعايير الدولية التي توصي بهـا هيئـة . الشروط التي تحكم طريقة وضع هذه البيانات 

 .الدستور الغذائي مراعاة تامة 

(          األوامــر اإلداريــة التــي تصــدر عــن المحليــات والقــرارات الوزاريــة : وتتمثــل هــذه التشــريعات فــي 

والقـــــوانين التـــــي تتنـــــاول االشـــــتراطات الصـــــحية والمواصـــــفات القياســـــية وتعطـــــي تلـــــك )  تشـــــريعات أوليـــــة

  :التشريعات المراحل المختلفة لتداول األغذية وهي كما يلي 

 .مرحلة المواد األولية  -1

 . )التحضير واإلعداد والنقل والتداول والتخزين ( مرحلة معامالت ما بعد وما قبل التصنيع  -2

 .مرحلة التصنيع  -3

 .التوزيع والتخزين والعرض مرحلة  -4

  .وينبغي مراجعة هذه القوانين دائمًا واستعراضها بانتظام وتحديثها لتحقيق حماية أفضل للمستهلكين 

  مسؤولية الدولة في حماية المستهلك  . أ

لم تعد وظائف الدولة الحديثة مقتصرة على جوانب حفظ األمن والنظام أي مفهوم الدولـة الحارسـة بـل      

د مســـؤولياتها فـــي مجـــاالت كثيـــرة كالحفـــاظ علـــى الوضـــع االقتصـــادي وترســـيخ العدالـــة وٕاقـــرار أصــبحت تمتـــ

كمـا أن التـزام .  النظام وغيرها وكل هذه الجوانب تنصب في تحقيق رفاهية المجتمع واقـرار أمنـه واسـتقراره 



 

هلكين تكون نابعـة مـن الدولة الحديثة تجاه مسؤولياتها في الحد من الجرائم االقتصادية المرتكبة بحق المست

تطورهـــا الحضــــاري مــــن خــــالل ارســــائها القواعــــد واالنظمـــة والتشــــريعات القانونيــــة والتــــي تتــــوائم مــــع الــــدول 

والسعي الى تطبيـق قـوانين وٕاجـراءات ضـد مرتكبـي الجـرائم التـي تلحـق الضـرر  والمجتمعات االكثر تحضراً 

  .العب بالمقاييس واألوزان بالمستهلكين عن طريق عمليات الغش الصناعي والتجاري والت

لــــذا اصــــبح مــــن .. وٕاهمــــال معــــايير الســــيطرة النوعيــــة للســــلع والخــــدمات المنتجــــة محليــــًا والمســــتوردة      

الضروري إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك ومناقشته بصورة مستفيضة وقد تكون األحكام السارية في 

  .هلك القانون المدني غير كافية وكفيلة في حماية المست

لذا يتطلب أن يكون تشريع جنائي اكثر فاعلية في توفير الحماية الخاصـة خصوصـًا فـي مجـال غـش      

  .المواد الغذائية ذات االستهالك الواسع 

  )29،  2009صادق ، ( :ولية الدولة في الجوانب اآلتية ويتطلب ان تنصب مسؤ 

 . حماية حقوق المستهلكين من االنتهاك .1
  . والمصالح القانونية للمستهلك حماية الحقوق .2
 . على صحتهم وسالمتهم حماية المستهلكين مما يشكل خطراً  .3
 .تعزيز وحماية المصالح االقتصادية للمستهلكين  .4
حصـول المســتهلكين علــى المعلومــات الوافيـة التــي تمكــنهم مــن االختيـار االفضــل للســلع والخــدمات  .5

 .وفقا لحاجاتهم ورغباتهم 
 .بصورة وافية من اجل دعم قراراتهم الشرائية تثقيف المستهلكين  .6
حرية تشكيل جمعيات او منظمات للمستهلكين لغـرض التعبيـر عـن آرائهـم وتكـون فـي اطـار رقـابي ضـد  .7

 . مالممارسات التي تمس حقوق المستهلكين وتدافع عن التجاوزات التي يمكن ان تلحق به

  

  انين  لحماية المستهلكو اصدار  ق  . ب

تتضمن معظم القوانين الخاصـة بحمايـة المسـتهلك  مجموعـة مـن النصـوص التـي يضـعها المشـرع ويمكـن   

تطبيقها في المعـامالت التـي تـتم بـين المنتجـين والمسـوقين والبـائعين والمسـتهلكين ويـنظم العالقـة بيـنهم بمـا 

  .يضمن تحقيق حماية المستهلك من اجل العناية بصحته وسالمته 

تعـــد ضـــمان للمســـتهلك ويكـــون  فأنهـــانالـــك نصـــوص تشـــريعية لحمايـــة حقـــوق المســـتهلكين وعنـــدما تكـــون ه

  . لألسواق التجارية المنتجين واستقراراً  ألطماعالضمان موجه للعناية بصحته وسالمته وكبح 



 

وقـد تتعــرض هـذه القــوانين إلـى تغيــرات لمواجهـة التغيــرات االقتصـادية غيــر المتوقعـة وضــرورة االتفــاق      

  . ن عناصر جرائم اإلضرار بالمستهلك  تحرص عليه كل التشريعات والقوانينعلى أ

  -:بالحسبان الجوانب التالية  يأخذوينبغي للمشرع في قانون حماية المستهلك ان 

وجود هياكل اساسية مالئمة لوضع السياسات المتعلقة بحماية المستهلكين وتنفيذها ورصدها من  .1
 .قبل اجهزة مختصة بذلك 

 .  امتثال جميع المؤسسات للقوانين واالنظمة والتشريعات الصادرة بخوص حماية المستهلك .2
 .المناسبة في المعايير الدولية لحماية المستهلك  األحكامبااللتزام  .3
تطوير السياسات المتعلقة بحماية المستهلك بصورة مستمرة تماشيا مع القـوانين المعمـول بهـا فـي  .4

 .الدول المتقدمة 
المسـتهلكين ومنظمـات حمايـة المسـتهلك وفـق القـوانين والتشـريعات الصـادرة مـن الحصـول تمكين  .5

علـى تعويضـات بـدال عـن االضـرار التـي الحقــت بهـم ويـتم ذلـك بصـورة رسـمية وسـريعة ومنصــفة 
 .وميسرة

تشجيع االطراف المتنازعة على حل الخالفات بصورة سلمية وعادلة مـع امكانيـة تقـديم المسـاعدة  .6
 .القانونية عند تعذر امكانية المستهلك بذلك والمشورة 

تقـــديم المعلومـــات الكافيـــة للمســـتهلكين وارشـــادهم الـــى الطـــرق الصـــائبة لحـــل نزاعـــاتهم واجـــراءات  .7
 .التعويض عند تعرضهم الى اضرار 

  
  اختالف نطاق تجريم انتهاك حماية المستهلك  . ج

بلـد آلخـر وهـذا نـابع مـن اخـتالف سياسـات تجـريم  تتباين أهمية توفير الحماية الجنائيـة للمسـتهلك مـن     

  :ويمكن عرضها كما يلي. ن ذلكاالنتهاك فمنها المتشدد ومنها المعتدل ومنها المختلط بي

  ) 31 : 2009 ،صادق (

فيمــا يخــص المتشــدد هنالــك عــدة دول تتشــدد فــي تجــريم انتهــاك حقــوق المســتهلك منهــا فرنســا والواليــات . 1

هذا التجريم أساسه التشريع فـي القـوانين وتبعـًا لكـل دولـة . وٕانكلترا وكندا وبلجيكا واسترالياالمتحدة األمريكية 

غرضه تحقيق أهداف مركبة لحماية المنافسة في ظل االقتصاد الحر من جهة وحماية المستهلك من جهـة 

  .أخرى 



 

جــــودة لمصــــلحة فعنـــدما تتــــدخل الدولــــة لحمايــــة المنافســــة مــــن اجــــل تخفــــيض األســــعار وافضــــل المنتجــــات 

  .المستهلك المجرد من أي سالح أو معرفة  أمام الشركات القوية المسيطرة على السوق 

أما التشدد في العقوبة فقد تركت إلى العقوبات التقليدية باستثناء بلجيكـا التـي تميـل إلـى عقوبـة الغرامـة بعـد 

  .إلغاء عقوبة الحبس مع ضرورة توافر القصد الجنائي في الجريمة 

  ما ما يخص الدول المعتدلة في تجريم االنتهاك أ. 2

هنالـك بعـض الـدول تتــوازن إلـى حـد كبيــر فـي تـوفير طـرق للحمايــة وبمـا يكفـل تــوفير حمايـة للمسـتهلك مــن 

خــالل إصــدار قــوانين حمايــة المنافســة التــي تســتهدف تنظــيم العالقــات بــين التجــار فــي محصــلتها النهائيــة 

ل تجــريم بعــض األفعـال اإلجراميــة مثــل اإلعــالن الكــاذب وهــذا االتجــاه وتـوفير الحمايــة للمســتهلك ومــن خــال

  .مطبق في ألمانيا والنمسا وهولندا 

  الدول التي تتخذ اتجاهًا مختلطاً . 3

وهذا االتجاه تميل إليه بعض الدول كالسويد والنرويج والدنمارك من خالل تطبيق العقوبات الجنائية أحيانـًا 

  .ءات غير الجنائية األخرىوفي أحيان أخرى تطبق الجزا

وهنالـــك تشـــريعات خاصـــة فـــي حمايـــة المســـتهلك فـــي الـــدول األخـــرى فـــي مصـــر والجزائـــر وتـــونس واالردن  

  -:مثل لى سبيل الذكر القوانين المصرية صدرت في العقود الماضية من القرن الماضي ع

الخــاص  1939لســنة  57هنالــك قــوانين وقــرارات تخــص المواصــفات القياســية تتمثــل فــي القــانون رقــم . 1
بالعالمــات والبيانــات التجاريــة وهــذا مــا يحتمــه علــى التجــار بوضــع عالمــات تجاريــة دالــة علــى عبــوات 

  .السلع وغير ذلك من البيانات بموجب القوانين المتعلقة بالموضوع ذاته
 1956في  205و  1941في  48بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  1994في  281قانون رقم . 2

والتــي تهــدف إلــى منــع الغــش والتــدليس ويحــرم الخــداع أو الشــروع بالخــداع كمــا يحــرم  1959فــي  69و 
وســـواء كانـــت محليـــة أو  الغـــش فـــي الســـلع الغذائيـــة والدوائيـــة التـــي تـــدخل فـــي غـــذاء اإلنســـان والحيـــوان

  .يحرم حيازة السلع المغشوشة اإلنجاز بها كمامستوردة 
   -:ور التالية وهنالك قرارات أخرى تتعلق باألم

المطابقة للمواصـفات القياسـية أو  غيرمراقبة األغذية وتنظيم تداولها الذي حرم تداول األغذية  - 
غير صالحة لالستهالك البشري لكونها مغشوشة وفاسـدة أو ضـارة فـي الصـحة أو تـداولها فـي 



 

 غيــر حــاملين شــهادة صــحية النظافــة الصــحية أو بــين أشــخاص للشــروطأمــاكن غيــر مســتوفاة 
هم من الميكروبات واألمراض المعدية ووسائل نقـل األغذيـة واوعيتهـا غيـر المسـتوفاة تثبت خلو 

ذائيـة تتجـاوز الحــدود للشـروط الصـحية مـع تجـريم إضـافة مـواد ملوثـة أو حافظـة إلـى السـلع الغ
  .المسموح بها

تحــذير أيـــة منظمــة أو مؤسســـة أو دائــرة عامـــة أو خاصــة وضـــع مواصــفات جديـــدة علــى أنهـــا  - 
  .قياسية دون الرجوع إلى المصادر العليا 

األغذية المستوردة من التلوث اإلشعاعي طبقًا للمعايير الدولية المفروض في البلد خلو وجوب  - 
  .المنشأ 

  .التزام المنتجين طبقًا بالموصفات القياسية فيما يخص فترات الصالحية  - 
لقياســية والــزام المســتوردين خطــر تــداول الســلع مجهولــة المصــدر أو غيــر مطابقــة للمواصــفات ا - 

مركــي والصــحي للســلع الغذائيــة بمــا يلــزم المنتجــين كالمســتندات الدالــة علــى اإلخــراج البــإبراز 
 . بإبراز المستندات الدالة عن مصدر حيازتها للمواد الداخلة في صناعة األغذية

 
  مصادر قوانين حماية المستهلك في الدول الغربية  . د

الخاصة بحماية المستهلك إلى الفترة التي لم يكن قد بدأ الحديث بهـا عـن ترجع بعض النصوص الفرنسية  
االســتهالك وان كانــت هــذه النصــوص قديمــة إال أنهــا يجــب أن تؤخــذ بنظــر االعتبــار علــى أنهــا جــزء مــن 

  .مصادر قانون االستهالك ومنها ما يخص السلع الغذائية
وضع اساسًا لحماية المواد الغذائيـة وقـد شـمل الذي يعاقب حاالت التدليس والغش والذي  1905قانون . 1

  .منتجات أخرى
الــــذي يخــــول الجمعيــــات حمايــــة المســــتهلك التقاضــــي للــــدفاع عــــن المصــــالح الجماعيــــة  1988قــــانون . 2

  .للمستهلكين 
يتضـــمن عـــدة نصـــوص فـــي مجـــاالت مختلفـــة )  Neiertz(المســـمى بقـــانون  1992ينـــاير  18قـــانون . 3

  .لحماية المستهلك 
  .بشأن لصق البطاقة التعريفية على المواد الغذائية  1984مارس  7قرار . 4
  

وسـيلة لحمايـة المسـتهلك بصـدور عـدة قـوانين منهـا مـا يخـص كترا فقـد اسـتخدم القـانون الجنـائي أما في إنكل

  .بشأن سالمة األغذية  1990األغذية ،القانون الصادر في 



 

عــن حمايــة حقــوق ومصــالح المســتهلك نافــذ المفعــول عــام  وفــي جمهوريــة الصــين الشــعبية اصــدر  قــانون  

1994  

  :  وانين كفلت حماية المستهلك ومنهااما  في  الواليات المتحدة األمريكية فقد صدرت عدة ق

  .بشأن الخداع والغش  1871قانون . 1
  .بشان المواصفات القياسية الالزمة لألغذية المعلبة  1890قانون الصادر عام ال. 2
  .لبطاقات والبيانات الخاصة بالمنتجات التنظيم  1965القانون الصادر عام . 3
  

  األمم المتحدة ودورها في اصدار المبادئ التوجيهية لحماية المستهلك. هـ 

الـــى إصـــدار قرارهـــا  1985أســـهمت جهـــود الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة المتواصـــلة فـــي عـــام 

اذ تــوفر هــذه المبــادئ للحكومــات .التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك نيســان المتمثــل بالمبــادئ  9فــي  39/348

إطـارا تنظيميـا يمكـن االسـتعانة بـه فـي وضـع وتعزيـز سياسـات وتشـريعات هـدفها حمايـة المسـتهلكين فضـال 

  .عن إرساء وتشجيع قاعدة للتعاون الدولي في هذا المجال 

لمنصـرم عنـدما اعتبـر المجلـس وترجع أصول هذه المبـادئ الـى اواخـر عقـد السـبعينات مـن القـرن ا

بالتنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة وقـد طلـب  صميميهاالقتصادي واالجتماعي بان لحماية المستهلك عالقة 

إعـــداد دراســـة استقصـــائية للمؤسســـات والتشـــريعات  1977المجلـــس مـــن األمـــين العـــام لألمـــم المتحـــدة عـــام 

ود بــين منظمــة االمــم المتحــدة وحكومــات الــدول الوطنيــة فــي مجــال حمايــة المســتهلك ، وقــد تواصــلت الجهــ

بهدف وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية العامـة لحمايـة المسـتهلك مـع األخـذ بالحسـبان بصـورة خاصـة 

  .احتياجات البلدان النامية 

وقــــد خلصــــت المبــــادئ التوجيهيــــة إلــــى ضــــرورة إجــــراء تغيــــرات وتعــــديالت فــــي سياســــات الــــدول وقوانينهــــا 

سساتها التنظيمية بما يتوافق وتحقيق الحماية الكافية للمستهلكين من خـالل المبـادئ العامـة وتشريعاتها ومؤ 

     -:ليواالحتياجات المشروعة التي جاء بها على النحو التا

 .حماية المستهلكين مما يشكل خطرا على صحتهم وسالمتهم  .1
 .تعزيز وحماية المصالح االقتصادية للمستهلكين  .2
ــ .3 ى المعلومــات الوافيــة التــي تمكــنهم مــن االختيــار عــن إطــالع وفقــا لرغبــات وصــول المســتهلكين ال

 .واحتياجات كل منهم



 

 تثقيف المستهلكين  .4
 .توافر وسائل فعالة لتعويض المستهلكين  .5
حريــة تشــكيل جمعيـــات او منظمــات للمســتهلكين وغيـــر ذلــك مــن التنظيمـــات ذات الصــلة ،واتاحـــة  .6

 .عمليات اتخاذ القرارات التي تمس المستهلكين الفرصة لها لكي تعبر عن آرائها في 
وبذلك تكون قد أثمرت جهـود حركـة حمايـة المسـتهلك علـى امتـداد اكثـر مـن نصـف قـرن بتبنـي   الجمعيـة  

حقوقـا للمسـتهلك وأقـرت الحقـوق   1985نيسـان   9فـي  39 / 348العامة لألمم المتـحدة بقـرارها المــــرقم  

  : بالحقوق الثمانية آالتية  الثمانية للمستهلك والممثلة

حمايــة المســتهلك مــن المنتجــات والخــدمات وعمليــات اإلنتــاج التــي تــؤدي إلــى  :  حــق األمــان .1
  . مخاطر على صحته وحياته وأمنه الغذائي 

تزويد المسـتهلك بالحقـائق التـي تسـاعد علـى قيامـه باالختيـار السـليم ، وحمايتـه :  حق المعرفة .2
  .من اإلعالنات ومن بطاقات السلع التي تشمل معلومات مضللة وغير صحيحة 

أن يســـتطيع المســـتهلك االختيـــار مـــن العديـــد مـــن المنتجـــات والخـــدمات التـــي :  حـــق االختيـــار .3
  .تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة 

أن تمثـل مصـالح المسـتهلك فـي إعـداد سياسـات الدولـة وتنفيـذها ، : حق االسـتماع إلـى آراءه  .4
  .وفي تطوير المنتجات والخدمات 

أن يكـون للمسـتهلك حـق الحصـول علـى السـلع الضـرورية : حق إشـباع احتياجاتـه األساسـية  .5
  . ليم األساسية وكذلك الخدمات كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتع

أن يكـــون للمســـتهلك الحـــق فـــي تســـوية عادلـــة لمطالبـــه المشـــروعة ، شـــاملة : حـــق التعـــويض  .6
  . التعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية 

للمستهلك الحق في اكتسـاب المعـارف والمهـارات المطلوبـة لممارسـة  أن يكون:  حق التثقيف  .7
لخــــدمات ، وان يكــــون مــــدركا لحقــــوق المســــتهلك األساســــية االختيــــارات الواعيــــة بــــين الســــلع وا

  .ومسئوليته وكيفية استخدامها 
للمســتهلك الحــق فــي أن يعــيش ويعمــل فــي بيئــة   أن يكــون:   حــق الحيــاة فــي بيئــة صــحية  .8

 . خالية من المخاطر لألجيال الحالية والمستقبلية 
  

  

  



 

  :العراق  أهمية التشريعات في تحديد المسؤولية الجنائية في . و

ع فـي توسـيع نطـاق تجـريم تبرز أهمية هذا التشريعات في توفر الحمايـة للمسـتهلك مـن خـالل اهتمـام المشـر 

والتساع فرص الخـداع والتضـليل التـي قـد تمـارس فـي عمليـة انتـاج .  الغش التجاري والصناعي الخداع في

الخدمــة /بغــي ان يســتجيب المنتــوجالمســتهلكين طــالبي الســلع والخــدمات  وين و تقــديم الســلع والخــدمات الــى

وان تــــذكر  ةيقـــدم المنتــــوج وفــــق معـــايير تغليفيــــ للرغبـــات المشــــروعة فـــي فحــــص النتــــائج المرجـــوة منــــه وان

  . تاريخ النفاذ وكيفية االستخداممصادرها وتاريخ صنعه و 

الضـرر ويتطلب ان يتوفر في المنتوجات ما يضـمن تحقيـق الغايـة المشـروعة او المرجـوة منهـا وعـم الحـاق 

  . و بصحتهم عند االستعمال العاديا لألشخاصبالمصالح المادية 

وقد اصدرت الحكومة العراقية عـدة تشـريعات قانونيـة تتعلـق بتـوفير الحمايـة الكافيـة للمسـتهلك ولكـن ضـمن 

   -: قوانين متفرقة في توجهات الوزارات والدوائر ذات العالقة  منها

والبيانات الصـادرة بشـأنه نصـت المـادة ) المعدل( 1970لسنة ) 20(قانون تنظيم التجارة رقم   .1
 ع المعــدة للتصــدير أو االســتهالكمــن القــانون علــى تجــريم عمليــة الغــش فــي نوعيــة الســل) 12(

المحلي ومعاقبة مرتكبيهـا حيـث سـعى القـانون إلـى معاقبـة كـل مـن يلجـأ إلـى عمليـة الغـش فـي 
معــامالت التجاريــة والمنتجــات المطروحــة ســبيل تحقيــق كســب غيــر مشــروع ولضــمان ســالمة ال

فــي األســواق وتجنيــب المســتهلكين األضــرار التــي قــد تــنجم جــراء اســتهالك أو اســتخدام المــواد 
المغشوشـــة أو الملوثـــة والتـــي ســـتحقق الحمايـــة للمســـتهلك مـــن الغـــش واالحتيـــال والتقليـــد للســـلع 

سواق المحلية حيث اتجه المشرع ومنع دخولها إلى األ. والمواد ومخالفتها للمواصفات القياسية 
إلى تجريم فعل الغش في ذاته وتجريم فعل البيع أو العرض للبيع للمواد المغشوشة أو الفاسـدة 
أو للمــواد التــي تســتعمل فــي عمليــة الغــش وقــد ذهــب المشــرع إلــى ابعــد مــن ذلــك عنــدما جعــل 

ن إلــى ابعــد مــن ذلــك حيــازة تلــك المــواد جريمــة يعاقــب عليهــا كمــا ذهــب المشــرع فــي هــذا القــانو 
معاقبـة مـن خـالف بيانـات أو أوامـر أو (مـن القـانون علـى ) 16(نص في الفقرة أوال من المادة 

) 14(تعليمات نافذة صدرت وفقًا الحكـام هـذا القـانون أو قـانون تنظـيم الحيـاة االقتصـادية رقـم 
  ) .الملغي( 1943لسنة 

فـي تـوفير حمايـة كافيـة لمصـالح المسـتهلكين وذلـك مـن وقد أكد المشرع العراقي وفق هذا القانون رغبتـه    

مـن  1/خـالل شـموله لكافـة أنـوع السـلع والمـواد محـل الحمايـة الجنائيـة فـي جريمـة الغـش حيـث نصـت الفقـرة

كــل شــيء مـادي ال يخــرج عــن التعامــل بطبيعتــه أو (( المـادة األولــى مــن القــانون علــى تعريـف الســلع بأنهــا 



 

واد الخام والمنتجات الصناعية والزراعية والطبيعيـة والحيوانيـة والغذائيـة وسـائر بحكم القانون كالبضائع والم

أو مؤقتـًا عـن طريـق المـرور عبــر  السـلع والمنتجـات األخـرى سـواء كانـت محليـة أو مســتوردة اسـتيراد دائميـاً 

  )) . الترانسيت -العراق

قانون لتعزيز إجراءات حماية المسـتهلك مـن وقد جاءت البيانات الصادرة من وزارة التجارة استنادًا لهذا ال   

لوزارة التجارة  1983لسنة ) 4(األضرار الناجمة عن عمليات الغش حيث نصت الفقرة ثالثًا من البيان رقم 

ة مــادة غذائيــة منتهيــة المفعــول أو أي مــادة متضــررة أو تالفــة أو ال تطــابق أيــال يجــوز اســتخدام (علــى انــه 

ال يجـــوز تغييـــر (علـــى انـــه  1985لســـنة ) 1(مـــن البيـــان رقـــم ) 24(لفقـــرة وكـــذلك ا) الموصـــفات القياســـية

صفات أي سلعة من السلع أو خلطها خاصة المواد الغذائية ويجب االلتـزام بالتـدريج والتصـنيف النـوعي امو 

  ) .لفات عن درجتها المعلنة اائية لكل مادة من المواد أي المخذللمواد الغ

والمــواد والتـــي يعاقــب عليهــا القــانون أو القــوانين والتعليمــات الصـــادرة وتتحقــق جريمــة الغــش فــي الســلع    

بشأنها أما بعملية خلط السلعة بمادة أخرى أو من خالل عملية إزالة أو انتزاع بعض العناصـر الداخلـة فـي 

تركيبها أو اإلضافة واالنتـزاع بـان واحـد أو أن يكـون الغـش فـي عمليـة اإلنتـاج بحيـث ال يـدخل فـي تركيبهـا 

المــواد أو العناصــر التــي يفتــرض وجودهــا ، وهــي الحــاالت التــي ظهــرت بشــكل واضــح فــي الســوق العراقيــة 

بفعــل ظــرف الحصــار االقتصــادي والتــي روعيــت باهتمــام كبيــر مــن قبــل المشــرع والمحــاكم وأجهــزة القضــاء 

ش ومنهـا علـى التي أصدرت أحكامها بشأن القضايا المحالة أليها بهدف حماية المستهلكين من أضرار الغـ

لحـوم لزيـادة أوزانهـا وغـش الشـاي والقهـوة بإضـافة مـواد أخـرى وانتـاج بـودرة الـى السبيل المثال إضافة الماء 

  .األطفال من مواد غريبة وغير صالحة لالستخدام 

والغش في تحضير وتركيب األدوية في الصيدليات . السيارات  غيار والغش في إنتاج وتسويق بعض قطع

.  

   -:بعض النصوص القانونية ذات العالقة وفيما يلي 
ـــري رقـــم ) 1(فـــي البنـــد  10/نصـــت المـــادة األولـــى  . أ  1990لســـنة ) 2(مـــن تعليمـــات وزارة الزراعـــة وال

المعـدل علـى تجـريم ومعاقبـة  1972لسـنة ) 22(الصادرة بموجب قانون تنظيم ذبح الحيوانات رقم 
مـن وزن الـدجاج المجـزور واسـتخدام ميـاه ملوثـة داخـل المجـازر  %5زيادة المـاء عـن معـدل (فعل 

  ) . وثبوت حاالت تلوث بكتيري في اللحوم المجزورة



 

الخاصــة بتنظــيم وصــف وصــرف  1990لســنة ) 5(مــن تعليمــات وزارة الصــحة ) 2(فقــرة ) 2(المــادة   . ب
اردة فـي الوصـفة عـدم تغييـر كميـات المـواد الـو (األدوية في القطاع الخاص وقد ألزمت الصيادلة بــ 

  ) .ريرية من الطبيب منظم الوصفةأو استبدالها بأخرى غير دستورية أال بعد الموافقة التح
الصــادرة اســتنادًا إلــى قــانون  1982لســنة ) 26(جرمــت المــادة الرابعــة مــن نظــام األغذيــة رقــم  .2

فعـــال عــرض وتـــداول المــواد الغذائيـــة المغشوشــة حيـــث  1981لســنة  89الصــحة العامــة رقـــم 
يمنـــع بيـــع أو تـــداول الغـــذاء إذا كـــان مضـــرًا بالصـــحة (( صـــت الفقـــرة أوال منهـــا علـــى مـــا يلـــي ن

كما نصت الفقرة السـابعة مـن المـادة األولـى )) العامة أو فاسدًا أو متحلًال أو تالفًا أو مغشوشًا 
ـــذي يشـــمل أيضـــا الحيـــازة بقصـــد البيـــع  ـــى توضـــيح مفهـــوم البيـــع وال ـــر بيعـــًا  ((للنظـــام عل يعتب

ض هــذا القــانون أيــة عمليــة اســتيراد أو تصــدير أو عــرض أو إعــالن أو خــزن أو نقــل أو ألغــرا
  )) .  تسليم أو تعبئة أو تبادل أو حيازة الغذاء بقصد البيع

كمــا تنــاول المشــرع فــي هــذا النظــام أيضــا المــواد المســتخدمة فــي غــش األغذيــة ومنهــا األلــوان والمــواد     

  .تناولته الفقرة السادسة من المادة األولى  الحافظة والمضافات الغذائية والذي

وقد اهتم المشـرع فـي هـذا القـانون بشـرح وتوضـيح الحـاالت التـي يكـون فيهـا الغـذاء بحكـم المغشـوش والـذي 

  -:تناولته الفقرة الثامنة من المادة األولى والمتضمنة الحاالت التالية 

 .المختصة غير المطابق للمواصفات المعتمدة من قبل السلطة الصحية   . أ
  .بالمختلط أو الممزوج بمادة أخرى تغير من جودته أو قيمته الغذائية دون أن يعلن عنها  . ب
  .الذي نزع منه أحد مكوناته الغذائية كليًا أو جزئيًا دون أن يعلن عنها  .ج
  .الذي يحوي على مضافات غذائية في المواصفات المعتمدة من قبل السلطة الصحية المختصة .هـ     

  . الذي يخالف بطاقته اإلعالمية حقيقة المادة الغذائية فيها يؤدي إلى خداع المستهلك . و    

فعـل بيـع  1970لسنة ) 40(من قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ) 50(جرمت الفقرة الرابعة من المادة . 3

  األدوية أو المستحضرات الطبية المغشوشة حيث نصت المادة على معاقبة 

)) لد أحد األدوية أو المستحضـرات الطبيـة أو المـواد الكيماويـة أو بـاع شـيئًا منهـا مغشوشـاً من غش أو ق(( 

أمـــا الفقـــرة الخامســـة مـــن نفـــس المـــادة فقـــد جرمـــت أفعـــال أو العـــرض للبيـــع الحـــد األدويـــة أو المستحضـــرات 

  .الطبية أو المواد الكيماوية أو النباتات الطبية الفاسدة أو التالفة 



 

المعـدل  1978لسنة ) 42(الرابعة من قانون وسم الموازين والمقاييس والمكاييل التجارية رقم نصت المادة .  4

أال إذا كانـــت مضـــبوطة ومختومـــة بخـــتم (( علـــى عـــدم جـــواز بيـــع أدوات الـــوزن والمقـــاييس والكيـــل المغشوشـــة 

لرابعــة أعــاله فــي كمــا نصــت المــادة السادســة مــن القــانون علــى معاقبــة كــل مــن يخــالف أحكــام المــادة ا)) الهيئــة

أو الجهـــة  الهيئـــةالقـــانون بـــالحبس أو بالغرامـــة أو بكلتـــا العقـــوبتين وتحفـــظ األدوات المغشوشـــة تحـــت تصـــرف 

  .المخولة 

واألنظمــة الصــادرة باالســتناد إليــة  1981لســنة ) 89(مــن قــانون الصــحة العامــة رقــم ) 99(نصــت المــادة . 5

الغـش فـي المـواد الغذائيـة أو بيـع وتـداول األغذيـة  علـى تجـريم افعـل 1984لسـنة ) 29(م كنظام التغذية رق

  . المغشوشة

كــل مــن يخــالف أحكــام هــذا القــانون أو األنظمــة أو التعليمــات أو (( علــى ) 99(تضــمنت الفقــرة مــن المــادة . 6

  : منهات استنادًا إلى هذا القانون وقد صدرت العديد من التعليما)) …البيانات الصادرة بموجبه يعاقب 

بشـــأن الشـــروط والموصـــفات الصـــحية توفرهـــا فـــي محـــالت بيـــع اللحـــوم  1982تعليمـــات رقـــم  •
يجــب أن تكــون اللحــوم  (واألســماك حيــث نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة السادســة علــى انــه 

  ) .المعروضة للبيع مختومة بختم المؤسسة العامة للمجازر
جهـة الصـحية المختصـة أو ممثلـي المنشـأة يجب أخبـار ال (كما نصت الفقرة السابعة على انه  •

  ..) . العامة للمجازر عن اللحوم غير الصالحة لالستهالك البشري وبخالفه تعتبر اللحوم 
 إلعــدادبشــان الشــروط والموصــفات الصــحية الواجــب توافرهــا  1982لســنة ) 6(التعليمــات رقــم  •

السـابعة منهـا علـى مـا وتحضير وتقديم األغذية والمشروبات فـي المطـاعم حيـث نصـت المـادة 
  -:يأتي 

  .وغير مغشوش  ونظيفاً يجب أن يكون الغذاء سليمًا  �

يجب التأكد من كونه صالحًا لالستهالك البشري وانه غير تالف أو متفسخ أو فاسـد ملـوث  �
  .بالجراثيم المرضية 

الخاصة بتنظيم عمل الباعة المتجولين حيث نصت الفقرة  1991لسنة ) 1(التعليمات رقم  �
الثالثــة مــن المــادة الثانيــة بــان تكــون المــواد الغذائيــة المعروضــة للبيــع مــن مصــادر مجــازة 

  .صحية 
بشــان الشــروط الخاصــة بتشــغيل المرافــق الســياحية حيــث  1991لســنة ) 2(التعليمــات رقــم  �

ضــرورة اســتخدام المــواد الغذائيــة والمشــروبات أرجعــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة األولــى علــى 
  .خالل فترة صالحيتها أتالف المواد كافة التي انتهت مدة صالحيتها فورًا 



 

الخاصــة بالشــروط الصــحية الواجــب توافرهــا فــي معامــل  1993لســنة ) 9(التعليمــات رقــم  �
مـــواد الصــناعات الغذائيــة حيــث نصـــت الفقــرة األولــى مــن المـــادة العاشــرة علــى أن تكــون ال

األوليــة المســتعملة صــالحة لالســتعمال البشــري ومطابقــة للموصــفات المعتمــدة كمــا أوصــت 
علــى تثبيــت تــاريخ اإلنتــاج والنفــاذ والمكونــات الداخلــة فــي ) 11(الفقــرة الثامنــة مــن المــادة 

  .المنتوج على كل عبوة 
ـــة رقـــ) 13(نصـــت المـــادة . 7  1979لســـنة ) 54(م مـــن قـــانون الجهـــاز المركـــزي للتقيـــيس والســـيطرة النوعي

على انه لـيس فـي فقد نصت ) 16(المعدل على المخالفات الواقعة على المنتجات الصناعية أما المادة 

هذا القانون ما يمنع من أجراء التعقيبات القانونية بمقتضـى قـانون أخـر كانـت الجريمـة تسـتوجب عقوبـة 

  . اشد

بالمخالفات المتعلقة بالمنتجات  1970لسنة ) 34(رقم اهتمت أحكام قانون تنظيم تداول المواد الزراعية . 8

مســتلزمات أال أن أفعــال الغــش التــي تقــع عليهــا يحكمهــا قــانون تنظــيم المــواد الزراعيــة التــي  الالزراعيــة و 

ليس في هذا القانون ما يمنع مـن أجـراء التعقيبـات القانونيـة بمقتضـى قـانون أخـر إذا (( تنص على انه 

وقـد حظـرت الفقـرة األولـى مـن المـادة الثانيـة مـن اسـتيراد المـواد  )) .عقوبة اشـد المخالفة تستوجبكانت 

الزراعية كالتقاوي والسموم واألسمدة أال بعد تجربتها من قبل الدوائر المختصة وتأييد ثبوت نجاحهـا فـي 

  . العراق بتوصية منها

المعــدل علــى  1957لســنة  21حــرص المشــروع وفــق أحكــام قــانون العالمــات والبيانــات التجاريــة رقــم . 9
تــوفير الحمايــة للمســـتهلك مــن التظليـــل والخــداع عنـــد التعامــل مـــع الســلع المختلفـــة حيــث تعـــد كــل مـــن 

  -:من القانون ) 36,35(المادتين  ألحكاماألفعال التالية جريمة يعاقب عليها وفق 
البيـع  تزوير أو تقليد العالمة التجارية، استعمال العالمة المزورة أو المقلدة وضع عالمة مملوكة للغيـر     

أو العرض للبيع أو التداول أو الحيازة بقصـد البيـع للعالمـة المقلـدة أو المـزورة، اسـتعمال عالمـة تجاريـة 

المة وهي كما أشارت أليها النصوص محظور تسجيلها والتصريح ببيانات مخالفة للواقع عن تسجيل الع

  :  التالية

كــل مــن خــالف أحكــام (مــن القــانون علــى معاقبــة ) 35(نصــت الفقــرة األولــى مــن المــادة  �
حيــث الــزم المشــروع فــي هــذا البــاب بــأن يكــون البيــان ) البــاب الخــامس مــن هــذا القــانون

التجــاري مطابقــًا للحقيقــة فــي كــل شــي وذلــك بمقتضــى نــص المــادة الثانيــة والثالثــين مــن 
قـــة فـــي جميـــع يجـــب أن يكـــون البيـــان التجـــاري مطابقـــًا للحقي(القـــانون بنصـــها علـــى انـــه 



 

الوجوه سواء كان موضوعًا على البضاعة نفسها أو على المحالت أو المخازن أو على 
ـــر ذلـــك ممـــا يســـتعمل فـــي  عناوينهـــا أو األغلفـــة أو الرســـائل أو وســـائل اإلعـــالن أو غي

  .عرض البضاعة للجمهور
كــل مــن زور عالمــة مســجلة طبقــًا (علــى معاقبــة ) 35(نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  �

وكل من استعمل بسـوء نيـة . …ذا القانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى غش الجمهور له
  . )عالمة مزورة أو مقلدة

كــل مـن بــاع أو عــرض (مـن القــانون علـى عقــاب ) 35(نصـت الفقــرة الثالثـة مــن المــادة  �
للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع بسوء نية منتجات عليها عالمة مزورة أو مقلدة أو 

  . )بغير حق مع علمه بذلك موضوعة
كـل مـن اسـتعمل عالمـة (من القانون على معاقبة ) 36(نصت الفقرة األولى من المادة  �

مـن المـادة الخامسـة مـن ) 11(إلـى ) 2(غير مسجلة كما هو منصـوص عليـه بـالفقرات 
  . هذا القانون

لواقــع مــن القــانون علــى معاقبــة مــن ذكــر خالفــًا ل) 36(نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  �
علــى عالماتــه أو أوراقــه التجاريــة أيــة إشــارة تــؤدي إلــى االعتقــاد بتســجيلها وكانــت تلــك 

 . العالمات غير مسجلة
  في العراق إشارة خاصة إلى مسودة مشروع قانون حماية المستهلك. ز

  -:لقد اسهم مركز بحوث السوق ودوائر عديدة  و ممثلين عن الوزارات والمؤسسات التالية  

العالي والبحث العلمي ، الزراعة ، األمن العام ، اتحاد الغـرف التجاريـة ، الجهـاز المركـزي للتقيـيس التعليم 

  .والسيطرة النوعية ، جمعية االقتصاديين 

يهـدف هـذا  لمناقشة مسودة مشروع قانون لحمايـة المسـتهلك وعلـى مـدى سـنتين متتـاليتين ولـم يـتم اقـراره  اذ 

   -: ما يأتيالقانون إلى 

  -:األساسية من خالل اآلتي  هضع القواعد العامة لحماية المستهلك وضمان حقوقو . 1

إنتـــاج أو توريـــد أو توزيـــع أو عـــرض ســـلع رديئـــة أو ضـــارة أو غيـــر صـــالحة لالســـتهالك البشـــري أو  -أ

  . مغشوشة

  . مع األسعار السائدة يتالءمتقديم خدمات متدنية النوعية وبما ال  -ب

  . منع أي فعل أو اتفاق أو تفاهم بأي شكل من األشكالوضع القواعد الكفيلة ب. 2



 

  . تحديد األطر المنظمة لنشاط حماية المستهلك. 3

رفـــع مســـتويات الـــدعم االســـتهالكي لألفـــراد وترســـيخ قـــرارتهم فـــي مجـــال الشـــراء أو االنتفـــاع بالخـــدمات . 4

  . لضمان االستهالك األمثل لمواد المجتمع

  : مقدمة بصورة عامة على النحو التالي مادة 28يتألف مشروع القانون من 
المــادة الثانيــة تتضــمن تعــاريف وأهــداف القــانون ونطــاق ســريانه أمــا األحكــام  العامــة  –مــن المــادة األولــى 

فتشمل ثالث مواد أي من المـادة الرابعـة إلـى المـادة السادسـة وتتضـمن حقـوق المسـتهلك ، وتتضـمن المـادة 

للمستهلك أما المادة الثامنة تخص مطابقة السلع للمواصفات القياسـية وتتضـمن السابعة  الحقوق األساسية 

المـــادة التاســـعة تزويـــد المســـتهلك بالمعلومـــات وبمـــا يـــتالءم مـــع طبيعـــة الســـلعة أو الخدمـــة وكـــذلك الوثـــائق 

والضـــمانات وحـــق التعـــويض عنـــد حـــدوث الغـــش أو التـــدليس أو اإلعـــالن الكـــاذب وكـــذلك معلومـــات عـــن 

د السلع أو البضائع عند تجهيزها وكذلك تعويض المستهلك عند وجـود ضـرر عنـد االسـتهالك مصادر توري

  .أو االستخدام 

 إلثبـاتبهـا الجهـات المختصـة  تقـومأما اإلجراءات الوقائية فقد تضمنت ثـالث مـواد تتعلـق بالتحريـات التـي 

بذلك الغرض ومن جهة أخرى قـد مدى مطابقة السلع للمواصفات القياسية من خالل إبراز الوثائق المتعلقة 

يتم تحديد السلع التي ينبغي أن ال يسمح بإنتاجها وتوريدها إال بعد الموافقة عليها ومن ناحية أخرى أعطى 

مطابقة للمواصـفات مـن األسـواق والمخـازن وتحديـد الكيفيـة الالحق باتخاذ قرار سحب البضائع والسلع غير 

  . التي يتم التصرف بها

القانونية فقد تضمن ستة مواد تتعلق بتنظيم العالقة بين المستهلك والمنتج عند حـدوث نـزاع أما اإلجراءات 

  .بين المستهلك المتضرر والجهة المسببة للضرر من خالل اإلجراءات القانونية في تقديم الشكوى

أعلـى لحمايـة ويشـكل مجلـس . واقترح القانون بإنشاء هيئة عليا لحماية المستهلك تقوم بتنظـيم هـذا القـانون 

/ التجارة / الصحة  -:المستهلك برئاسة الهيئة العليا لحماية المستهلك وتسمية ممثلين عن الوزارات التالية 

  . المالية/ الصناعة والمعادن 

فــي حمايــة المســتهلك  ومهمــاً  أساســياً  يلعــب التفتــيش ومراقبــة األغذيــة دوراً :  التفتــيش ومراقبــة األغذيــة-2

فعلى الجهات الحكومية المتمثلة في أجهزة الرقابـة العمـل . وممارسة الغش والتدليس  من األغذية الفاسدة



 

جاهــدة فــي تطبيــق التفتــيش والمراقبــة علــى األغذيــة بمفهومــه الواســع وذلــك لضــمان فعاليــة الرقابــة والتــي 

 :يشمل المراحل التالية 

  . مرحلة التحكم في األغذية الداخلة من المنافذ -1

وتشـمل اإلنتــاج األولــي للمــواد ) المــواد الزراعيــة والحيوانيــة(المــواد األوليـة مرحلـة التفتــيش علــى  -2

 . الغذائية في المزارع والمجازر وغيرها

 ) .في المصانع ( مرحلة التفتيش في أماكن التصنيع والتخزين  -3

فـــي محـــالت األغذيـــة الســـريعة والفنـــادق ( مرحلـــة التحضـــير والتجهيـــز والبيـــع للمـــواد الغذائيـــة  -4

 ) .الخ  .......

 . زيع والعرض والتخزين  في األسواقمرحلة التو  -5

  

فــي حلقــة ســالمة الغــذاء وحمايــة المســتهلك لكونهــا  مهمــاً  تلعــب المختبــرات دوراً : الفحــص واالختبــار-3

الجهــة العلميــة الفنيــة التــي تقــوم باختبــار العينــات وتحديــد مــدى ســالمتها ومطابقتهــا للمواصــفات وهــي 

  .بذلك تحمي المستهلك وتمنحه الشعور باألمن من تناول أي مادة غذائية 

 

ية المسـتهلك الصـادرة عـن الجمعيـة العامـة لعل من أهم المبادئ التوجيهية لحما:  التوعية واإلرشاد-4

لألمـــم المتحـــدة ، مبـــدأ ضـــرورة توعيـــة وٕاعـــالم المســـتهلكين بهـــدف تمكيـــنهم مـــن التصـــرف كمســـتهلكين 

ومـن اجـل إيجـاد . ، مـدركين لحقـوقهم ومسـؤولياتهم  واعيـاً  قادرين على اختيار السلع والخدمات اختياراً 

ع المراحــل التــي تشــمل الشــراء وقــراءة البيانــات علــى مجتمــع مســتنير وواع وممارســات مأمونــة فــي جميــ

  .عبوات المنتجات الغذائية والحفظ والتحضير واألعداد في المنزل 

 

أن عملية التوعية واإلرشاد تحتاج إلى الكثير من الجهد والمثـابرة وتتطلـب تضـافر الجهـود  •

 .مع المختلفة بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة وذلك للوصول إلى شرائح المجت

 

ــة ومصــنعيها 5- ــك منتجــي األغذي ــة ويشــمل ذل ــة مــع الصــناعات الغذائي ــات عمــل فعال إقامــة عالق

يجـــب التأكـــد مـــن إن نظـــم جـــودة األغذيـــة وســـالمتها تكفـــل االمتثـــال الشـــتراطات القـــوانين : وموزعيهـــا 

واللوائح عامة ويالحـظ إن المسـؤولية األساسـية إلنتـاج األغذيـة وتصـنيعها وتوزيعهـا وتـداولها تقـع علـى 



 

لـف عاتق قطاعات مختلفة ومن ثم ينبغي أن تكون الحكومة علـى عالقـة وثيقـة تنسـيقية وتعاونيـة بمخت

هــذه القطاعــات لضــمان تــوفر أطعمــة آمنــة وجيــدة وســليمة ومغذيــة مــن اجــل حمايــة صــحة المســتهلكين 

  .وتوفير متطلباتهم 

يجـــب العمـــل علـــى تنميـــة المـــوارد البشـــرية الالزمـــة لتصـــميم نظـــم مراقبـــة جـــودة األغذيـــة :  التـــدريب-6

كمــا . المتعلقــة بهــذا الموضــوع وتنفيــذها وضــمان تماشــيها مــع االشــتراطات والــدالئل اإلرشــادية الدوليــة 

يجـب علـى الحكومـة المسـاهمة فـي تـوفير سـبل التــدريب للعـاملين فـي جميـع مجـاالت إنتـاج الغـذاء مــن 

 .المزرعة إلى المستهلك 

القيـــــام بـــــإجراء البحـــــوث الالزمـــــة لمعرفـــــة أســـــباب فســـــاد األغذيـــــة وٕاجـــــراء :  البحـــــوث والدراســـــات-7

ع الغذائية وذلك لمعالجة المشاكل التي تبرز في ذلك المجـال ، االستطالعات والدراسات المتعلقة بالسل

باإلضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة البحوث العلمية داخليا وخارجيـا للتعـرف علـى آخـر 

 .ما تم التوصل إليه في مجال سالمة الغذاء وحماية المستهلك 

  

  الخاص  القطاع: المحور الثاني 

مـن  تداول الطعام في جميـع مراحلـه بـدءً الخاصة ، المتمثلة في القطاعات التي تقوم بإن مسؤولية الجهات 

   :إنتاج المواد الزراعية والحيوانية وتصنيع وتحضير الطعام يتركز في التالي 

  .تدريب العاملين في تداول األغذية على جميع المستويات  -1

وليــة النباتيــة والحيوانيــة يجــب إتبــاع إتبــاع الــدالئل اإلرشــادية الخاصــة بمــزارع إنتــاج المــواد األ -2

 : الدالئل اإلرشادية الخاصة بمزارع إنتاج المواد األولية فيما يتعلق بـ

 .موقع األرض السليم والبعيد عن التلوث   .أ 

 .الشروط الصحية للمياه المتوفرة في المنطقة .الممارسات الجيدة للزراعة   .ب 

 .االستخدام السليم واآلمن لألسمدة والمبيدات   .ج 

 .الممارسات الجيدة للحصاد   .د 

 .إتباع الممارسات الصحية والجيدة للتعبئة والنقل   .ه 

 .الشؤون الصحية للعاملين   .و 



 

يجـــب أن تحقـــق : إتبـــاع كافـــة االشـــتراطات الصـــحية فـــي تصـــميم وٕانشـــاء المصـــنع أو المنشـــأة  -3

مواصـفات واشـتراطات تصـميم وٕانشـاء المصــنع حمايـة صـحية للعمليـات الصـناعية وللمنتجــات 

التـــي يـــتم تصـــنيعها وذلـــك يشـــمل اآلالت واإلنشـــاءات الداخليـــة والخارجيـــة واإلضـــاءة والتهويـــة 

 .الخ ...... 

وذلـك يشـمل : إتباع االشتراطات الصحية أثنـاء المراحـل المختلفـة لعمليـات التجهيـز والتصـنيع  -4

، مــواد  صــحة وســالمة المــواد الغذائيــة الخــام ، الميــاه ، الهــواء ، الــتحكم بالحشــرات والقــوارض

 .الخ ........ التعبئة ، صحة عمال التصنيع وصحة تداول الغذاء 

وهي أنظمة تساعد في عملية التحكم : إتباع أنظمة تأكيد ومراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع  -5

 .والسيطرة على سالمة وجودة المنتجات في المراحل المختلفة في التصنيع 

وذلـك للتأكـد مـن عـدم تأثيرهـا : المسـتخدمة فـي التصـنيع  التأكد من سالمة العمليـات والتقنيـات -6

 .تأثيرا سلبيا على سالمة المنتج وجودته 

وتشمل المواد األولية والمواد : التأكد من مطابقة جميع المواد المستخدمة للمواصفات القياسية  -7

فــي هــذا وتتبــع  .الــخ وحتــى الوصــول للمنــتج النهــائي ...... المضــافة ومــواد التعبئــة والتغليــف 

 .الصدد المواصفات القياسية المحلية والدولية 

ويـــتم ذلـــك مـــن خـــالل دورات : تـــدريب العـــاملين فـــي تـــداول األغذيـــة علـــى جميـــع المســـتويات  -8

وبرامج تتناسب مـع مسـتوى كـل فـرد وطبيعـة وظيفتـه مـع ضـرورة تكـرار وتحـديث هـذه الـدورات 

 .بما يتناسب مع التقدم في هذه المجاالت 

يجــب أن توضــح البطاقــة كــل مــا يتعلــق بالمــادة : اصــفة الخاصــة ببطاقــة البيانــات التقيــد بالمو  -9

تــؤدي ال ة غيــر مضــللة وان يــالغذائيــة الموجــودة داخــل العبــوة وان تكــون البيانــات المرفقــة حقيق

إلى انطباع خاطئ بشأن طبيعة المادة الغذائية المعبأة وخصائصها وان تكون البيانـات ظـاهرة 

 .على بعض المعلومات الخاصة بطريقة حفظ تلك المادة الغذائية وواضحة وان تشتمل 

  

  

 

 

 



 

  المستهلك: المحور الثالث 

  تعريف المستهلك

هو ذلك الشخص الذي يقتني البضاعة او يشتريها بهدف اشـباع حاجاتـه (  : Consumerالمستهلك 

التسـويقية والصـناعية وضـعت نصـب اهتمامهـا  الشـركاتوعليه فان ) عائلته  ألفرادالمادية او النفسية او 

واقتراحاتـه فـي مـا يتعلـق بالبضـائع والخـدمات وكـذلك دراسـة نفسـيته  وآرائـهضرورة معرفـة رغبـات المسـتهلك 

 Kotler , 2010()  160:   2010 ا�����ي ، (   الخ...وسلوكه وظروفه وكذلك العمر والجنس والمكان 

:107  ( 

ــا ســلوك المســتهلك  ــة بــالقرار والفعــل ((فيقصــد بــه : Consumer Behaviorsام العمليــات المتعلق

����ات ،  ()     Kotler , 2010 :109 (   ))المتحقـق مـن قبـل االفـراد لشـراء او اسـتخدام المنتجـات 

2010 : 51  (  

ويتحدد قرار الشراء للمستهلك بمثيرات تسويقية واخرى تـؤدي الـى اتخـاذه قـرار الشـراء واالنمـوذج االتـي 

 :يوضح ذلك 

 

  قرار الشراء للمستهلك ) 2 ( شكل

  165 : 2010البكري ، : المصدر 

  



 

التســويقية بــبعض المثيــرات التســويقية وذلــك لتحفيــز المســتهلك واالقــدام علــى اتخــاذ قــرار  الشــركاتاذ تقــوم  

. ولتتفاعل معها مثيرات اخرى غير تسويقية تعبر عن متغيرات البيئيـة العامـة المحيطـة بالمنظمـة , الشراء 

ت المتسلسـلة فـي ولينجم عنهـا اسـتجابة مـن قبـل المشـتري فـي اقـرار الشـراء بعـد ان يجتـاز فـي قـراره الخطـوا

ولكي تنجح المنظمة في خطتها التسويقية عليها ان تتعرف بشكل اكثر دقة على المستهلك والذي . الشراء 

اذ ال زالت ادارات التسويق ال تعرف عن سلوك المستهلك وما في .   Black Boxيشبه الصندوق االسود 

وعليـه فـان التشـبيه هنـا . داخله اال مـا هـو قليـل رغـم التقـدم العلمـي فـي مجـال العلـوم الطبيعيـة االجتماعيـة 

ينـتج  ألنـهيوضح بان في داخـل االنسـان غيـر معـروف ومـا ينـتج مـن سـلوك شـرائي قـد ال يتكـرر باسـتمرار 

 )44 : 2011الصميدعي ، . (لعدة عوامل مختلفة تأثيرمن 

يمكــن التميــز بــين  عــدة انمــاط مــن القــرارات التــي تعتمــد بشــكل خــاص علــى درجــة : انــواع قــرارات الشــراء 

  )Stanton , 2009 : 66() 59 : 2010،  عبيدات(: مشاركة او تدخل المستهلك في عملية الشراء وهي 

وطبيعـة الفائـدة  بأهميـةيتميز التدخل فـي عمليـة الشـراء : قرارات التدخل او االنشغال في الشراء  -1

عـــن االنشـــطة  المتوقعـــة مـــن قبـــل المســـتهلك بالنســـبة الـــى ســـلعة او مجموعـــة مـــن الســـلع فضـــالً 

التســويقية المتعلقــة بهــا ، ويختلــف تــدخل الفــرد بحســب نوعيــة المســتهلكين والمنتوجــات وظــروف 

، اذ يمكـــن ان يكـــون التــدخل دائـــم االهتمـــام بمنــتج مـــا ، حيـــث يعكــس العوامـــل االدراكيـــة الشــراء 

والعاطفيــة فالعوامــل االدراكيــة تعكــس دوافــع المنفعــة مــن ميــزات منــتج مــا ، بينمــا تعكــس العوامــل 

 . العاطفية وجود الحاجات العاطفية التي يمكن اشباعها من خالل المنتج

  

اذا لــم توجــد اشــياء جديــدة مــن ظهــور منافســين جــدد او فقــدان العالمــة او :  قــرارات الشــراء الروتينيــة -2

ني وبدون آي ، وفي هذه الحالة يكون القرار انخفاض الجودة او اعالن جديد ، فان الشراء يتم بشكل روتين

لشـراء تفكير ويكفي اي منبه لدفع عملية الشراء مباشرة ، الن اجراء الشراء ناجم بحد ذاته عن الـروتين او ا

  :المحرض ، ويوجد نوعان من الشراء المحرض هما 

وهــو الــذي ال يتوافــق وعــادات الشــراء عنــدما يتــذكر الفــرد انــه بحاجــة : الشــراء المحــرض بشــكل تــام   .أ 
منـــتج مـــا مـــن خـــالل مشـــاهدته او مـــن خـــالل االعـــالن عنـــه يـــتم الشـــراء المحـــرض او عنـــدما يـــرى 

 . موجودةمرة ولها عالقة بحاجة  ألولالمستهلك السلعة 



 

بــه الفــرد قبــل حدوثــه ولكنــه ينتظــر الفرصــة المناســبة  يتنبــأوهــو الــذي : الشــراء المحــرض المخطــط   .ب 
 . للقيام بالشراء مثل فترة الترويج

 
عدلــة يقــوم بهــا متخــذ مالوفــاء او االخــالص هــو اســتجابة : قــرار الوفــاء والــوالء لعالمــة تجاريــة مــا  -3

عالمات من بين اجمـالي العالمـات الموجـودة باالعتمـاد علـى القرار خالل الزمن وتخص عالمة او عدة 

اجراء نفسي لمتخذ القرار ، اذ يالحظ ان الوفاء ينجم عن معايير نفسية تولد تفضيالت محددة لسـلعة او 

لخدمــة مــا ، ويــتم ترجمــة ذلــك بســلوك حقيقــي للفــرد لتكــرار الشــراء مــن عالمــة او مــن محــل مــا ، والرغبــة 

لعالمـة مـا امكـن ، وتتجلـى اهميـة دراسـة الوفـاء فـي الـدور الـذي يلعبـه هـذا العامـل بالمحافظة علـى هـذه ا

  .  في استراتيجيات التسويق بالنسبة الى معظم السلع االستهالكية

يعــد الشــراء المحــرض بانــه شــراء تلقــائي وغيــر مخطــط لــه وبــدون اهتمــام : القــرار المحــرض او المثــار  -4

يعكــس العديــد مــن الميــول الفرديــة مثــل غيــاب التخطــيط والتفكيــر وعــدم عــن الشــراء فهــو  ةبالنتــائج الناجمــ

 الصبر وتجنب التعقيد ، وتكون ناجمة عن محرض من البيئة الخارجيـة للفـرد ، لهـذا فـان الشـراء المحـرض

  : يأتي يمكن ان يمثل ما

 . الخ... لآلخرينمثيرات المتجر، جذب الغالف ، الترويج  بأحدشراء المحرض  •
المحــرض لــه بشــكل مســبق يــنجم عــن تفكيــر مســبق بســلعة معينــة بــدون تحديــد للعالمــة الشــراء  •

 . مثل شراء موبايل او حاسبة
 . الشراء التذكري لموضوع منسي ويكون الفرد بحاجة الى السلعة •

وهو عبارة عن انموذج شراء غير عادي وافراط في السلوك المتكرر :  قرار الشراء المكره او القسري  -5

ن مشكلة بالنسبة للفرد المدفوع لالستهالك ، فالمشتري المكره ال يشتري فقط للحصول على منفعة ويعبر ع

او خدمة من السلعة ، ولكن ايضا من اجل الحصول على مكافاة من عملية الشـراء ، ويـتم الشـراء القسـري 

لـذا فهـو يختلـف ) لـةحاجـة عاج تـأثيراي يـتم بـدون ارادة رشـيدة للفـرد وتحـت (للتخلص من التوتر او القلـق 

  . عن الشراء المحرض بنتائجه التي تنعكس على الفرد ورغبته بالشراء وفقدان الرقابة الذاتية

 

 

 



 

 : قرار الشراء المتنوع بعدة عوامل منها -6

 .عوامل الصدفة او عوامل غير قابلة للتفسير  - 

 .عوامل مباشرة او قابلة لتفسير تغيير السلوك نحو سلعة ما  -

العوامــل المشــتقة والتــي تشــكل ســببا غيــر مباشــر لتغييــر العالمــة تضــم وجــود حاجــات متعــددة ومختلفــة  -

 .بحسب اولويتها 

  )  Kotler , 2010 :120)(   89:   2011الصميدعي ، (:  اما اهم اسباب اختالف الحاجات فهي 

وجود تفضيالت مختلفة مـن قبـل افـراد االسـرة لـذا يـؤدي هـذا التنـاقض فـي االذواق الـى اختيـار  •
 .عدة عالمات 

البحث عن انواع مختلفة يمكـن ان يـنجم عـن اخـتالف ظـروف الشـراء والتـي تـؤدي الـى سـلوك  •
 . مختلف للمستهلك

  ) Stanton , 2009 : 89()  71:   2010عبيدات ، :(و يتمثل دور المستهلك في المستويات التالية 

وهي مسؤولية كبيرة لمعرفة أنـواع السـلع والمـواد الغذائيـة ومصـدرها وتركيبهـا : الوعي والتوعية  -1

وجودتها وذلك من خالل متابعة جميـع وسـائل اإلعـالم المرئيـة والمسـموعة والمقـروءة ، وأيضـًا 

باإلضــافة . الموضــوع االطــالع علــى المطبوعــات التــي تصــدر عــن الجهــات الرســمية فــي هــذا 

إلى شبكة االتصاالت الدولية التي تحوي كثيرا من المعلومات الهامة والحديثة في هذا المجـال 

. 

كما يجب على المستهلك قراءة كافة البيانات الموجودة على عبوات المنتجات الغذائية والتأكيد 

  .الخ ....... من مطابقتها للواقع وطبيعة المنتج وفترة الصالحية 

يجــب علــى : إتبــاع األســاليب والممارســات الصــحية الســليمة أثنــاء تــداول األغذيــة فــي المنــزل  -2

المستهلك إتباع األساليب والممارسـات الصـحية السـليمة التـي تضـمن اسـتمرار المحافظـة علـى 

كيفيـة الشــراء والنقــل واإلعــداد السـليم والتخــزين ودرجــات الحــرارة : سـالمة الغــذاء ، وهــي تشــمل 

 .الخ ..... لحفظ األغذية  المناسبة

تبليغ الجهات المختصة عـن أي حالـة غـش أو تضـليل أو فسـاد للمـواد الغذائيـة أو أي حـاالت  -3

يجــب أن يكــون للمســتهلك دور ايجــابي فــي المراقبــة علــى ســالمة : مرضــية ناتجــة عــن الغــذاء 



 

حالــة الغــذاء وضــمان جودتــه وذلــك مــن خــالل عــدم التراخــي أو اإلهمــال فــي اإلبــالغ عــن أي 

ذلــــك مــــن  غــــش أو تضــــليل أو فســــاد أو تالعــــب فــــي فتــــرات الصــــالحية أو تعــــديلها أو غيــــر

الممارســـات الخاطئـــة وذلـــك لمســـاعدة الجهـــات الرســـمية فـــي التعـــرف علـــى المتالعبـــين بصـــحة 

كمــا يجــب اإلبــالغ عــن أي حــاالت . المســتهلك لوقــف هــذه الممارســات وردع المســئولين عنهــا 

ـــوفر للجهـــات الرســـمية اإلحصـــاءات للتســـمم الغـــذائي واألمـــراض ا لناتجـــة عـــن الغـــذاء حتـــى يت

 .يطرة على مسببات هذه الحاالت والمعلومات التي تمكنها من الس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  معايير جودة وسالمة الغذاء: المبحث الثاني 

  مفهوم سالمة الغذاء : اوًال 

ومــن وجهــات نظــر متعــددة  معلومــاتيعــّرف الّكتــاب والبــاحثون ســالمة الغــذاء مــن خــالل مجموعــة         

ـــــد عرفهـــــا  تباينـــــت نوعـــــاً  ـــــاحثون مـــــن أفكـــــار ، فق ـــــه الب ـــــا مـــــا جـــــاء ب ـــــورد هن مـــــا وحســـــب آراء اصـــــحابها ن

او أنظمـة او يفهم من سالمة الغذاء بانها ليست مجرد ورقـة او قـرار او الئحـة : بقوله ) 1،2008العمار،(

تعليمـــات وتعـــاميم تكتـــب وتطبـــع علـــى ســـجالت وتوضـــع علـــى األرفـــف والطـــاوالت وتـــوزع علـــى المـــوظفين 

والموظفــــات ، بــــل هــــي عمليــــة معقــــدة تــــأتي فــــي صــــلب منظومــــة الصــــيانة  والحمايــــة العامــــة االقتصــــادية 

متابعــة، باعتبــار ســالمة واالجتماعيــة ، أنهــا تســتلزم ســنوات طويلــة مــن العمــل الميــداني والجهــد والمثــابرة وال

، و ان مـــا نتناولـــه فـــي المعيشـــة يعتمـــد كليـــًا علـــى غـــذاء  الغـــذاء هـــدفًا أساســـيًا وســـاميًا لجميـــع المعنيـــين بـــه

منظمـة الصـحة العالميـة ( أمـا ..  مستورد او ُمعد محليًا قد ال يخلو من مسببات التلوث واألمراض المعدية

فالغــذاء الجيــد  لصــحة ارتباطــًا  وثيقــًا وطرديــاً يــرتبط الغــذاء با:  فقــد ّعرفــت الغــذاء بقولهــا) 10:  2001 ، 

يعد العامل األساس في نمو االنسان وتكامل صحته وتعويض ما يتلف من أنسجته وخالياه حتـى يسـتطيع 

ان يقوم بوظائفه ونشاطاته الحيوية بكفاءة تمكنه من مقاومة االمراض والعدوى ، والغـذاء ضـروري لسـالمة 

فـدور األغذيـة وتأثيرهـا علـى اإلنسـان صـار واضـحًا إذ ) . العقـل السـليم فـي الجسـم السـليم  (الجسم والعقل 

نجــد األمــراض المنقولــة عــن طريــق الغــذاء عديــدة ومنتشــرة ونتيجــة لــذلك يمــوت كثيــر مــن النــاس بعــد تنــاول 

الميــة وعلــى الع الشــركاتاألغذيــة التــي ال تنطبــق عليهــا المواصــفات الصــحية للغــذاء وألهميــة األمــر نــادت 

) غـذاء صـحي لصـحة جيـدة (          الغـذاء  رأسها منظمة الصحة العالمية بوضع خطة عالميـة لصـحة

ســـالمة الغـــذاء هـــدفًا ســـاميًا لـــدوائر الرقابـــة الصـــحية بقولـــه ، يعتبـــر ) Anon,1996,244(بينمـــا يـــرى  . 

ع القوانين الغذائية من أهم تحت ظروف تتماشى م مستهلكبسالمة الغذاء والحرص على تقديمه لل االهتمام

األهـــداف التـــي تســـعى إليهـــا اإلدارات الصـــحية فـــي مجـــال تحضـــير وتقـــديم الغـــذاء ، وذلـــك الن الدراســـات 

من حاالت تلوث  %90واألبحاث تشير إلى أن األفراد العاملون في مجال األغذية مسؤولين عن أكثر من 

غذائيــة وتكلفهــا أمــوال طائلــة ،  شــركةور ســمعة وفســاد األغذيــة ، إن حالــة تســمم غــذائي واحــدة تكفــي لتــده

وتهدد مستقبل العاملين بها ، وتحدث معظم حاالت التسمم الغذائي بسبب إهمـال او جهـل األفـراد العـاملين 

والذي ينتج عنه تلـوث الغـذاء وزيـادة عـدد البكتيريـا ممـا ينـتج  في تحضير وتصنيع وتخزين وتوزيع األغذية

يتزايـــد االهتمـــام بضـــرورة تـــامين ســـالمة . المســـتهلكينالغـــذائي وزيـــادة شـــكاوي عنـــه انتشـــار حـــاالت التســـمم 



 

األغذية المتداولة وبخاصـة تلـك األغذيـة التـي تتـأثر سـريعًا بحـرارة الجـو وضـرورة تـوفير ضـوابط معينـة فـي 

 تداولها او تصنيعها او حفظها وتخزينها  ومع تزايد هذا االهتمام تتضـاعف مسـؤولية األجهـزة الصـحية فـي

والمعروف إن الغذاء يعد من العناصـر . تامين الرقابة الكاملة على سالمة األغذية وحماية صحة اإلنسان 

األساسية الالزمة لحياة اإلنسان ويؤثر على صحته تأثيرا مباشرا والتغيرات التي شهدتها الدولة في النـواحي 

ادر الغذاء ، باإلضافة إلى التطور االقتصادية واالجتماعية أدت إلى تغيرات نوعية في الحصول على مص

الهائل في عمليات التصنيع الغذائي ونمو حركة استيراد المـواد الغذائيـة المصـاحبة لـه ، حيـث أن المجتمـع 

ـــة والمســـتقبلية ومصـــر علـــى  ـــة صـــحة وســـالمة الغـــذاء ومـــدرك لمســـؤولياته تجـــاه األجيـــال الحالي واع بأهمي

ن يعيش ويعمل في بيئة صحية خالية من المخاطر ، وتعزيزا استهالك منتجات غذائية ذات جودة عالية وا

لهذه الرؤيا الواعية فان الجهات المختصة تقـوم بـدور مهـم فـي المحافظـة علـى الصـحة العامـة والوقايـة مـن 

دائـرة ( وتؤكـد   .األمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء من خالل التدابير الالزمة لمكافحة التلـوث بأنواعـه

على اهمية الرقابة الصحية في سالمة الغذاء بقولها ، تكمن أهمية ) 2008سلطنة عمان، حية الرقابة الص

الرقابـــة علـــى األغذيـــة فـــي كونهـــا األداة الفعالـــة للتأكـــد مـــن ســـالمة الغـــذاء وصـــالحيته لالســـتهالك البشـــري 

لبعضــها  ومطابقتــه للمواصــفات، ويتشــكل نظــام الرقابــة علــى ســالمة الغــذاء مــن عــدة جهــات رســمية مكملــة

الــبعض بالصــالحيات والقــوانين الخاصــة بــالتفتيش علــى المراحــل المختلفــة بتصــنيع وتــداول المــواد الغذائيــة 

الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ األمن الغذائي وصوال إلى تداول منتجات غذائية مستساغة وذات جودة عالية 

لصــــحية الخاصــــة بســــالمة الغــــذاء حيــــث تلعــــب هــــذه الســــلطات دورا حيويــــا فــــي االلتــــزام بــــالنظم والقواعــــد ا

والمساهمة في حماية الثروة الحيوانية من األمراض ، ومنع الغش التجاري ، وحماية اإلنسان من المنتجات 

ــــى الصــــحة العامــــةوعمليــــات اإلنتــــاج والخــــدمات التــــي تــــ ــــى مخــــاطر عل االمــــين (          يــــرى  .ؤدي إل

عداد البشرية المتزايدة علـى دول ال ، تحتم األط بفحوصات عدة حيث قان سالمة الغذاء مرتب) 6،2009،

العــالم إيجــاد الغــذاء الكــافي واآلمــن لكــل إنســان ، ومــن هــذا المنطلــق فــان األســاليب الحديثــة إلنتــاج وتوزيــع 

وتحضير وٕاعداد وطرق تناول الغذاء صارت هي المحطـات الفعليـة لسـالمة الغـذاء ، و سـالمة الغـذاء هـي 

مــن ســالمة ونظافــة الغــذاء وخلــوه مــن الملوثــات فــي كــل خطــوات انتاجــه  للتأكــدكــل االجــراءات الضــرورية 

  . واعداده وتوزيعه الى ان يستهلك 



 

نتيجــة للتوســع االقتصــادي وكمــا اســلفنا فــأن التأكــد مــن ســالمة الغــذاء يــتم باتبــاع االختبــارات الالزمــة لهــا و 

نعكسـت فـي جملـة أمـور وكمـا يلـي والحضاري قد طرأت بعض السياسات على صناعة االغذيـة وتـداولها وا

  ) :2،2009،االمين(

 .ينتج الغذاء في جزء من العالم ويستهلك في جزء آخر  -1

 .االنفتاح االقتصادي  معمتطلبات اإلنسان للغذاء صارت أكثر  -2

 .يحتاج اإلنسان ألغذية خارج حدود موسمها اإلنتاجي وعلى مدار العام   -3

 .فة بعيدًا عن المنازل يحتاج اإلنسان الوجبات السريعة والخفي  -4

ـــق التجمعـــات والتكـــتالت الســـكانية وتجمعـــات الطـــالب  -5 ـــال  –المستشـــفيات  –الميـــل لخل ـــة األطف رعاي

قــد  هنــا يقــدم الغــذاء المعـد للجماعــة بواســطة أفــراد قلــة يمثلــون مصــدرًا .  الــخ.... ورعايـة المســنين والعجــزة 

  .ء يكون أساسًا النتشار األمراض االنتقالية بواسطة الغذا

 ) 6-1:  2003المؤتمر العام لمنظمة االغذية والزراعة  روما (

  

  :من المزرعة الى المائدة  سالمة الغذاء: ثانيًا 

مطبـوع (        يرى الباحث انه يمكن اعتبار هذا المفهوم االساس فـي مبـدأ سـالمة الغـذاء كمـا وصـفها   

  ) :  8: 2001العالميةومنظمة الصحة  راعةوالز  مشترك بين منظمة األغذية

يمكن بلوغ هدف تقليل االخطـار بأفضـل طريقـة و ذلـك بأتبـاع مبـدأ الوقايـة طـوال سلسـلة االنتـاج والتجهيـز 

المستهلك فيكون مـن الضـروري ادخـال مبـادئ السـالمة والجـودة  لإلنسانولتحقيق اقصى وقاية . والتسويق 

اســلوب  ويتطلــب ذلــك اتبــاع. فــي المنتجــات الغذائيــة ابتــداًء مــن مرحلــة االنتــاج وانتهــاًء بمرحلــة االســتهالك

ين الــذي يــؤدي فيــه كــل مــن المنتجــين والمجهــز ) مــن المزرعــة إلــى المائــدة ( شــامل ومتكامــل وهــو أســلوب

ومن المحال توفير حمايـة . ن أدوارا حيوية في ضمان الجودة وسالمة الغذاء يكين والمستهلوالناقلين والبائع

فإدخـال التـدابير الوقائيـة فـي جميـع .  بمجرد اخذ العينات من المنتجات النهائية وتحليلها للمستهلكينكافية 

المرحلــة النهائيــة ، هــو  مراحــل سلســلة االنتــاج والتوزيــع ، بــدًال مــن االكتفــاء بالرقابــة ورفــض المنتجــات فــي

 الذي يحقق الفائدة االقتصادية الن المنتجات غير السليمة يمكن التعرف عليهـا منـذ بدايـة السلسـلة الغذائيـة

االقتصادية والفّعالة هي تكليف منتجي االغذيـة ومختلـف العـاملين فـي السلسـلة بالمسـؤولية  واالستراتيجية. 



 

نظمون للدولة مسؤولين اذن عن التدقيق فـي أداء السلسـلة الغذائيـة ويكون الم. االولى عن السالمة والجودة

وقـد .  من خالل أعمال الرقابة واإلشـراف، كمـا يكونـون مسـؤولين عـن تنفيـذ التعليمـات القانونيـة والتنظيميـة

جـودة االغذيـة فـي عـدة نقـاط مـن نقـاط السلسـلة الغذائيـة ، ومـن  تضـيءتظهر مصادر االخطار ، كمـا قـد 

ولكـن أي اسـلوب وقـائي ومحكـم . بار وجـود هـذه األخطـار اذ ان ذلـك يتكلـف تكـاليف باهضـة الصعب اخت

فقــد ال يمكـن تجنــب كـل االخطــار . لمراقبـة العمليــات هـو أفضــل طريقـة لتحســين السـالمة والجــودة الغذائيـة 

اليب ومـن االسـ. فـي السلسـلة الغذائيـة بفضـل تطبيـق الممارسـات الجيـدة  معظمهـاولكن من الممكـن تجنـب 

الوقائيــة المهمــة التــي يمكــن تطبيقهــا فــي جميــع مراحــل انتــاج االغذيــة وتجهيزهــا وتناولهــا هــو نظــام تحليــل 

ولهــذا النظــام مبــادئ رســمية وضــعتها لجنــة الدســتور الغــذائي المعنيــة . األخطــار فــي نقــاط الرقابــة الحرجــة

تنقلهـــا األغذيـــة ومكافحـــة هـــذه بســـالمة الغـــذاء ، وهـــو يـــوفر اإلطـــار المنـــتظم للتعـــرف علـــى األخطـــار التـــي 

وينبغــي ان تعتــرف الــدول بــأن تطبيــق هــذا النظــام مــن جانــب الصــناعات الغذائيــة ســيكون أداة . األخطــار 

  )204:  2007مزاهرة واخرون ، (                            أساسية في تحسين سالمة األغذية 

  

  )HACCP( نظام الهاسب في خدمات إعداد وتقديم الغذاء: ثالثًا 

 HAZARD ANALYSIS CRITICALيـــرى الباحـــث انـــه عنـــد تطبيـــق نظـــام الهاســـب   

CONTROL POINTS  فـي صـناعة الغـذاء ، قـد يخلـو الغـذاء المتـداول مـن اسـباب التلـوث ولقـد وضـح

هذه الفقرة حسب رأيه قائًال ، توجد العديد من الحاالت المرضـية والتـي يـؤدي بعضـها ) 119،2007سعد،(

تسـببها ملوثـات الغـذاء رغـم ان المبـادئ الخاصـة بـالتحكم والوقايـة مـن االمـراض االنتقاليـة عـن  بالوفاة التي

طريــق الغــذاء معروفــة جيــدًا للجهــات الرقابيــة والصــحية ويعتبــر تطبيــق نظــام الهاســب مــن اهــم ســبل الوقايــة 

طبخــه وتقديمــه وســالمة الغــذاء فهــذا النظــام يعتمــد اساســا علــى فحــص المنــتج خــالل كافــة مراحــل اعــداده و 

ويضمن تطبيق الهاسب التأكد من صالحية الغذاء حتى وان لم يكـن هنـاك .  مستهلكحتى الوصول الى ال

 المـأخوذةويحد مـن فاعليـة عمليـة الفحـص المـايكروبولوجي للعينـات . فحص دوري للمنتج الغذائي النهائي 

لمطلـوب فحصـها كمتطلـب مـن الناحيـة ، عـدد العينـات ا مسـتهلكينمن مكونات الوجبات الغذائية المقدمة لل

الــى ان هـــذا الفحــص يســـتغرق عــدة أيـــام كأحــد محـــاور التأكــد مـــن جــودة وســـالمة  باإلضـــافةاالحصــائية ، 

وعلى هذا فانه عندما يتم الحصول على نتائج الفحـص فـان األغذيـة التـي تـم فحـص عينـات منهـا . الغذاء 

ومـن ثـم فقـد كـان ضـروريًا البحـث عـن مـدخل . أما ان تكـون قـد تـم اسـتهالكها او تـم الـتخلص منهـا كبقايـا 



 

لتعامــل مــع هــذه المشــكلة مــن خــالل نظــام الهاســب وهــو نظــام تحليــل مصــادر التلــوث الغــذائي بكافــة جديــد ل

 مسـتهلكانواعه ووضع طرق التحكم في هذه النقاط الحرجة بأسرع ما يمكن لضمان سالمة الغذاء المقـدم لل

نـامج القـومي مصنعو ومنتجـو الغـذاء بالتعـاون مـع البر  على تركيزالقائًال تم ) 121،2007سعد،(ويضيف 

لغزو الفضاء في الواليات المتحدة األمريكية في الستينات من القرن الماضي على وضع ُاسس هذا النظـام 

كمدخل الى تحقيق سالمة الغذاء الذي يقـدم إلـى رواد الفضـاء وضـمان سـالمته وعلـى هـذا فـان مفهـوم هـذا 

، باإلضــافة إلــى عمليــة تقيــيم المخــاطر النظــام يتضــمن مبــادئ ميكروبولوجيــا الغــذاء والرقابــة علــى الجــودة 

وذلك للحصول على نظام متكامل يضمن تحقيق الهدف وهو سالمة الغـذاء وقـد انتشـر تطبيـق هـذا النظـام 

على النطاق العالمي خالل السبعينيات والثمانينيات ويستخدم االن في العديد من منظمـات أعـداد او تقـديم 

ة مـــن قبـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة ومنظمـــة الفـــاو بأتبـــاع هـــذا وتمـــت التوصـــي. او تصـــنيع الغـــذاء الكبيـــرة

المدخل كضمان لسالمة الغذاء من قبل مسؤول الجودة في مجال تصنيع الغذاء والجهـات الرقابيـة الرسـمية 

المسؤولة عن سالمة الغذاء والعلماء االكـاديميين ، وأيضـًا اللجـان الدوليـة لخبـراء سـالمة الغـذاء علـى مـدى 

ولقد اتضح االن جدوى تطبيق النظام على مختلف انواع عمليات تصنيع وانتاج .  ًا الماضيةالعشرين عام

الغــذاء ، خــالل زراعــة وحصــاد المحاصــيل ، تربيــة الماشــية والــدواجن ، وصــيد االســماك ، ونقــل وتخــزين 

أعــداد  وكــذلك. الــخ.. وتصــنيع وتســويق كافــة مكونــات الغــذاء بصــور انتاجهــا المختلفــة المعلبــة والمجمــدة 

الصــحية  الشــركاتالغــذاء خاصــة فــي االمــاكن التــي تقــدم الغــذاء لألعــداد الكبيــرة مــن النــاس بكافــة أنواعهــا و 

) 123،2007سعد،(ويشير . ودور اقامة األعداد الكبيرة مثل المدارس وبيوت رعاية المسنين والحضانات 

لـى العوامـل التـي تـؤدي الـى االصـابة على نظام الهاسب بقوله ، يرّكز هذا النظام على المخاطر المبنيـة ع

ــــة وخــــواص  بــــاألمراض ــــى البحــــوث المســــتقبلية فــــي مجــــال بيئ ــــة عــــن طريــــق الغــــذاء ، وأيضــــًا عل االنتقالي

الميكروبات المسببة لهـذه االمـراض وعلـى هـذا فـان تركيـز امكانيـات الجهـات الرقابيـة يكـون علـى المخـاطر 

للـبعض اال انـه فـي  الشـيءالنظام قد يبدو معقـدًا بعـض الكبرى التي تهدد الصحة العامة ، ومع ان تطبيق 

واقع االمر يسهل التعرف على مناطق الخطورة التي تؤدي الى زيادة االعداد البكتيرية ومسـببات االمـراض 

االخـــرى وســـرعة العمـــل علـــى الـــتحكم الجـــاد فيهـــا وتـــؤدي كـــل الخطـــوات االصـــالحية وخطـــوات الرقابـــة بمـــا 

ي المنظمــة وينفــي عنهــا شــبهة االهمــال او التراخــي فــي الحفــاظ علــى جــودة يضــمن ويثبــت ســالمة الغــذاء فــ

وفـي نفـس الوقـت يتـولى النظـام اقتـراح الوسـائل الفعالـة للـتحكم فـي هـذه . مسـتهلكينوسالمة الغذاء المقـدم لل

ان  العمليات والرقابة عليها ويهتم االن جميع مسـؤولي الصـناعات الغذائيـة بتنفيـذ النظـام بعـد ان تيقنـوا مـن

الجهات الرقابية اآلن تهتم بأساسيات العمليات التصنيعية وليس بما جرى العـرف عليـه سـابقا مـن االهتمـام 



 

ويتطلب عمل نظام الهاسب . بعمل مخالفات او اجراءات قانونية في حالة المخالفة بالنسبة للمنتج النهائي 

ون هنــاك التــزام مــن جانبهــا باســتمرار تنفيــذه إلمــام إدارة المنظمــة المامــًا تامــًا بهــذا النظــام كمــا يجــب ان يكــ

ويعتمــد النظــام علــى سلســلة مــن الخطــوات التتابعيــة المرتبطــة بعضــها بــبعض والتــي يجــب ان تطبــق علــى 

جميع أنواع األغذيـة المصـنعة او التـي يـتم إعـدادها بـأي منظمـة لتصـنيع او تقـديم الغـذاء والتـي تشـمل كـل 

ويركـز النظـام علـى التعـرف علـى مصـادر تلـوث الغـذاء . م االسـتهالكالعمليات بـدًء مـن اإلنتـاج إلـى أن يـت

المبني على قاعدة من البيانات تتعلق باألمراض االنتقالية عن طريق الغـذاء أثنـاء كافـة المراحـل التـي يمـر 

فيـرى ان نظـام )   80:  2007شـويهدي ، ( بها ، او كنتيجة التخزين الخاطئ الذي يؤدي إلى فساده أما 

هــو اآلخــر يعتمــد علــى نظــام الهاســب وحســب قولــه  يطبــق هــذا النظــام علــى  2005 لعــام 22000االيــزو 

وهــو يعتمــد  2005ادارة ســالمة االغذيــة وتــم تصــميمه مــن قبــل المنظمــة العالميــة للمواصــفات آيــزو عــام 

عــام  22000عنــدما خــرج نظــام آيــزو . أساســًا علــى نظــام تحليــل مخــاطر نقــاط الــتحكم الحرجــة، الهاســب 

 IFSالعـالمي و  BRCكان يراد له ان يكون بديًال لالنظمة االوربية المنشأ، العالمية للتطبيق مثـل  2005

االمريكــي، وجميعهــا انظمــة  SQF2000الهولنــدي ونظــام HACCP الفرنســي وااللمــاني  ونظــام هاســب

سـويق االغذيـة تهدف الى ضمان سـالمة االغذيـة وهـي مطبقـة اوربيـًا وعالميـًا ويكـون مقبـوًال مـن منظمـات ت

ولن يكون من المجدي تبني شهادتين لنفس المنظمة الختراق االسواق االوربية ففي ذلك زيادة كلفة وتكبير 

صـــعوبة للـــدخول للســـوق  22000لقــد واجـــه نظـــام ايــزو. للجهــاز االداري بشـــكل يعرقـــل كفــاءة الـــنظم ذاتهـــا

ولــم تجــرؤ شــركات التســويق  ifsو BRCاالوربيــة المتشــبعة اصــًال بــنظم ســالمة االغذيــة مثــل الهاســب  و

االوربيــة علــى تــرك االنظمــة التــي أشــرفت علــى اعــدادها وتطويرهــا الــى نظــام جديــد ، نظــرًا للتكلفــة والمــوارد 

قد بدأ ولكن على نطاق ضـيق ، ومـن المتوقـع ان يزيـد اسـتخدامه  22000االضافية ، وان استخدام االيزو

  )3:  2006المدني ، ( .في االعوام القادمة ولكن بنسبة بسيطة مقارنة باالنظمة االخرى 

  و يجتهد الباحث في وضع جدول مفّصل يوضح فيه معايير نظام الهاسب ومؤشرات سالمة  

  .االّطالع والتعمق في هذا المجال من قبل الكتّاب والباحثين الفهم وليؤدي الى  الغذاء يكون سريع 

  

 معايير نظام الهاسب ومؤشرات سالمة الغذاء)  3  (جدول 
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معــــــــــايير نظــــــــــام 

  الهاسب

                               
  مؤشرات سالمة الغذاء

  
  

  
1  
  

  

  الوقت

ـــة والحـــرارة المناســـبة  ـــا تحـــت الظـــروف المالئم ـــاثر البكتيري ـــى قســـمين تتك ال

  متساويين

  مليون خلية خالل ثمانية ساعات 17دقيقة ، خلية واحدة تنتج  20كل  

  
  
  
  
  
  
2  
  
  
  
  

  

  

  

  

  درجة الحرارة

  تقسم البكتيريا الى ثالثة مجموعات حسب تفضيلها لدرجة الحرارة    

  :المحبة للحرارة المنخفضة.  1

  مْ 25 –صفر : مجال النمو    

  مْ  25 – 20: الدرجة المالئمة     

 :المحبة للحرارة المعتدلة . 2

  مْ  45 – 20:مجال النمو     

  مْ  37 – 30: الدرجة المالئمة     

 المحبة للحرارة المرتفعة. 3

  مْ  70 – 45: مجال النمو    

  مْ  55 – 50: الدرجة المالئمة     

  
3  

  

  الرطوبة
من جسم الخلية ماء، ال تتمكن من استعمال الماء مرتبطا بمواد صلبة  80%

لتــر ال يســاعد علــى نمــو /غــم 200مثــل الملــح والســكر ، ســائل ملحــي مركــز 

  البكتريا

  
4  

  

  االوكسجين

 .تنمو بعض انواع البكتريا فقط بوجود االوكسجين . 1

  .البعض ينمو في غياب االوكسجين. 2



 

  
  
5  

  

االس 

 PHالهيدروجيني 

  )الماء ( متعادل  7رقم الحموضة     

 .يعتبر الغذاء حامضيا  7تحت رقم . 1

   7,6  - 7,2ما بين     PHمعظم انواع البكتيريا تفضل رقم . 2

  
6  

  

  الضوء

  تنمو البكتريا بافضل ما يكون في الظالم ، مع ان ذلك ال يعتبر ضرورة. 1

  .األشعة فوق البنفسجية قاتلة للبكتيريا.  2

 

Source : International Organization for Standardization , 2005 , geneve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : صفات الغذاء الصالح لالستهالك البشري: رابعًا 

يكون الغذاء الصالح لالستهالك البشري ذو مواصفات جيدة ومستساغة من قبل الجميع ولقد وصف       

عـدة  عوامـلذه الصفات بقوله ، يكون الغذاء مناسبًا صحيًا وكامًال عنـدما يراعـي فـي تخطيطـه ه) سليمان(

  )197 : 2007 ،مزاهرة واخرون () 73،2001سليمان،( : منها

 .يوفر حاجات الفرد فيما يتعلق بالسعرات والبروتينات والعناصر المعدنية والفيتامينات  .1

 .الحاجات الغذائية  ان يحتوي على اطعمة متنوعة لضمان تغطية .2

 .ان يكون خاليا من المواد الضارة والسامة  .3

 .ان يكون بكمية كافية لسد حاجات الفرد ويحتوي على االلياف  .4

 .ان يكون مستساغا او مقبوال في مظهره واعداده حتى يقبل عليه بشهية  .5

 .الغذائية ان يكون متمشيا مع العادات الغذائية لألفراد على ان ال يكون على حساب قيمته  .6

 .ومن السهل الحصول عليه . ان يكون سعره مناسبا  .7

بعضـها الـبعض بحيـث تمـد الجسـم فـي مجموعهـا باالحتياجـات الغذائيـة  مكملـةان تكمـل وجبـات اليـوم  .8

اللحـوم والحليـب والجـبن والبـيض والفـول  (الكاملة وتشـمل علـى اطعمـة البنـاء او التعـويض مـن البروتينـات 

ـــــة واطعمـــــة الحيو ) والعـــــدس ـــــات واطعمـــــة الطاقـــــة الغني ـــــة والفيتامين ـــــة وتشـــــمل العناصـــــر المعدني ـــــة والوقاي ي

 .بالكربوهيدرات والدهون مثل الخبز والرز والزيوت 

  :تصنيفات الغذاء : خامسًا 

بعــد ان تعرفنــا علــى صـــفات الغــذاء الصــالح لالســتهالك البشـــري البــد ان نتعــرف علــى تصـــنيفات         

هذا الجانب المهم قائًال ، يمكن تصنيف االغذية على وفق مكوناتها الكيمياوية ) أنور(الغذاء ، ولقد تناول 

  :  )31-15:  2007مزاهرة واخرون ،() 23،2006انور،(او بحسب مصادرها وكاآلتي 

  :، وهيومكمالتهاتصنيف األغذية  -1

  الدهون -ج       البروتينات -ب       الكاربوهيدرات -أ      

  الماء -و       المعادن -هـ       الفيتامينات -د      



 

  

  :تصنيف االغذية بحسب مصادرها  -2

االنسـان ويشـير يصّنف الكتّاب والباحثون األغذية الى خمسة مجموعات ألهميتها في تغذيـة جسـم 
ال يستطيع اإلنسان أن يعيش حياة سعيدة ما لم يتمتـع بصـحة جيـدة : الى هذه التصنيفات في قوله ) أنور(

ويســاعد علــى ذلــك معرفــة الطرائــق الصــحيحة الختيــار الغــذاء ، وال توجــد مــادة غذائيــة واحــدة تــزود الجســم 
ذية التي يتناولها اإلنسـان وقـد صـنفت االغذيـة بالعناصر الغذائية التي يحتاج اليها ، ولذا وجب تنويع األغ

الى خمس مجموعـات وان كـل مجموعـة تشـمل علـى عـدد مـن المـواد الغذائيـة ممـا يصـح االختيـار والتوزيـع 
 28أنـور،(وان االطعمة في المجموعة نفسها تجهز تقريبا العناصر الغذائية نفسها وهـذه المجموعـات هـي  

، 2006 : (  

   :ومشتقاته مجموعة الحليب   - أ
اهميـــة هـــذه المجموعـــة بقولـــه ، تشـــمل هـــذه المجموعـــة علـــى الحليـــب ) 28 ، 2006 ،أنـــور( يـــرى        

او يــدخل فــي خلطــات بعــض االغذيــة كالكيــك  بأنواعــه المختلفــة الســائل والمجفــف والــذي قــد يشــرب طازجــاً 
كافــة االحمــاض االمينيـــة والدوندرمـــة اي الــذي تتــوازن فيـــه  كاألجبــانوالبســكويت وكــذلك مشـــتقات الحليــب 

الالزمــة لنمــو الجســم وكــذلك احتوائهــا علــى العناصــر المعدنيــة الالزمــة لنمــو وتركيــب عظــام االطفــال وهــي 
(               عن احتـواء الحليـب علـى سـكر الحليـب  عنصري الكالسيوم والفسفور بصورة خاصة فضالً 

ه المجموعــة غنيــة بالفيتامينــات المهمــة والتــي وتعــد اغذيــة هــذ) الالكتــوز المهــم كمصــدر جيــد للكربوهيــدرات
هـذه المجموعـة بقولـه ، يعـد الحليـب ) (BAPEN,1999,77ويصـف . بكمية غـذاء األم تتأثروجدت بانها 
ويحفــظ الحليــب بعيــدا عــن اشــعة الشــمس ) A(علــى عــدة فيتامينــات اهمهــا فيتــامين  الحتوائــهمصــدرًا جيــدًا 

وفــي بعــض االحيــان .  والحديــد) C(مــن االغذيــة الفقيــرة بفيتــامين  لمنــع تلــف هــذا الفيتــامين ، ويعــد الحليــب
يالحــظ بــان الكبــار اذا تنــاولوا حليبــًا ســائًال فــي فتــرات متقطعــة فانــه يســبب الكثيــر مــن الغــازات فــي الجهــاز 

عنــد انقطــاع الكبــار عــن شــرب الحليــب لمــدة طويلــة تختفــي االحيــاء  هالهضــمي ويعــزى ذو االختصــاص انــ
ماتها الهاضمة األمر الذي يسبب بعض المشكالت الهضمية علمًا ان الـذين يسـتمرون علـى المجهرية وانزي

وتجــدر االشــارة الــى ان الــدهون الحيوانيــة ومــن ضــمنها دهــن . تنــاول الحليــب ال يعــانون مــن هــذه المشــكلة
لنقطـة الحليب ومشـتقاته تحتـوي علـى كميـة عاليـة مـن مـادة الكوليسـترول لـذلك يجـب الـتحفظ بالنسـبة لهـذه ا

الــذين يعــانون مــن ارتفــاع الكوليســترول فــي الــدم او اعــراض تصــلب  لألشــخاصفــي إعــداد وجبــات الغــذاء 
وينصح بتناول كوبين من الحليب يوميًا للكبار، . الشرايين، حيث يتوفر في السوق الحليب الخال من الدسم

  . رضع ، واربعة للحوامل وخمسة للمرأة الم لألطفالواربعة للمراهقين ، وثالثة 

  



 

  :مجموعة الخضروات والفواكه  -ب

يرى من وجه نظره أهمية هذه المجموعة بقوله ، ان اغذية هذه المجموعة ) Davidson1991,204(أما  

والكاربونات والمعادن المختلفـة ) A(والمواد المؤكسدة للفيتامينات ) C,B(تعد المصادر الرئيسة للفيتامينات 

وان . ســـلقها واهمـــال ماءهـــا يـــؤدي الـــى فقـــدان اكثـــر مـــن قيمتهـــا الغذائيـــة لـــذلك عنـــد غســـلها او تنقيعهـــا او

الخضراوات وكذلك الفواكه تكون اكثر نفعـًا وهـي ناضـجة وطازجـة ممـا لـو كانـت غيـر ناضـجة او فـي مـدة 

ان . نضوجها وتفتقد أغذية هذه المجموعة الكثير من مكوناتها الغذائية بالضوء والحرارة وخـالل مـدة الخـزن

ت المقترحـــة يوميـــًا هـــي اربـــع وجبـــات ، واحـــدة مـــن الحمضـــيات او ايـــة فاكهـــة او خضـــراوات غنيـــة الكميـــا

ووجبتـان مـن الخضـراوات ) A(ووجبة واحدة من الخضراوات الخضر، الغامقة لتجهيز فيتامين ) c(بفيتامين

او نصـــف والفواكـــه الباقيـــة فمـــثًال ان الوجبـــة الواحـــدة تعـــادل نصـــف كـــوب مـــن الخضـــراوات او مـــوزة واحـــدة 

  . واحدة  طماطمبرتقالة او 

   :مجموعة اللحوم والبيض والبقول  -ج

تعد اللحـوم أهـم المصـادر البروتينيـة فـي :  أهمية هذه المجموعة بقوله ) 46,1994,العبيدي(يعّرف       

ـــى وجبـــة الغـــذاء وعـــادة يقـــاس المســـتوى الغـــذائي  ـــدة تضـــاف ال ـــه مـــن طعـــم ونكهـــة جي ـــاز ب الغـــذاء لمـــا تمت

وتشمل اغذية هذه المجموعة اللحوم الحمـراء ) وكذلك الحليب ( للمجتمعات بمقدار ما يستهلكه من اللحوم 

والبيض فضًال عن البقوليـات الجافـة مثـل ) الدجاج والطيور واالسماك (قر والغنم واللحوم البيضاء لحوم الب

الحمــص والبــاقالء والبزاليــا والعــدس كمــا تــدخل ضــمن هــذه المجموعــة حبــوب الكــرزات الغنيــة بالبروتينــات 

المصادر النباتية ضمن والدهون مثل لب الجوز والفستق واللوز والفستق السوداني وغيرها ولقد ادخلت هذه 

ان هــذه المجموعـة فضــًال عــن . هـذه المجموعــة ألنهـا مصــدر جيــد للبروتينـات التــي يحتاجهــا جسـم االنســان

وتعــــد االســــماك غنيــــة بعنصــــر الفســــفور  Aغنيــــة بعناصــــر الحديــــد وفيتــــامين  فإنهــــامحتوياتهــــا البروتينيــــة 

امـــة  مـــن اللحـــوم الحمـــراء وهـــذه األخيـــرة بصـــورة ع ان اللحـــوم البيضـــاء أســـهل هضـــماً .  والكالســـيوم واليـــود

تتفاوت أيضًا بدرجة هضمها بحسب موقع القطعة في جسم الحيوان وعمره وجنسه واللحوم المسلوقة أسـهل 

من اللحوم المشوية وهذه ايضا تتفـاوت بدرجـة هضـمها بحسـب درجـة شـيها اذ ان اللحـوم المشـوية كثيـرًا مـا 

ف البروتينيــة بفعــل الحــرارة اال ان طــبخ اللحــوم بــالحرارة المعتدلــة تكــون صــعبة الهضــم لتعقيــد تراكيــب االليــا

، امــا البــيض فهــو غـذاء متكامــل لإلنســان ويتــأثر لــون مــح  يسـاعد علــى جعلهــا أطيــب مــذاقًا واسـهل هضــماً 

بشـكل خــاص والمــواد ) A(بطبيعـة العلــف المقـدم للــدجاج ونسـبة احتوائــه علـى فيتــامين ) الصــفار ( البـيض 

ذلك طريقــة طــبخ البــيض تــؤثر علــى قيمتــه الغذائيــة ويفضــل اســتعمال درجــة الحــرارة الهادئــة المولــدة لــه وكــ



 

ا واربعـة بيضـات خـالل اسـبوع يـمغـم مـن اللحـوم يو ) 70(المقـررة هـي وان الكميـة . وعدم سلقه لمدة طويلـة

  . والعدس او البزاليا اوكوب يوميا من الباقالء 

  : مجموعة الخبز والحبوب  -د

هــذه المجموعـــة تشـــمل : مــرة اخـــرى فائـــدة مجموعــة الخبـــز والحبــوب حســـب رأيـــه )29،2006أنـــور،(يــذكر 

الخبز والرز والذرة الصـفراء والشـعير والمعكرونـة والسـباكيتي والبسـكويت والبرغـل والنشـأ وقـد تـدخل ضـمنها 

وان هـــذه االغذيـــة تحتـــوي علـــى نســـبة عاليـــة مـــن الكاربوهيـــدرات وهـــي افضـــل مصـــدر للطاقـــة .  الحلويـــات

الحرارية التي يحتاجها جسم االنسان بالنظر لرخصها النسـبي فتعـد مـادة مالئـة تشـبع معـدة االنسـان فتريحـه 

تحتوي الحبوب ومنتجاتها أيضًا على نسبة كبيرة من فيتامينـات ب المركـب خاصـة  . نفسيًا من آالم الجوع

نـت القيمـة الغذائيـة عاليـة وكـذلك فكلمـا كانـت جزيئـات النخالـة باقيـة كلمـا كا) النخالـة ( في قشور الحبـوب 

هي الحال بالنسبة للمعادن كالكالسيوم والفسفور والحديد وقد اعتادت بعض الـدول المتقدمـة تـدعيم األغذيـة 

كطحـين درجـة (األبـيض ) خاصة الحديـد( بإضافة بعض الفيتامينات والمعادن) الطحين والخبز ( الحبيبية 

أمـــا محتـــوى األغذيـــة الحبيبيـــة مـــن .  ج الصـــمون والمعجنـــاتوالـــذي يســـتعمل فـــي إنتـــا) صـــفر فـــي العـــراق 

األليــاف فلقــد كانــت تعــد نقطــة ضــعف مــن الناحيــة الغذائيــة حتــى بدايــة الســبعينات حيــث أثبتــت الدراســات 

الطبية أهمية تواجد األلياف في األغذية اليومية فأنها تساعد كثيرًا على تنظيم عمليـة التفريـغ اليوميـة لطـرد 

ا المهــم فــي الحركــة الدوديــة لألمعــاء وهكــذا ازدادت الــدعوة الــى ضــرورة االحتفــاظ باألليــاف الفضــالت لــدوره

في األغذية قدر اإلمكان وعدم إتباع الطـرق التصـنيعية المعقـدة لتخليصـها منهـا وتـزداد االليـاف فـي بعـض 

اسـتفادة الجسـم منهـا  وذلك لعـدم) السمنة عند الذين يعانون(الوزن  االغذية الخاصة بالحمية الغذائية لتقليل

عنـد كثرتهــا مـن وجبــات الغــذاء االعتياديـة وهــذه االغذيـة قليلــة الســعرات الحراريـة ولكنهــا مـواد مالئــة مشــبعة 

ان طرق تصنيع وطبخ الحبوب ومنتجاتها تؤثر كثيرًا على قيمتها الغذائية  .للشخص اثناء وجباته الغذائية 

بواســطة غليانـه بالمـاء الــذي يحتـوي علــى نسـبة مــن الملـح ثــم )  الـتمن( فمـثًال الطريقـة العراقيــة لطـبخ الــرز 

التخلص من الماء الزائد بعد ظهور جلتنـة النشـأ المتواجـد فـي حباتـه فـان ذلـك يـؤدي الـى فقـدان الكثيـر مـن 

أما الحلويات المختلفة فقد يكون البعض منهـا ذو : قائًال   ) 30، 2006أنور ،(ويضيف . قيمته الغذائية 

يــة عاليــة لمــا تحتويــه اضــافة الســكريات والحليــب والنشــأ وبعــض النكهــة وربمــا لــب الجــوز واللــوز قيمــة غذائ

والفسـتق وغيرهــا اال ان الــبعض اآلخــر ال يتعــدى الســكر وبعــض االلــوان ومــواد النكهــة االصــطناعية ولــذلك 

اع نسبة السـكر فـي وال يخفى بان تناول الحلويات يؤدي الى ارتف.  تسمى بأغذية السعرات الحرارية الفارغة



 

الدم والذي يؤثر على الشهية للطعام و كثرة االصابة بتخمر االسنان وخاصة عند األطفال وهنـاك دراسـات 

تشــير الــى احتمــال وجــود عالقــة بــين كثــرة اســتهالك ســكر المائــدة وامــراض القلــب والشــرايين المختلفــة وان 

) 4/3( الــى) 2/1(ادل نصــف صــمونة او مــن الكميــات المقترحــة يوميــا اربــع وجبــات ، الوجبــة الواحــدة تعــ

  . كوب من المعكرونة او الرز

  :   )حيواني ونباتي( مجموعة الدهون - هـ

أهميــة مجموعــة الــدهون مــن وجهــة نظــره قــائًال ، تتكــون جزيئاتهــا مــن ) 51،1994,العبيــدي(ويــرى        

وهـي بمثابـة صـورة للطاقـة . مختلفـةالكربون واألوكسجين والهيدروجين كمـا فـي الكاربوهيـدرات ولكـن بنسـب 

المخزونة للجسـم وتشـمل الزبـد والـدهن الحيـواني والزيـت والـدهون النباتيـة بجميـع أنواعهـا وهـي تـزود الجسـم 

  . ، وهي تدخل اعتياديًا في إعداد األطعمة) D,A(بالطاقة الحرارية ويجهز بعضها الجسم بفيتامينات 

  مة الغذاءاعتبارات عالمية في جودة وسال:  سادساً 

  ) 36:  2006انور ، (هناك اعتبارات عالمية في ما يتعلق بجودة وسالمة االغذية 

  : وهي ) 5-3:  2001مطبوع مشترك بين منظمة االغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ،(و  

 الدوليةالتجارة   . أ

تطــورات فــي علــوم  مــع توســع االقتصــاد العــالمي وتحريــر تجــارة األغذيــة ونمــو طلــب المســتهلكين وحــدوث
وتكنولوجيا األغذية وٕادخال تحسينات على وسائل النقل واالتصـاالت ستواصـل التجـارة الدوليـة فـي األغذيـة 

 . الطازجة والمجّهزة طريقها في التوّسع

وسـيظل وصـول البلـدان إلـى أسـواق تصـدير األغذيـة رهنـًا بقـدرتها علـى اسـتيفاء االشـتراطات التنظيميـة فــي 
ويعتمد فتح األسواق أمام المنتجات الغذائيـة، والمحافظـة علـى هـذه األسـواق الخارجيـة، .  ردةالبلدان المستو 

علـى بنـاء الثقـة واالطمئنـان لـدى المسـتوردين والمسـتهلكين فـي أن الـُنظم الغذائيـة فـي البلـدان المصـدرة هـي 
لـدان الناميـة فـإن تـدابير ونظرًا ألن اإلنتاج الزراعي هو نقطة تركيـز فـي اقتصـادات معظـم الب.  ُنظم سليمة

   .حماية األغذية من هذا النوع ُتعتبر تدابير ضرورية لها

 



 

 هيئة الدستور الغذائي  . ب

. هيئة الدستور الغذائي هي جهاز مشترك بين الحكومات ُينسق المواصفات الغذائيـة علـى المسـتوى الـدولي
وقـد . السـليمة فـي تجـارة األغذيـة وأهدافها الرئيسية هي حماية صحة المستهلكين وضمان اتباع الممارسات

وقـد صـاغت . أثبتت الهيئة أكبر نجاح لها في تحقيق التنسيق الـدولي الشـتراطات جـودة األغذيـة وسـالمتها
 الهيئة مواصفات دولية لمجموعة واسعة من المنتجات الغذائيـة واشـتراطات نوعيـة تشـمل مخلفـات المبيـدات

.  وغيـر ذلـك... ، الملوثـات الغذائيـة، التوسـيم  ، النظافـة بيطريـة، اإلضافات الغذائية، مخلفـات العقـاقير ال
وتســتخدم الحكومــات تلــك التوصــيات الصــادرة عــن الهيئــة لوضــع السياســات والبــرامج بموجــب ُنظــم الرقابــة 

وفي الفترة األخيرة بدأت الهيئة سلسلة من األنشطة التي .  الغذائية لديها، ولتحسين تلك السياسات والبرامج
، وهو موضوع لم  د إلى تقييم األخطار من أجل معالجة موضوع األخطار الميكروبيولجية في األغذيةتستن

وقــد أوجــدت الهيئــة وعيــًا فــي العــالم بأكملــه بمســائل ســالمة األغذيــة وجودتهــا وحمايــة .  يســبق البحــث فيــه
طريقـــة العلميـــة بتطبيـــق المســـتهلكين، وحققـــت توافقـــًا دوليـــًا فـــي الـــرأي علـــى كيفيـــة معالجـــة هـــذه المســـائل بال

وكانـت النتيجـة أن هنـاك تقييمـًا مسـتمرًا لمبـادئ سـالمة األغذيـة وجودتهـا علـى . أسلوب قائم على األخطار
 .. ويتزايد الضغط العتماد تلك المبادئ على المستوى الوطني. المستوى الدولي

 أمام التجارةاتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية  . ج

عند انتهاء جولة أوروغواي مـن المفاوضـات التجاريـة المتعـددة األطـراف فـي مـراكش نشـأت منظمـة التجـارة 
وبدأ نفاذ اتفاق تطبيق تدابير الصـحة والصـحة النباتيـة واتفـاق   1995 كانون الثاني /يناير 1العالمية في 

صــلة بفهــم اشــتراطات تــدابير الحمايــة الغذائيــة علــى وهــذان االتفاقــان لهمــا .  الحــواجز التقنيــة أمــام التجــارة
 . المستوى الوطني، والقواعد التي ُتطبق في تجارة األغذية على المستوى الدولي

ويؤكد اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية حـق البلـدان األعضـاء فـي منظمـة التجـارة العالميـة فـي تطبيـق 
ويغطي االتفاق جميع القوانين والمراسيم واللـوائح . وانية والنباتيةتدابير لحماية الحياة والصحة البشرية والحي

المتصـــلة بهـــذا الموضـــوع، كمـــا يغطـــي جوانـــب االختبـــار والتفتـــيش وٕاصـــدار الشـــهادات وٕاجـــراءات الموافقـــة، 
والمطلــوب مــن الــدول األعضــاء أال . واشــتراطات التعبئــة والتوســيم المتعلقــة بصــفة مباشــرة بســالمة األغذيــة

تدابير تكون مستندة إلى المبادئ العلمية وأن تطبقها إلـى الحـد الضـروري فقـط وبطريقـة ال تضـع  تطبق إال
وُيشـــجع البرنـــامج علـــى اســـتخدام المواصـــفات الدوليـــة  .قيـــودًا مقنعـــة أو قيـــودًا خفيـــة علـــى التجـــارة الدوليـــة

ن هيئـــة الدســـتور والخطـــوط التوجيهيـــة والتوصـــيات الدوليـــة إذا كانـــت موجـــودة، ويـــرى أن تلـــك الصـــادرة عـــ
ـــة وبالعقـــ (الغـــذائي  ـــة وبمخلفـــات المبيـــداتالمتعلقـــة باإلضـــافات الغذائي ـــات وبأســـاليب  اقير البيطري وبالملوث

تتماشـى ) التحليل وأخذ العينات، وبمدونات السلوك والخطوط التوجيهية الخاصة بممارسـات النظافـة العامـة



 

بر عالمة قياس للمقارنة بين مختلف التدابير الوطنية وعلى ذلك فإن معايير الهيئة ُتعت.  مع أحكام االتفاق
ورغم أن الدول األعضاء ليست ُملزمة بتطبيق معايير الهيئة فإن من مصلحتها .  للصحة والصحة النباتية

 . تمامًا أن تُنسق معاييرها الغذائية الوطنية مع تلك التي تضعها الهيئة

فيتطلــب أال تكــون اللــوائح الفنيــة المتعلقــة بعوامــل الجــودة التقليديــة وأمــا اتفــاق الحــواجز التقنيــة أمــام التجــارة 
وغيـر ذلـك مـن القواعـد التـي تفرضـها األعضـاء أشـد قيـودًا ... وممارسة الغش، والمتعلقة بالتعبئة والتوسـيم 

كمـــا أنـــه ُيشـــجع علـــى اســـتخدام . علـــى المنتجـــات المســـتوردة مـــن تلـــك المفروضـــة علـــى المنتجـــات المحليـــة
  .  ت الدوليةالمواصفا

  نظام الهاسب و سالمة األغذية : سابعا 

علــى أنــه الطريقــة المنهجيــة " تحليــل مصــدر الخطــر ونقــط الــتحكم الحرجــة " يمكــن أن يعــرف نظــام هاســب 

أو كمـا ) ICMSF & 1992 , Bryan ,1988(للتعرف على مصادر األخطار وتقييمها والسيطرة عليهـا 

ـــة  ـــى مصـــادر األخطـــار  Codex Alimentraiousعرفـــه دســـتور األغذي ـــه طريقـــه للتعـــرف عل علـــى أن

 WHO Codex Alimintarious Commission 1993( واإلجراءات الوقائية المحددة للسيطرة عليها 

/Joint FAO( )http://f.zira3a.net . (  

    ؟   HACCP من أين نشأ نظام هاسب -أ

عندما عهدت وكالة الفضـاء األمريكيـة ناسـا إلـى شـركة بيلـز بيـرى  1960بدأت فكرة نظام الهاسب عام  -

األمريكية تطوير نظام يمنع تلوث الغذاء المقدم لرواد الفضاء في ظروف انعـدام الجاذبيـة وأن تكـون خاليـة 

لطبيعية وبنسب تصل لكيميائية وامن العيوب وأن الغذاء خالي من البكتيريا والفيروسات والسموم والمخاطر ا

  )4: 2009السمرجي،(.التي تعرض رواد الفضاء إلى مشاكل صحية %100إلى 

م أعلن نظام الهاسب وألول مـرة فـي المـؤتمر الـوطني لحمايـة األغذيـة بأمريكـا عـن طريـق  1971وفى  - 

  . المعلبة فقط نظام الهاسب لألطعمة FDA الشركة المذكورة وبعدها أدخلت هيئة الغذاء والدواء

  م  1973سب عام الشركة المذكورة أول وثيقة للها وقد نشرت -



 

  . خالل السبعينيات وأوائل الثمانينيات طلبت عدة شركات معلومات لتطبيق الهاسب -

  . أستخدم نظام الهاسب على نطاق واسع في صناعة األغذية 1985في عام  -

طبق الهاسب ألول مرة على األغذية البحرية واألسماك كما قامت لجنة حمايـة األغذيـة  1987في عام  -

بتطوير برنامج الهاسـب ووضـع تعريـف والمصـطلحات المسـتخدمة واعتبـرت أثنـاء تطبيـق الهاسـب لضـمان 

  .سالمة األغذية 

ان ســالمة بالتأكيــد علــى أهميــة تطبيــق نظــام الهاســب لضــم) WHO(وقــد قامــت منظمــة الصــحة العالميــة 

 Codex(األغذيـــــة وكـــــان ذلـــــك فـــــي الثمانينـــــات إضـــــافة إلـــــى ذلـــــك شـــــددت لجنـــــة دســـــتور األغذيـــــة 

Alimentarious  ( والهيئـــة الدوليـــة للمواصـــفات الميكربيولوجيـــة لألغذيـــة)NACMEF ( فـــي تطبيـــق هـــذا

  . ريكيةبعض الدول األوربية واألم النظام في مجاالت الصناعات الغذائية وأصبح ملزمًا للمصدرين في

   ؟ أين يمكن أن يطبق هذا النظام  -  ب

يمكن تطبيق هذا النظـام فـي جميـع المنشـآت الغذائيـة الكبيـرة والصـغيرة، ويسـاعد علـى التعـرف علـى جميـع 

، كمـا يوضـح هـذا النظـام مـدى فعاليـة عمليـات .مراحل تجهيـز الغـذاء والـتحكم فيهـا بـدًال مـن الـتخلص منهـا

المنشــات الغذائيــة ألنــه يشــدد علــى تطبيــق البــرامج األوليــة قبــل البــدء فــي النظافــة والتطهيــر المســتخدمة فــي 

  )www.hrdiscussion.com(. المحيطة بعملية التصنيع الغذائي نظام الهاسب ويهتم بالتحكم بالظروف

  

  

 

 



 

  أسلوب نظام الهاسب -ج

على اإلجراءات الوقائية أثناء التصـنيع أو التقـديم أكثـر مـن التركيـز نظام الهاسب هو أسلوب يرتكز أساسا 

 في المعدات:  وهو نظام قابل للتطوير والتكييف مع أي تغييرات سواء كانت.  على اختبار المنتج النهائي

  )5:  2006المدني ، . (أو التطورات التقنية , الخطوات التصنيعية . التصميم .

  ؟ لماذا نظام الهاسب -د

إن التحديات الجديدة التي تواجه سالمة الغذاء تحتاج إلى وضع أنظمة قوية وفعالة لمجابهتها وعلى سبيل 

  : المثال

تم اكتشاف أنـواع مـن البكتيريـا لـم تكـن معروفـة سـابقا تـؤدى إلـى أمـراض  1988 – 1973ما بين عام  -

والليسـتريا وغيرهـا مـن الميكروبـات والسـالمونيال أنتريـديس ) E.Coli. H7 O157: ( منقولـة بالغـذاء مثـل

الملوثـة للطعـام  الكيمياويةكما نبه خبراء الصحة إلى المخاطر .  التي أصبحت تظهر في المزيد من الدول

 )www.hrdiscussion.com ( .) مرض الثول( مثل تأثير الرصاص في الطعام على الجهاز العصبي

عـن أسـاليب التفتـيش التقليديـة )  HACCP(يختلف نظام تحليل مصادر الخطـر ونقـاط الـتحكم الحرجـة  -

في أنه برنامج وقـائي منعـي يتعامـل مـع مصـادر الخطـر قبـل وقوعهـا بتطبيـق عـدة وسـائل للـتحكم فـي منـع 

اء اإلنتــاج ، ويــتم ذلــك عــن طريــق تحديــد نقــاط الــتحكم الحرجــة أثنــ مصــادر الخطــر أو تقليــل تكــرار حــدوثها

وتتم فيه إجراءات لتتبـع مصـادر الخطـر .  بدءًا من المواد األولية والخامات وحتى استهالك المنتج النهائي

، ويضع نظامًا لحفظ السجالت مما يوفر طريقـة دقيقـة لتـدقيق الوثـائق حسـب تواريخهـا  والتحقق من إزالتها

  . وتحديد المسئولية وتوزيع األدوار

ب علـــى أســـاليب التفتـــيش التقليديـــة التـــي تعتمـــد فقـــط علـــى اختبـــار المنـــتج النهـــائي ويفضـــل نظـــام الهاســـ -

 ) http://f.zira3a.net( : لألسباب اآلتية



 

اختبــار المنــتج النهــائي يعتمــد علــى تحليــل عــدد كبيــر مــن العينــات وٕاذا ظهــر وجــود مصــدر خطــر يــتم .1

  ..بالمصنع واسترجاع المنتجات بعد عرضها للتسوق إتالف المنتجات الموجودة

  . اختبارات المنتج النهائي تركز فقط على عدد من المخاطر التي تم تحليلها في المنتج النهائي.2

في أساليب التفتيش التقليدية تنحصر المسـئولية فـي قسـم توكيـد الجـودة وعـدد محـدود مـن العـاملين بينمـا .3

 ولية عن كل خطوة وهنالك سجالت ووثـائق ورسـائل لمنـع الخطـر قبـل وقوعـهفي نظام الهاسب تحدد المسئ

.  

  . في النظم التقليدية تتم المراقبة كرد فعل فقط وليست عمًال مخططًا له من قبل.4

في نظم المراقبة التقليدية تستمر خطوات التصنيع رغم وجود مصدر خطر من البدايـة وتـتم عمليـات تعبئـة 

لمنتج ثم يكتشف وجود الخطر فيتم استرجاع هذه المنتجات وٕاعدامها وبالتـالي تزيـد وتغليف ونقل وتسويق ا

وممــا ســبق يمكــن اعتبــار نظــام الهاســب مــن أكفــأ الطــرق للتأكــد مــن ســالمة الغــذاء وكســب ثقــة .  التكــاليف

  . المستهلك والجهات الرقابية

  : أهداف وفوائد نظام الهاسب -ه

الن .. اء لتحقيــق رغبــة المســتهلكين والمحافظــة علــى صــحتهمأهــم هــدف للهاســب هــو ضــمان ســالمة الغــذ

  ) http://f.zira3a.net( :إنتاج غير سليم ينتج عنه 

ويكون رد الفعل الحكومي واضحًا عند ظهور حاالت وبائية : مخالفة التعليمات والقوانين الحكومية -1

  . الغذاء هو أقل رد فعلوان إعدام .. على الصحة العامة

  . فقد ثقة المستهلكين وشكواهم من الغذاء الفاسد -2

فقــد ســمعة الشــركة وانصــراف عمالئهــا عنهــا وقــد يــتم إغــالق مصــانعها وعــدم اســتمرارها حتــى تقــوم  -3

  .بمعالجة مصدر الخطر 

ظـام الهاسـب وهناك العديـد مـن الفوائـد تعـود علـى الشـركات والمسـتهلكين والـبالد التـي اتجهـت إلـى تطبيـق ن

  . في مصانعها من أجل سالمة الغذاء



 

  ) 7:  2009السمرجي ، ( : بتطبيق نظام الهاسب: الفوائد بالنسبة للشركات

تحصل الشركة على برنامج تنظيمي للمراقبة يغطـى كـل نـواحي السـالمة ابتـداء مـن الخـام وحتـى المنـتج  -

  . مما يعطيهم تحكم أفضل في العملية اإلنتاجية .النهائي 

الهاســب ينقــل الشــركة مــن نظــام فحــص المنــتج النهــائي إلــى اتجــاه جديــد نحــو منــع حــدوث األخطــاء قبــل  -

ظهورها وهذا يؤدى إلى إنتاج عالي الجودة وتقليل الفاقد من المنتج النهائي وكذلك خفض أخذ العينات من 

  . المنتج المكتمل

والمخاطر الصحية الناتجة عن استهالك الغذاء وأن الهاسب يؤدى إلى رقابة فعالة واقتصادية لألمراض  -

  . التطبيق الصحيح للهاسب سوف يؤدى إلى التعرف على كل المخاطر التي يمكن حدوثها

نظام الهاسب يساعد على تركيز كل الجهود نحو األماكن الحرجة فقط في العملية التصنيعية ممـا يـوفر  -

  . الوقت والجهد

  . كمل لنظم إدارة الجودة األخرىالهاسب عبارة عن برنامج م -

 تطبيق نظام الهاسب يقلل من شكاوى المستهلكين والشكاوى تعد مؤشرا ممتازا لمراقبـة مـدى تقبـل المنـتج -

.  

 . )البضــاعة المرتجعـة باهظــة التكلفــة( تطبيـق نظــام الهاسـب يــؤدى إلــى تقليـل المرتجعــات مـن األغذيــة  -

  . كلفة تطبيق وتنفيذ الهاسب في المنشأة نفسهاوربما يكون تكلفة مرتج واحد أكثر من ت

الدوليـة مثـل لجنـة الكـودكس كأفضـل وسـيلة فعالـة للسـيطرة علـى األمـراض  الشـركاتنظام الهاسب أقرته  -

وتعليمــات االتحــاد ) الجــات (وفرضــته بعــض االتفاقــات الدوليــة األخـرى مثــل .التـي تنتقــل عــن طريــق الغـذاء

  .  ولي في تجارة األغذية سوف يكون محوره نظام الهاسباالوربى ومعروف إن التعامل الد

نظــام الهاســب تفرضــه الهيئــات القانونيــة رغــم أنــه إختيــارى فــي الوقــت الحاضــر إال أن الهيئــات المســئولة  -

  . داخل الدول تشجع تطبيقه وقد تفرضه في المستقبل على شركات األغذية



 

ة ألصـحاب المصـانع والعـاملين نتيجـة جـودة وكفـاءة تطبيق نظام الهاسـب يـؤدى إلـى رفـع الـروح المعنويـ -

  . المنتج

الطلــب  زادالن كــل الشــركات التــي طبقــت النظــام  .نظــام الهاســب يــؤدى الــى زيــادة الطلــب علــى المنــتج  -

  .على منتجاتها 

الجـودة  شـاملونظـام إدارة  ISO 9000 تطبيق نظام الهاسب يسهل االنضمام إلـى أنظمـة الجـودة مثـل  -

)TQM )   ( 9 : 2009 ،السمرجي (  

  : بالنسبة للدولة نظام الهاسب فوائد -و

  :يحقق نظام الهاسب مجموعة من الفوائد بالنسبة للدولة واهمها 

 ضمان الدولة أن هناك إنتاج أغذية آمنة صحيًا للمستهلكين وذلك يعنى عـدم انتشـار األمـراض واألوبئـة -

.  

  .وتطبيق نظام الهاسب وبما يتضمنه من تخطيط وتنظيم وتوثيق ترسيخ مفاهيم سالمة األغذية بالبالد -

الهاســـب يزيـــد الثقـــة فـــي ســـالمة المنتجـــات ممـــا يشـــجع علـــى الـــدخول فـــي التجـــارة الدوليـــة والتوجـــه الـــى  -

  . التصدير

تشجيع المصانع المنشـأة حـديثًا أو تحـت اإلنشـاء علـى تطبيـق نظـام الهاسـب فـي خطـة المشـروع بتـوفير  -

  . ناسبة قبل البدء في اإلنتاج يساعد على تطوير وتحديث الصناعةاألجهزة الم

  .يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للمنشات  -

الهاسب يساعد في خفض التكاليف فـي صـناعة األغذيـة علـى المـدى الطويـل نظـرًا لتقليـل مـرات فحـص  -

  . األغذية



 

بالتشــريعات واإلرشــادات الدوليــة تطبيــق نظــام الهاســب يشــجع علــى تطــوير تشــريعات األغذيــة وااللتــزام  -

يكروبيولوجية وأغراض سالمة الغذاء وتدعيم اوخاصة النظم الحديثة لسالمة األغذية مثل تقييم الخطورة الم

  ) 8 : 2006 ،المدني ( . يكربيولوجيةااالتصاالت الدولية عن المخاطر الم

  الهاسب نظاممتى يتم تطبيق  -ز

ـــى  مـــا زالـــت فـــي مرحلتـــي التخطـــيط والتصـــميم لإلنتـــاج التـــييطبـــق فـــي المصـــانع والمنشـــات الغذائيـــة  وعل

المنتجـــات التـــي فـــي مرحلـــة التطـــوير أو التعـــديل وذلـــك حتـــى يمكـــن تحديـــد مصـــادر الخطـــر واإلجـــراءات 

نــتج وذلــك التحكميــة الخاصــة بهــا وبالتــالي يمكــن تعيــين نقــط الــتحكم الحرجــة بفعاليــة فــي مرحلــة تصــميم الم

يمكن تطبيق النظام على تلك المنشآت والمنتجات .  يساعد على تجهيز وتركيب األجهزة والمعدات الالزمة

  )http://f.zira3a.net( . بعد إجراء التعديالت والتحويرات الالزمة لتنفيذ النظام) القائمة (

  ب العناصر األساسية لنظام الهاس -ح

  يرتكز نظام الهاسب على سبعة خطوات أساسية 

السيطرة على التلوث الذي يؤثر على سالمة الغذاء خالل سلسـلة تحضـير الطعـام وهـذه الخطـوات تتضـمن 

:  

  )HAACP(إيجاد مصادر الخطر وتحديد درجة الخطورة واإلجراءات الوقائية للتحكم في اإلخطار  .1

والتي يتم عندها تطبيق اإلجراءات الوقائية لمنع أو تقليل حدوث  )CCPs(تحديد نقاط التحكم الحرجة  .2

  ) www.hrdiscussion.com( . األخطار إلى أقل حد ممكن

  . )Control Limit(وضع معايير لكل نقطة تحكم حرجة للسيطرة عليها  .3

  . ) Monitoring(كم الحرجة وضع إجراءات الرصد والقياس لنقط التح .4

ـــــة . 5 ـــــة ألســـــس الســـــالمة الغذائي ـــــر مطابق ـــــاس غي ـــــائج الرصـــــد والقي ـــــت نت تصـــــحيح اإلجـــــراءات كلمـــــا كان

)Corrective action( ..  



 

  ).Verification(التأكد من عمل النظام بطريقة فعالة كما هو مخطط له .6

  . ) Documentation(حفظ سجالت توثيقية للنظام  .7

  :الهاسب إلزاميا نظام هل يجب تطبيق  -ط

يكربيولوجية، ونظرًا انظرًا الن اختبارات الناتج النهائي لم تعد كافية لضمان سالمة الغذاء طبقًا للمعايير الم

يجــب أن .الن النظــام هــو تــامين وضــمان لســالمة الغــذاء ومنــع المخــاطر الكيميائيــة والطبيعيــة والبيولوجيــة

 :صـــة عنـــدما تكـــون هنـــاك حاجـــة ملحـــة لـــذلك وتتوقـــف علـــى االعتبـــارات التاليـــةيكـــون الهاســـب إلزاميـــا وخا

)http://f.zira3a.net ( ) 10 : 2006 ،المدني(  

  . هل توجد مصادر خطر معينة وواضحة تؤثر على صحة اإلنسان .1

  . هل تحتوى المادة الخام على مصادر خطر متوقعة .2

  . تأثير عمليات التصنيع في منع أو تقليل مصادر الخطر المتوقعةدرجة  .3

  . احتمالية دخول مصادر خطر أثناء عمليات التداول والتخزين التالية لعمليات التصنيع .4

  . شدة المخاطرة على المستهلكين .5

  . الخاصة بتطبيق الهاسب) العائد  –التكلفة (العوامل االقتصادية  .6

  لحات الخاصة بالنظامتعريف بالمصط -ي

هــو المفهــوم العلمـــي والمنهجــي لضـــمان ،  مصــدر الخطــر ونقـــط الــتحكم الحرجـــة  تحليـــل:  نظــام الهاســب

التـي لهـا تـأثير علـى السـالمة الغذائيـة فـي سلسـلة  مصادر الخطـر السالمة الغذائية من خالل التعرف على

  .  الغذاء من بداية اإلنتاج حتى االستهالك النهائي

) 10-8:  2001مطبــــــــوع مشــــــــترك بــــــــين منظمــــــــة االغذيــــــــة والزراعــــــــة ومنظمــــــــة الصــــــــحة العالميــــــــة ، (

)http://f.zira3a.net (  



 

  مصدر الخطر - 1

هـو وجــود عامـل بيولــوجى أو كيميـائي أو فيزيــائي يمكـن أن ينــتج عنـه ضــرر علـى الصــحة عنــدما 

  .يتواجد بحدود غير مقبولة 

  التحكم الحرجةنقطة  - 2

هي الخطوة التي يمكن عندها تطبيق الرقابة والتي يمكن عندها منع وجود أي خطر على السالمة 

  .الغذائية أو التخلص منه أو تقليله إلى المستويات المقبولة 

  الحد الحرج - 3

  . هي القيمة التي تفصل بين القبول وعدم القبول

  الرصد والقياس - 4

حظــات أو االختبــارات المتتاليــة وذلــك للتأكــد مــن الســيطرة علــى هــي إدارة المراحــل المخططــة للمال

  . نقط التحكم الحرجة

  التصحيحياإلجراء  - 5

 هــو اإلجــراء الــالزم الــذي يــتم اتخــاذه عنــدما تشــير نتــائج الرصــد والقيــاس عنــد نقطــة تحكــم حرجــة إلــى      

  . قصور في التحكم أو عدم توافقها مع أي حد حرج

  التحكم - 6

ي ظـــروف أي عمليـــة للوصـــول إلـــى الحالـــة التـــي عنـــدها تتحقـــق اإلجـــراءات الصـــحيحة هـــو الـــتحكم فـــ     

  .  وتتوافر فيها الحدود الحرجة والمستويات المستهدفة

  

  تحكميإجراء  - 7

هــي األعمــال والنشــاطات التــي يمكــن اســتخدامها للــتخلص مــن مصــادر األخطــار أو التقليــل مــن تأثيرهــا أو 

  . المقبولةوضعها عند الحدود 



 

  :نظام الخطر ونقط التحكم الحرجة خطة  - 8

 التــيهــي عبــارة عــن وثيقــة مدونــة توضــع وفقــًا للنشــاطات الرئيســية للنظــام لتضــمن الســيطرة علــى األخطــار 

  .  تؤثر على السالمة الغذائية داخل العملية المعنية من سلسلة الغذاء

  تحليل المخاطر - 9

الظـروف المؤديـة لتواجـدها وذلـك لتحديـد هي عملية جمع وتفسـير المعلومـات الخاصـة بمصـادر األخطـار و 

  .تلك األخطار المؤثرة على السالمة الغذائية وتضمينها في خطة نظام هاسب 

  :يجب أن تشتمل المعلومات المعنية على 

  . احتمال تواجد تلك األخطار ودرجة خطورتها على الصحة •

  .كمي لتواجد هذه األخطار/تقييم نوعى •

  . ي لها أهميةو تكاثر الميكروبات التأبقاء  •

  . إنتاج أو بقاء السموم أو الكيماويات أو المواد الفيزيائية •

 .  الظروف المؤدية إلى الحاالت السابق ذكرها  •

  لتحــــقق ا -10

هو عبارة عن استخدام طرق وٕاجراءات أو اختبارات باإلضافة إلى تلك الوسائل المستخدمة أنفًا فـي الرصـد 

المطبق مساير للخطة المدونة للنظام أو أن الخطة تحتـاج ) HACCP(والقياس وذلك لتحقق من أن نظام 

  )12 : 2009 ،السمرجي ) ( http://f.zira3a.net( .إلى تعديالت أو إعادة تجديد 
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  ومظاهره   تأثيراتهالمفهوم  ، التكون ، التلوث عبر الثقافات ، : التلوث : المبحث االول 

  )The Pollution Concept  : (مفهوم التلوث:  اوالً 

وهــي بحاجــة إلــى  .خطرهــاأو ال بــل . يعــد التلــوث مــن المشــاكل الكبيــرة التــي يواجههــا اإلنســان  المعاصــر 

ومما يزيد المشكلة تعقيـدًا إن لإلنسـان نفسـه الـدور الواضـح فـي . تظافر الجهود كافة لمعالجتها والحد منها 

عــن تأثيرهــا فــي  فضــالً .  زيــادة خطورتهــا مــن خــالل نشــاطاته المختلفــة التــي أصــبحت تهــدد الحيــاة البشــرية

لطبيعـي للبيئـة ومكوناتهـا المختلفـة الحيـة منهـا وغيـر فـي التـوازن ا الكائنات الحية األخـرى ممـا يحـدث تغيـراً 

  )  73 : 2009، ا����� ( ) 2 : 2011، ���� (  .الحية 

  -:اآلتية ليس هناك تعريف عام مقبول للتلوث ولكن معظم التعاريف تشمل المفاهيم 

 :على انه  التلوثيعرف 

إلـى البيئـة بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة  و الطاقـة الزائـدة مـن قبـل اإلنسـانتقديم الفضالت أ ”هو

. “أفـراد البيئـة أو الـذين لهـم عالقـة مباشـرة بالشـخص المسـبب للتلـوث .  مسببه لألشخاص اآلخرين إضـراراً 

ــذا فــالتلوث نــاتج عــن تكــوين فضــالت  طات بســبب نشــا Surplus Energyأو طاقــة زائــدة  WASTEل

أو مــواد صــلبة أو ســائلة أو طاقــة زائــدة علــى شــكل وقــد تكــون هــذه الفضــالت علــى شــكل غــازي  اإلنســان

  . إشعاع أو حرارة أو بخار أو ضوضاء

 أحيانــاً "  لوجيــاً و باي" حياتنــا فــي وعنــد انتقــال الملوثــات عبــر الهــواء أو المــاء أو األرض قــد تــذوب أو تتركــز 

وتصنف . أو قد تتحول كيمائيًا بالتفاعل مع بعض عناصر البيئة الطبيعية أو مع فضالت أخرى . أخرى 

لمواد أخرى سـواء أكانـت هـذه المـواد حيـة  هذه الفضالت أو الطاقة الزائدة كمواد ملوثة عندما تسبب أضراراً 

  . )  75 : 2009، ا����� ( ) 2 : 2011، ���� (  م غير حيةأ

ر الحاصـل فـي الخـواص الفيزيائيـة والكيمائيـة والبيولوجيـة للهـواء أو التربـة أو يـالتغي ”لتلوث بأنـهكما عرف ا

فــي مجــال نشــاطه اليــومي والصــناعي والزراعــي مســببًا الضــرر  ويترتــب عليــه ضــررًا بحيــاة اإلنســانالمــاء 

 ) www.wikipedia.org(  ) 3 : 2011، ���� ( والتلف لمصادر البيئة الطبيعية 

التغيرات غير المرغوبـة التـي تحصـل فـي محيطنـا أهمهـا التـي تنـتج "وهناك تعريف اخر للتلوث البيئي بأنه 

مـــن نشـــاطات اإلنســـان ومـــن خـــالل التـــأثيرات المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة فـــي تغيـــر شـــكل الطاقـــة ومســـتويات 



 

 وف تـؤثر بصـورة مباشـرة فـي اإلنسـانوهذه التغيـرات سـ" . لكيمائية والطبيعية للكائن الحياإلشعاع والبيئة ا

أو مـــن خـــالل تزويـــده بالمـــاء والزراعـــة والمنتجـــات الحيـــة أو المـــواد الطبيعيـــة أو الممتلكـــات أو مـــن خـــالل 

ــــــــــــــــــة أو اإلعجــــــــــــــــــاب بالطبيعــــــــــــــــــة المجــــــــــــــــــاالت ا (                 ) 4:  2011، ���������������������� ( لترفيهي

www.wikipedia.org  (.  

كــل تغيــر كمــي أو كيفــي فــي مكونــات البيئــة الحيــة وغيــر الحيــة والــذي ال "كمــا عــرف التلــوث البيئــي بانــه 

تستطيع االنظمة البيئية استيعابه من دون ان يختل توازنها والتلوث لهـذا المعنـى متنـوع المسـببات بيولوجيـًا 

، �����  (  مما يسبب في انتشار الملوثـات وبنسـب مختلفـة فـي الهـواء والمـاء والتربـة وياً اأو فيزي اً كيمياويأو 

2011  :5 ( ) �  .)  69:  2009، ا����

انـــه إفســـاد المكونـــات البيئيـــة حيــث تتحـــول هـــذه المكونـــات مـــن عناصـــر مفيـــدة إلـــى "ويعــرف التلـــوث ايضـــًا 

 حيـث تتحـول عناصـر أي نظـام" من دورها في صـنع الحيـاة مما يفقدها الكثير )  ملوثات (عناصر ضارة 

التـي خلقـت لهـا بحيـث ) بالزيـادة والنقصـان ( إلى ملوثات اذا مـا فقـدت كثيـر مـن صـفاتها أو كمياتهـا  بيئي

ـــة تصـــبح فـــي صـــورتها ـــًا للبيئ ـــدة عنصـــرًا ملوث (                                ) 6:  2011، ������� (  الجدي

www.wikipedia.org  (.  

يشــمل اإلخــالل بــالتوازن الطبيعــي لمكونــات "  -:وبــذلك فقــد اتفــق العلمــاء علــى تعريــف تلــوث البيئــة بأنــه 

  .)  81:  2009، ا����� ( ) 7:  2011، ���� ( " البيئة الذي يؤثر في حياة الكائنات الحية 

فيشـمل التـأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة علـى  - pollution damage–إمـا التلـف النـاتج عـن التلـوث 

اإلنسان وبيئته سواء من الناحية الصحية أو األضرار بالنسبة للمواد الزراعية أو الحياة المائية أو المناطق 

ومــن الضــروري ان نميــز بــين الفضــالت وبــين أضــرار التلــوث الناتجــة عــن مصــادر .  أو األشــياء الجميلــة

 وأخيـراً " الفضالت التي يحملها الهواء مثل ثاني أوكسيد الكبريت المنبعث مـن البـراكين " ة أو طبيعية بشري

فـــأن مصـــطلح التلـــوث محـــدد ومعـــرف باألضـــرار التـــي تصـــيب النـــاس الـــذين لـــيس لهـــم عالقـــة بإنتـــاج هـــذه 

                                                                                                                             .    الفضالت وبهذا فان المدخن يستثنى من أضرار الدخان وكذلك العامل إثناء العمل

  

  



 

 .عملية تكون التلوث:  ثانياً 

وهـــذه العمليـــة ذات إجـــراءات  أصـــالً ان التلـــوث هـــو النـــاتج النهـــائي لعمليـــة تتكـــون منهـــا الفضـــالت 

نســتدل و ) 3(ذلــك الشــكل رقــم  مختلفــة وذلــك الخــتالف أنــواع الفضــالت أو اخــتالف أنــواع التلــوث ويوضــح

تـؤثر ي مراحل عديدة من عملية التلـوث و من هذا الشكل على ان هناك عدة طرق للسيطرة على التلوث وف

  . بشكل غير مباشر في األجزاء األخرىطرق السيطرة هذه مباشرة في جزء من العملية وربما 
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 العمليات الطبيعية

  انتاج الطاقة  انتاج البضائع  استهالك البضائع

 فضالت

 فضالت البيوت

  المجاري/ فضالت الشوارع 

  ضوضاء/ فضالت غازية 

 من النشاطات الشخصية والحياتية

  فضالت

  سوائل/ غازات 

  فضالت صلبة/ اشعاع حراري 

 ضوضاء من العمليات الصناعية

  فضالت

  سوائل/ غازات 

  ضوضاء/ فضالت صلبة 

  اشعاع حرارة اضافية ناتجة

 من انتاج الطاقة

  معاملة الفضالت

  رمي الفضالت

  انتشار الفضالت

  تلوث -الناتج 

 استخدام الفضالت مرة اخرى 

 السيطرة والتلوث



 

أن الهـدف هــو إنقــاص إضــرار التلـوث وذلــك مــن خــالل تحديـد كميــة الفضــالت المنتجــة أو معاملــة 

الفضـالت أو حمايـة واختيـار الفضالت بشكل أكثر فاعلية أو من خالل السـيطرة علـى أسـلوب وموقـع دفـن 

  .)  82:  2009،  ا�����( ) 8 : 2011، ���� (  مواقع مناسبة للعناصر الحساسة من التلوث

يحــدث التلــوث نتيجــة إلقــاء النفايــات للــتخلص منهــا ممــا يفســد البيئــة ونظافتهــا بحيــث يحــدث تغيــر 

االيكــالوجي بحيــث تشــمل فعاليــة النظــام وتفقــده وخلــل فــي الموازنــة التــي تــتم بــين العناصــر المكونــة للنظــام 

  . القدرة على التخلص الذاتي من الملوثات بالعمليات الطبيعية

فالتلوث البيئي يعني اإلخالل بالطبيعة وتوازنها ويعني التغير الكمي والكيفـي فـي عناصـر الغـالف 

ـــــــؤدي إلـــــــى عـــــــدم اســـــــتيعاب البيئـــــــة لهـــــــذه المـــــــواد الجديـــــــدة               ) 9  : 2011 ،����������� (  الجـــــــوي بشـــــــكل ي

) �  . ) 69: 2009 ،ا����

  التلوث عبر الثقافات المختلفة:  ثالثاً 

  التلوث ما قبل التاريخ .1

النـار  كـان للجـنس البشـري بعـض التـأثيرات علـى البيئـة فمحاولـة اإلنسـان توليـد الحجـري القـديمالعصـر منذ 

إلـى شـحذ  العصـر الحديـديومع تقدم الـزمن أدت صـناعة األدوات فـي .  سيئة على البيئة كانت تترك اثاراً 

إلــى رقــائق صــغيرة اي محاولــة تصــنيع المعــادن  )Grinding machine metal grinding(المعــادن 

، ونــتج عــن ذلــك تراكمــات  وٕاخــراج الخبــث منهــا لتشــكيلها إلــى صــور يمكــن اســتخدامها فــي الحيــاة اليوميــة

لكــن مــع تقــدم البشــرية  . اً كبيــر  للبيئــة التــي مــن الســهل انتشــارها بــدون تــرك تــأثيراً طفيفــة مــن المــواد الملوثــة 

ولكن في الغالب ساد التوقع أن هذه  . المياه أو األنهار إلى حد ما تلوث مصدر أصبحت النفايات البشرية

(                  )   70:  2009، ا�������������� ( التـــــــــأثيرات يمكـــــــــن أن تتضـــــــــاءل فـــــــــي عـــــــــالم الطبيعـــــــــة

www.wikipedia.org ( .  

  التلوث و الثقافات القديمة .2

والصــين وبــالد فــارس واليونــان  والهنـد فــي مصــرو  لــبالد مـا بــين النهــرينزادت الحضـارات المتقدمــة األولــى 

ممـــا زاد مـــن إنشـــاء المعـــادن المقلـــدة إلشـــعال نيـــران الحطـــب  مـــن اســـتخدام الميـــاه لتصـــنيع الســـلع ، ورومـــا

اتضـح أن تشـكيل المعـادن هـو .  )، والتدفئة ، السباحة على سبيل المثال( ت وألغراض أكثر تفصيالً والجف



 

الســـبب الرئيســـي فـــي خلـــق مســـتويات التلـــوث الهوائيـــة تشـــير العينـــات المـــأخوذة مـــن األنهـــار الجليديـــة فـــي 

فـي  ومـع ذلـك .ة والصـينية ، الرومانيـ غرينالند إلى زيادة التلوث الهـوائي المـرتبط بإنتـاج المعـادن اليونانيـة

        ) 70 : 2009ا�������� ، ( هـــذا الوقـــت مـــن المحتمـــل أن مقيـــاس النشـــاط األعلـــى لـــم يعطـــل الـــنظم البيئيـــة

 )www.wikipedia.org ( .  

  التلوث في العصور الوسطى .3

قـد اعتقـدت أن مـن الممكـن  العصور الوسـطىاألوروبية في أوائل  من المحتمل أن تكون العصور المظلمة

 . ، فــي النشــاط الصــناعي الضــار وعــدم النمــو الســريع للســكان الحــد مــن انتشــار التلــوث علــى نطــاق واســع

خلــق تجــاويف للتلــوث  قــد،  أكثــر داخــل المــدن هالنمــو الســكاني قــرب نهايــة العصــور الوســطى وتركــز  فزيــادة

فــي بعــض األمــاكن كــان مــن الممكــن التعــرف علــى مســتويات تلــوث الهــواء علــى أنهــا ف . بســهولة واضــحة

مـن  المـرضعـدوى  لالنتقـالفـي المراكـز السـكانية وكـان بيئـًة جديـًة  وتلـوث الميـاه،  مسـائل تتعلـق بالصـحة

، وعــدم  كــان الســفر وانتشــار المعلومــات علــى نطــاق واســع أقــل شــيوًعا.  معالجــةال غيــر الفضــالت البشــرية

نشـأ تلـوث الهـواء إلـى  . جود سياق أعم من ذلك للنظـر فـي العواقـب المحليـة وأخـذ التلـوث بعـين االعتبـارو 

كــان التلــوث التعفنــي أو  . حــد كبيــر مــن حــرق الخشــب والــذي كــان مــن الضــروري تهويتــه بصــورة صــحيحة

التلــوث .  جيــداً  اً ، والتلــوث لــم يكــن مفهومــ ولة شــديدةالتســمم مــن مصــدر ميــاه الشــرب النظيفــة مهلًكــا بســه

(                          الطـــــــــــاعون الــــــــــــدبليالتعفنـــــــــــي والتلـــــــــــوث ســـــــــــاهما إلـــــــــــى حــــــــــــد كبيـــــــــــر فـــــــــــي 

www.wikipedia.org ( .  
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وانتشار العمليات الصناعية األساسية شهدت ظهور حضارة بـدأ يكـون لهـا  ان زيادة النمو السكاني تدريجياً 

البيئــي فــي كــان مــن المتوقــع أن تحــدث بــدايات الــوعي .  أكبــر تــأثير جمــاعي علــى المنــاطق المحيطــة بهــا

ــــر تقــــدم ــــات األكث ــــر كثافــــةًا الثقاف ــــي المراكــــز الحضــــرية األكث اإلجــــراءات الرســــمية األولــــى .  ، وخاصــــة ف

أقـدم الكتابـات .  الهـواء الـذي نتنفسـه:  المضمونة التي نشأت في العـالم الغربـي كـان األسـاس الجـذري فيهـا

التـي كتبـت مـا بـين القـرن التاسـع والقـرن  الطبيـة العربيـةالمعروفة والتي اهتمت بـالتلوث كانـت األطروحـات 

 التميمي،  ابن الجزار،  محمد بن زكريا الرازي،  قسطه ابن لوقا،  مثل الكندي، كتبها أطباء  الثالث عشر

عبــد ،  إســحاق إســرائيلي بــن ســليمان،  Jumay، ابــن جمــي  علــي بــن رضــوان،  ابــن ســينا،  المســيحي، 



 

، تلـوث الهـواءمـن المواضـيع ذات الصـلة مثـل  اُ شـملت أعمـالهم عـدد.  وابـن النفـيس،  القـف ، ابـن اللطيـف

لقـد منـع .  لـبعض المحليـات والتقييمـات البيئيـة، سـوء التعامـل، النفايـات الصـلبة، تلـوث التربـة، لوث المياهت

بعـد أن شـكل دخـان الحـرق  1272فـي عـام  لنـدنبـإعالن فـي  الفحم البحريحرق  ملك انكلترا إدوارد األول

األسـماء ألنهـا  هه علـى هـذولكن الوقود كان شائًعا جًدا في انكلترا وقد حصلت األسماء األولى منـ.  مشكلة

يمكـن أن يسـتمر وجـود تلـوث .  من الممكن أن تكون قد نقلـت مـن بعـض الشـواطئ بواسـطة العربـة اليدويـة

، وتوســيع  ، وخصوصــا فــي وقــت الحــق مــن خــالل الثــورة الصــناعية الهــواء وأن يصــبح مشــكلة فــي انكلتــرا

كمــا سـجلت هــذه المدينـة ذاتهــا .  1952ضـرر الــدخان الكثيـف الكبيــر لعـام نطاقهـا فـي اآلونــة األخيـرة مــع 

) Great Stink( التلـوث الشـديدواحدة من الحاالت القصوى في وقت سـابق مـن مشـاكل نوعيـة الميـاه مـع 

بعــد  شــبكة لنــدن للصــرف الصــحي، والتــي أدت إلــى بنــاء  1858فــي عــام ) Thames( نهــر التيمــزعلــى 

.  البيئــة كمــا نعرفــه اليــومالســبب الرئيســي الــذي ولــد منــه تلــوث  الثــورة الصــناعيةكانــت .  ذلــك بفتــرة قصــيرة

الوقــود وغيــره مــن أنــواع  الفحــم الحجــريأثــارت إقامــة عــدد كبيــر مــن المصــانع واســتهالك كميــات هائلــة مــن 

إلـى  والكيميائيـةكبـر حجـم التصـريفات الصـناعية  أضـاف.  بشكل لم يسبق لها مثيل للهواء اً تلوث األحفوري

المـدينتين األمـريكيتين األوليتـين  وسينسـيناتي شـيكاغوكانـت .  زيادة حجم الفضالت البشرية غيـر المعالجـة

مـدن أخــرى فـي أنحـاء الــبالد تعاقبـت حتـى وقــت .  1881 فـي سـن قـوانين لضــمان نظافـة الهـواء فــي عـام 

الضـباب .  مبكر في القرن العشرين عندما أنشـيء مكتـب التلـوث الجـوي لفتـرة قصـيرة برعايـة وزارة الداخليـة

فــي أواخــر األربعينيـــات،  ، بنســـلفانيا ودونــورا  لـــوس انجلــيسالــدخاني الشــديد األحــداث التـــي شــهدتها مــدن 

  . ): www.wikipedia.org (  .)15Fleming, 2006(                  مللعالبمثابة تذكير آخر 
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، فـي أعقـاب الحـرب الذريـة وتجاربـه أثبتـت أخطـار  الحرب العالمية الثانية قضية شعبية بعدالتلوث أصبح 

م فــي الحــدث الكــارثي  1952شــخص فــي لنــدن عــام  8000ثــم قتــل مــا ال يقــل عــن  . التســرب اإلشــعاعي

ــــف العظــــيمالتقليــــدي  ــــدخان الكثي عــــزز هــــذا الحــــدث الكبيــــر بعــــض مــــن أول ) Great Smog( ضــــرر ال

بــدأ التلــوث بلفــت . 1956لعــام ) Clean Air Act( النظيــف قــانون الهــواء،  بيئيــة الحديثــةالتشــريعات ال

، عنـــدما أصـــدر  اتالســـبعيناهتمـــام الـــرأي العـــام فـــي الواليـــات المتحـــدة بـــين منتصـــف الخمســـينيات وأوائـــل 

 Clean Air( قــانون الهــواء النظيــف،  )Noise Control Act( قــانون مكافحــة الضوضــاءالكــونجرس 

Act(  ،قـــانون المـــاء النظيـــف )Clean Water Act (ـــة ـــوطني للسياســـة البيئي ـــانون ال  National( والق



 

Environmental Policy Act(  .أدى الحظـر  . سـاعد سـوء نوبـات التلـوث المحلـي علـى زيـادة الـوعي

من وكالة  َهْدُسننهر في  مخلفات مصانع والذي يفرغ) PCB( المفروض على ثنائي الفينيل متعدد الكلور

يوكســـين علـــى المـــدى الطويـــل دتلـــوث ال . 1974علـــى اســـتهالك أســـماكه فـــي عـــام ) EPA( حمايـــة البيئـــة

)dioxin ( قنـــاة الحـــبفـــي )Love Canal ( 1978فـــي عـــام  يـــاً وطن أصـــبح خبـــراً  1947الـــذي بـــدء عـــام 

ســــاعدت اإلجــــراءات القانونيــــة فــــي  . 1980تشــــريعات الممتــــاز لعــــام ) Superfund( الممتــــازوأدت إلــــى 

) California( كاليفورنيـافـي ) Chromium-6( 6إصـدارات الكـروم لـى التسعينيات فـي تسـليط الضـوء ع

 براونفيلــــــــدتلــــــــوث األرض الصــــــــناعية أدت إلـــــــى ارتفــــــــاع اســــــــم  . البطـــــــل الــــــــذي اشــــــــتهرت ضـــــــحاياه --

)brownfield(  لمدينــةفــي تخطــيط ا، وهــو مصــطلح شــائع اآلن )city planning( . تــم حظــر دي دي .

قـدم .  )Silent Spring( الربيـع الصـامتفي معظم العالم المتقدم بعد كتـاب راشـيل كارسـون ) DDT( تي

، والذي يمكن أن يبقى مشًعا  )radioactive contamination( التلوث اإل شعاعيتطور العلوم النووية 

معهــد ، مــن قبــل  )Karachay )Lake Karachayتــم تســمية بحيــرة  . وفتاًكــا لمئــات اآلالف مــن الســنين

، وكـان يسـتخدم بمثابـة  علـى األرض" المكان األكثر تلوثـاً "بـ ) Worldwatch Institute( الرصد العالمي

الخمسينيات والستينيات قد تحصل منطقة تشيليابينسك موقع يتخلص من خالله االتحاد السوفياتي في فترة 

علــى هــذا  المكــان األكثــر تلوثــاً "فــي اتحــاد الجمهوريــات االشــتراكية الســوفياتية علــى المركــز الثــاني بكونهــا 

،  )Cold War( الحـرب البـاردةفحصـها فـي ) Nuclear weapons( أكملـت األسـلحة النوويـة". الكوكـب

حصـــيلة عـــدد  . فـــي مراحـــل مبكـــرة مـــن تطورهـــا، خاصـــة  بـــالقرب مـــن المنـــاطق المأهولـــة بالســـكان وأحيانـــاً 

ونمو هذا العدد منذ ذلك الحين فـي فهـم التهديـد الحـرج الـذي تشـكله القـوة اإلشـعاعية  السكان األكثر تضرراً 

لــه مضــاعفات محظــورة الرتباطــه  اً كــان أيضــ) radioactivity( النشــاط االشــعاعيعلــى الصــحة البشــرية 

، إال أن  الرعايـة الفائقـة التـي تعطـى لهـذه الصـناعة على الرغم من.  )nuclear power( بالطاقة النووية

تشــكل ) Chernobyl( وتشــيرنوبيل ثــري مايــل آيلنــدالكــوارث المحتملــة التــي حــدثت مثــل تلــك الحــوادث فــي 

قبـل ) nuclear testing( التجـارب النوويـةواحـد مـن الموروثـات التـي تركتهـا  . من عـدم الثقـة اً عام اً شبح

 اإلشـعاعات الخلفيـةكـان أن رفـع مسـتويات  )most forms were banned( أن تحظـر معظـم أشـكالها

)background radiation(  .أموكــو كــاديز، مثــل نســف  أظهــرت الكــوارث الدوليــة )Amoco Cadiz (

، أظهـرت هـذه األحـداث 1984  فـي عـام وكارثـة بوبـال 1978فـي عـام  البريطانيناقلة نفط قبالة الساحل 

محــدودة الالعالميــة حجــم الجهــود المرغوبــة للتصــدي لهــا البنيــة الطبيعيــة للغــالف الجــوي والمحيطــات غيــر 

فـي اآلونـة  . تعذرت اجتناب مسببات وجود آثار التلوث على مسـتوى الكـوكبي مـع قضـية التحـذير العـالمي



 

الملوثـــات ) (persistent organic pollutant( الملوثـــات العضـــوية الثابتـــةاألخيـــرة وصـــف مصـــطلح 

) PBDE( االثيـر ثنـائي الفينيـل متعـدد البـروموعـة مـن المـواد الكيميائيـة مثـل مجم) POPالعضوية الثابتـة 

، وقـد اكتشـفت فـي  لعدم وجـود بيانـات تجريبيـة اً نظر  اً ٕان كانت آثارها ال تزال أقل فهمو  . وغيرها) PFC(و

، ممــا يــدل علــى  القطبيــة الشــمالية ، مثــل المنطقــة لبعيــدة عــن النشــاط الصــناعيامختلــف األمــاكن البيئيــة 

األدلــة المتزايــدة علــى .  مــن اســتخدامها علــى نطــاق واســع التــراكم األحيــائي ونشــرها بعــد فتــرة وجيــزة نســبياً 

ـــــــــي والعـــــــــالمي ـــــــــوث المحل ـــــــــة، وزيـــــــــادة معرفـــــــــة العامـــــــــة مـــــــــع مـــــــــرور الوقـــــــــت أثـــــــــارت  التل  حمايـــــــــة البيئ

)environmentalism (والتـي تسـعى للحـد مـن عـادة تـأثير اإلنسـان علـى البيئـة بيئـةوحركة الدفاع عن ال 

) �  .)  www.wikipedia.org(                    )  245-238 : 2009 ،ا����

  مظاهر التلوث البيئي :  اً عراب
وتتمتـع هـذه . علـى أنهـا مجموعـة الـنظم الطبيعيـة التـي يعـيش فيهـا اإلنسـان  Environmentتعرف البيئة 

النظم في ما بينها بوجود توازن  يسمى بالتوازن البيئي وهذا التوازن هو الذي يحفـظ لكـل جزئيـة فـي النظـام 

يعمـل وفـي حـال حـدوث إخـالل بهـذا التـوازن فـان النظـام البيئـي بجميـع جزيئاتـه . إمكانية وجودها وازدهارها

  ) 1 : 2011 ،عبندة ()  15:  2009 ،ا����� ( . على إعادة التوازن

  : ومن أهم مظاهر التلوث 

 (green house affect)ظاهرة البيت الزجاجي  -1  

من أهم هذه الغازات ثاني أكسيد (عن تركيزها الطبيعي في الغالف الغازي إن زيادة تركيز بعض الغازات  

األرضي من التسرب إلى الفضاء الخـارجي حيـث أن اإلشـعاع الحراري يعمل على منع اإلشعاع ) الكربون 

 زيتميــ. ه الحــرارة باتجــاه الفضــاء الشمســي يعمــل علــى تســخين األرض والتــي بــدورها تقــوم علــى إشــعاع هــذ

لإلشعاع الشمسي ولكنه غير نفاذ لإلشعاع األرضي مما يعمل على تدفئة جـو  ثاني أكسيد الكربون بنفاذية

األرض عن طريق حجز جزء من اإلشعاع األرضي ولكـن فـي حـال زيـادة تركيـز ثـاني أكسـيد الكربـون فـان 

الحصة المحتبسة داخل الغالف الغازي سوف تزيد مما يعمل على زيـادة حـرارة األرض وبالتـالي تغييـر فـي 

عالمي وزيادة في منسوب مياه البحار على حساب جليد األقطاب وهناك الكثير من الظـواهر التـي المناخ ال

  .  تؤكد مثل هذا السيناريو 



  ،2011  :2 (  

ينتج عن بعض صناعات التبريد وغـازات الـدفع وٕاطفـاء الحرائـق و مخلفـات الطيـران النفـاث العادمـة بعـض 

أو الفريونــات والتــي تتفاعــل مــع غــاز األوزون 

)O2. ( األوزون فـــي  تـــتلخص مهمـــة

إياهــا مــن الوصــول لســطح  األشــعة فــوق البنفســجية مانعــاً 

إلــى ســطح ) UV(وصــول األشــعة فــوق البنفســجية 

  .باإلضافة لخطرها على صحة البشر 

 : 4) (Barth & Titus , 2008 : 10) (عبندة 

    ozone depletionاستنزاف األوزون   

ينتج عن بعض صناعات التبريد وغـازات الـدفع وٕاطفـاء الحرائـق و مخلفـات الطيـران النفـاث العادمـة بعـض 

أو الفريونــات والتــي تتفاعــل مــع غــاز األوزون ) CFC( تســمى بمركبــات الكلوروفلوروكربــون

(الموجـــود فـــي طبقـــة الستراتوســـفير محولـــة إيـــاه إلـــى أكســـجين 

األشــعة فــوق البنفســجية مانعــاً  الجــزء االعظــم مــن الستراتوســفير فــي امتصــاص

وصــول األشــعة فــوق البنفســجية  .األرض وهــذا ســبب ارتفــاع الحــرارة فــي الستراتوســفير 

باإلضافة لخطرها على صحة البشر  األرض سوف يؤدي إلى زيادة الحرارة أيضاً 

Hudson & Reed , 2010 : 8 ) (7:  2012، الربيعي (  

CCL3F                             CL + CCL2F  

CL + O3                               

CLO + O                              

 

 2012 ،الربيعي (

استنزاف األوزون   -2   

ينتج عن بعض صناعات التبريد وغـازات الـدفع وٕاطفـاء الحرائـق و مخلفـات الطيـران النفـاث العادمـة بعـض 

تســمى بمركبــات الكلوروفلوروكربــونالمركبــات التــي 

)O3 ( الموجـــود فـــي طبقـــة الستراتوســـفير محولـــة إيـــاه إلـــى أكســـجين

الستراتوســفير فــي امتصــاص

األرض وهــذا ســبب ارتفــاع الحــرارة فــي الستراتوســفير 

األرض سوف يؤدي إلى زيادة الحرارة أيضاً 

)Hudson & Reed , 2010 : 8

CCL3F                             CL + CCL2F

                   CLO + O2  

                  CL  +   O2 

  



 

هناك الكثير مـن الدراسـات تؤكـد تآكـل طبقـة األوزون وخاصـة فـوق القطـب الجنـوبي وان اسـتمر تآكـل هـذه 

الطبقــة بــنفس المســتوى فــان خطــر األشــعة فــوق البنفســجية علــى الغابــات واألحيــاء البحريــة ســوف يتصــاعد 

  ) 3:  2011، عبندة ( .المرجانية التي تعتبر مصدر رئيسي ألكسجين البحار  الحدودوخاصة 

  

                                 

  

  

  

  

  

 Sea surface temperature rising)(ارتفاع حرارة مياه البحار  -3

لوحظ في األعوام األخيرة أن هناك سنوات تسجل فيها درجات حرارة مياه البحار والمحيطات أرقام 
السابقة دور في هذا كما لوحظ أن هناك ارتباط أعلى من المعدالت المعتادة ويعتقد أن لكثير من الظواهر 

 .واضــح بـــين هـــذا االرتفـــاع وبــين بعـــض الظـــواهر الجويـــة المــدمرة مثـــل األعاصـــير والفيضـــانات والجفـــاف 
  ) 4:  2011، عبندة (

وهــي ارتفــاع حــرارة ســطح المحــيط قبالــة تشــيلي  ) Nino(مـن أشــهر هــذه المشــاهدات ظــاهرة النينــو 
ولقــد ارتــبط النينــو باألعاصــير فــي منطقــة )  Nina( عكســها هــي ظــاهرة النينــا بشــكل أعلــى مــن المعتــاد و 

في منطقـة شـرق المتوسـط ال يوجـد إثبـات . األطلسي وحدوث الجفاف في مناطق أمريكا الجنوبية الداخلية 
مرتبطة بحرارة وهي )  NAO(  على تأثر المنطقة بظاهرة النينو ولكن ترتبط أمطار المنطقة بظاهرة الناو 

  . مياه األطلسي أيضاً 
)Bart & Titus , 2008 : 11)  (Hammer , 2010 : 106 (  



 

 

   (acid rain) المطر الحمضي -4

ينتج عن حرق الوقود األحفوري العديد من الغازات السامة مثل اكاسيد الكربون والنيتروجين والكبريـت  

مـن المعـروف أن األمطـار . والتي بدورها تذوب في قطرات المطر مسببة ما يسمى بالمطر الحمضي 

ض الـرقم الحمضية تعمل على تآكل الغابات كما أن سقوط مثل هذا المطر في البحـار يعمـل علـى خفـ

فــي األردن ربمــا .للميــاه ممــا يــؤثر ســلبا علــى الكائنــات البحريــة وخاصــة المرجــان)  PH(الهيــدروجيني 

  . تعمل مثل هذه األمطار على تسريع معدل تآكل اآلثار والتي تعتبر مصدر دخل رئيسي 

)Broecker , 2010 : 13) ( 7:  2010، الربيعي (  

  CO2+H2O+sun energy                               H2CO3  حامض الكاربونيك

  دور األرصاد الجوية :  خامساً 
ارتبطـــت علـــوم البيئـــة والتلـــوث بعلـــم األرصـــاد الجويـــة شـــانها شـــأن العلـــوم األخـــرى كالزراعـــة والميـــاه وذلـــك 

إن .  للتــداخل الكبيــر الواضــح والملحــوظ بــين أنظمــة الجــو وتجــول الملوثــات ممتطيــة دورة الريــاح والميــاه 

يجعـل منهـا وسـيلة مراقبـة   امتالك دوائر األرصاد الجوية في العالم لعدد كبير مـن محطـات مراقبـة الطقـس

فعالة لعناصر البيئة كما وجود منظمة دوليـة لرعايـة وتنظـيم عمـل دوائـر األرصـاد الجويـة فـي العـالم سـاعد 

المــدار  ) SAF-O3( فــي تأســيس الكثيــر مــن بــرامج مراقبــة البيئــة فــي العــالم ومــن أهمهــا برنــامج األوزون 

مراقبــــــة كيميــــــاء الجــــــو التابعــــــة لمنظمــــــة األرصــــــاد  مــــــن قبــــــل دائــــــرة األرصــــــاد الجويــــــة الفنلنديــــــة وبــــــرامج



 

، عبنــدة (        . global atmospheric watchوالتــي تمــارس عملهــا تحــت اســم ) WMO(العالميــة

2011  :5-6 (  

ذات قـدرات انحـالل ) عالمية وٕاقليميـة(إن وجود نماذج عددية للتنبؤ بالطقس بشقيها قصير وطويل المدى  

جبــارة لــدى كثيــر مــن دوائــر األرصــاد الجويــة فــي العــالم اســهم فــي تفعيــل بــرامج البحــث فــي مجــال محاكــاة 

ناقوس الخطر بالنسبة للكثير من الواقع والتنبؤ بالمستقبل ولقد كان لنتائج هذه البرامج األثر األكبر في دق 

 , Mitchell(.  القضـايا البيئيـة والتـي أصـبحت فيمـا بعـد علـى رأس أولويـات الـدول والمنظمـات الدوليـة 

2011 : 112(  

  :اساليب التخفيف من اثار التلوث :  سادساً 
  : هناك عدد من االساليب والوسائل التي تحدد من االثار الضارة للتلوث البيئي اهمها 

 )6:  2011، عبندة () 12 – 10:  2012، الربيعي (          

ـــى مصـــادر الطاقـــة  -1 ـــدء فـــي التوجـــه فـــي االعتمـــاد عل ـــى الوقـــود االحفـــوري والب تقليـــل االعتمـــاد عل
  .المتجددة  مثل طاقة الشمس والرياح والكتلة اإلحيائية 

دء باالعتمــاد علــى تقليــل االعتمــاد علــى المــواد الكيماويــة مثــل المبيــدات واألســمدة والمنظفــات والبــ -2
  .األسمدة الطبيعية وطرق المكافحة الحيوية ومنظفات قابلة للتحلل 

لــدى العديــد مــن النــاس مــن خــالل  الســلوك غيــر الســويتغييــر العــادات االســتهالكية ونمــط الحيــاة  -3
  .زيادة الوعي البيئي وتنمية روح المواطنة واالنتماء 

بــات وصــيد األســماك وغيــر ذلــك والتوجــه نحــو التوقــف عــن اســتنزاف المصــادر الطبيعيــة مثــل الغا -4
 .االعتدال في ذلك 

 .تنقية المياه العادمة قبل تصريفها للبحار  -5
  . أنها متوفرة التوقف عن إنتاج الغازات الضارة باألوزون والبحث عن بدائل علماً  -6
تحفيـز العمل على سن تشريعات وقوانين قادرة على ردع المخالفين والمسيئين للبيئة والعمل علـى  -7

  .التعاون الدولي في هذا المجال من خالل وضع اتفاقيات عالمية وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر
Mitchell , 2011 : 64)(  

  

  



 

  انواع التلوث: المبحث الثاني 

  Air Pollution -:تلوث الهواء:  اوالً 

قبــل الخـــوض فـــي موضــوع تلـــوث الهـــواء يجـــدر أن نلقــي نظـــرة ســـريعة علـــى الغــالف الجـــوي أو مـــا يســـمى 
بـــالهواء وتتكـــون مـــن عـــدة مئـــات مـــن الكيلـــومترات فـــوق ســـطح األرض ويتكـــون الغـــالف الجـــوي مـــن ثـــالث 

  ) 5 : 2012 ،العباسي ) ( 2  : 2012الربيعي ، (:  طبقات

وهــي الطبقــة التــي تحــدث فيهــا معظــم التغيــرات الجويــة وهــي التــي  Troposphere التربوســفير •
  .  فوق سطح األرض وتتركز أنشطة اإلنسان أو الحياة فيها

 80إلى  20وهي الطبقة التي فوق التربوسفير وتمتد من ارتفاع  Stratosphere االستراتوسفير •
كــم وال توجــد تقلبــات جويــة فــي هــذه الطبقــة وبهــا طبقــة األوزون التــي تحمــي ســطح األرض مــن 

 .  مخاطر األشعة فوق البنفسجية
إلـــى  80وهـــي الطبقـــة التـــي فـــوق االستراتوســـفير وتمتـــد مـــن ارتفـــاع  Ionosphere األيونوســـفير •

  .  يومكم وتتميز هذه الطبقة بخفة غازاتها ويتركز فيها الهيدروجين والهل 360

 %0.9كسـجين وحـوالي و أ %21نيتـروجين  % 78إن الهواء الجوي الجاف النقي الغير ملوث يتكون مـن 
غــاز أرجــون والبقيــة عبــارة عــن تراكيــز شــحيحة مــن ثــاني أكســيد الكربــون والنيــون و الهليــوم والهيــدروجين 

  .  وغيرها باإلضافة إلى ذلك يحتوي على بخار الماء

ي  وجود مواد في الهواء بتركيزات مختلفة تكون ضارة بصحة اإلنسـان أو الحيـوان لذا فان تلوث الهواء يعن
 .  أو النبات أو التربة أو البيئة

  : مصادر تلوث الهواء  - 1

  ) 6:  2012 ،العباسي ) (  3 : 2012 ،الربيعي ( -:هناك مصدرين لتلوث الهواء 

   -:مصادر طبيعية:   1-1

يتسبب في حدوثها ويصعب التحكم بها وهي تلك الغازات الناتجة من  وهذه ال دخل لإلنسان بها أي أنه لم
البــراكين وحرائــق الغابــات واألتربــة الناتجــة مــن العواصــف وهــذه المصــادر عــادة تكــون محــدودة فــي منــاطق 

ومن األمثلة لهذه الملوثات الطبيعية .  معينة ومواسم معينة وأضرارها ليست جسيمة إذا ما قورنت باألخرى
 :  



 

ت ثاني أكسيد الكبريت ، فلوريد اإليدروجين ، وكلوريد اإليـدروجين ، المتصـاعدة مـن البـراكين غازا  -أ 
  . المضطربة 

  .  أكاسيد النيتروجين الناتجة عن التفريغ الكهربي للسحب الرعدية   -ب 
كبريتيد الهيدروجين الناتج من انتزاع الغاز الطبيعي من جوف األرض أو بسبب البراكين أو تواجد   - ج 

  .  البكترية الكبريتية
  .  غاز األوزون المتخلق ضوئيًا في الهواء الجوي أو بسبب التفريغ الكهربي في السحب  -د 
  .  تساقط األتربة المتخلفة عن الشهب والنيازك إلى طبقات الجو السطحية  - ه 
األمــالح التــي تنتشــر فــي الهــواء بفعــل الريــاح والعواصــف وتلــك التــي تحملهــا المنخفضــات الجويــة   -و 

 .  وتيارات الحمل الحرارية من التربات العارية
 . حبيبات لقاح النباتات   - ز 
الفطريــات والبكتريــا والميكروبــات المختلفــة التــي تنتشــر فــي الهــواء ســواء أكــان مصــدرها التربــة أو   - ح 

 . نتيجة لتعفن الحيوانات والطيور الميتة والفضالت اآلدمية 
ي بعـض تربــات وصــخور القشـرة األرضــية وكــذلك المـواد ذات النشــاط اإلشــعاعي كتلـك الموجــودة فــ  - ط 

 .  الناتجة عن تأين بعض الغازات بفعل األشعة الكونية

  :  طبيعيةغير مصادر   2- 1

وهي التي يحدثها أو يتسبب في حـدوثها اإلنسـان وهـي أخطـر مـن السـابقة وتثيـر القلـق واالهتمـام حيـث أن 
و . الهـواء الطبيعـي وكـذلك فـي التـوازن البيئـيمكوناتها أصبحت متعددة ومتنوعة وأحدثت خلـًال فـي تركيبـة 

استخدام الوقـود فـي الصـناعة ، و وسـائل النقـل : باإلمكان تخفيض الضرر الناتج عنها واهم تلك المصادر
  ) 3 : 2012 ،جابر ) (  4 : 2012، الربيعي (. البرى والبحري والجوى ، والنشاط اإلشعاعي

  :  أضرار تلوث الهواء على اإلنسان  3- 1

  ) 8:  2012، العباسي ) (  4 : 2012 ،الربيعي ( :�",!ث ا��!اء /�ة اU'ار /,* <�� ا��#�ن اه��� 

  : غاز أول أكسيد الكربون   - أ

ويصـــدر مـــن عـــوادم .  هـــو غـــاز لـــيس لـــه لـــون وال رائحـــة ومصـــدرة عمليـــة االحتـــراق الغيـــر كامـــل للوقـــود
وهـو أخطـر أنـواع تلـوث الهـواء وأشـدها سـمية علـى . السيارات ومن أحترق الفحم أو الحطـب فـي المـدافئ 

لـوبين وبـذلك يمنـع كلوبين مكونًا كربوكسي هيمو كيمو يتحد أول أكسيد الكربون مع اله . اإلنسان و الحيوان
.  لــوبين وفــي هــذه الحالـة يحــرم الجســم مـن الحصــول علــى األوكســجينكاألكسـجين مــن االتحــاد مـع الهيمو 



 

من أول أكسيد الكربون  0,01%تركيزه في الهواء المستنشق فتركيز عل»وتعتمد سمية أول اوكسيد الكربون 
و   dyspnoeaشـعور بالتعـب وصـعوبة التـنفس : لـوبين ويـؤدي إلـى كمن كربوكسـى هيمو  20% يعادل 

   .  Noises in the earsطنين في األذن 

: لــوبين ويــؤدي إلــى كمــن كربوكســي هيمو  50%مــن أول أكســيد الكربــون يعــادل  %0.1فــي حــين تركيــز 
ارتخاء في عضالت الجسـم وبـذلك ال يسـتطيع المصـاب المشـي خـارج المكـان  ضـعف , ضعف في القوة 

غثيــان وقــيء ،    ،  Dimness of visionونقــص فــي الرويــة  ، Impaired hearingفــي الســمع 
 Rapid, weakانخفاض ضغط الدم ، وانخفـاض فـي الحـرارة ، ازديـاد النـبض مـع ضـعف فـي إحساسـه 

pulse  وأخيرًا اإلغماء والوفاة خالل ساعتين .  

  .  إذن النتيجة النهائية الوفاة لمن يتسمم بهذا الغاز ولذلك تتضح خطورته

  : غاز ثاني أكسيد الكربون   -  ب

زيادته تؤدي إلى صعوبة في التـنفس والشـعور باالحتقـان مـع تهـيج لألغشـية المخاطيـة والتهـاب القصـبات 
  .  الحلقالهوائية وتهيج 

وتجدر اإلشارة الى أن اإلسراف في استخدام الوقود وقطع الغابات أو التقليل من الساحات الخضراء ساهم 
في ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو والذي قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة األرض وهو ما 

  ) 9:  2012، العباسي ) (  5 : 2012، الربيعي (. يعرف باالحتباس الحراري 

  : غاز كبريتيد الهيدروجين   -ج

   هو غاز ذو رائحة تشـبه البـيض الفاسـد ويتكـون مـن تحلـل المـواد العضـوية مثـل ميـاه الصـرف الصـحي 
sewage    وهو غاز سام وقاتل وال يختلف عن أول أكسيد الكربون أو سيانيد الهيدروجين حيث يتحد مع

ولـه . لجسـماألكسجين الذي يصل الـى األنسـجة واألعضـاء األخـرى مـن الوبين الدم محدثًا نقصًا في كهيمو 
  ) 10 : 2012، العباسي ) (  6 : 2012، الربيعي (: التأثيرات التالية 

  . يؤثر هذا الغاز على الجهاز العصبي المركزي  )1
  . يثبط عملية األكسدة الخمائرية مما يؤدي إلى حدوث اضطراب وصعوبة في التنفس  )2
  . يسبب خمول في القدرة على التفكير  )3
  .  يهيج ويخشن األغشية المخاطية للجهاز التنفسي وملتحمة العين )4



 

  :  غاز ثاني أكسيد الكبريت  -د

مضـــي يعتبـــر مـــن أخطـــر ملوثـــات الهـــواء فـــوق المـــدن والمنشـــآت اغـــاز ثـــاني أكســـيد الكبريـــت هـــو غـــاز ح
وزيت البترول وأيضًا بعض البـراكين تطلـق هـذا الغـاز ويتكون من احتراق أنواع الوقود كالفحم .  الصناعية

ويعتبـــر غـــاز ثـــاني أكســـيد الكبريـــت أحـــد عناصـــر مكونـــات األمطـــار علـــى ســـطح األرض فيلـــوث التربـــة .  
ويخـتلط بالضـباب .   بـالتوازن البيئـي وبذلك يسـبب إخـالالً ,  والنباتات واألنهار والبحيرات والمجاري المائية

 2012، العباسـي (  ) 5:2012، الربيعـي(.  محدثًا أضرار بالغة كما أشرنا إلى ذلـكالدخاني فوق المدن 
: 11 ( 

  :  أضرار غاز ثاني أكسيد الكبريت

  . يؤثر على الجهاز التنفسي لإلنسان محدثًا اآلم في الصدر  )1
  . التهاب القصبات الهوائية وضيق التنفس  )2
  . كيز العالية تسبب تشنج الحبال الصوتية وقد تؤدي إلى تشنج مفاجئ واختناق االتر  )3
  . التعرض الطويل للغاز يؤثر على حاسة التذوق والشم وٕالى التصلب الرئوي  )4
  . يسبب تهيج العيون وكذلك الجلد  )5
  . مضية ايسبب األمطار الح )6

  : غاز ثاني أكسيد النتروجين  -ـه

النتــروجين تنــتج مــن احتــراق المركبــات العضــوية وأيضــا مــن عــوادم الســيارات هــذا الغــاز وغيــره مــن أكســيد 
مض امضــًا قويــًا هــو حــاوالشــاحنات وبعــض المنشــآت الصــناعية وهــو يكــون مــع بخــار المــاء فــي الجــو ح

(    وعند وصوله مع بقية اكاسيد النيتروجين إلى طبقات الجو العليـا . مضيةاالنتريك ويسبب األمطار الح
(                    )  5 : 2012، الربيعــي ( .يحــدث كثيــرًا مــن الضــرر لهــذه الطبقــة ) ون طبقــة األوز 

   )12  : 2012،العباسي 

  : أضرار غاز ثاني أكسيد النيتروجين 

يـــؤدي إلـــى تهـــيج األغشـــية المخاطيـــة للمجـــاري التنفســـية ويســـبب أضـــرار فـــي الرئـــة مثـــل  -1
pulmonary edema   

 . المخاطية للعينلى تهيج األغشية ويؤدي إ -2
  . مضية اويحدث ضررًا في طبقة األوزون ، و يكون األمطار الح -3



 

  : الرصاص   -و

 tetra-ethylيضاف الرصاص للبنزين وقود السيارات لزيادة معدل األوكتان ويتم ذلك ويتم ذلك بإضافة 
lead يخرج الرصـاص مـن عـوادم السـيارات إلـى الهـواء محـدثًا . وهذا هو البنزين المحتوي على الرصاص

  ) . المرصص (        تلوثًا به وخاصة في المدن المزدحمة والتي تستخدم وقود أو البنزين به رصاص 

  ) 12:  2012، العباسي ) (  6 : 2012، الربيعي (: أضرار الرصاص 

  يسبب الصداع والضعف العام وقد يؤدي للغيبوبة وٕالى حدوث تشنجات قد تؤدي للوفاة  )1
  .  مض البوليك وتراكمه في المفاصل والكلىا يؤدي إلى إفراز ح )2
  . لوبين في الجسم كيقلل من تكوين الهيمو  )3
 . يحل محل الكالسيوم في أنسجة العظام  )4
 . يؤدي إلى القلق النفسي والليلي   )5
 . العقلي لدى األطفال يسبب التخلف  )6
  . تراكمه في األجنة يؤدي إلى تشوه الجنيين وٕالى إجهاض الحوامل  )7

لكــن كثيــرًا مــن الــدول تنبهــت لــذلك وبــدأت تســتخدم بنــزين خــالي مــن الرصــاص للتقليــل مــن مخــاطر تلــوث 
  .  الهواء بالرصاص

  : مركبات الكلورو فلورو كربون  -ز

التي تحمل المبيدات أو بعـض مـواد  aerosolتنتج هذه المركبات من صناعات عديدة أهمها األيروسول 
تصـفيف الشــعر أو مزيــل روائــح العــرق وكــذلك يمكــن اســتخدام مركبــات الكلورفوروكربــون علــى هيئــة ســائل 

غيـر كامـل يـؤدي إلـى كما أن إحراق النفايات المنزلية إحراق . في أجهزة التكيف والتبريد ثالجات المنازل 
  . انتشار هذه المركبات في الجو 

وتقـدر كميـة هـذه .  كم فـوق المنـاطق القطبيـة18يوجد تركيز من هذه المركبات في طبقات الجو على بعد 
هـــذه المركبـــات لطبقـــة  وعنـــد وصـــول. المركبـــات التـــي تنطلـــق فـــي الجـــو بمـــا يزيـــد علـــى مليـــون طـــن ســـنوياً 

التي بها طبق األوزون فإنها تتحلل بفعل األشعة الفوق بنفسـجية الموجـودة  stratosphereر ياإلستراتوسف
كســجين وبــذلك تســاعد و فــي الشــمس إلــى ذرات الكلــور والفلــور التــي تقــوم بمهاجمــة األوزون وتحويلــه إلــى أ

على تحطيم طبقة األوزون ولقد تنبهـت العديـد مـن الـدول لخطـورة هـذه المركبـات وبـدأت بعضـها فـي حظـر 
وهنــاك . 1982مثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة والســويد وكنــدا والنــرويج وغيرهــا وذلــك منــذ عــام  إنتاجهــا



 

محاوالت الستبدالها بمواد نافعة أخرى من بينها استعمال خليط من غـاز البيوتـان والمـاء ويطلـق عليـه اسـم 
) (  6 : 2012 ،الربيعـــــي (                  .وال تحتـــــوي علـــــى الكلـــــور و الفلـــــور aquasolاكواصـــــول 

  ) 13:  2012، العباسي 

  :  بعض الشوائب والمواد العالقة  -ح

ـــزرنيخ  كثيـــر مـــن المصـــانع تطلـــق أبخـــره فـــي الجـــو تحتـــوي علـــى مركبـــات شـــديدة الســـمية مثـــل مركبـــات ال
كمــا تحمـــل معهــا بعــض المعـــادن الثقيلــة كـــالزئبق والرصــاص والكـــادميوم . والفوســفور والكبريــت والســـلينوم 

هــذا التلــوث  وغيرهــا وتبقــي هــذه المــواد الشــائبة معلقــة فــي الهــواء علــى هيئــة رذاذ أو ضــباب خفيــف ويكــون
، الربيعـي (                             . واضحًا حول المصانع ولكن قد تحمله الرياح إلى أماكن أخرى 

  ) 14:  2012، العباسي ) (  6 : 2012

والبحار عندما تهب عليها رياحًا قوية تحمل بعض األمالح الذائبة على هيئة رذاذ أو بخار دقيق من الماء 
طويلـــة داخـــل الشـــواطئ وتحمـــل هـــذه الشـــوائب فـــي طبقـــة التربوســـفير ثـــم تعـــود وتســـقط علـــى إلـــى مســـافات 

وفتـــرة تحليـــل الجليـــد القطبـــي وهـــو انـــه يحتـــوى علـــى أمـــالح الكلوريـــدات .  األرض مـــع األمطـــار أو الجليـــد
ألمـالح ال والنترات والكبريتات للعديد من المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وهذه ا

وأيضــًا وجــد فــي الجليــد شــوائب مثــل النحــاس والحديــد والزنــك والكوبالــت والرصــاص . تتــوفر إال فــي البحــار 
) (  7 : 2012، الربيعــي (                                   .جــه مــن النشــاط الصــناعي يوالبــد أنهــا نت

  )14  : 2012، العباسي 

  : الكائنات الدقيقة أو الميكروبات  -ط

تنتشر في الهواء أنوع عديدة من البكتريا والفطريات في حالة سـاكنة وتصـيب اإلنسـان إذا تـوفرت الظـروف 
 , Yersina , Streptococcus , Mycobacteriumومـــن أجنـــاس البكتريـــا . المالئمـــة 

Corynebactrium ,  أما الفطريات Pentium , Candida , Aspergillus  ويعتبر فيروس األنفلـونزا
تســتخدم الميكروبـــات فــي الحـــروب الجرثوميــة لســـهولة انتشــارها فـــي  .ثــر الفيروســات انتشـــارًا فــي الهـــواء أك

اكة باإلنسان ومن اشـهر هـذه الميكروبـات فـي وقتنـا الحاضـر الجمـرة الخبيثـة التـي الهواء وتسبب أمراضًا فتّ 
 Pasture plagueن ويمكن انتشار غيرهـا عـن طريـق الهـواء مثـل الطـاعو  Bacillus anthraxتسببها 

Upsets  والجـدري الـذي يسـببه فيـروسSmall pox  .) 2012، العباسـي ) (  7 : 2012، الربيعـي  :
15 (  

   . Pollution Air Indoor )الهواء الداخلي ( أضرار تلوث الهواء داخل المباني  - 2



 

مـن وقـتهم فـالكثير يعملـون  % 90 – 80كثير من الناس يقضون وقتًا طويًال داخل المباني قد يصل إلـى 
كثيـــر مـــن النـــاس  اويـــأكلون وينـــامون ويشـــربون داخـــل المبـــاني التـــي يكـــون دورة الهـــواء مغلقـــًا وهـــذا مـــا دعـــ

ومنــذ الســبعينات بــدأ الضــوء يتســلط علــى تلــوث . يعتقــدون أن تلــوث الهــواء الــداخلي أخطــر مــن الخــارجي 
دخين السـجائر و المعسـالت ، األبخـرة الناتجـة مـن الهواء الداخلي ومن أهم مصادر تلوث الهواء الداخلي ت

باإلضـــافة إلـــى . وفـــي مجتمعنـــا البخـــور الـــذي يســـتخدم بكثـــرة داخـــل المبـــاني االصـــباغالمفروشـــات أو مـــواد 
  )15 : 2012، العباسي ) (  7 : 2012، الربيعي (. الفريون الناتج من أجهزة التكييف 

 radioactive gasوهــو غــاز نشــط إشــعاعيًا  Radonوفــي الواليــات المتحــدة وجــد أن غــاز الــرادون 
وهنــاك أيضــًا بعــض الميكروبــات أو الكائنــات الدقيقــة التــي  . الســراديبوينبعــث مــن األرض ويتواجــد فــي 

  . تلوث الهواء الداخلي 

   -: Acid rain الحامضية األمطار - 3

الهيـدروجين وأكاسـيد النيتـروجين مضية من تلوث الهواء بثاني أكسـيد الكبريـت وكبريتيـد اتنتج األمطار الح
الناتجة من حرق كميات ضخمة من الوقود في المصانع وتحملها الرياح إلى مسافات بعيدة كل البعد عن 

مضـية ويعتقــد أن غــاز ثــاني اال توجــد فكــرة واضــحة عـن تكــون األمطــار الح .المصـدر الــذي خرجــت منـه 
   -: ياتيأكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين تتفاعل مع بخار الماء الموجود في الجو كما 

SO2 + O2 ½   SO3 + H2O   H2SO4   

NO2 + H2O   HNO3  

CO2 + H2O    HCO3      

وتبقــى هــذه األحمــاض معلقــة فــي الهــواء علــى هيئــة رذاذ وتســقط مــع األمطــار، وفــي البلــدان قليلــة األمطــار 
علــى ســطح األتربــة العالقــة فــي الهــواء وتتســاقط معهــا فيمــًا  الحامضــيةمثــل دول الخلــيج تلتصــق المركبــات 

مضــية أو الترســيب اولألمطــار الح .مضــيايعــرف بالترســيب الحمضــي الجــاف وأحيانــًا يســمى الترســيب الح
                                        :  مضــــــــــــــــــــية تســــــــــــــــــــبب فـــــــــــــــــــــيامضــــــــــــــــــــي آثــــــــــــــــــــار ســــــــــــــــــــيئة علــــــــــــــــــــى البيئــــــــــــــــــــة فاألمطــــــــــــــــــــار الحاالح
  )Broecker ,  2010 :14(  )16:  2012، العباسي ( 

ون الكالسيوم وتجرفه إلى تتفاعل معها وتتعادل معها فعلى األرض الجيرية مثًال تكّ : التربة القلوية   -أ 
األنهـار ، وكــذلك تــذيب بعــض المعــادن أو الفلــزات الهامـة للنبــات وتبعــدها عــن جــذور النبــات ومــن 



 

مضية بعيدًا عن جذور اوالمغنيسيوم التي يحملها مياه األمطار الحأمثلة ذلك الكالسيوم والبوتاسيوم 
  . النباتات إلى المياه الجوفية وبذلك تقل جودة المحاصيل الزراعية 

كمـا فــي دول الســويد والنــرويج تـؤدي إلــى تفتيــت الصـخور وترفــع مــن درجــة : فـي التربــة الجرانيتيــة   -ب 
  . ة البحيرات يمضاح

مضية إلى زيـادة الحموضـة فـي ميـاه البحيـرات وبالتـالي قـد تسـبب االحفي البحيرات تؤدي األمطار   - ج 
 . في عدم صالحيتها لألسماك والكائنات الدقيقة 

مضـية اكثير من النباتـات لـم تسـتطع العـيش مـع األمطـار الح: على المحاصيل الزراعية والغابات   -د 
  .  الغابات فذبلت وماتت وبالتالي يؤدي إلى فقدان المحاصيل الزراعية واألخشاب من

لــوحظ فــي لنــدن تأكــل أو تفتــت بعــض أحجــار بــرج لنــدن وكنيســة : التــأثير علــى األحجــار الجيريــة   - ه 
لودستمتســـتر إلـــى فقـــد بلـــغ عمـــق التآكـــل بضـــع ســـنتميترات نتيجـــة التفاعـــل بـــين غـــاز ثـــاني أكســـيد 

 مضـيةاكـذلك شـوهد أثـر األمطـار الح. الكبريت واألمطار التي تسـقط علـى المـدن مـن حـين آلخـر 
مضي على األكروديوليس في اليونان والكلولوسيم في إيطاليا وتاج محل في الهند اأو الترسيب الح

  . وأبو الهول في مصر 

   -:أضرار تلوث الهواء على طبقة األوزون - 4

. ل إلـــى الزرقـــة ويتكــون الجـــزئ منـــه مـــن ثـــالث ذرات أوكســـجين يـــغــاز ســـام وشـــفاف يم Ozoneاألوزون 
وطبقــة الجــو العليــا األستراتوســفير  Troposphereالجــو الســفلي التربوســفير  ويتواجــد األوزون فــي طبقتــي

Stratosphere  .)Hudson , 2010 : 9 )   ( 18-17 : 2012 ،العباسي (  

يتكون األوزون في طبقات الجـو السـفلى مـن الملوثـات المنبعثـة مـن وسـائل النقـل أو بعـض المركبـات التـي 
الذي يدخل في الثالجات وأجهزة التكيف وكثير من الصناعات األخرى  –الفريون ( تحوي الهيدروكربونات 

وفي هذه الحالة يعتبر األوزون من المكونات الخطيرة على صحة اإلنسان ألن تـنفس قـدر ضـئيل منـه ) . 
  . يحدث تهيج في الجهاز التنفسي وقد يحدث الوفاة 

جزيئـات األوكسـجين مـع األكسـجين الحـر  أما األوزون الموجـود فـي طبقـات الجـو العليـا فيتكـون مـن تفاعـل
  الذي ينتج من هذه انشطار هذه الجزيئات بفعل األشعــة فوق البنفسجية 

O2 + O                             Ultra Violet O3   



 

تعمـل كـدرع أو مرشـح واقـي يحمـي   Stratosphereومن نعم اهللا على خلقه أن جعـل طبقـة األوزون فـي 
ولـوال . الكره األرضية من األشعة فوق البنفسجية الضارة وال يسـمح إال بمـرور جـزء يسـير مـن هـذه األشـعة 

  . وجود طبقة األوزون هذه لزالت الحياة من الكرة األرضية 

األوزون فقـد وجـد أن طبقـة  علـىومع بداية السبعينيات بدأ االهتمام بالملوثات الصادرة مـن نشـاط اإلنسـان 
  أكاسيد النيتروجين تفتت جزيئات األوزون 

NO + O3              NO2 + O2             

NO2 + O               NO + O2            

 وبذلك يعود أكسيد النتروجين إلى حالته األصلية ليعيد الدورة مرة أخري وبذلك تحتل التوازن الطبيعي 

تقــــوم بتفتيــــت جــــزئ ) بعضــــها معــــروف صــــناعيًا الفريــــون ( وكــــذلك وجــــد أن مركبــــات الكلوروفلوروكربــــون 
ونظرًا الزدياد استخدام هـذه المركبـات فـي كثيـر مـن الصـناعات مثـل البخاخـات المعطـرة والمزيلـة . األوزون

الصـــناعات  لرائحـــة العـــرق وتســـمي ايروســـول وعلـــى هيئـــة ســـائل فـــي معـــدات التبريـــد وتكيـــف الهـــواء وفـــي
خطــر هــذه المــادة هــو انبعاثهــا فــي . اإللكترونيــة مــن حاســبات وتلفزيونــات وأجهــزة اســتقبال وٕارســال وخالفــة 

ـــــات  ـــــور بفعـــــل األشـــــعة فـــــوق البنفســـــجية مـــــن مركب ـــــا يتحـــــرر الكل الهـــــواء وصـــــعودها لطبقـــــات الجـــــو العلي
أسباب ثقوب األوزون وتقليل الكلوروفلوروكربون وهذا الكلور هو الذي يعمل على تدمير األوزون وهو أحد 

  . نسبة في الغالف الجوي 

  جزئ أوكسجين + جزئ أوزون أشعة فوق بنفسجية أكسيد الكلور + ذرة كلور 

CL                             + O3      UV      CLO + O2   

سنه  كمـا  100 – 75وتجدر اإلشارة إلى أن غاز الكلوروفلوروكربون له عمر طويل قد يمتد قرنًا أو يزيد 
  . أن هناك غازات أخري غير الكلور لها تأثير مدمر على األوزون مثل الهيدروجين والنتروجين 

تروجين مـن العـادم الـذي ايهناك أيضًا عوادم الطائرات النفاثة والطائرات أسرع من الصوت بما تلفظه من ن
  .  يدفعها لألمام ويؤدي إلى التلوث من جهة أخرى

إطالق الصواريخ للفضاء تحرق كمية كبيرة من الوقود السائل أو الصلب وبذلك تخلـف أطنانـًا مـن الغـازات 
مكــوك (           فقــد ورد فــي إحصــائية روســية أن كــل عمليــة إطــالق صــاروخ.  الضــارة بطبقــة األوزون

كما ثبت أن الدقيقتين األولي من إطالق المكوك األمريكـي .  تدمر مليون طن من غاز األوزون) فضائي 



 

والتي تمثل المرحلـة األولـي فـي ) التي تحترق خاللها صواريخ الدفع االبتدائية التي تعمل بالوقود الجاف ( 
  . ًا من أكسيد األلمنيوم طن 17طنًا من غاز الكلور ومركباته  187الصواريخ الحاملة للمكوك ينتج عنها 

  : ينتج عن تأكل طبقة األوزون أو وجود ثقب أضرارًا يمكن تلخيصهاو

  ) 19:  2012، العباسي ) (  10-8 : 2012 ،الربيعي ( 

  : انتشار سرطان الجلد   -أ 

فـــإن  %1يــؤدي تأكـــل طبقـــة األوزون إلـــى زيـــادة األشـــعة فـــوق البنفســـجية التـــي تصـــل إلـــى األرض قـــد بلـــغ 
 %4وبالتــالي فـإن معــدل اإلصــابات بسـرطان الجلــد يــزداد  %2األشـعة فــوق البنفسـجية تــزداد بنســبة تعـادل 

لـــف مـــن اإلصـــابات ايعنـــي حـــدوث ثمانيـــة عشـــر  %3وهنـــاك إحصـــائية أمريكيـــة تقـــول بـــأن نقصـــان قـــدرة 
  . بسرطان الجلد 

  )  D.N.Aمض احدوث تلف لح(  :التأثير الوراثي  -ب

أي تحـــت البشـــرة الخارجيـــة  Epidermalألشـــعة فـــوق البنفســـجية يمكـــن أن يحـــدث تلفـــًا إن تعـــرض الجلـــد ل
وألن . وينـتج عـن ذلـك انقسـام الخاليـا وحـدوث األورام  D.N.Aللجلد مباشرة بسـبب تلـف الحـامض النـووي 

هـو المسـئول عـن نقـل الصـفات الوراثيـة فـإن إصـابته تكـون نتيجـة اإلسـراف فـي تعرضـه   D.N.Aمضاحـ
  . ألشعة فوق البنفسجية حيثما ينتقل من جيل إلى جيل 

  ) كتاركت ( حدوث المياه البيضاء في العين   - ج

تســرب األشــعة فــوق بنفســجية إلــى ســطح األرض بســبب تأكــل طبقــة األوزون يــؤدي إلــى حــدوث عتامــه فــي 
   . وقد يؤدي إلى زيادة نسبة األشخاص المصابين بالعمى. ي المعروفة بالمياه البيضاء العين وه

  : حدوث اختالل في جهاز المناعة في حسم اإلنسان  -د

يــؤدي ايضــًا زيــادة األشــعة فــوق البنفســجية نتيجـــة تأكــل طبقــة األوزون إلــى اخــتالل جهــاز المناعــة لـــدى 
  .ض المعدية المختلفة وخاصة الجهاز التنفسي اإلنسان مما يزيد من نسبة تعرضه لألمرا

   

   -:حدوث أمراض أخري . هـ 



 

  . العصبي  واإلرهاقالشيخوخة المبكرة وتسمم الدم   •
  .  Snow Blindnessالعمي الجليدي  •
  ) . أمراض جلدية أخري ( شيخوخة الجلد  •

  : المحاصيل الزراعية   . و

يل الزراعيـة مثــل الخضـراوات وفــول الصـويا والقطــن صــتسـرب األشـعة فــوق البنفسـجية يلحــق أضـرار بالمحا
  . وقد يقلل من إنتاجها وبذلك يهدد الموارد الزراعية 

  : الثروة الحيوانية   - ز

حيـــث أن الحيوانـــات تتغـــذى علـــى النباتـــات واألعشـــاب وهـــذا يعنـــي أن الضـــرر ســـيلحق بهـــا نتيجـــة تضـــرر 
  .  النباتات

 :الثروة السمكية   - ح

زيادة األشعة فوق البنفسجية يقلل من الطحالب والنباتات ذات الخلية الواحدة التي تتغذى عليها األسماك  
  .  كما أنه يهلك يرقات األسماك التي تعيش قريبًا من سطح الماء

  : تغيير المناخ   - ط

بب خلـًال نتيجة التلـوث ونقـص فـي طبقـة األستراتوسـفير تسـ Troposphereزيادة األوزون في التربوسفير 
في توازن الغالف الجوي يؤدي إلى ارتفـاع درجـة الحـرارة فـي األرض أو الغـالف الجـوى وال يعتبـر األوزون 
هــو الوحيــد فــي تســبب ارتفــاع درجــة حــرارة األرض بــل يشــارك وبنســبة رئيســية غــاز ثــاني أكســيد الكربــون 

العلمــاء أن درجــة الحــرارة علــى  ويقــول.  ومركبــات الكلوروفلوروكربــون و أكاســيد النتــروجين وغــاز الميثــان
وتعـــرف .  م2050   درجـــات فـــي كـــل مكـــان مـــن اآلن وحتـــى عـــام  5 - 3األرض ســـوف ترتفـــع بمقـــدار 

وٕان ارتفـاع . الغازات السابق ذكرها بغازات االحتباس الحراري ألنها تـؤدي إلـى ارتفـاع درجـة حـرارة األرض 
أن بعــض المنــاطق تزيــد . يكــون مفيــدًا و ضــاراً درجــة حــرارة األرض ومــا يصــاحبها مــن تغييــرات مناخيــة قــد 

كمــا أن ارتفـــاع  .إنتاجيــة الغابــات والمحاصــيل الزراعيــة بينمـــا تتــدهور فــي منــاطق أخـــرى وكــذلك األمطــار
  .  درجات الحرارة يعجل بارتفاع سطح البحر مما يهدد الجزر والمناطق المنخفضة بالغرق



 

  Water pollution تلوث المياه:  ثانياً 

ســورة ) وجعلنــا مــن المــاء كــل شــيء حــي:( عنصــر أساســي لجميــع الكائنــات الحيــة وعنــه قــال تعــاليالمــاء 

مــن  %70, مـن جســم اإلنسـان % 65وتكـون حــوالي , مــن األرض % 71وتغطـي الميــاه حـوالي . األنبيـاء

  )Hammer , 2010 : 94) (21:  2012، العباسي ( . من الفواكه % 90وحوالي , الخضروات

جيــد لكثيــر مــن المــواد و حتــي بعــض المــواد التــي ال تــذوب فيــه تشــكل معلقــات غرويــة تشــبه المــاء مــذيب 

ــ . المحاليــل مــن الجــراثيم أو  بصــورة نقيــة خاليــة تقريبــاً  snow هيئــة أمطــار أو ثلــج  ىوينــزل المــاء عل

لكــن نتيجـــة للتطـــور الصــناعي الكبيـــر يتعـــرض لكثيــر مـــن الملوثـــات ممــا يجعلـــه غيـــر  ,الملوثــات األخـــرى 

مضـــية وكـــذلك مخلفـــات الصـــرف الصـــحي والصـــناعي اومـــن أمثلـــة التلـــوث األمطـــار الح. صـــالح للشـــرب 

  .  والزراعي

ــاً  مــنهم إنهــا تنقــي  كــان النــاس فــي الماضــي يلقــون المخلفــات والفضــالت فــي ميــاه األنهــار والمحيطــات ظن

اه نهـر التـايمز وقـد لـوث ميـانتشر وباء الكـوليرا فـي لنـدن بسـبب ت 1853و  1849بين عام  نفسها ففي ما

وتكــررت نفــس المأســاة فــي مــدن أوربيــة أخــري كمــا . وفــاة عــدد كبيــر مــن ســكان لنــدن ومــا جاورهــا ىأدي إلــ

  .  د في الفترة نفسهائيانتشر في بعض المدن األمريكية وباء التيفو 

والمعـادن الثقيلـة  وكذلك ظهر تلوث مياه البحار واألنهار و الميـاه الجوفيـة بـالمواد البتروليـة والمـواد المشـعة

ون طبقـة رقيقـة فـوق سـطح المـاء تمنـع المياه حيث يّكـ ىعل ويشكل التلوث بالمواد البترولية خطراً .  وغيرها

ويـدوم . المـاء وبـذلك تصـبح الحيـاة المائيـة شـبه مسـتحيلة ىوثاني اوكسيد الكربون والضوء إل الهواء اختراق

ويحتـوي . فـي قـاع البحـرفي الماء وال يتجزأ بالبكتريا ويتـراكم  الهيدروكربون الناتج من تلوث البترول طويالً 

الذي يوجد بنسبة عالية في  benzopyreneمثل بنزوبيرين  carcinogenic مواد مسرطنة  ىالبترول عل

   . النباتات والحيوانات التي تتغذي عليها علىنفط الخليج وليبيا ويؤثر 

  .  المعادن الثقيلة وأيضاً  D.D.Tمثل المبيدات  وهناك مواد كيماوية أخري تسبب تلوث المياه

  

  



 

 مصادر تلوث المياه  - 1

  : المصادر الصناعية  1-1

ويصــدر . مــن مجمــوع المــواد الملوثــة للبحــار والبحيــرات واألنهــار % 60تشــكل ميــاه المصــانع وفضــالتها 

 االصـباغأغلب الملوثات من مصـانع مثـل مصـانع الدباغـة والرصـاص والزئبـق والنحـاس والنيكـل ومصـانع 

باإلضـــافة إلـــي  .واإلســـمنت والزجـــاج والمنظفـــات ومصـــانع تعقـــيم األلبـــان والمســـالخ ومصـــانع تكريـــر الســـكر

الناتج عن التلوث بالبترول الذي يؤدي كما ذكرنا إلي تكوين طبقة رقيقة عازلة فـوق  التلوث بالهيدروكربون

المــاء وبــذلك يــؤدي إلــي اختنــاق  ىن وثــاني اكســيد الكربــون والضــوء إلــســطح المــاء تمنــع اختــراق األوكســجي

يـؤثر  وكـذلك يتحـول الـنفط إلـي كـرات صـغيرة تلـتهم بواسـطة األسـماك ممـا . الكائنات التي تعيش في الماء

  )Hammer , 2010 : 99) (24-22:  2012،  العباسي( . السلسلة الغذائية ىعل

إن معظم المصانع في الدول المتقدمة والنامية ال تلتزم بضوابط الصرف الصناعي بل تلقي بفضـالتها فـي 

وفــي . الميــاه ففــي الواليــات المتحــدة وجــدت مخلفــات ســامة فــي ميــاه األنهــار والبحــار المحيطــة بالمصــانع 

باط ضـعشر محطة لمعالجة مياه الشرب ووجدت جميعها تعاني مـن عـدم ان ااثن ىالقاهرة اجريت دراسة عل

  . الصرف الصناعي 

(                 الملوثـات الصـناعية  ىأن الطرق التقليدية لتنقيـة الميـاه ال تقضـي علـ ىوتجدر اإلشارة إل

وقــد .  يــدات الحشــرية و المركبــات الكيميائيــة المختلفــةوالملوثــات غيــر العضــوية والمب) مثــل الهيــدروكربون 

  . سرطنة اد كربوهيدراتية كلورينية ميتفاعل الكلور المستخدم في تعقيم المياه مع الهيدروكربونات مكونا مو 

ونـوع أخـر مـن التلـوث الصـناعي هـو اسـتخدام بعـض المصـانع المـاء للتبريـد وبـذلك يلـق المـاء السـاخن فـي 

  .  الحياة الحيوانية والنباتية بها ىرات مما يزيد حرارتها ويؤثر علحياألنهار أو الب

  : مصادر الصرف الصحي 1-2

ــ ألن , الصــحة العامــة فــي معظــم دول العــالم الثالــث ىتعتبــر ميــاه المجــاري واحــدة مــن أخطــر المشــاكل عل

توجــد شــبكة بــل فــي بعــض المــدن الكبيــرة ال ,  أغلــب هــذه الــدول لــيس لــديها شــبكة صــرف صــحي متكاملــة

والمشــكلة ألكبــري عنــدما تلقــي المــدن الســاحلية ميــاه .  البصــرةذلــك مدينــة  ىصــرف صــحي وأكبــر مثــال علــ



 

 البالوعـاتكمـا أن اسـتخدام .  الصرف الصحي في البحار دون معالجة مسببة بذلك مشـكلة صـحية خطيـرة

الصــحة العامــة  ىلــفــي األمــاكن التــي ال يتــوفر فيهــا شــبكة صــرف صــحي لــه أضــراره ع septic tankأو 

ـــد البعـــوض  خاصـــة إذا تركـــت مكشـــوفة أو ألقيـــت مخلفاتهـــا فـــي األمـــاكن القريبـــة مـــن المســـاكن حيـــث يتوال

 ىاسـتخدام المبيـدات المنزليـة التـي لهـا أضـرارها علـ ىوالذباب مما يسبب الكثير مـن األمـراض باإلضـافة إلـ

  .  صحة اإلنسان وطبقة األوزون

بيــرة مــن المركبــات العضــوية وأعــداد رهيبــة مــن الكائنــات الحيــة الدقيقــة كميــة ك ىتحتــوي ميــاه المجــاري علــ

الهوائيــــة والالهوائيــــة وتــــؤثر هــــذه الكائنــــات فــــي المركبــــات العضــــوية والغيــــر عضــــوية مســــببة نقصــــا فــــي 

وعنــد مــوت .  األوكســجين إذا ألقيــت فــي البحــر وبــذلك تختنــق الكائنــات التــي تعــيش فــي البحــر وقــد تمــوت

 ىأخـر إلـ بتحليلها محدثة تعفن وفساداً  تبدأ البكتريا أو الكائنات الدقيقة التي تعمل الهوئياً  الكائنات البحرية

  . السابق

  :  عدة عوامل منها ىويتوقف الزمن الذي تفسد فيه مياه المسطح المائي وال تعد صالحة لالستعمال عل 

  . سرعة تيار الماء في المجري المائي   -أ 
   .  الماءكمية األوكسجين الذائب في   -ب 
   . السرعة التي تستطيع بها بعض أنواع البكتريا تحليل هذه الشوائب والفضالت  - ج 
   . في هذا المسطح المائي البحري ونوعيتها ىحجم الشوائب والفضالت التي تلق ىمد  -د 

 

  :  مكونات مياه الصرف الصحي .1

أو المطــابخ وكــذلك تتكــون ميــاه الصــرف الصــحي مــن الميــاه المســتخدمة فــي المنــازل ســواء فــي الحمامــات 

  .  المياه المستخدمة في بعض الورش والمصانع الصغيرة ومحطات الوقود التي تقع داخل المدينة

هيئــة مــواد علــى و البــاقي مــواد صــلبة  99.9نســبة عاليــة مــن المــاء علــى تحتــوي ميــاه الصــرف الصــحي 

  :  وهذه المركبات هي.  غروية وعالقة وذائبة

  .  السكريات األحادية والثنائية والنشا والسليلوزوتشمل  :الكربوهيدرات  -أ 
   . بروبونيك وغيرها, مض الفورميكامثل ح: أحماض عضوية  -ب 
   . مثل اكساالت الكالسيوم: أمالح أحماض عضوية  - ج 



 

   . الدهون والشحوم  -د 
   .المركبات العضوية النتروجية وتشمل البروتينات  - ه 
   . األصباغ  -و 
   . األمالح المعدنية  - ز 
   . لوكوزات وغيرهاكمواد أخري وتشمل ال  - ح 

 

  :  طريقة معالجة مياه الصرف الصحي .2

  :  عدة خطوات ىتتم معالجة مياه الصرف الصحي عل

الطريقــة يــتم الــتخلص مــن المــواد العالقــة والصــلبة بطريقــة الترشــيح  هــذه فــي: المعالجــة األوليــة  -أ 
  .  والترسيب

  .  التي تؤكسد المواد العضوية وفيها تستخدم الطرق البيولوجية مثل البكتريا :المعالجة الثانوية  -ب 
وهي المعالجة النهائية وفيها يتم التخلص من البكتريا والفيروسات والمركبـات  :ةالثالمعالجة الث  - ج 

  .  العضوية

  ) . للتبريد (  بعد معالجة مياه الصرف الصحي يمكن استخدامها ألغراض الزراعة أو الصناعة

  : مصادر زراعية 1-3

الحشرية واألسمدة الكيميائية في الزراعة يتسبب في تلوث الماء وذلك عند سقوط إن استخدام المبيدات 

الميـاه  ىاألنهـار أو البحيـرات وأيضـا الـري قـد ينقـل تلـك المـواد إلـ ىاألمطار حيث تجرف تلك المـواد إلـ

  ) 25:  2012،العباسي (.  الجوفية

  

  

  

  صحة اإلنسان  ىأضرار تلوث الماء عل - 2



 

  ) 25:  2012، العباسي (: صحة اإلنسان ىالماء علتتلخص أضرار تلوث 

  :  تلوث الماء ميكروبياً   - أ

ثبت بما ال يدعوا للشك أن مياه الصرف الصحي إذا لم تعالج جيدا تسبب أمراضا خطيرة لإلنسان وخاصة 

ميـاه فقد حدث انتشار وباء الكوليرا في القرن السابع عشر في لندن نتيجة تلـوث .  إذا تسربت لمياه الشرب

الهنـد وكاليفورنيـا انتشـار وبـاء السـالمونيال  -وقد حدث أيضا في دلهـي, نهر التايمز بمياه الصرف الصحي

كثيــرة مــن  إن ميــاه الصــرف الصــحي بهــا اعــداً ) .  1956-1955(وااللتهــاب الكبــدي نتيجــة تلــوث الميــاه 

يد من األمراض مثـل الكـوليرا والتيفـود الكائنات الدقيقة مثل البكتريا والفيروسات والطفيليات وبذلك تنقل العد

 ,Anthrobacter Spاحتواءه  ىوقد أثبت تحليل مياه الصرف الصحي لمدينة الرياض عل األطفالوشلل 

Pseudomonas, bacillus sp, E.coli  . كما أن تلـوث المـاء ببكتريـا القولـونColiform bacteria 

ويجــد .  مــل 100أي خليــة لبكتريــا القولــون فــي يعــد مؤشــرا خطيــرا حيــث يجــب أن يخلــو مــاء الشــرب مــن 

  .  Amoeba sp,paramecium sp, Entamoeba histolitica مثل Protozoa كذلك األوليات

فبكتريـا الميثـان تنـتج . في تحـوالت الميثـان والكبريـت والفسـفور والنتـرات  وتلعب الكائنات الحية الدقيقة دوراً 

   وبكتريــا الــتعفن . ئيــة والالهوائيــة االهو   Methanobacterium spغــاز الميثــان فــي الظــروف 

putrefying bacteria   تنــتج األمونيــا التــي تتأكســد إلــي نتــرات التــي تكــون مــا يعــرف بإخضــرار المــاء

Eutrophication ســطح خزانــات الميــاه والبحيــرات علــى شــكل طبقــة خضــراء مــن األعشــاب  ىوتظهــر علــ

وتسـبب , المـاء ىالمياه الراكدة وتسبب فـي إعاقـة تسـرب األوكسـجين إلـوشواطئ البحار وأكثر ما تكون في 

وتسـتطيع كائنـات حيـة دقيقـة أخـري مثـل .  األطفـال ىمرض زرقة العيـون لـد ىزيادة األعشاب الخضراء إل

Beggiatoa sp الكبريت ىأكسدة كبريتيد الهيدروجين إل  .  

  :كيمياويًا تلوث الماء   - ب

ويمكـن تلخـيص أهـم . صـحة اإلنسـان ىالبيئة وعل ىعل ة يمكن أن يكون خطراً تلوث الماء بالمواد الكيميائي

  ) Hammer, 2010 : 111) ( 27-26:  2012، العباسي (: المركبات التي تلوث الماء

  :  مركبات حامضية أو قلوية. 1



 

 إذا تلـوث المـاء باألحمـاض فـإن ذلـك.  للمـاء PHأو القلويـة درجـة  الحامضـيةتغير كـل مـن المركبـات 

صحة اإلنسان حسب نوع الحمض  ىهذا ناهيك عما تسببه من آثار عل يسبب الصدأ لألنابيب وتآكلها

ـــوث  ـــات فهـــي تكـــون األمـــالح مثـــل كربونـــات ) .  الحامضـــيةراجـــع األمطـــار ( المل أمـــا التلـــوث بالقلوي

م عسـر وتسـبب كربونـات وبيكربونـات الكاليسـيوم والمغنيسـيو .  وبيكربونات وهيدروكسيدات والكلوريـدات

  .  الماء كما أن مركبات الكلوريدات والسلفات تسبب ملوحة الماء

  :  مركبات النترات والفوسفات. 2

 ىوتظهــر علــ Eutriphicationتســبب هــذه المركبــات ظــاهرة إخضــرار المــاء أو مــا يعــرف باالزدهــار 

يـاه الراكـدة سطح مياه الخزانات والبحيـرات وشـواطئ البحـار والم ىألعشاب علشكل طبقة خضراء من ا

الحيـاة المائيـة وتتكـون  ىجين من الدخول للمـاء ممـا يـؤثر علـوقد تغطي سطح الماء مما يمنع األوكسي

ومـــن . وهـــي مـــن عناصـــر الكربـــون والنتـــروجين والفســـفور Algaeاألعشـــاب الخضـــراء مـــن الطحالـــب 

  .  يسبب االختناق لوبين وتمنع اتحاد األوكسجين معه مماكالجدير بالذكر أن النترات تتحد مع الهيمو 

  :  المعادن الثقيلة. 3

ن أن يتسـرب الرصـاص أيضـا كـويم .في مياه المجاري الرصاص والزئبـق  أكثر المعادن الثقيلة انتشاراً 

  . وخاصة لألطفال  Encephalopathyمن أنابيب المياه ويلوثها وقد يسبب تلف الدماغ 

شــكل عضــوي  ىغيــر قابـل للــذوبان ويتواجــد علــوهــو هيئـة كبريتيــد الزئبــق  ىالزئبـق يوجــد فــي المــاء علــ

أمـــا فـــي .  مثــل فينـــول ومثيـــل وأخطرهـــا هـــو مثيــل الزئبـــق الـــذي يســـبب شـــلل الجهــاز العصـــبي والعمـــى

األسـماك فــإن مثيــل الزئبــق يتواجــد داخلهــا بتركيــزات عاليـة فقــد وجــد فــي الواليــات المتحــدة فــي األســماك 

  .  وكذلك وجد في علب التونة 1970عام 

  

  

  : الحديد والمغنيسيوم. 4



 

إال إذا  وال يسـبب ضـرراً  rust-coloredأشـبه بالصـدأ  ىد والمغنيسيوم تغير لـون المـاء إلـيسبب الحدي

  .  كان بكمية كبيرة وأكثر وجودهما في المياه الجوفية

  : مركبات عضوية. 5

المبيـدات الحشـرية كثير من المركبات العضوية تسبب تلوث الماء وأشهرها التلوث بالبترول ومشـتقاته و 

  . وغيرها من الكيماويات الصناعية Fungicidesوالمبيدات الفطرية 

  : الهالوجينات  .6

فـي تنقيـة الميـاه ولكـن الكلـور  يستخدم الكلور والفلور لتنقية المياه من الميكروبـات الضـارة وسـاهم كثيـراً 

وهنـاك قـول أن . يتفاعل مع الهيدروكربونات إذا وجدت مكونة مركبات هيدروكربونيـة كلوريـة مسـرطنة 

فــي الواليــات المتحــدة يســتخدم الفلــور لتنقيــة . الكلــور يمكــن أن يســبب ســرطان لكــن ذلــك لــم يثبــت بعــد 

  . لتر/ مليجرام 10لتسوس بتركيز اياه ووجد أنه يحمي األسنان من مال

  :  المواد المشعة. 7

  .  تسبب سرطان وخاصة سرطان العظام Radiumمثل الراديوم 

التلوث الميكروبي بسبب كثرة المصانع وازديادهـا وعـدم الـتخلص مـن  إن التلوث الكيميائي يفوق أحياناً 

 أو الكيميائي ال يكروبياوالبد من اإلشارة أن ما ذكر من تلوث سواء الم. التها بالطرق الصحيحة ضف

  . في الماء بقصد تسممه ىيشمل التلوث أو التسمم الذي يلق

  :(Soil Pollution) تلوث التربة :  اً ثالث

بأنه الفساد الذي يصيب التربة فيغير من صفاتها وخواصها الطبيعية او الكيميائيـة   -:يعرف تلوث التربة 

غير مباشرة على من يعيش فوق سطحها مـن إنسـان  أو الحيوية بشكل يجعلها تأثر سلبا بصورة مباشرة أو

  . وحيوان ونبات

كما يمكـن تعريـف تلـوث التربـة بأنـه أي تغيـر فيزيـائي أو كيميـاوي لـألرض و الـذي يتسـبب عنـه عرقلـة فـي 

  ) Choi et al ,2005 : 26) ( 1:  2012 ،جابر (  . استغاللها



 

عـن  التـي توجـد وتنمـو فيهـا جـذور النباتـات فضـالً  يقصد بالتربة تلك الطبقـة السـطحية مـن القشـرة أألرضـية

وتعد التربة قاعدة أألنظمة البيئية على اليابسة والوسط , الحيوانات والكائنات األخرى كالبكتيريا والفطريات 

الطبيعي لنمو جذور النباتات العليا المسئولة عن تثبيت الطاقة  وٕانتاج الغذاء في عمليـة التركيـب الضـوئي 

تربة إلى جانب أنها مصدر الماء والعناصر الغذائيـة للنبـات وسـنده الميكـانيكي فهـي ملجـئ لعـدد كما وان ال

  . هائل من الكائنات الحية ألنظمة البيئة على اليابسة

وتتعــرض التــرب إلــى التلــوث مــن خــالل النشــاطات المختلفــة فــي الزراعــة مثــل  اســتخدام المبيــدات لآلفــات 

يات منظمــة الغــذاء الزراعــي الدوليــة بــان هنــاك أكثــر مــن ألــف مستحضــر الزراعيــة المختلفــة وتشــير إحصــائ

كيميـــائي يســـتخدم كمبيـــد ويبـــاع مئـــات أآلالف مـــن األطنـــان ســـنويا حيـــث يســـتعمله المزارعـــون فـــي مكافحـــة 

اآلفات مثل مـادة االدرنـين والكلـودين ودي دي تـي وغيرهـا ويـؤدي تأثيرهـا التراكمـي فـي التربـة إلـى انقـراض 

، جـابر (      .يوانات كـالطيور أو مـوت أألسـماك التـي تعـيش فـي المسـطحات المائيـة القريبـةلعدد من الح

2012  :1(  )Choi et al ,2005 : 45 (  

لقد ساهم اإلنسان في تلوث محيطـه منـذ القـدم ولـم يهـتم بهـذه المشـكلة فـي تلـك اآلونـة وذلـك بسـبب التعـداد 

نـاقص إنتاجيـة األرض بسـبب تلـوث التربـة والـذي سـاهم فـي السكاني البسيط ، ولكن زيادة تعداد السـكان وت

تـدني مســتوى المعيشـة  بــدأ االهتمـام بالموضــوع واكتسـب  أهميــة  أكبـر بظهــور أنـواع جديــدة مـن الملوثــات 

غـير المعروفة في السابق مثل العديد من المواد غير القابلة للتحلل إضافة إلى النفايات النووية وغيرها من 

    . المواد

  : أسبــاب تـلوث التربـــة  .1

  ) Choi et al ,2005 : 46) ( 1 : 2012، جابر : ( هناك عدة اسباب لتلوث التربة اهمها 

  .  التسرب من الخزانات واألنابيب مثل أنابيب النفط ومنتجاته -1

  . تخزين ونقل المواد الخام والنفايات  -2

  . انبعاث الملوثات من أماكن تجميعها إلى البيئة المحيطة بها  -3

  .  انتقال المواد الملوثة مع مياه السيول أو المياه الجوفية -4



 

  .انتقال الغازات الخطرة من المناطق المجاورة  -5

اإلضـرار  تمليح التربة والتشـبع بالميـاه ، فاالسـتخدام المفـرط لميـاه الـري مـع سـوء  الصـرف  يـؤدي إلـى -6

  .بالتربة 

  . التوسع العمراني الذي أدى إلى تجريف وتبوير األراضي الزراعية  -7

  ويصيب التربة جراء التلوث الكيمياالخلل الذي ي. 2

التلــوث الكيميــائي يقصــد بــه كــل أشــكال التغيــرات الكميــة أو الكيفيــة فــي مكونــات التربــة مــن حيــث 

الحيوية والتي تنـتج بسـبب اسـتخدام بعـض المـواد الكيميائيـة سـواء بقصـد صفاتها الكيميائية أو الفيزيائية أو 

أم بغير قصـد وبالتـالي إفسـاد مكونـات التربـة أألساسـية وتغيـر تركيبهـا بحيـث لـم تعـد تصـلح للزراعـة أو إن 

 باإلنســان أمــا مصــادر التلــوث الكيميــائي فهمــي كثيــرة ومــن ضــاراً  ملوثــاً  إنتاجهــا قــد قــل أو إنهــا تنــتج غــداءاً 

أهمــا التلــوث بالمبيــدات والمخصــبات الزراعيــة والتلــوث بالمنظفــات الصــناعية والتلــوث بالمركبــات العضــوية 

  .الهالوجينية والتلوث باألسلحة الكيماوية والتلوث الناتج عن الحوادث الصناعية 

  ) Choi et al ,2005 50)(2 : 2012، جابر(  :ويمكن تصنيف أنواع الخلل التي تصيب التربة إلى

  : ي ويشملياو خلل فيز  -:أوالً 

  بناء التربة.  أ
   إزالة مواد غروية.  ب
  تكوين طبقة غير نفاذة للجذور.  ج
   صرف الماء الزائد.  د
  يو خلل كيميا -: ثانياً 

 بشكل متطرف  PHتغيير األس الهيدروجيني    •
 ) قابلية التوصيل الكهربائي (تغير ملوحة التربة  •
 تجوية كيميائية لمعادن الطين  •
 وجود معادن ثقيلة •
  نقص األوكسجين  •
  خلل حيوي -: ثالثاً 



 

  انخفاض أعداد حيوانات التربة  •
 وجود مسببات مرضية •
 ) Choi et al 2005: 52) (2: 2012، جابر : ( ويمكن تقسيم ملوثات التربة الكيميائية إلى •
    Organic Pollutantsملوثات عضوية          - أ

   Polycyclic Hydrocarbons Aromatic هيدرو كاربونات عطرية حلقية-1

  ومصادرها

  احتراق الفحم والبترول والخشب •

  إسفلت •

  قطران الفحم •

  الشحوم-انبعاثات عوادم السيارات •

   Nitro Aromatic النترو العطرية -2

  )المبيد البكتيري-المبيد الحشري-القنابل(ومصادرها 

   Phenols, Anilines وانيليناتالفينوالت -3

  )مبيدات االدغال  ، مواد الصباغة ، مياه الصرف للمصانع ، المبيدات البكتيرية: (ومصادرها

      Halogenated Aromatic الهالوجينات العطرية-4

مبيـــدات الحشـــائش،حرق المخلفـــات الطبيـــة والمخلفـــات الصـــلبة ، احتـــراق البتـــرول والفحـــم ( -:ومصـــادرها 

  ) مناجم الرصاص ، وأألطارات

   Halogenated Aliphatic الهالوجينات األليفاتية - 5

   صناعة البالستك:  ومصادرها  

  

   Pesticides المبيدات -6



 

  ) الزراعة،صناعة المبيدات :  (ومصادرها 

  منتجات البترول -7

  )صناعة تكرير البترول،السيارات ووسائل النقل،الصناعة(  -:ومصادرها  

  وتشمل Inorganic Pollutantsملوثات غير عضوية    -  ب

   العناصر الثقيلة والنادرة -1

   النتروجين -2

   النظائر المشعة -3

  المبيدات -ج 

الخـــاطئ للمبيـــدات بأنواعهـــا قـــد خلـــف كميـــات هائلـــة مـــن هـــذه المبيـــدات فـــي التربـــة ذلـــك ان  االســـتعمالإن 

نباتات والمحاصيل عامة ال تمتص من المبيدات أال الكمية التي تتناسب وقـدرتها ومعلـوم ان المبيـدات مـع 

ويمكن أن  أو الري تتسرب إلى طبقات األرض مسببة بذلك تلوث للمياه السطحية والجوفية  األمطارهطول 

علــى ذلــك فــان هــذه المبيــدات تقتــل الكائنــات   . تتبخــر بفعــل حــرارة الشــمس وتســبب تلــوث الهــواء المحــيط

الحية الدقيقة النافعة في التربة مخلة بذلك التـوازن الـدقيق والهـام فـي بيئـة التربـة كمـا تحـدث المبيـدات تغيـرا 

ى أإلنتاجيــة الزراعيــة وبــدال مــن تحســين الزراعــة فــي الصــفات الكيميائيــة والفيزيائيــة للتربــة وتــؤثر بــذلك علــ

وتطــوير المنتجــات الزراعيــة ينقلــب الحــال الــى إضــعافها ورداءه منتجاتهــا كــي تســاهم المبيــدات فــي تحويــل 

اآلفــات الثانويــة إلــى آفــات رئيســية وتعــاني العديــد مــن دول العــالم الثالــث مــن مشــكلة االســتعمال الخــاطئ 

 اآلفـــاتالمـــزارعين انـــه بزيـــادة اســـتعمال المبيـــدات يمكـــن القضـــاء علـــى للمبيـــدات حيـــث يضـــن الكثيـــر مـــن 

عن أن بعض المبيدات تبقى في التربة لمـدة طويلـة  فضالً  ,الزراعية بشكل أفضل وبالتالي زيادة اإلنتاجية 

ولنا هنا أن نتخيل تأثيرات هذه المبيدات على التربـة نفسـها وعلـى مـا ينمـو فيهـا  قد تزيد على عشرين عاماً 

مــــن نباتــــات فالمركبــــات العضــــوية للمبيــــدات تســــتطيع البقــــاء ســــنوات عديــــدة فــــي األراضــــي بســــبب ثباتهــــا 

 : 2012، جـابر (  .الثبات من مكان إلـى أخـر مـن خـالل المـاء والريـاح عاليةالبيولوجي وتنتقل المبيدات 

3 ) (Choi et al ,2005 : 54 (  



 

المبيد إلى التربة فان هنالك العديد من التحوالت البيولوجية وتشير العديد من البحوث إلى انه عند  إضافة 

ي وتلعب و وتركيبة الكيميا تركيزهعلى  والبيئية التي تسهم بشكل كبير في تغيير خاصية ذلك المبيد اعتماداً 

فــي  التحــوالت المختلفــة لــذلك المبيــد فتحولــه إلــى مركــب ذي خصــائص  فعــاالً  الكائنــات الحيــة الدقيقــة دوراً 

عـن خصائصــه األوليـة ثـم تعمـل علــى تفكيكـه وتحليلـه إلـى جزيئــات تسـتطيع غرويـات التربــة  ف تمامـاً يختلـ

لتنطلــق منهــا العناصــر المعدنيــة التــي تــدخل فــي تركيــب المبيــد   صاصـها او تتحلــل هــذه الجزيئــات مائيــاً تام

  . يل والثبوت والذوبانلتقوم كائنات حية دقيقة أخرى بالتحوالت المختلفة لها والتي تشمل المعدنة والتمث

 Pscudamonas -:ومن أكثر أجناس الكائنات الحية الدقيقة القادرة على تحليل المبيدات وتفككها مثل 

,Bacillus, Clostridum  . والفطريــات Aspergillus  , Alternaria spp      

,Calodosporium.  

ـــدات تـــدخل فـــي تركيبهـــا كـــل مـــن المركبـــات  ـــة والهالوجينيـــات والكبريـــت والفوســـفور والن اغلـــب المبي الحلقي

والنتروجينات فان هنالك عالقات وطيدة بين المبيدات التي تضاف للتربة والكائنات الحية الدقيقة فقد تعمل 

المبيدات على احداث العديد من األضرار المختلفة على الكائنات الحيـة الدقيقـة الموجـودة فـي التربـة نتيجـة 

  . تلك المركبات السابق ذكرها على حاجة الكائن الحي الدقيقلزيادة تراكيز بعض 

) Degradation(فـان الكائنـات الحيـة الدقيقـة قـد تعمـل علـى الـتخلص مـن المبيـد بواسـطة التحلـل وعموما ً 

قــد  وأيضــاً ) Activation(كمــا قــد تعمــل علــى تنشــيطه ) Detoxification(وقــد تعمــل علــى إزالــة ســميته 

  . ت إضافيةتسهم في إحداث تفاعال

  )األسمدة(التلوث بالمخصبات -د

وبالتحديـد ) غيـر العضـوية(المقصـود بهـا هـي تلـك المركبـات الكيمياويـة  Fertilizersالمخصبات الزراعية 

األسمدة الفوسفاتية التي تسـتخدم لزيـادة خصـوبة التربـة الزراعيـة وغنـي عـن القـول إن اسـتخدام المخصـبات 

الزراعيـة ضــمن الحــدود المدروســة قـد يكــون آثــار ايجابيــة ويعــود علـى اإلنســان بــالخير إال إن اإلســراف فــي 

ما يحتاجه النبـات  هو الذي يخل بمعادلة التوازن بين وزماناً  ومكاناً  ونوعاً  امها وسوء استخدامها كماً استخد

من هـذه المخصـبات ومـا يضـاف منهـا إلـى التربـة الزراعيـة ذلـك ان الكميـات الزائـدة عـن حاجـة النبـات مـن 

فعـالوة علـى إن هـذا الجـزيء بالغة في عناصـر البيئـة المحيطـة بهـذه التربـة  هذه المخصبات تحدث إضراراً 

يعتبـر مـن  من الناحيـة االقتصـادية فهـو أيضـاً  ليس له مسوغاً  المتبقي من المخصبات في التربة يعد إسرافاً 



 

عوامــل تلــوث التربــة ويســبب كثيــر مــن األضــرار للبيئــة المحيطــة بهــذه التربــة وذلــك ان ري التربــة الزراعيــة 

من هذه المخصبات يذوب في مياه الـري ويـتم  ية يجعل جزءً المحتوية على قدر زائد من المخصبات الزراع

غســله مــن التربــة بمــرور الــزمن حتــى يصــل فــي نهايــة األمــر إلــى الميــاه الجوفيــة فــي بــاطن األرض ويرفــع 

بذلك نسبة كل من المركبات الفوسفات والنترات في هذه المياه كما وتقوم ميـاه األمطـار بـدور هـام فـي هـذه 

بعــض مــا تبقــى فــي التربــة مــن هــذه المركبــات ويشــترك بــذلك كــل مــن ميــاه  هــا أيضــاً العمليــة فهــي تحمــل مع

الصـــرف الزراعـــي والميـــاه الجوفيـــة وميـــاه األمطـــار فـــي نقـــل هـــذه المخصـــبات التـــي بقيـــت فـــي التربـــة إلـــى 

 Choi) ( 4:  2012، جـابر (  . المجاري المائية المجاورة لألرض الزراعية كاألنهار والبحيـرات وغيرهـا

et al ,2005 : 56 (  

  )5-4:  2012، جابر : ( إن األسمدة المستخدمة في الزراعة تنقسم إلى نوعين 

  األسمدة العضوية .1

ان هـذه األسـمدة تزيـد  وهي تلك الناتجة من مخلفات الحيوانات والطيور واإلنسـان وكمـا هـو معـروف علميـاً 

  . من قدرة التربة على االحتفاظ بالماء

  العضويةاألسمدة غير  .2

يه وهي تـؤدي إلـى تلـوث التربـة بـالرغم مـن إن الغـرض و يصنعها اإلنسان من مركبات كيميا وهي تلك التي

 الـدونمراضي الزراعية ولقد وجد المهتمون بالزراعة في بريطانيا إن زيـادة محصـول منها هو زيادة إنتاج اال

يـة إذ إن و يـرة فـي اسـتعمال  األسـمدة الكيمياالواحد فـي السـنوات األخيـرة ال تزيـد علـى الـرغم مـن الزيـادة الكب

االستعمال الواسع لألسمدة الكيميائية يؤدي إلى تغطية التربة بطبقه المساميه أثناء سـقوط األمطـار الغزيـرة 

  . بينما تقل احتماالت تكون هذه الطبقة في حالة األسمدة العضوية

يـــة المختلفـــة للعناصـــر و ربـــة بـــالتحوالت الكيمياودة فـــي التوتقـــوم العديـــد مـــن الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة الموجـــ

المعدنية الموجودة في المخصبات الزراعية عن طريق المعدنة أو التمثيل المعدني أو الثبوت وقد استعاض 

في الوقت الحاضر عن تلك المركبات باستخدام األسمدة العضوية من مخلفات الصرف الصحي ومخلفات 

مـن الخصـائص الجيـدة التـي تتفـوق بهـا عـن تلـك المصـنعة فإنهـا تتحلـل  الحيوانات والطيور الن لهـا العديـد

كما تحتفظ بدرجة حرارة التربة وتالئم النشاط المكروبي وتسهم في احتفاظ التربـة بقوامهـا  في التربة تدريجياً 

  .ورطوبتها و تالئم نمو العديد من الخضروات و الفواكه 



 

  :التلوث االشعاعي :رابعا ً 

تســببه هــذه العناصــر مــن مخــاطر  يتمثــل فــي تعرضــه للعناصــر المشــعة ومــا طــرًا كبيــراً يواجــه اإلنســان خ
علــى أجيالـه القادمــة ويعتمـد الضــرر  صـحية قـد تكــون ذات أثـر كبيــر علـى حياتــه كمـا يمكــن أن تـنعكس

 2011، جابر ( : المشعة على عدة عوامل منها  الذي قد يصيب جسم اإلنسان من جراء تعرضه للمواد
 :1) (IAEA ,2008 : 2 (  

  .الجرعة التي يتعرض لها من هذه المواد المشعة   -1

  .نوع هذه اإلشعاعات  -2 

  .  الزمن الذي يتعرض له الجسم لهذه اإلشعاعات -3

هي تلك العناصر التي تكون أنويتها غير مستقرة حيث تتعـرض النـواة للتآكـل وبسـببه   -:العناصر المشعة
هــذه  أو آجــًال أنويــه لعناصــر أخــرى جديــدة تكــون أكثــر اســتقرارًا وتســمى اإلشــعاع وتتكــون عــاجالً  يحــدث

ثالثــة أنـواع مــن  إلــى انبعـاث العمليـة بالنشـاط اإلشــعاعي أو التحلـل اإلشــعاع  و يـؤدي النشــاط اإلشـعاعي
  ) IAEA ,2008 : 4) (1 : 2011 ،جابر (  :اإلشعاعات هي

الهيليوم حيث يحتوي كل جسيم على  نواة ذرةوهي جسيمات تشبه :   ALPHAألفا إطالق جسيمات  -1
على اختراق األجسام الصلبة لكن لها قدرة تأين  بروتونين ونيوترونين وهذه الجسيمات لها قدرة ضعيفة

 . لبعض األجزاء الحساسة من جسم الكائن الحي عالية لذلك فإنها يمكن أن تسبب ضرراً 

، البعض منها سالب  مات تشبه اإلليكتروناتجسي وهي عبارة عن  : BETA إطالق جسيمات بيتا -2
   .ولهذه الجسيمات قدرة متوسطة على اختراق األجسام الصلبة الشحنة والبعض اآلخر يكون موجب الشحنة

وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية ذات أطوال موجية قصيرة  GAMMA : إصدار أشعة جاما  -3
 وقد يتسبب التآكل األجسام الصلبة تفوق قدرة األشعة السينيةعالية على اختراق  جدًا كما أن لها قدرة

  . اإلشعاعي الذي يحدث لعنصر واحد في انبعاث أكثر من نوع من اإلشعاعات المذكورة 

  

  مصادر التلوث اإلشعاعي. 3

  )Revkin , 2012 :3) (2 : 2011، جابر (  :هما  اإلشعاعيهناك مصدرين للتلوث 

  المصادر الطبيعية - : أوالً 



 

 : األشعة الكونية - 1

، وتقسم إلى  المحيط بالكرة األرضية ومصدرها المجرات والشمس من الفضاء إلينا تصلوهي األشعة التي 

  :  ثالثة أنواع

نوى عناصر  % 1جسيمات ألفا و % 12بروتونات و  % 87وتتألف من :  األشعة الكونية األولية -أ

كم فأكثر وتقل  50ثقيلة مثل الكربون واألكسجين والنتروجين والكالسيوم والحديد ، وتتواجد على ارتفاع 

  . كثافتها كلما اقتربنا من سطح األرض

وهي نتاج تفاعل األشعة الكونية األولية مع الغالف الجوي لألرض  :  األشعة الكونية الثانوية –ب

,  وتزداد كثافتها كلما اقتربنا من سطح األرض  , رونات و بروتونات ونيتروناتوتتألف من فوتونات وٕالكت

  .وفيما بين هذين االرتفاعين نجد خليطًا من نوعي األشعة . كم فأقل  20فهي تتواجد على ارتفاع 

نيرا   وهي عبارة عن بروتونات تتدفق خارجة من الشمس عقب انبعاث توهجات:  األشعة الشمسية - ج

جزء من هذه األشعة تكون طاقته كبيرة بحيث تكفي ,  ر على هيئة لسان كبير من سطحهانية تظه

  . إلحداث تغيرات على سطح األرض يمكن كشفها

 - :البيئةاألرضية-2

عن  جرعة إشعاعية لإلنسان تزيد أحياناً  وتعطى كبيراً  تنتشر المواد المشعة في القشرة األرضية  انتشاراً 

 .اليورانيوم والثوريوم  :المثال الجرعة الناتجة عن األشعة الكونية على سبيل

  مواد مشعة قريبة من سطح األرض - 3

والرادون والثورون ، ويالحظ أن الرادون والثورون هما ناتجان عن  هي مواد مشعة غازية مثل الكربون

 هيئة غازية ومنها يصعدان إلى الهواء علىفى التربة على  والثوريوم ويوجدان أصالً  تحليل اليورانيوم

  . متراً  2ارتفاع أقصاه 

  مواد مشعة موجودة بالمياه - 4

ويعتمد ذلك على نوع ومصدر المياه فمياه البحار  المشعة في مختلف أنواع المياه ، تنتشر كثير من المواد

فتزداد فيها  مياه النافوراتأما ) ميكروكورى فى اللتر300( 40على أعلى تركيز لمادة بوتاسيوم  تحتوى

في  هكيز االعناصر المشعة التي توجد في المياه الجوفية حيث تتراوح تر  نسبة الراديون ويعتبر اليورانيوم أكثر

البليون، أما بالنسبة للمياه الجوفية التي تمر خالل صخور غنية باليورانيوم  جزء من 10-5 العادة ما بين



 

 . جزء من البليون 200ق كيز تفو اتحتوي على تر  فعادة ما

كما ) وهي نسبة عالية جداً (جزء من المليون  18كيز وصلت إلى اتر  ولكن سجلت في بعض مناطق العالم

المشعة التي تتواجد في المياه الجوفية الرادون وهو عبارة عن غاز عديم اللون  أن من أكثر العناصر

الماء ومع  كما أنه سهل الذوبان في) يوم 3.8 (والرائحة وله نصف عمر قصيرًا جدًا يبلغ حوالي  والطعم

تحريك المياه التي يكون  ذلك يعتقد أنه ال يسبب مشاكل صحية إال أنه يتصاعد على هيئة غاز عندما يتم

  .مذابًا فيها 

 المصادر الصناعية -: ثانياً 

  التفجيرات الذرية -1

يعتمد التلوث على  الماء أو تحت األرض ،مختلفة أو تحت  تجرى هذه التفجيرات في الجو على ارتفاعات

المواد االنشطارية الناتجة عنه وتعتبر التفجيرات الذرية في الجو أكثر تأثيرًا  نوع وقوة هذه التفجيرات وكمية

تـراب  تلوث البيئة عندما يحـدث تفجيـر نـووي قريـب مـن سـطح األرض فـأن التفجيـر يلـتقط جزيئـات مـن في

الغبـار الـذرى المتسـاقط  ويمثـل الهواء ويصهرها فتنـدمج مـع المـواد االنشـطارية ،األرض والغبار العالق في 

 . مـــــــــــــــن التفجيـــــــــــــــرات الذريـــــــــــــــة أهـــــــــــــــم مصـــــــــــــــادر تلـــــــــــــــوث البيئـــــــــــــــة بـــــــــــــــالمواد المشـــــــــــــــعة

  المفاعالت الذرية -2

ـــة والمعامـــل الحـــارة فـــي عـــدة جوانـــب منهـــا تنحصـــر الخطـــورة مـــن أنشـــاء وتشـــغيل   المفـــاعالت الذري

عــن تجمــع الســكان وأمــاكن زراعــتهم ومجــارى الميــاه الســطحية والجوفيــة فكثــرة  يــداختيــار أنســب المواقــع بع

  .على تلوث البيئة القريبة منه  تقع بهذه المفاعالت تسبب خطراً  الحوادث التي

  

  المصادر اإلشعاعية لألغراض الطبية -3

نية والعالج األغراض الطبية مثل التشخيص والعالج باألشعة السي ياستخدمت المصادر اإلشعاعية ف

  .اإلشعاعي 

  اإلشعاعية الصناعية المصادر - 4



 

) 3:  2011 ،جابر (  .مثل التصوير اإلشعاعي و تعقيم األطعمة واألدوية بواسطة اإلشعاع 
)IAEA ,2008 : 44 (  

  اآلثار البيولوجية للتلوث اإلشعاعي: خامسا ً 

 ةياو يالبيوكيمعند دخول المواد المشعة داخل الجسم عن أي طريق يتم امتصاصها و دخولها في العمليات 
األساسية ووصول هذه المواد المشعة إلى الدورة الدموية و سوائل الجسم ويتم توزيعها إلى جميع أنسجة 

و . ذه المواد المشعة ة للعناصر والمركبات التي تكون هويللصفات و الخصائص الكيميا الجسم طبقاً 
تتحكم في اآلثار الناجمة عن التعرض اإلشعاعي الداخلي عوامل كثيرة من أهمها بطئ تطور و ظهور 

و عدم تجانس امتصاص الجرعة اإلشعاعية في األنسجة إلى جانب الفترة الزمنية الالزمة للتحلل , األثر 
ية للمادة و ايو كذلك درجة السمية الكيم, قت مدى الو على اإلشعاعي للمادة المشعة لتعطي جرعة متراكمة 

 Revkin) (4 : 2011، جابر (       ـالمشعة ذاتها  وتتمثل اآلثار الضارة لإلشعاع في الجسم البشري ب
,2012 : 4 (  

وهى المخاطر أو اآلثار التي تصيب :   Somatic effects of radiation) ذاتية(آثار جسدية    - أ 

أي أن أعراضها أو أثارها تظهر في الكائن الحي نفسه الذي تعرض . الجسمية كافة أنواع الخاليا

  . لإلشعاع

وهى اآلثار التي تظهر أعراضها في ذرية الكائن :  Genetic effects of radiationآثار وراثية  - ب

  . الحي الذي تعرض لإلشعاعات نتيجة تلف أعضائه التناسلية

  

  

  

  ثار التعرض اإلشعاعي آي العوامل التي تتحكم ف: سادسا ً 

  : ثار التعرض االشعاعي هي آتوجد عدة عوامل تتحكم في 

  ) IAEA ,2008 : 46) (4 : 2011، جابر ( 



 

االنتقال , نوع و طاقة األشعة المنبعثة , عمرنصف الية للمادة المشعة وتتضمن و الخواص الفيزيا -أ
  . الطاقة الممتصة من النسيج الحاوي للمصدر إلى النسيج المستقبل لألشعة , الخطى للطاقة 

إلى جانب , العوامل البيولوجية للمادة المشعة و انتقال المادة داخل الجسم من عضو إلى أخر  -ب
لفترة الزمنية لتواجد المادة المشعة داخل الجسم ثم طرق خروج و ا, استبقاء المادة المشعة في نسيج معين 

المادة المشعة من الجسم و كذلك عمر النصف البيولوجي إلى جانب عوامل أخرى مثل السن والجنس و 
  .  األمراض المختلفة

 و يتوقف انتقال المادة المشعة على الدورة الدموية و سوائل الجسم وكذلك الجهاز التنفسي والجهاز
  . الهضمي والتي تحدد آليات وميكانيكية انتقال المادة المشعة من نسيج إلى أخر 

ومن اآلثار الصحية للتعرض اإلشعاعي هي التحول السرطاني لبعض األنسجة التي تتواجد فيها المواد  
  : ويمر التأثير اإلشعاعي بمرحلتين أساسيتين هما المشعة لفترات طويلة نسبيا ً 

  ) IAEA ,2008 : 48) (5- 4 : 2011 ،جابر ( 

 : يةو ايالمرحلة الفيزيوكيم - 1
ــــط  ــــة فــــي تطــــور اإلصــــابة اإلشــــعاعية تخــــص امتصــــاص الطاقــــة اإلشــــعاعية داخــــل رواب وهــــذه المرحل
الجزئيـــــــــات الكيميائيـــــــــة فـــــــــي الخاليـــــــــا وينـــــــــتج عـــــــــن ذلـــــــــك حـــــــــدوث تـــــــــوتر أو تـــــــــأين لهـــــــــذه الـــــــــروابط 

ـــــي الحيـــــز و ايالفيزيوكيم ـــــات الموجـــــودة ف ـــــي الجزئي ـــــة ف ـــــذي حـــــدثت فيـــــه ي ـــــذي تعـــــرض وال ـــــوجي ال البيول
وينــــــــتج عــــــــن ذلــــــــك حــــــــدوث تغيــــــــرات فــــــــي أداء وظيفــــــــة الجزئيــــــــات . عمليــــــــات امتصــــــــاص للطاقــــــــة 

ـــــــــــــأين لر و ايالكيم ـــــــــــــة التـــــــــــــي حـــــــــــــدث تـــــــــــــوتر وت ـــــــــــــي الجزئيـــــــــــــاتي   . وابطهـــــــــــــا وتســـــــــــــمي تغيـــــــــــــرات ف
وتعتبـــــــر هـــــــذه المرحلـــــــة األســـــــاس الـــــــذي ســـــــوف يترتـــــــب عليـــــــه تطـــــــور وظهـــــــور و نوعيـــــــة اإلصـــــــابة 

وهـــــذه المرحلــــــة مهمـــــة فيمـــــا يخــــــص حـــــدوث عمليـــــات إصــــــالح . التعــــــرض اإلشـــــعاعي  الناتجـــــة مـــــن
يــــــــة التــــــــي تــــــــأثرت بــــــــالتعرض اإلشــــــــعاعي وامتصــــــــاص الطاقــــــــة اإلشــــــــعاعية و ايفــــــــي الجزئيــــــــات الكيم

ـــــــي بعـــــــ ـــــــر المتبق ـــــــدار وحجـــــــم األث ـــــــذي يحـــــــدد مق د وكـــــــذلك تطـــــــور اإلصـــــــابة اإلشـــــــعاعية ومـــــــداها وال
  .اإلصالح الذي يتم في الجزئيات

    
  
  : الخاليا و األنسجة ىمرحلة التأثير البيولوجي عل - 2

ية التي تحدث للجزيئات تشكل األساس الذي يترتب عليه تطور و ظهور اآلثار و ايالتغيرات الكيم

 free radicalsاإلشعاعية في الخاليا و األنسجة وأهمها تحول الجزيئات إلنتاج جذور حرة 

ف ويتوق.  على تركيب الخاليا وبالتالي على وظائفهاي كبير مما يؤثر و الذي يتميز بنشاط كيميا



 

عوامل كثيرة تخص النظام البيولوجي المتعرض لإلشعاع و  ىحجم ونوعيه وشدة هذه اآلثار عل

  .ي لألشعة الساقطة بكل جوانبه و النظام الفيزيا أيضاً  تخص

ة كثيـــــرة يــــة فســــيولوجية ووظيفيــــة ومناعيــــو ايوجميــــع مراحــــل تطــــور اإلصــــابة مــــرتبط بعوامــــل كيم

ـــــومرت ـــــة المســـــيطرة عل ـــــاألجهزة الكلي ـــــي الجســـــم كافـــــة  ىبطـــــة ب ـــــة ف ـــــنظم البيولوجي ـــــ. ال راس  ىوعل

تطـــــــــوير اإلصـــــــــابة اإلشـــــــــعاعية و ظهورهـــــــــا هـــــــــو مقـــــــــدار الجرعـــــــــة  ىالعوامـــــــــل المســـــــــيطرة علـــــــــ

وقــــــد توصــــــل . اإلشــــــعاعية الــــــذي تعــــــرض لهــــــا الجســــــم وحجــــــم الحيــــــز المتعــــــرض مــــــن الجســــــم 

-Anti(         ي لـــــدواء يســـــمى بمضـــــاد اإلشـــــعاع و العلمـــــاء حـــــديثًا إلـــــى تركيـــــب كيميـــــا بعـــــض

radiation  (ز المناعي للجسم المصاب باإلشعاعمن أهم خواصه تقوية الجها .  

   )161:  2009، الرفاعي : ( مثل  وهناك انواع اخرى للتلوث اقل شيوعاً 

 التلوث الضوضائي •
 التلوث الضوئي •
 التلوث الحراري •
  لتلوث البصريا •
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  اطار مفاهيمي عن الغذاء: المبحث األول 

تحظــى صــحة اإلنســان باهتمــام كبيــر مــن قبــل المتخصصــين فــي مجــال الغــذاء والتغذيــة والطــب والصــحة  

العامــة وٕاذا كــان كــل مــنهم ينظــر إلــى الصــحة مــن زاويــة اختصاصــه فــإنهم يجمعــون الــرأي علــى أهميتهــا 

اء تشـربه وغـذاء والشك أن األبدان تتأثر يما يدخل إليها من هواء تتنفسه ومـ .لسعادة األمم في هذه الحياة 

  .تأكله 

)Hayes , 2009 : 24   (  

لقد كانت بداية تشخيص التسمم الغذائي بالبكتيريا في أواخر القرن الثامن عشر ، حيث استمرت الدراسـات 

تــم خاللهــا معرفــة نوعيــات البكتيريــا المســببة للتســمم الغــذائي وقــد تزايــدت  فــي هــذا المجــال مــدة ســتين عامــاً 

مضــطردًا منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى اآلن بــالرغم مــن ارتفــاع مســتوى  ي تزايــداً حــاالت التســمم الغــذائ

  .المجتمعات من الوعي واإلدراك بخطورة هذا التسمم في كثير 

وأكبر دليل على هذا التزايد هو اإلحصاءات التي عملت في إنجلترا وويلز منذ بداية الستينات وحتى نهايـة 

ثـم ارتفـع العـدد إلـى  م1981شرة آالف حالة تسـمم غـذائي بالبكتيريـا فـي عـام الثمانينات فقد تم تشخيص ع

  . ) 14 : 2006، البكيري ( م1988ثالثين ألف حالة في عام 

  .صدق اهللا العظيم " فلينظر اإلنسان إلى طعامه : " قال تعالى 

مــا مــن شــك أن للغــذاء أهميــة قصــوى فــي حيــاة اإلنســان بــل أنــه هــو الشــيء الــذي  :مفهــوم الغــذاء : اوال ً 

وبــدون الغــذاء ســيتعرض ألمــراض شــتى نتيجــة نقــص .  يعتمــد عليــه فــي بنــاء جســمه وعقلــه ونمــوه عمومــاً 

المناعة التي كان من الممكن أن يكتسبها من الغذاء وخاصة لو حافظ علـى تنويـع العناصـر الغذائيـة التـي 

  . يتناولها



 

ويمكن تعريف الغذاء بأنـه خلـيط مـن عـدد كبيـر مـن المركبـات شـديدة التعقيـد تشـمل الكربوهيـدرات والـدهون 

  .والبروتينات والفيتامينات والعناصر المعدنية والماء 

  )  Cliver & Morris , 2011 : 48( :ويؤدي الغذاء ثالث وظائف رئيسية 

   Buildingالبناء  •

   Energyتوليد الطاقة  •

  Regulation of metabolismالعمليات الحيوية  تنظيم •

بأنهـا عبـارة عـن مجمـوع العمليـات الحيويـة التـي بواسـطتها يـتمكن الكـائن الحـي  Nutritionوتعرف التغذية 

من الحصول على المواد الغذائية الالزمة ثم يستخدمها لحفظ حياته فيما يقوم به من نمو وتجديـد لألنسـجة 

خـزن والمواد المستهلكة وتوليد الطاقة التي تظهر في صورة حرارة أو عمل جسماني داخلي أو خـارجي أو ت

  .داخل الجسم 

 اآلتيـةولكي يوصف الغذاء بأنه غذاء كامل من الناحية الصحية والشخصية فيجـب أن تتـوفر فيـه الشـروط 

  ) 15-9:  2007، مزاهرة واخرون ( :

يجب أن تكـون كميـة الطعـام مناسـبة للشـخص بحيـث تـزوده بالطاقـة الالزمـة وتختلـف مـن شـخص إلـى ) 1

  .آخر حسب السن ونوع المجهود 

يجب أن يحتوي الطعام على المواد الغذائيـة الالزمـة للنمـو وتجديـد الخاليـا والوقايـة مـن األمـراض وهـي  )2

  .المواد البروتينية والعناصر المعدنية والفيتامينات باإلضافة إلى المواد النشوية والدهنية والماء 

  .يجب أن توجد المواد غير العضوية الضرورية بالطعام بالنسب الصحيحة ) 3

يجـب أن تكــون أنــواع الطعـام متنوعــة حتــى ال يصـاب اإلنســان بالملــل وفقـدان الشــهية نتيجــة االســتمرار ) 4

  .على تناول طعام من نوع واحد 



 

وزية كالخضـــراوات ذات األليـــاف والفواكـــه ، حتـــى ليجـــب أن يحتـــوي الطعـــام علـــى بعـــض المـــواد الســـيلي) 5

  .ع اإلمساك تمتلئ بها األمعاء وتساعدها على الهضم وبذلك تمن

  .يجب أن يكون الطعام جذاب حسن الطهي سهل الهضم ) 6

  .من الميكروبات والطفيليات والمواد المعدنية الضارة أو السامة  يجب أن يكون الطعام خالياً ) 7

ألهميــة الغــذاء بالنســبة لإلنســان فــال بــد وأن يكــون علــى درجــة عاليــة مــن الجــودة والتــي تتمثــل فــي  ونظــراً 

  .ئص التي تميز المنتج والتي يتحدد على أساسها درجة قبوله من قبل المستهلك مجموعه الخصا

وتتحـدد الجــودة فــي مفهومهـا العــام بأنهــا مجموعـة الصــفات التــي يجـب أن تتــوفر فــي المنـتج مــع األخــذ فــي 

  .االعتبار نوع من التفاوت المسموح به لمجموعة المواصفات المطلوبة 

  ) K St W , 2010: 61) ( 15:  1990 ،مجلس التعاون العربي (:عيارينويمكن تحديد جودة الغذاء وفق م

ــار األول  وهــي التــي يمكــن تحديــدها بواســطة االختبــارات الحســية مثــل اللــون ، : الجــودة الظاهريــة  :المعي

  .الشكل ، الطعم ، الرائحة والقوام 

وهـي التـي تجـرى لتحديـد القيمـة الغذائيـة مـن احتـواء الغـذاء علـى : الجودة غيـر الظاهريـة  :المعيار الثاني 
  . العناصر الغذائية ومدى تلبيتها لحاجة الجسم

  : فساد الغذاء  : ثانيًا 

عـدة عوامـل تشـمل العوامـل  يقصد بفساد الغذاء عدم صالحيته لالستهالك البشري ويرجع ذلك إلى

مــن مجمــل مســببات فســاد  %25وتشــكل األحيــاء الدقيقــة . يــة واألحيــاء الدقيقــة والحشــرات وغيرهــا و الكيميا

الغــذاء فــي العــالم ومــن الصــعب تحديــد تعريــف الفســاد الــذي يحـــدث للغــذاء حيــث يختلــف ذلــك مــن شــخص 

  . آلخر ومن شعب آلخر الختالف العادات الغذائية 



 

 طـم أو تلـف الغـذاء ، وهـذا االعتقـاد يبـدو محـدوداً ومن الواضح أن الفساد في ذهن الناس يعني تح

حيــث هــذا المفهــوم ال يشــمل األغذيــة التــي لــم يحــدث تحطــم فــي أنســجتها بــالرغم مــن احتوائهــا علــى بعــض 

ي ومصدر خطورة لبشر األحياء الدقيقة الممرضة أو سمومها بكميات تجعل الغذاء غير صالح لالستهالك ا

  .ال يوحي بفساده وعدم صالحيته لالستهالك  لصحة اإلنسان مع أن شكله الخارجي

  ) 63-59:  2007، مزاهرة واخرون (

، البكيــري (        أمـــا بالنسبـــة للغـــذاء الصــالح لالســتهالك البشــري فيجــب أن تتــوفر فيــه الصــفات التاليــة 

2006 :30(  

  .وصول الغذاء إلى مرحلة النضج المرغوبة  •

  .خلوه من التلوث  •

ية غير المرغوبة والناتجة عن تأثير أنزيمات الغذاء و التغيرات الطبيعية والكيمياي من أن يكون خال •

، نشاط األحياء الدقيقـة ، الحشـرات أو تحطمـه نتيجـة للضـغط والتجميـد والحـرارة والتجفيـف وغيرهـا 

  .من العمليات التصنيعية 

  . خلوه من األحياء الدقيقة والطفيليات المسببة للتسمم الغذائي •

  ) 32-14:  2009، الدقل ( :غذية بالكائنات الحية الدقيقة في مراحل اإلنتاج المختلفة تلوث األ

  :تلوث اللحوم الحمراء  .1

يحدث تلوث اللحوم من السطح الخـارجي مثـل الجلـود والشـعر والقنـاة الهضـمية ومـا تحتويـه مـن ميكروبـات 

متعددة ، والقناة التنفسية ، وتزيد فرصة تلوث اللحوم من هذه المصـادر فـي حالـة كـون القـائم بعمليـة الـذبح 

يـــة الـــذبح فيمـــا لـــو كانـــت وقـــد تكـــون أول بدايـــة للتلـــوث عنـــد عمل. والســـلخ ال يعـــي االشـــتراطات الصـــحية 

. السكاكين ملوثة األمـر الـذي يـؤدي إلـى توزيـع الميكروبـات إلـى أجـزاء الجسـم المختلفـة بواسـطة تيـار الـدم 

وقـد يحـدث . بعدها تزداد فرصة التلوث أثناء المعامالت األخرى من سـلخ وتقطيـع وتخـزين ، وتوزيـع للحـم 



 

ثانــة ويعتبــر العــاملون فــي هــذا المجــال مــن مصــادر التلــوث عنــد إزالــة بعــض األعضــاء مثــل األحشــاء والم

حية عنـد التلوث المهمة في حالة كونهم مصابين بمرض معدي وال يدركون أهمية تطبيق االشتراطات الصـ

  )  Bremner et al , 2009:81( . التعامل مع هذه المنتجات

بيـــرة فـــإن الفرصـــة النتقـــال بكميـــات ك ألن لحـــوم الـــدواجن تنـــتج وتصـــنع تجاريـــاً  نظـــراً :  تلـــوث الـــدواجن .2

الميكروبــات المرضــية مــن طــائر إلــى آخــر ومــن الــريش واألحشــاء أثنــاء الــذبح والســلخ والتصــنيع إلــى لحــم 

وال ) . اآللـي(ومن مصادر التلـوث الخطيـرة السـكين المسـتخدمة فـي الـذبح الميكـانيكي . الطائر نفسه كبيرة 

الفساد المختلفة وبكتيريا السالمونيال الممرضة ، بـل  يقتصر التلوث الميكروبي في الدواجن على ميكروبات

( ومع مرور المنتج بخطوات التصنيع األخـرى مثـل التبريـد . أن الفرصة متاحة لميكروبات أخرى ممرضة 

والتغليــف فـإن الفرصــة الزالـت متاحــة إلضـافة أعــداد أخـرى مــن الميكروبـات علــى ) محلـول التبريــد الملـوث 

  )Mcclung , 2010 : 114( .طة بما في ذلك العاملين في هذا المجال المنتج من البيئة المحي

تعتبر األغذية البحرية واألسماك عرضة للتلوث فـي مراحـل اإلنتـاج :  تلوث األسماك واألغذية البحرية .3

المختلفــة ، فقــد يحــدث التلــوث فــي منــاطق الصــيد أو تربيــة األســماك وخاصــة إذا كانــت قريبــة مــن مصــبات 

ميـاه الصــرف الصــحي والزراعــي ، وتــزداد خطــورة التلــوث بهــذا المصــدر إذا لــم تكــن هــذه المخلفــات معاملــة 

  )104-103:  2007، مزاهرة واخرون . (صريف قبل الت جيداً 

والمعروف أن مياه الصـرف قـد تحتـوي باإلضـافة إلـى الميكروبـات الممرضـة بعـض المعـادن الثقيلـة السـامة 

وتكــون األســماك عرضــة للتلــوث مــن . ة الضــارة باألحيــاء البحريــة ومســتهلكيها ويــهــا مــن المــواد الكيمياوغير 

هــــذا  المســــتخدمة فــــي التــــداول) الســــتيكية اويــــات النقــــل الخشــــبية والبح( العــــاملين أو مــــن األدوات  يأيــــد

باإلضــافة إلــى أن الــثلج المجــروش المســتخدم فــي الضــغط أثنــاء التــداول قــد يكــون ملوثــا بميكروبــات ضــارة 

عرضــة للتلــوث مــن العمالــة  وأدوات ، وأرضــية ومــن المعــروف أن هــذه المنتجــات .  علــى صــحة اإلنســان



 

للتلوث من العاملين في النقاط األخـرى للتـداول حتـى  ه المنتجات وغيرها تتعرض أيضاً وهذ. البيع بالجملة 

عندما ال يتوفر الحد األدنى من الوعي عند العاملين بأهمية تطبيق  إلى المنشأة ، ويزداد األمر سوءً  تصل

تــدعم نمــو  وألن هــذه المنتجــات ســريعة الفســاد لمــا تحتويــه مــن عناصــر غذائيــة متنوعــة ،الصــحية  الشــروط

، وخاصــة إذا مــا  الكائنــات الحيــة الدقيقــة ، فــإن الفســاد ونمــو ميكروبــات التســمم يــتم فــي وقــت قصــير جــداً 

  .حدث تقلب في درجات الحرارة خالل التداول والتوزيع والعرض والتخزين 

ملـة لقـد كـان لتصـميم األجهـزة فـي مصـانع البسـترة وبمواصـفات صـحية متكا:  تلوث األلبان ومنتجاتهـا .4

الـدور الكبيــر فـي خفــض حـوادث التســمم الناتجـة مــن اسـتهالك الحليــب ، هـذا وبــالرغم أن الحليـب الخــام قــد 

يتلوث من الضرع وأجهزة الحلب اآللي ، وكنتيجـة لكفـاءة هـذه العمليـة ، فـإن الحليـب يشـارك بنسـبة ضـئيلة 

مـدى خطورتهـا كناقـل للميكروبـات أما منتجات األلبان األخرى المتعددة و . فقط في حاالت التسمم الغذائي 

الممرضة فيعتمد على الطرق المتبعة في اإلنتاج وخواص المنتج النهائي فالزبادي على سبيل المثال يتميز 

لزيـــادة الحموضـــة بـــه  وعكـــس ذلـــك األجبـــان  بحصـــانة كبيـــرة ضـــد الكثيـــر مـــن الميكروبـــات الممرضـــة نظـــراً 

ويعتمـد تلـوث منتجـات األلبـان األخـرى ) . مبسـتر غير ( منخفضة الحموضة والتي تصنع من حليب خام 

مثل اآليس كريم باإلضافة إلى ما سبق في المنتجات األخرى علـى جـودة وسـالمة المكونـات األخـرى غيـر 

:  2009، الدقل (                                       . الحليب الداخلة في تركيب مثل هذه المنتجات

  ) 133-130:  2007، مزاهرة واخرون )( 15

ــوث الخضــروات .5 تتعــرض الخضــروات لخطــوات تصــنيعية قليلــة قبــل إعــدادها لألكــل وبالتــالي فــإن :  تل

فــرص تلوثهــا محــدودة ، إال أن ري الخضــروات الورقيــة التــي تؤكــل طازجــة ، وخاصــة القريبــة مــن األرض 

 ومـن المهـم أيضـاً  .وبـات المرضـية للميكر  هامـاً  يجعـل منهـا مصـدراً  يـاً و أو كيميا بمياه ملوثة ميكروبيولوجيـاً 

، الــ  Bacillusالــ لـبعض الميكروبـات الممرضـة المحبـة للحـرارة العاليـة مثـل  جيـداً  معرفة أن التربـة مصـدراً 



 

Clostridium ســـتخدام ، وتبـــرز هـــذه الحقيقـــة أهميـــة الغســـيل الجيـــد لمثـــل هـــذه المنتجـــات باإلضـــافة إلـــى ا

  . بعض المطهرات إن أمكن

   Enter pathogenic E. Coli: التسمم ببكتيريا القولون المرضية . 6

غير ممرضة في الغالب ولكنها تستخدم كداللة على تلـوث المـأكوالت والمشـروبات  E. Coliتعتبر بكتيريا 

إال أن هناك ساللة تسـبب عـدوى غذائيـة وتسـمى ببكتيريـا القولـون ) الدليل( Indicator bacteriaوتسمى 

  :وتنقسم إلى قسمين الممرضة 

  ) 15:  1990، العربي مجلس التعاون ( .ساللة تحدث أعراض تشبه أعراض الكوليرا  .1

  . )إسهال ، براز دموي مخاطي(   ساللة تحدث أعراض تشبه الشيجيال .2

األجبان خاصة الطرية والنصـف جافـة واللحـوم وتجـدر ب األغذية المعرضة للتلوث ببكتيريا القولونو تتمثل 

ظهـرت بأمريكـا والهنـد حـاالت تسـمم بهـذا النـوع مـن البكتيريـا عـن طريـق  م1971اإلشارة إلـى أنـه فـي عـام 

  . ر إلى هذين البلدينجبن فرنسي ملوث صدّ 

  : طرق الوقاية من أمراض التسمم الغذائي : ثالثًا ً 

  )41: 2007، الدليمي ( :ن توفر ثالثة مبادئ أساسية وهي ي ال بد مللوقاية من أمراض التسمم الغذائ

 اولة منع وصول الميكروب للغذاء مح .1
 منع نمو الميكروب  .2
 القضاء على الميكروب  .3

  

  )160:  2007، مزاهرة واخرون ( :التسمم الغذائي باتباع ما يلي ويمكن تجنب أمراض 



 

عدم ترك األغذية المطهية لمدة طويلة في درجة حرارة الغرفة حتى نمنع نمو الميكروبات وتكاثرها  -1
 .  

م وذلــك بحفظــه فــي الثالجــة ، أمــا إذا كــان الطعــام 7ْعنــد درجــة أقــل مــن  طبخــهتبريــد الغــذاء بعــد  -2
ى التــي تنمــو سـوف يؤكــل بعــد فتـرة قصــيرة فيجــب أن يتـرك ســاخنًا عنــد درجـة أعلــى مــن الدرجـة القصــو 

ويمكــن تبريــد اللحــوم والــدواجن ســريعًا فــي الثالجــة بتقطيعهــا إلــى قطـــع ) م 60ْ  (عنــدها الميكروبــات 
وأجــزاء صــغيرة أمــا بالنســبة لألغذيــة األخــرى مثــل األرز فيجــب حفظهــا فــي الثالجــة فــي أوانــي ال يزيــد 

  . حتى تصل البرودة إلى جميع أجزاء الطعام  سم10عمقها عن 

اللحوم والـدواجن جيـدًا أثنـاء عمليـة التجهيـز ممـا يسـاعد علـى خفـض عـدد الميكروبـات التـي ل غس -3
تســـبب المـــرض ، حيـــث أن لحـــوم الحيوانـــات أو األغذيـــة الميتـــة هـــي المصـــادر األوليـــة لتلـــوث أدوات 

  . ل الخضروات جيدًا غذية المطهية ولنفس السبب يجب غسالمطبخ واأل

حيـــث أن الـــتحكم فيهـــا يمنـــع انتشـــار الميكروبـــات المســـببة  خفـــض حـــدوث األمـــراض فـــي الحيـــوان -4
ــــة  ــــتحكم فيــــه بإزال لألمــــراض فــــي اللحــــوم ومنتجاتهــــا ، فمــــثًال مــــرض الســــالمونيلوزس يجــــب أن يبــــدأ ال

  . ميكروبات السالمونيال من غذاء الحيوان ومنع التلوث من حيوان آلخر داخل المزرعة 

ت المطبخ بعد نهاية كل يوم عمل بالمطبخ وكذلك بعـد يجب االهتمام بنظافة وتطهير أجهزة وأدوا -5
، حيــث أن ذلـك يقلــل فـرص التلــوث مــن ) مثــل اللحــوم والـدواجن(اسـتخدامها فــي تجهيـز األغذيــة النيئـة 

  .  المطبوخةالمواد األولية واألغذية النيئة إلى األغذية 

ن ذلــك يســاعد علــى قتــل الطهــي الجيــد لألغذيــة بحيــث تتخلــل الحــرارة جميــع أجــزاء الطعــام حيــث أ -6
  .  الميكروبات 

  . الحصول على األغذية من مصادر سليمة منعًا لنشر التلوث  -7

  . ابعاد العاملين المصابين بجروح وبثور وٕاسهال عن العمل  -8

  . وري على العاملين في مجال تناول األغذية دالكشف الطبي ال -9

ل األغذيــة ، فقــد وجــد مــثًال أن فــي مجــال تــداو  تطبيــق مفــاهيم النظافــة الشخصــية لــدى العــاملين -10
ل اليدين الجيد يقلل فرص التلوث التـي قـد تحـدث عـن طريـق العـاملين فـي مجـال تـداول الغـذاء إذا غس

  . لم تتبع الشروط الصحية 



 

اســتخدام القفــازات ذات االســتعمال مــرة واحــدة ، حيــث أنهــا تســاعد علــى منــع انتقــال الميكروبــات  -11
حبة لليدين إلى األغذية المطهية والتي لن يعـاد تسـخينها ، كمـا يجـب عـدم اسـتخدامها التي تكون مصا

  . عندما تتسخ أو يحدث لها ثقوب 

التوعية العامة للعاملين في مجال تـداول األغذيـة وربـات البيـوت عـن كيفيـة طهـي وحفـظ الطعـام  -12
  . بصورة سليمة 

  :التوعية الغذائية :  رابعاً 

ولـو . في النصف قرن الماضي وعرفت حقائق كثيرة كانت مجهولة عن النـاس  التغذية كثيراً لقد تقدم علم  

طبـــق النـــاس حقـــائق التغذيـــة ألمكـــن حـــل كثيـــر مـــن المشـــاكل التغذويـــة ومـــا يتصـــل بهـــا مـــن تحســـن الحالـــة 

  .الصحية والوقاية من كثير من أمراض سوء التغذية وغيرها 

وهــو نشــر . ذا هــو الســؤال الهــام الــذي علينــا أن نجيــب عليــه ولكـن كيــف تصــل هــذه المعلومــات للنــاس ؟ هــ

الثقافــة أو التوعيــة الغذائيــة بعــدة طــرق علــى المســتوى الفــردي أو فــي المجتمعــات الصــغيرة أو فــي المجتمــع 

  ) K St W , 2010: 88( :الكبير ومن طرق نشر الوعي الغذائي ما يلي 

  .ن والمدارس ووسائل المواصالت عمل نشرات وملصقات مصورة ، ونشرها في الميادي .1

  .اإلعالنات في الصحف واإلذاعة والتلفزيون  .2

  .إقامة ندوات في المدارس والمصانع  .3

  .تثقيف الطفل من صغره بالمعلومات الغذائية ومتابعة تثقيفه في المنزل والى المدرسة  .4

في المستشفيات يقوم األطباء وأخصائي التغذية والممرضات بالتوعية الغذائية للمرتادين على العيـادات  .5

  .الخارجية والمرضى 

  .األفالم التسجيلية وما يصاحبها من شرح وٕايضاح  .6



 

 نشـر المعلومـات الصـحية العامـة علـى أغلفـة دفـاتر التالميـذ ومراقبـة المدرسـة للتالميـذ مـن حيـث نظافـة .7

  .مالبسهم وشعرهم وأظافرهم وأيديهم 

توعية الناس باألغذية وقيمتها الغذائية ووقايتها من الفساد وأحسن طرق طبخها وحفظها والتعرف علـى  .8

مظاهر الفساد البسيطة ومحاربة العـادات غيـر السليمة الموروثة وتغيير األنماط الغذائيـة للشـعوب المتـأخرة 

.  

  :ي تحّد من حاالت التسمم الغذائي بعض العوامل الت:  خامساً 

  )  Edward Hobbs , 2010 : 10( هناك بعض العومل التي تحد من حاالت التسمم الغذائي وهي 

) ميكروبـات وغيرهـا(الحصول علـى منتجـات غذائيـة خاليـة بقـدر اإلمكـان مـن مسـببات التسـمم الغـذائي  .1

  .وهذا يتم عن طريق إنتاج األغذية في البيئة المالئمة 

  .تداول المنتج الغذائي في كل المراحل بطريقة صحية  .2

  .تقليل خطوات تداول األغذية وخاصة باأليدي كلما أمكن ذلك  .3

مـــواد تنظيـــف ، مالبـــس نظيفـــة ، صـــابون ســـائل ، الفصـــل بـــين أمـــاكن وأدوات تحضـــير (فير آليـــات تـــو  .4

  .الصحية في المنشأة الغذائية  الشروطوتطبيق ) الغذاء المختلفة وغيرها

الصـحية فـي الحـد مـن حـدوث حـاالت  الشروطتثقيف العاملين في مراحل إنتاج الغذاء المختلفة بأهمية  .5

  .التسمم الغذائي 

  .  ) 18:  2009، الدقل (فين كوسيلة رادعة لآلخرين على المخال العقوباتتطبيق  .6

  . تناول الطعام المطهي في الحال  .7

  . عدم حفظ الطعام المطهي في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن ساعة  .8

  . إعادة تسخين الطعام جيدًا أو لمرة واحدة فقط  .9

  :  التسمم الغذائي  في منع حدوث الرقابة الصحية دور: سادسًا 



 

إن أمـــراض التســـمم الغـــذائي تنطـــوي عليهـــا أهميـــة صـــحية واقتصـــادية كبيـــرة فبجانـــب الخســـائر االقتصـــادية 
للعالج منها سـواء فـي المنـازل أو المستشـفيات قـد تسـبب فـي حـاالت وفـاة ال سـمح اهللا فـي بعـض الحـاالت 

  . الخطرة 

   -:ما يلي ب الرقابة الصحيةوفي سبيل ذلك تقوم 

 الشــروطتشــديد الرقابــة علــى جميــع المحــالت التــي لهــا عالقــة بالصــحة العامــة ومراقبــة مــدى تــوافر  -1
  . الصحية الواجبة في هذه المحالت 

أخذ عينات بصفة دورية من المـواد الغذائيـة للفحـص والتحليـل بـالمختبرات مـن جميـع المحـالت أو  -2
  .  وكذلك مراحل اإلنتاج المختلفة مصانع األغذية سواء من المنتج النهائي

مـــة ، وأخـــذ عينـــات للتحليـــل متابعـــة مصـــادر ميـــاه الشـــرب باســـتمرار وٕاجـــراء عمليـــات التعقـــيم الالز  -3
  .  بريتالمخ

  . مكافحة الحشرات والقوارض وٕابادة الذباب بصفة مستمرة  -4

  . مراقبة نظافة الشوارع  -5

ي تدون في دفاتر التفتيش عند المرور على المحالت التي المتابعة المستمرة لتنفيذ المالحظات الت -6
  .  لها عالقة بالصحة العامة وخاصًة محالت إنتاج وتداول المواد الغذائية

  . دراسة حاالت التسمم الغذائي السابق حدوثها ومعرفة أسبابها حتى يمكن تجنبها مستقبًال  -7

مم غـذائي وتحـري أسـبابها والمسـئول عنهـا التنسيق مع فـروع وزارة الصـحة عنـد حـدوث حـاالت تسـ -8
  . وٕابالغ اإلدارة العامة لصحة البيئة بالوزارة بما يتم 

  

  : دور المراقب الصحي في حالة حدوث تسمم غذائي 

  . فور التبليغ إلى مكان حدوث حالة التسمم  االنتقال -1



 

خطـرة وتختلـف مـن الوجبـة أخذ عينات من األغذية المتبقية المشكوك فيهـا أو أي أغذيـة قـد تكـون  -2
راء التحاليــــل الجرثوميــــة المشــــكوك فيهــــا فــــي أكيــــاس معقمــــة وٕارســــالها للمختبــــر فــــي حافظــــة ثلــــج إلجــــ

  . ية الالزمة واحالة العاملين في إعداد الطعام للفحص والتحليل الطبي و والكيميا

عمل استقصاء لبحث األسباب التي أدت إلى حدوث التسمم ويشمل نوعية الطعـام ومصـدره وعـدد  -3
  . األفراد الذين تناولوا الطعام وعدد المصابين وأعمارهم 

  .بالغ الجهات ذات العالقة بجميع هذه المعلومات ا -4

المنقولـة بواسـطة الغـذاء إلـى زيـادة تشير العديد من الدراسات التي تقوم بتسجيل حاالت التفشي لألمراض و

الحاالت المرضية الناتجة من تناول األغذية ويمكن أن تعزى هذه الزيـادة إلـى سـبب أو أكثـر مـن األسـباب 

  :التالية

  .زيادة عمليات التداول والتصنيع  .1

  .إعداد مواد غذائية مختلفة في مكان واحد  .2

  . زيادة التبادل التجاري لألغذية بين الدول .3

  .التوسع في التغذية الجماعية  .4

  .زيادة معدل ارتياد الناس للمطاعم  .5

بــاإلجراءات ) فــي مراحــل إنتاجــه المختلفــة(قلــة وعــي الكثيــر مــن العــاملين فــي قطــاع صــناعة األغذيــة  .6

  .الكفيلة لضمان جودة وسالمة األغذية 

  .عدم تطبيق النظم التطوعية الخاصة بتحسين جودة وسالمة األغذية  .7

  

  :المتطلبات األساسية لحدوث حاالت التسمم الغذائي : سابعًا 

  )Riemann,2008: 67: (هناك عدد من المتطلبات االساسية لحدوث حاالت التسمم الغذائي منها 



 

نتج أو يصنع أو يحضر بها الغذاء إلى الغذاء نفسه انتقال الميكروبات المسببة للتسمم من البيئة التي ي. 1

.  

  .بقاء الميكروب في الغذاء حتى االستهالك . 2

التـي تسـاعد علـى نمـو هـذه ) الحرارة ، الرطوبة ، الحموضة ، العناصـر الغذائيـة( توفر الظروف البيئة . 3

  .الميكروبات حتى الوصول إلى مستوى ضار بالصحة 

  . اول الغذاء قابل لإلصابة بالكمية المستهلكة من الميكروب أو السمأن يكون الشخص الذي تن. 4

  : تطبيق نظام الهاسب :  ثامناً  

ويهتم هذا النظام بالتحكم في جودة كل المكونات الداخلة في تركيب الغـذاء أو بمعنـى آخـر هـو عبـارة عـن 

ويتضمن هذا النظام اتخاذ إجراءات وقائية وتصـحيحية إذا . مفهوم لتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة 

  )12: 2006، ي المدن( لزم األمر خالل المراحل المختلفة للتداول لضمان سالمة المنتج 

  :واألسس العامة لهذا النظام تشمل 

  .تقييم المخاطر المتعلقة بتحضير غذاء معين  .1

  .تقدير نقاط التحكم الحرجة المطلوبة للتحكم في المخاطر التي تم تقييمها  .2

وضـــع حـــدود حرجـــة يجـــب أن تســـتوفي عنـــد كـــل نقطـــة مـــن نقـــاط الـــتحكم الحرجـــة مثـــل أن يكـــون الحـــد  .3

  .مْ 4األعلى لحرارة الثالجة أو الغذاء المبرد 

  .وضع الطرق المناسبة لمراقبة نقاط التحكم الحرجة  .4

وضــع معـــايير للســيطرة والتـــي يمكـــن أخــذها مـــن المعلومــات البحثيـــة أو مـــن بعــض متطلبـــات مواصـــفة  .5

ويلــزم أن يقتــرن تحديــد . معينــة أو مــن التوصــيات التــي عــادة مــا تلحــق عمليــة تقصــي حادثــة تســمم غــذائي 

  .هذه المعايير بنظام للمراقبة يضمن تطبيقها 



 

                      يــتم تطبيــق المعــايير بالشــكل المطلــوبالتدخـــل الفـــوري للتـصحيـــح عنـدمـــا ال  .6

  ) . 2010:80،المهيزع والبحيري (

  :تتم عملية تقصي حاالت االستقصاء الوبائي لحوادث التسمم بعدة خطوات يمكن إيجازها فيما يلي 

ائي يقوم عند مراجعة أي مصاب للمستشفيات الحكومية أو األهلية يشتكي من أعراض اشتباه تسمم غذ. 1

  :الطبيب المعالج بأخذ كامل البيانات والمعلومات من المصاب التي تشمل 

الوجبات التي تناولهـا المصـاب قبـل مرضـه وتعتمـد علـى األعـراض الظـاهرة فـإذا كانـت األعـراض قـيء  .أ 

ســاعات قبــل ظهــور األعــراض ، أمــا إذا كانــت إســهال  6يســأل المــريض عــن الوجبــات التــي تناولهــا خــالل 

سـاعة ، أمـا إذا كانـت إسـهال وارتفـاع  36 - 12وآالم في البطن يتم سؤال المريض عـن مـا تناولـه خـالل 

  . ساعة قبل ظهور األعراض  72في درجات الحرارة فيتم سؤاله عما تناوله خالل 

 زرعبــري مثــل عينــة دم وعينــة بــراز لعمــل تألمخيؤخــذ مــن المصــاب بعــض العينــات األساســية للتحليــل  .ب 

  . بالمنطقة  المعنيه الصحية الدوائرومن ثم يرسل هذا البالغ األولي إلى 

  

  

  

  ) : خاصة بالمستهلك(إرشادات عامة في تداول وتحضير األغذية : تاسعًا 

  تهلك ومنها  هناك عدد من التوجيهات واالرشادات العامة في تداول وتحضير االغذية فيما يخص المس



 

 )K ST W , 2010 : 90  (  

  :أثناء التسوق  .1

عند شراءك للحوم والدواجن واألسماك ومنتجات األلبان يجب مالحظة تاريخ الصالحية حيـث أن تـاريخ  -

  .ن الالزم لتجهيز واستهالك الطعاملالستهالك بما فيها الزمالصالحية يدل على مدة صالحية الغذاء 

  .المعلبة المبعوجة أو التي عليها صدأ أو غير ظاهر عليها بوضوح تاريخ الصالحية  ال تشتري األغذية  -

المواد ســريعة الفســاد كــاللحوم والــدواجن واألســماك فــي آخــر مرحلــة التســوق حتــى ال تبقــى تلــك يلــزم شــراء -

  . األطعمة خارج الثالجة لفترة طويلة 

الفسـاد فـي الثالجــة أو الفريـزر مباشـرة  وٕاذا طالـت  بعد الشراء والـذهاب للمنـزل يجـب حفـظ األغذيـة سـريعة  -

  .داخـل السيـارة  Ice Boxالمسافة من مكان الشراء إلى المنـزل يجـب حفظهـا فـي مبـردات 

  :أثناء التخزين ) 2

  . تخزن اللحوم والدواجن واألسماك في أبرد مكان بالثالجة  •

بواســـــطة  م18 -التجميـــــد علـــــى ودرجـــــة حـــــرارة  م4 - 2يجـــــب ضـــــبط درجـــــة حـــــرارة التبريـــــد مـــــن  •

  .رموستات ثال

 .ستعمالها خالل يوم أو يومين تغلف اللحوم والدواجن واألسماك وتجمد في حالة عدم ا •

  

 

  :أثناء التجهيز ) 3



 

ثانيـة مـع مراعـاة نـزع الخـواتم واألسـاور قبـل  30يجب غسل األيدي بالمـاء الـدافئ والصـابون لمـدة  •

  .غسل أو تداول أي مادة خام لتجهيزها مثل اللحوم والدواجن وغيرها 

حيـث ال تعطـى فرصــة ) جــّو الغرفـة(يجـب أن تسـيح المجمـدات فـي الثالجــة وال تسـيح فـي المطـبخ  •

  .لحدوث تلوث خارجي من المطبخ 

  .كذلك األسماك يجب غسل الدواجن بالماء البارد قبل طبخها و  •

عادة تنقع اللحوم والـدواجن واألسـماك فـي محاليـل ملحيـة وتوابـل قبــل طبخهــا لتطريــة األنسجــة لـذا  •

  .يجب إجراء هذه العملية بالثالجة 

  . الصابون وعدم استخدامها ألي غرض آخر إال بعد غسلها الماء و ب أغسل األدوات واألواني جيداً  •

ويفضــل البالســتيكية منهــا ، ألن األلــواح الخشــبية قــد تنمــو  نفــاذهيجــب اســتعمال لوحــة تقطيــع غيــر  •

  . الجراثيم في الثقوب الموجودة بها 

  .، وعليك بتغطية الفم عند العطس أو الكحة  تجنب التعامل مع الغذاء إذا كنت مريضاً  •

  .يجب استخدام أدوات نظيفة  •

أكيـاس تكفـي للوجبـة  يـة فـي عبـوات أوعدم إجراء تسييح وتجميد األغذية عدة مـرات لـذا يجـب وضـع األغذ

  )  K ST W , 2010 : 92(  .الواحدة 

لإلقبـــــــال الشـــــــديد علـــــــى  نظـــــــراً : بعـــــــض االقتراحـــــــات الراميـــــــة إلـــــــى الحـــــــد مـــــــن حـــــــدوث حـــــــاالت التســـــــمم 

محـــــالت بيــــــع الوجبــــــات الســـــريعة ، فقــــــد انتشــــــر بيــــــع مـــــا يســــــمى بالشــــــاورما فـــــال يكــــــاد يخلــــــو مطعــــــم أو 

  : سريعة من تقديم الشاورما بنوعيها بوفيه أو محل بيع الوجبات ال

  . )لحوم بيضاء ، لحوم حمراء ( 



 

وقـــــد اتضـــــح أن معظـــــم حـــــاالت التســـــمم الغـــــذائي والتـــــي تحـــــدث هـــــذه األيـــــام يعـــــود الســـــبب الرئيســـــي فـــــي 

 ـت إليهــــــا لجنــــــة االستقصــــــاء الوبــــــائيحــــــدوثها إلــــــى تنـــــــاول الشــــــاورما وذلـــــــك وفقـــــــا للنتائـــــــج التـــــــي توصلــــــ

  . )Sakaguchi & Riemann , 2008 : 115() 2004:18، ي لجنة التسمم الغذائ(

  : لذا أقترح ما يلي 

تشــديد الرقابــة علــى جميــع محــالت إعــداد وتجهيــز األطعمــة مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الشــاورما  .1

بأنواعهـــا والعمـــل علـــى إلزامهـــا بتطبيـــق الشـــروط الصحيــــة الواجـــب توافرهـــا فـــي أمـــاكن التحضـــير واإلعـــداد 

  .والتقديم بشكل كامل 

لعامــة وخلــوهم مــن األمــراض المعديــة التأكــد مــن ســالمة العــاملين بــالمحالت التــي لهــا عالقــة بالصــحة ا .2

وبشــكل دوري بحيــث ال تقــل الفتــرة بــين كــل فحــص وآخــر عــن ســتة  ســريرياً  و بريــاً تعــن طريــق فحصــهم مخ

  . أشهر 

التأكــد مــن نظافـــة العــاملين بهــذه المنشـــآت والتــزامهم الشـــديد بالنظافــة الشخصــية ولـــبس مالبــس العمـــل  .3

  . عليهم بالمحافظة عليها نظيفة  الموحدة وغطاء الرأس والقفازات والتأكيد

القيام ببرامج لتوعية العاملين بهذه المحالت يتم من خاللها إحساسهم بأهمية مـا يقومـون بـه مـن العمـل  .4

  .وتعليمهم بالقواعد التي يجب عليهم االلتزام بها 

عمل على حفظهـا إعداد اللحوم بطريقة جيدة ونظيفة وأن يتم ذلك في أماكن صحية وأدوات نظيفة ، وال .5

مبردة حتى يحين موعد وضعها على الشـواية وعـدم وضـعها فـي أوعيـة بالسـتيكية خـارج الثالجـات وبدرجـة 

  . م40حرارة الغرفة التي قد تصل في فصل الصيف إلى 



 

عــدم اســتخدام األدوات التــي تــم تقطيــع وتحضــير اللحــوم والــدجاج بهــا فــي تقطيــع وتحضــير الســلطات  .6

  )   Dohanlek and Marth , 2009 : 267-282( . غسلها وتنظيفها جيداً والمقبالت إال بعد 

 الجملـــهيقـــوم بعـــض أصـــحاب المحـــالت بشـــراء البـــيض المكســـور حيـــث يقومـــون بتجميعـــه مـــن اســـواق  .7

ألن قشرة البيض كما هو معـروف بيئـة طبيعيـة لميكروبـات السـالمونيال ، لـذا فـإن  بأسعار رخيصة ، ونظراً 

ل الميكــروب مـــن القشــرة إلــى داخــل مكونــات البيضـــة حيــث أن غالبيــة المطــاعم تقـــوم الفرصــة كبيــرة لــدخو 

بتجهيــز وتصــنيع المــايونيز داخــل المطعــم مســتخدمين هــذا النــوع مــن البــيض حيــث يعتبــر المكــون الرئيســي 

إعــداد وتجهيـز الشــاورما وال يــتم حفظــه كــذلك . للمـايونيز الــذي ال يتعــرض ألي درجـة حــرارة أثنــاء تصـنيعه 

وتخزينــه فــي درجــة حــرارة مناســبة بــل يتــرك فــي الخــارج وعلــى درجــة حــرارة الغرفــة والتــي تصــل إلــى الدرجــة 

في فصـل الصـيف السـيما الفتـرة  وخصوصاً ) م37 - 35(كروبات السالمونيال وهي المثلى لنمو وتكاثر مي

 10سيصـل إلـى غـم 1حتى منتصف الليل وبالتالي فإن وجود ميكروب واحـد فقـط فـي  من الخامسة عصراً 

وهذا العدد كاف لحدوث أعراض التسمم ، لذا أرى أن يتم منع جميع المطاعم مـن تصـنيع المـايونيز داخـل 

المطعم ويقتصر استخدام المايونيز المجهز من قبل المصـانع المتخصصـة والمعبـأة بعبـوات مناسـبة تحمـل 

  .لصالحية البطاقة الغذائية التي تحدد مكان وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء ا

لطبيعة وضع ورص اللحوم والدواجن على الشواية يالحـظ أن سـيخ الشـاورما مـن الكبـر بحيـث أن  نظراً  .8

ســـم ، وحيـــث أن الجـــزء الخـــارجي منـــه هـــو الـــذي يتعـــرض للحـــرارة أمـــا مركـــزه فســـوف  40قطـــره يزيـــد عـــن 

فـي  ون موجـودة أصـالً يتعرض لدرجات متدنية من الحرارة وسيصبح أشبه بحاضنة للميكروبـات التـي قـد تكـ

اللحوم ، وبذلك تتهيأ الظروف المناسبة لها ومن ثم ارتفاع العـدد الكلـي الميكروبـي إلـى نسـبة كبيـرة ممـا قـد 

يؤدي إلى ظهور أعراض التسمم عند تنـاول هـذه اللحـوم ، خاصـة إذا لـم تتعـرض لدرجـة كافيـة مـن الحـرارة 

  . لقضاء الكامل على بكتيريا السالمونيال وكذلك لمدة كافية من الزمن عند شويها بحيث نضمن ا



 

التنبيــه علــى جميــع مقــدمي اللحــوم بأنواعهــا بمــا فــي ذلــك الشــاورما بعــدم تقــديمها غيــر مطهيــة حتــى لــو  .9

  . رغب طالبها في ذلك 

ألن هناك فئات من ضعاف النفوس من أصحاب المحالت الـذين يقومـون ببيـع الـدجاج واللحـوم  نظراً  .10

ألصـحاب المطـاعم والبوفيهـات ، لـذا فإنـه يلـزم تشـديد  ية الصالحية بمبـالغ زهيـدة وخصوصـاً الحمراء المنته

وتطبيـق أشـد العقوبـة علـى مـن يقـوم ببيعهـا ) الحمراء والبيضاء ( الرقابة على محالت بيع اللحوم بأنواعها 

  . بعد انتهاء صالحيتها أو ما يوشك على انتهاء الصالحية 

يـتم توزيعهـا علـى المنشـآت الغذائيـة يـتم مـن خاللهـا تعريـف أصـحابها والعـاملين إعداد نشـرات تثقيفيـة  .11

بها بمدى خطورة التسمم الغذائي واألسباب التي تؤدي إلى حدوثه في محالتهم ومدى الضـرر الـذي سـوف 

  .يتعرضون له حال حدوثه ، واألساليب التي يمكن أن تمنع أو تحد من حدوثه 

)Harvery et al ,2006 : 251-258 (  

  

  

  

  

  

  

  



 

  التسـمم الغذائـــي  : المبحث الثاني 

  : تعريـف التسمـم الغذائي : اوال ً 

تسمم وبمعنى أدق فإن ال. يطلق لفظ التسمم الغذائي على أي اضطرابات تحدث بعد تناول الغذاء 

تطلـق علـى المـرض أو التعـب الناشـئ عـن وجـود مـادة سـامة فـي الغـذاء بعـد  Food poisoning الغـذائي

فهــي انتقــال العــدوى أو المــرض بواســطة الغــذاء وتنتقــل  Food infectionأمــا العــدوى الغذائيــة . تناولــه 

الغذائيــة بواســطة العــدوى عــن طريــق غــزو أو نمــو الميكروبــات فــي الغــذاء أو حــدوث تهتــك ألنســجة المــواد 

  )Palme , 2012 : 202( والتي عند تناوله تسبب التعب أو المرض لإلنسان الميكروبات

رف التســـمم الغـــذائي عـــادًة بأنـــه حالـــة مرضـــية مفاجئـــة تظهـــر أعراضـــها خـــالل فتـــرة زمنيـــة يّعـــكمـــا 

قصـــيرة علـــى شـــخص أو عـــدة أشـــخاص بعـــد تنـــاولهم غـــذاء غيـــر ســـليم صـــحيًا ، وتظهـــر أعـــراض التســـمم 

الغــذائي علـــى هيئـــة غثيـــان قـــيء ، اســـهال ، تقلصـــات فــي المعـــدة واألمعـــاء ، وفـــي بعـــض حـــاالت التســـمم 

ألعــراض علــى هيئــة شــلل فــي الجهــاز العصــبي بجانــب االضــطرابات المعويــة ، وتختلــف الغــذائي تظهــر ا

أعراض اإلصابة وارتفاع الحرارة وشدتها والفترة الزمنية الالزمة لظهور األعـراض المرضـية حسـب مسـببات 

  ) Becker , 2009 : 1338-1341( . التسمم وكمية الغذاء التي تناولها اإلنسان

مدلول واسع يستدل عليه ببعض االضطرابات المعويـة مـع التقيـؤ واإلسـهال أو كالهمـا والتسمم الغذائي ذو 

فـي بعـض األحيـان وقـد يصـاحب ذلـك تـأثيرات عصـبية وفسـيولوجية ) حمـى ( مع ارتفاع في درجة الحـرارة 

باإلضــافة إلــى ذلــك فــإن بعــض مكونــات األغذيــة الطبيعيــة قــد تســبب فــي إحــداث أعــراض تشــبه . أخــرى 

والمتســـــببة عـــــن اإلفـــــراط فـــــي األكـــــل  Indigestionســـــمم الغـــــذائي وهـــــو مـــــا يعـــــرف بالتخمـــــة أعـــــراض الت

Overeating  .  



 

لقد ارتفعت حاالت التسمم الغذائي على مستوى العالم فـي اآلونـة األخيـرة ويرجـع ذلـك إلـى الزيـادة فـي عـدد 

خـارج المنـزل باإلضـافة  السكان وتطور عوامل اإلنتـاج والخـدمات العامـة ومشـاركة المـرأة للرجـل فـي العمـل

إلى تغيير األنماط االستهالكية للغذاء أدى إلى تناول فئة كبيرة من الناس لعدد أكبر مـن الوجبـات الغذائيـة 

خارج المنزل في المطاعم ومحالت إعداد األطعمة بأنواعها وظهور ظـاهرة مـا يسـمى بالتغذيـة الجماعيـة ، 

ريعة فـــي المـــدن الكبيـــرة والصـــغيرة وخاصـــة فـــي اآلونـــة وقـــد ســـاعد ذلـــك علـــى انتشـــار محـــالت األغذيـــة الســـ

  .األخيرة 

وعــادة أن مــا يصــاب بالتســمم الغــذائي هــم الطبقــات التــي يقــل لــديهم مســتوى الــوعي الغــذائي والتــي ال تملــك 

وسائل حفظ األغذية الحديثـة ولـيس بإمكـانهم شـراء األغذيـة المحفوظـة ، إضـافة إلـى جهلهـم حيـث يضـطر 

ول بعض األغذية المطبوخة والفائضة عن وجبة أخرى خاصة فـي فصـل الصـيف ، فمـع تنا البعض أحياناً 

  .ارتفاع درجة الحرارة إلى حد معين تنمو ميكروبات التسمم الغذائي 

لقــد تســبب الغــذاء وال يــزال فــي إحــداث تســممات كثيــرة يــذهب ضــحيتها كثيــر مــن النــاس ، ولقــد حمــل إلينــا 

حادثــة تيفوئيــد ميــري والتــي كانــت تقــوم بتســويق الحليــب فــي واليــة  التــاريخ أنبــاء تلــك الحــوادث ومــن ذلــك

وشـــفيت منـــه إال أنهـــا بقيـــت حاملـــة  Marrys Typhoidكنســـاس األمريكيـــة وأصـــيبت بحمـــى التيفوئيـــد 

   .للميكروب األمر الذي تسبب في تلوث الحليب ليصاب كل من يشرب منه بحمى التيفوئيد 

 )Bryan , 2010 : 44  (  

وتختلـف أعــراض التســمم التــي تظهـر علــى المصــابين بــاختالف المســبب ، فقـد تكــون األعــراض عبــارة عــن 

ارتفاع في درجة الحرارة ومغص وصداع وٕاسهال وقيء ، وقد ال يصاحب هذه األعـراض ارتفـاع فـي درجـة 

مم ومـن الحرارة بل تغيب أعراض وتظهر أعراض أخرى كل هذا يعود إلى المسبب المسئول عن حالة التس

المعــروف أن لكــل نــوع مــن أنــواع الميكروبــات المســئولة عــن حالــة التســمم ظــروف بيئيــة مناســبة مــن حــرارة 



 

وحموضـــة ورطوبــــة وأوكســــجين وعناصــــر غذائيـــة خاصــــة ، األمــــر الــــذي يجعـــل أن مــــادة غذائيــــة مناســــبة 

  ) 19 : 1990، مجلس التعاون الخليجي ( . كروب ما وغير مناسبة لميكروب آخرلمي

ــــدابير  ــــم تتخــــذ ت ــــالي مــــا ل ــــاج والتصــــنيع ، وبالت ــــي خــــالل مراحــــل اإلنت ــــوث الميكروب ــــة للتل تتعــــرض األغذي

ـــــات الممرضـــــة  وقائيـــــة تحـــــد مـــــن نمـــــو هـــــذه الميكروبـــــات خـــــالل النقـــــل والتخـــــزين ، فـــــإن تكـــــاثر الميكروب

ينــــــتج عنــــــه حــــــدوث التســــــمم الغــــــذائي ، ويعتمــــــد ذلــــــك علــــــى حــــــدة التلــــــوث وظــــــروف اإلنتــــــاج والتــــــداول 

ــــة والت ــــة فــــي األغذي ــــد نــــوعين مــــن األمــــراض البكتيري ــــم تحدي ــــد ت -Bacterial Foodهمــــا  خــــزين وق

Borne Disease  المســــــــــببتان للتســــــــــمم”Intoxication”  والمســــــــــببتان للعــــــــــدوى الغذائيــــــــــة” 

Infections ”  ـــــة الناتجـــــة عـــــن ـــــوي علـــــى الســـــموم البكتيري ـــــد تنـــــاول طعـــــام يحت ويتســـــبب النـــــوع األول عن

نمــــو وتكــــاثر هــــذه البكتيريــــا فــــي الغــــذاء ويتســــبب النــــوع الثــــاني عنــــد تنــــاول غــــذاء يحتــــوي علــــى البكتيريــــا 

  . الحية ذاتها التي تنمو بعد ذلك في القناة الهضمية لإلنسان مسببة المرض

  : مـم الغذائي والعدوى الغذائيـة الفرق بين التس: ثانيا ً 

أمـا العـدوى الغذائيـة فهـي حـدوث  Food Poisoningالتسمم هو حدوث المرض عن طريق السم ويسـمى 

 لألنسجةالمرض بواسطة مهاجمة الميكروبات لألغشية المخاطية في األمعاء ونموها فيها وٕاحداث الضرر 

  )   Food Infection .)Riemann , 2008 : 104السليمة في الجسم وتسمى 

  : الفرق بين التسمم الغذائي والوباء :ثالثا ً 

  )  Hayes, 2009:26(   : ص المرض بأنه تسمم غذائي يجب توافر الشروط التالية لكي يشخّ 

  . مجموعة من األشخاص ظهرت عليهم نفس األعراض المرضية . 1

  . هذه المجموعة تناولوا نفس الطعام 



 

توائــه علــى الســموم ويــتم تحديــد ذلــك بتحليــل حالغــذاء هــو ســبب التســمم ، وذلــك با ال بــد أن يكــون. 2

  . عينات من الغذاء في المختبر 

مطابقة تحاليل عينات األغذية مع نتائج التحاليل الطبية لمتحصالت القـيء والبـراز للمصـابين مـن . 3

  . حيث نوع الميكروب المسبب للتسمم 

  . اكة كالكوليرا والطاعون تنتشر بسرعة بين الناس بطرق مختلفة أما الوباء فهي أمراض وبائية فت

  : أنواع التسمـم الغذائي : رابعا ً 

هناك أنواع من التسمم الغذائي تتسبب بها عوامل عديدة ميكروبيـة وغيـر ميكروبيـة ينـتج عنهـا حـاالت 

علـى أعـداد كبيـرة تسمم فردي أو جماعي ويحـدث التسـمم الغـذائي لإلنسـان نتيجـة لتنـاول غـذاء يحتـوي 

وهــذا النــوع مــن التســمم يعــرف . مــن الميكروبــات الممرضــة أو الســموم الناتجــة عنهــا أو كالهمــا معــًا 

فقـد يحـدث التسـمم أيضـًا نتيجـة لتنـاول غـذاء ملـوث . بالتسمم الميكروبي وهو األكثر انتشارًا في العالم 

أو بتنـــاول أغذيـــة . ي و التســـمم الكيميـــاالثقيلـــة ويســـمى ب بالكيماويـــات مثـــل المبيـــدات الحشـــرية والمعـــادن

  .سامة بطبيعتها مثل بعض األحياء البحرية والنباتية ويعرف بالتسمم الطبيعي 

  : التسمم الميكروبي  .1

 االنسـان بـالمرضوهو من أهم مسببات حـوادث التسـمم الغـذائي ويقسـم إلـى ثالثـة أنـواع حسـب إصـابة 
)Riemann , 2008 : 150 (  

تحـدث اإلصــابة بــالمرض عــن طريــق تنــاول غــذاء يحتـوي علــى أعــداد كبيــرة مــن الميكروبــات حيــث . 1

  . تخترق الغشاء المخاطي لألمعاء وتظهر أعراض المرض 



 

، وهـي تنشـأ عـن تلـوث الغـذاء بميكروبـات السـالمونيال والتـي  ة هـذا النـوع أمـراض السـالمونيالومن أمثل

 األليفة والبرية مما ينتج عنه تلوث للتربة ومصادر المياه والصرفتوجد في أمعاء كثير من الحيوانات 

نــــاطق المحيطــــة وبالتــــالي زيــــادة فــــرص وصــــولها للغــــذاء والمــــاء وبصــــفة خاصــــة اللحــــوم مبال الصــــحي

والدواجن والبـيض واأللبـان ومنتجاتهـا والمثـال اآلخـر هـو التلـوث بميكـروب الفبريوبـارا هيمـوليتكس وهـو 

العــالم وبخاصــة فــي المنــاطق االســتوائية والمعتدلــة أثنــاء شــهور الــدفء ،  موجــود علــى ســواحل بحــار

  . وتصاب األسماك والمحاريات بهذا الميكروب في البيئة المائية وتصبح وعاء النتقال المرض 

التــي تفرزهــا الميكروبــات أثنــاء تكاثرهــا فــي الغــذاء ) التوكســينات(تحــدث اإلصــابة بواســطة الســموم . 2

  . ي تسبب المرض لإلنسان وليس الميكروب نفسه وهذه السموم الت

ومن أمثلة هذا النوع التسمم البوتشوليني وهو من األمراض المفزعة بالنسبة لإلنسان حيث يسبب شـلًال 

جزئيــًا أو كــامًال لألعصـــاب ويحــدث نتيجـــة للســموم التــي يفرزهـــا ميكــروب الكلوســـترديوم بوتيــولينم فـــي 

ينمـو فـي األغذيـة المحفوظـة بطـرق غيـر سـليمة  وتظهـر عالمـات األغذية ، وهو ميكروب ال هـوائي و 

  . فساد على العبوات الملوثة بهذا الميكروب مثل رائحة كريهة وقد تكون مصحوبة بانتفاخ العبوات 

وب ر ث مــن أحــد الســموم التــي يفرزهــا ميكــوالتســمم باالســتافيلوكوكس وهــو أكثــر األنــواع انتشــارًا ويحــد

إلنسـان هـو اوتين ، و عنما يتكـاثر فـي األغذيـة التـي تحتـوي علـى بـر ) لوكوكساستافي(المكور العنقودي 

لهذا الميكروب حيث يوجد في فتحتي األنف وعلـى الجلـد والشـعر والوجـه وسـموم هـذا  المصدر الرئيس

الميكــروب تقــاوم الحــرارة حيــث وجــد أن الطهــي العــادي والبســترة ال تفقــدها قوتهــا وهنــاك أيضــًا التســمم 

والتي تفرزها بعض أجناس من الفطريـات مثـل اسـبرجلس والبنسـليوم ) ميكوتوكسينات(طرية بالسموم الف

. والفيوزاريوم وغيرها ، وهـذه السـموم لهـا القـدرة علـى إحـداث تـأثيرات سـامة لكـل مـن اإلنسـان والحيـوان 

)Dohanlek, 2009 : 290-294  (  



 

تحدث اإلصابة بالمرض عن طريق تناول غذاء يحتـوي علـى أعـداد كبيـرة مـن الميكروبـات وعنـدما . 3

تصل هذه الميكروبات إلى األمعاء الدقيقـة لإلنسـان فإنهـا تتكـاثر وتنـتج سـموم وبالتـالي تظهـر أعـراض 

  ) . مع زيادة عدد الميكروبات(وقد تفرز السموم في الطعام قبل تناوله . المرض 

ثلة هذا النوع التسمم بميكروب الكلوسترديم بيررفرنجـز ، وهـو منتشـر فـي التربـة ، ويمكـن عزلـه ومن أم

من التربة وبراز اإلنسان ، ولذلك فمن الممكن تلوث اللحوم والدجاج وكذلك الخضار والتوابل ، وأيضـًا 

عنـــد  هكيســيحــدث التلــوث بــالميكروب بعــد طهــي الغــذاء حيـــث أن خطــورة هــذا الميكــروب تكمــن فــي ت

  .تعرضه لظروف قاسية كحرارة الطهي 

أنـواع الميكروبـات الهامـة فـي إحـداث ان بعـض )  Liska et al  , 2012 :5(ويـذكر بـاحثون اخـرون 

  : هي  التسمم الغذائي

   Botulism: التسمم البوتشليني  .1

كســــينات الخارجيــــة التو يحــــدث هــــذا النــــوع مــــن أنــــواع التســــمم نتيجــــة تنــــاول أو هضــــم غــــذاء يحتــــوي علــــى 

Exotoxins م و والتـي تفرزهـا بكتيريـا الكلوسـتدريديم بوتيولينـClostridium Botulinum  أثنـاء نموهـا فـي

الغــذاء ويحــدث التســمم بســبب التوكســين ولــيس بســبب البكتيريــا نفســها ويعتبــر أخطــر أنــواع التســمم الغــذائي 

  )  Sakaguchi, 2008 : 180( .الميكروبي 

  

  

   Perfringens Food Poisoning: التسمم الغذائي البرفرنجي  .2



 

 م1892عرفــت البكتيريــا المســببة لهــذا النــوع مــن التســمم الغــذائي بمرضــيتها لإلنســان فــي أوروبــا منــذ عــام 

عنـدما حـدث تسـمم جمـاعي  م1945ولكن لم تثبت مسئولية هذه البكتيريا عن التسمم الغـذائي إال فـي عـام 

  ) Mcclung, 2010: 163  (نتيجة تناول لحم دجاج تم طبخه ثم ترك لعدة ساعات قبل تناوله 

   Staphylococci Food Poisoning: التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية  .3

الـذي و  Enterotoxinيحدث هذا النوع من التسمم عن طريق هضم غـذاء يحتـوي علـى التوكسـين الـداخلي 

ويطلــق عليــه  Staphylococcus Aureusيتكــون فــي الغــذاء نتيجــة نمــو ســالالت معينــة مــن ميكــروب 

  )El-Dairoty et al , 2011:77 ( التهاب في بطانة المعدة واألمعاءتوكسين داخلي ألنه يسبب 

مـن البكتيريـا  ومن المشاكل المتعلقة بهذا النوع من التسمم أن األغذية التي قد تحتـوي علـى مئـات الماليـين

رام الواحـد ال يظهـر عليهـا تغيـرات واضـحة فـي النكهـة والطعـم والمظهـر الخـارجي ، غـالمسببة للتسـمم فـي ال

بذلك تكون األغذية الجاهزة لالستهالك والمتروكة فترة طويلة تحت الظروف المالئمة لنمـو البكتيريـا وٕافـراز 

  ) Beckers,2009:14( .السم تكون مصدر خطر لتسمم اإلنسان  

   Salmonella Food Poisoning: التسمم الغذائي بالسالمونيال  .4

تعتبر السالمونيال من أهم مسببات التسمم الغذائي وتلي المكورات العنقودية من حيث معدل حاالت التسمم 

للتغيـر  ويتطلب األمر وجود الميكروبات حية لحدوث التسمم ولقد بدأت باالنتشار في الوقت الحاضر نظراً 

الـذي حــدث فـي أنمــاط االســتهالك الغـذائي فــي مختلــف بلـدان العــالم وتقـدر عــدد اإلصــابات بهـذا النــوع مـــن 

  .  ماليين إصابة سنوياً  10 - 7التسمـم في الواليات المتحدة األمريكية فقط من 

)Palmer,2012:224 (Beckers,2009:16)    (  



 

إلى ظهور أعراض مرضية تشابه أعراض التسمم ) السالمونيال ( ويؤدي استهالك الغذاء الملوث بالبكتيريا 

  .بواسطة المكورات العنقودية 

   Bacillus Food Poisoning: التسمم الغذائي الباسيلي ) 5

لجـرام وجـراثيم هـذه الميكروبـات ال اوهي موجبـة  Bacillus cereusيحدث التسمم الباسيلي بميكروبات الـ 

دقيقــة يقضــي  30 /م °100وجــد أن تعــرض هــذه الجــراثيم للحــرارة علــى درجــة تقــاوم الحــرارة العاليــة حيــث 

 م°48 - 10 وهـــذه ميكروبـــات هوائيـــة اختياريـــة وتنمـــو فـــي مـــدى مـــن درجـــات الحـــرارة يتـــراوح مـــن .عليهـــا 

   .  م°45 - 35والحرارة المثلى لبعض السالالت تتراوح من 

)Van Netten, 2011: 73-79  (  

   Enter pathogenic E. Coli: التسمم ببكتيريا القولون المرضية ) 6

غير ممرضة في الغالب ولكنها تستخدم كداللة على تلـوث المـأكوالت والمشـروبات  E. Coliتعتبر بكتيريا 

وتسمى ببكتيريا القولون الممرضة إال أن هناك ساللة تسبب عدوى غذائية  Indicator bacteriaوتسمى 

.  

 :  كيمياويالالتسمم  .2

   :وهناك عدة انواع من التسمم الكيمياوي اهمها 

  ) www.faculty.ksu.edu/sa) ( 5 : 2007 ، القحطاني(

مضـــية كعصـــائر الفاكهـــة فـــي عبـــوات اويحـــدث نتيجـــة تخـــزين األغذيـــة الح: التســـمم بالمعـــادن . 1

  . مطلية بالكادميوم أو االنتيمون أو الزنك أو الرصاص 



 

ويحدث نتيجة تناول خضروات أو فاكهة بعد رشها بالمبيدات مباشرة لعدم : التسمم بالمبيدات الحشرية 

  .  االستخدامويحدث أيضًا التسمم بالمبيدات الحشرية المنزلية نتيجة إساءة . الغسيل الجيد لها 

ويحـدث : التسمم بـالمواد الكيماويـة والمنظفـات الصـناعية التـي تسـتخدم فـي غسـيل خطـوط اإلنتـاج . 2

نتيجــة لالســتخدام الخــاطئ ســواء عــن طريــق اســتخدام تركيــزات عاليــة مــن هــذه المــواد أو عــدم الغســيل 

  . ية للغذاء و ج عنه انتقال هذه المواد الكيمياالجيد بعد استخدامها مما ينت

تضــاف هــذه المــواد لألغذيــة بغــرض تحســين : التســمم بمكســبات الطعــم والرائحــة والمــواد الحافظــة . 3

الطعــم والرائحــة وزيــادة فتــرة صــالحية ، واســتعمال هــذه المــواد حســب النســب المقــررة ال تســبب ضــررًا 

  . للصحة ولكن إذا استخدمت بكميات كبيرة تسبب في أقل من ساعة 

  : م الطبيعي التسم .3

  )  www.attdc.kuiraq.com( . ويحدث من تناول السموم في بعض األحياء البحرية والنباتية 

  : التسمم بواسطة السموم الموجودة في بعض األسماك والقواقع  -1

نوع  38ويحدث التسمم نتيجة تناول بعض األحياء البحرية التي تكون سامة بطبيعتها ، حيث وجد أن 

من األحيـاء البحريـة وأهمهـا بلـح البحـر وسـمك بطلينـوس تسـبب التسـمم القـوقعي المسـبب للشـلل نتيجـة 

وهنـــاك بعـــض أنـــواع ســـمك . للســـموم الموجـــودة بهـــا والتـــي لهـــا تـــأثير علـــى الجهـــاز العصـــبي لإلنســـان 

ـــام والبهـــار  ـــا والعق ـــل أســـماك الكناي ـــاراكودا مث م الغـــذائي تســـبب مـــا يســـمى بالتســـم)  اســـماكأســـماء (الب

باألســماك الصــخرية ، حيــث يعتقــد أن ســمية هــذه األنــواع يرجــع إلــى تغــذيتها علــى الحيوانــات البحريــة 

سامة وقت وضع البيض مثل أسماك الرنجة ونها وبعض األسماك تصبح بط. والتي تحمل مواد سامة 



 

حرارة وهـذه األنـواع والقارض بينما أسـماك الفاكهـة والدرمـة فـإن لحومهـا تحتـوي علـى سـموم ال تتـأثر بـال

  .  عن تناولها االمتناعيجب 

  : التسمم بواسطة السموم النباتية  -2

نـد تنـاول كميـات كبيـرة منهـا بـدون طهـي مثـل عالنباتـات تسـبب التسـمم لإلنسـان انواع من يوجد بعض 

ليــة بيط والســبانخ وفـول الصــويا حيــث تحتـوي علــى مــواد سـامة لهــا القــدرة علـى إيقــاف قاباالكرنـب والقرنــ

جســم اإلنســان المتصــاص عنصــر اليــود بكميــات مناســبة وينــتج عنهــا اإلصــابة بمــرض الغــدة الدرقيــة 

وتناول البطاطس الخضراء يسبب مـا . المعدية ، ولقد وجد أن الطهي يقضي على أغلبية هذه السموم 

نسـجة الفطـر ويحـدث التسـمم مـن أ. يسمى بالتسمم السوالنيني ، إلحتوائها على مادة السوالنين السـامة 

  . لتناول بعض األنواع السامة من عش الغراب مثل امانيتا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .ويمكن وضع جدول تفصيلي عن خصائص التسمم الغذائي بأنواعه المختلفة 

  خصائص حاالت التسمم الغذائي ) 4  (جـدول رقم 

 األعراض
األغذيــــــــــــــــة المعنيــــــــــــــــة بحمــــــــــــــــل 

 ميكروبات التسمم

ـــــين  الفتـــــرة الفاصـــــلة ب
الغـذاء وظهـور هضم 

 أعراض اإلصابة

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
 اإلصابة

الميكـــــــــــــــــــــــــــروب 
 المسبب

اآلم معويـــــــــــة 
اســــــــــــــــــــــــــــــهال 

،  غثيــــــــــــــــــــــان
 قيء وحمى

اللحــــــــــــوم والــــــــــــدواجن والبــــــــــــيض 
 ومنتجات األلبان

  ساعة  6-72

 )ساعة36-12عادًة (

عـــــــــــــــــــــــــــــــدوى 
 بكتيرية

 السالمونيال

اآلم معــــــــــــوي 
،  اســـــــــــــــــــــهال

قـــــــــــــــــــــــــــــيء ، 
وحمــــــــــــــــــــــــــــــى 

 وصداع

األغذية الطازجة التي من أصـل 
واألســــــــــــماك والقواقــــــــــــع بحــــــــــــري 

 ومنتجات األسماك

عـــــــــــــــــــــــــــــــدوى  ساعة 2-48
 بكتيرية

فيبربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 باراهيموليتكس

تـــــؤثر ســـــموم 

الميكـــــــــــــــروب 

علــى الجهــاز 

العصـــــــــــــــــــــبي 

ممــــا  الــــرئيس

يتســــــبب فــــــي 

صعوبة البلع 

والشـــــــــــــــــــــــــــــلل 

التنفســـي فــــي 

الحــــــــــــــــــــــاالت 

 .الخطيرة 

األغذية قليلة الحموضـة التـي لـم 
تعلـــب بطريقـــة ســـليمة واألســـماك 

تفريــــــغ الهــــــواء المعبــــــأة بطريقــــــة 
 .والمدخنة واألغذية المتخمرة 

تسمم غـذائي  ساعة 12-36
الســــــــــــــــــــــموم (

ســــــــــــــــــــــــــــــــابقة 
التكــــوين فــــي 

 )الغذاء

كلوســـــــــــــــــــــترديوم 
 بوتيولينم



 

اآلم معويـــــــــــة 

وحمــــــــــــــــــــــــــــــى 

وٕاســــــــــــــــــــــــــهال 

 5-1وغثيــــان

 .أيام 

  ساعة  72-10 المياه واللحوم الغير مطهية

 )ساعة24-12عادة (

االيشـــــــــــــــــــــــــيريثيا  تسمم غذائي
 كوالي

غثيـان وقــيء 
وٕاســــــــــــــــــــــــــهال 
وتوعـــــــــــــــــــــــــــك 
 وضعف عام

اللحـــــــــــوم والـــــــــــدواجن المطهيـــــــــــة 
ــــــــب  ومنتاجاتهــــــــا والجــــــــبن والحلي
الســائل والجــاف والســلطات التــي 
تحتــوي علــى البطــاطس والبــيض 

 .والجمبري 

تسمم غـذائي  ساعات 1-6
الســــــــــــــــــــــموم (

ســــــــــــــــــــــــــــــــابقة 
التكــــوين فــــي 

 )الغذاء 

اســـــــتافيلوكوكس 
 اوربيس

اآلم فــــــــــــــــــــــــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــبطن  ال
وغثيـــــــــــــــــــــــــــان 
وٕاســــــــــــــــــــــــــهال 

 وقيء

ومنتجــــــــات الحبـــــــــوب الكســــــــتارد 
ـــــف  ـــــودنج والصلصـــــات ورغي والب

 اللحم واألرز المطهي بأنواعه

 5-1عـــــــــــــــادًة مـــــــــــــــن (
 )ساعات 

تسمم غـذائي 
الســــــــــــــــــــــموم (

ســــــــــــــــــــــــــــــــابقة 
التكــــوين فــــي 

 )الغذاء 

 باسيلس سريس

اآلم معويـــــــــــة 
وٕاســــــــــــــــــــــــــهال 
ـــــــــــــــــــــــالي  وبالت
غثيـان وقــيء 

 وحمى

  ساعة  22-8 اللحوم والدواجن

 )ساعة18-12عادًة (

عـــــــــــــــــــــــــــــــدوى 
بكتيريـــــة مـــــع 

تفــــرز ســــموم 
 في األمعاء

كلوســـــــــــــــــــــترديوم 
 بيرفرنجز

غثيـان وقــيء 

وتقلصـــــــــــــــات 

عــــــــــــادًة مــــــــــــا 

 تكون خطيرة

ــــــة ال وعصــــــائر  حامضــــــيةاألغذي
 الفاكهة

تســــــــــــــــــــــــــــــــــمم  دقيقة 15-30
 كيمياوي

الكــــــــــــــــــــــــــــــادميوم 
االنتيمــــــــــــــــــــــــون (

والزنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك 
 )والرصاص



 

شــــلل تنفســــي 

وارتعـــــــــــــــــــــاش 

الشفتين وفقـد 

كامــــــــل لقــــــــوة 

عضــــــــــــــــــالت 

األطــــــــــــــــــــراف 

 والرقبة

المطهيـــة بلـــح البحـــر والرخويـــات 
والغيــــــر مطهيـــــــة فـــــــي المنـــــــاطق 

 السامة

التســــــــــــــــــــــــــــمم  دقيقة 5-30
القـــــــــــــــــــــــوقعي 
المســـــــــــــــــــــــبب 

 للشلل

الدينوفالجيليتس 
 البحرية

ســـيل اللعـــاب 
ــــــة  واآلم معوي
وغثيـــــــــــــــــــــــــــان 
وقــــيء مــــائي 

 وعرق

األنواع السامة مـن عـش الغـراب 
 مثل نوع امانيتا

 15 –دقيقـــــــــــــــــــــــــة 15
 ساعة

تســــــــمم مــــــــن 
أنســـــــــــــــــــــــــــــجة 

 الفطر

األنــــواع الســــامة 
مــــــــــــــــن عــــــــــــــــش 

 الغراب

 

  هشامالمصدر  من اعداد الباحث 
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  نبذة مختصرة عن الدوائر الصحية وانشطتها المختلفة: االول المبحث 

 االنظمة والتشريعات .اوًال 

ــــي كــــل دول العــــالم  Food Safetyتعــــد ســــالمة الغــــذاء   ــــرئيس لصــــحة االنســــان ف الهــــدف ال

ـــــين البشـــــر وتعـــــد هـــــذه  ـــــوث تشـــــكل تحـــــديًا لصـــــحة مالي ـــــي تنتقـــــل بواســـــطة الغـــــذاء المل الن االمـــــراض الت

مـــــن الهمـــــوم الرئيســـــة التـــــي تواجـــــه العـــــاملين فـــــي مجـــــال األغذيـــــة لمـــــا لهـــــا مـــــن أهميـــــة قصـــــوى لكافـــــة 

ــــــــة ــــــــاج وتــــــــداول وتســــــــويق األغذي ــــــــى صــــــــحة وســــــــالمة  الجهــــــــات ذات العالقــــــــة بإنت بهــــــــدف الحفــــــــاظ عل

  . المستهلك 

ولهـــــــذا يســـــــعى العـــــــاملون فـــــــي مجـــــــال الرقابـــــــة الصـــــــحية الـــــــى تشـــــــخيص المشـــــــاكل مـــــــن خـــــــالل  

الرقابـــــة علـــــى الغـــــذاء أثنـــــاء تخزينـــــه ونقلـــــه وتداولـــــه ، لقـــــد توســـــع نطـــــاق الرقابـــــة الصـــــحية بمـــــا يتناســـــب 

قافيـــــًا وكـــــان الحـــــدث أيضـــــًا نتيجـــــة وتقـــــدم الصـــــحة فـــــي التغذيـــــة وتطـــــور المجتمـــــع االنســـــاني اقتصـــــاديًا وث

  .  االكتشافات العلمية والتكنولوجية الحديثة في تصنيع الغذاء

واذا كانــــــــت دائـــــــــرة الوقايــــــــة الصـــــــــحية فــــــــي وزارة الصـــــــــحة ممثلــــــــة بشـــــــــعب الرقابــــــــة الصـــــــــحية فـــــــــي 

ــــي المقــــام األول عــــن ســــالمة الغــــذاء وصــــحة  باعتبارهــــاالمحافظــــات  فهــــي  المســــتهلكالجهــــة المســــؤولة ف

لــــذلك فـــــان المزيــــد مـــــن تفعيــــل هـــــذا الــــدور يتطلـــــب ان  ،  ور حيـــــوي للغايــــة علـــــى هــــذا الصـــــعيدتقــــوم بــــد

ــــــى  مســــــتهلكيكــــــون ال ــــــى تنفيــــــذ الرقابــــــة عل ــــــة المســــــاعدة عل ــــــة  المنشــــــأةشــــــريكًا أساســــــيًا فــــــي عملي الغذائي

مــــــن  مســــــتهلكينومــــــن هنــــــا فــــــان جهــــــاز الرقابــــــة الصــــــحية جعــــــل التواصــــــل مــــــع ال. واألســــــواق المحليــــــة 

ـــــوعي  ـــــك ضـــــرورة أساســـــية لنشـــــر ال ـــــوب  هنال ـــــك بالشـــــكل المطل ـــــتم ذل ـــــى ي ـــــه الرئيســـــة ، ولكـــــن حت أولويات

مـــــن خـــــالل المزيـــــد مـــــن إطـــــالق حمـــــالت وبـــــرامج   ، حـــــول ســـــالمة الغـــــذاء مســـــتهلكينالصـــــحي بـــــين ال

 .التوعية الغذائية 

  

  

  

  

  



 

 المستشفيات والمؤسسات الصحية في محافظة البصرة . ثانيا ً 

   : العام  البصرةمستشفى  - 1

ـــــر مـــــن المعـــــالم   ـــــةتعتب ـــــدم المستشـــــفيات التاريخي ـــــي البصـــــرة وهـــــي مـــــن اق تأسســـــت  .فـــــي العـــــراق  ف

ـــــــث , 1924عـــــــام  ـــــــدم حي ـــــــدول  المحافظـــــــة والعـــــــراق وايضـــــــاً  ألهـــــــاليخـــــــدماتها  كانـــــــت تق بعـــــــض ال

 الخليجية

   :ستشفى الم أقسام

  القسم الباطني   -1

  القسم الجراحي   -2

  قسم النسائية والتوليد   -3

  قسم األطفال   -4

  . )الكلى الصناعية ( قسم الديلزة في المنطقة الجنوبية    -5

  القسم االداري    -6

   

  : شعب المستشفى

  شعبة األشعة والسونار   -1

  شعبة االحصاء   -2

  شعبة الناظور   -3

  شعبة الرنين المغناطيسي   -4

  . )مذاخر األدوية ( شعبة الصيدلية الداخلية    -5

  .عبة الطوارئ ش   -6

  العيادة االستشارية   -7

   

  

  

  

  



 

  : ردهات المستشفى

  ردهة جراحة الوجه والفكين   -1 

  ردهة العيون   -2

  ردهة األنفلونزا الوبائية   -3

  الردهة النفسية   -4

  ردهة الجملة العصبية   -5

  ردهة جراحة المجاري البولية   -6

  ردهة أنعاش القلب   -7

  المركزةردهة العناية    -8

  ردهة العالج الطبيعي   -9

  ردهة فحص اإلجهاد االيكو  -10

  ردهات جراحة الكسور  -11

   

  : صاالت العمليات

  صالة العمليات الجراحة االولى   -1 

  صالة العمليات الجراحة الثانية   -2

  صالة العمليات الجراحة الثالثة كسور   -3

  E N Tصالة العمليات    -4

  ات النسائية والتوليدصالة العملي   -5

  صالة العمليات الطارئة   -6

  صالة العمليات العيون   -7

    

  السعة التشغيلية

  كبرى وفوق الكبرى -عملية شهريا  2000العمليات ما يقارب    -1 

  يوميا 1500 إلى 1000الدخول للطوارئ معدل من    -2

  يوميا 750مراجعة العيادة االستشارية    -3



 

  2012يوضح حاالت التسمم في مستشفى البصرة العام لسنة )  5(  والجدول 
  

  المجموع  فأكثر  - 15  سنة 14 – 5  سنة 4 – 1  أقل من سنة الفئات العمرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور الشهر

  4  3  2  3  -   -   2 -   -  -   2كانون 

  10  12  10  9  -   -   -   2  -   -   شباط

  13  19  7  15  2  3  4  1  -   -   آذار

  13  19 4  16  4  3  -   -   -   -   نيسان

  18  15  -   12  15  -   3  3 -   -   مايس

  8  17  5  12  2 2  1  3  -   -   حزيران

  5  20  4  10  -   3  1  7  -   -   تموز

  10  6  4  4  2  2  4  -   -   -   آب

 12  20  9  16  -   3  3  1  -   -   أيلول

 10  27  2 19  4  7  4  1  -   -   1تشرين 

  10 16 6  15  -   -   4  1  -   -   2تشرين 

 7  15  4  6  2  6  1  3  -   -   1كانون 

  115  189  57  137  31  30 27  22  -  -   المجموع

  من اعداد الباحث هشام

  مستشفى الشفاء العام - 2

س المستشـــــــفى وبإمكانيـــــــات متواضـــــــعة عبـــــــارة عـــــــن ردهـــــــة وطـــــــوارئ وصـــــــيدلية ـتأســـــــ 1972فـــــــي عـــــــام 

 . وكان يقدم خدماته لمنتسبي القوة البحرية

  اإلعمال التي تقوم بها المستشفى

  وقائية      ·

  تشخيصية      ·

  عالجية      ·

  

  



 

  : االختصاصات الموجودة في المستشفى

  اختصاص جراحة عامه  -1

  اختصاص أطفال -2

  اختصاص جراحة العيون -3

  وسونار اختصاص أشعة -4

  اختصاص تخدير -5

  اختصاص طب مجتمع -6

  ENTاختصاص -7

  اختصاص باطنية -8

  اختصاص جراحة عظام وكسور -9

  2012يوضح حاالت التسمم الغذائي  في مستشفى الشفاء العام لسنة )   6( والجدول 

  المجموع  فأكثر  - 15 سنة 14 – 5  سنة 4 – 1  أقل من سنة الفئات العمرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  الشهر

  7  8  4  8  3  -   -   -  -  -   2كانون 

  3  1  2  1  -   -  1  -   -   -   شباط

  2  3 2  3  -   -   -   -   -   -   آذار

  1  1 1  1  -   -   -   -   -   -   نيسان

  1  2  1  2  -   -   -   -   -   -   مايس

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   حزيران

  -   1  -   1  -   -   -   -   -   -   تموز

 1  -   1  -   -   -   -   -   -   -   آب

 1  2 -   2  1 -  -   -   -   -   أيلول

  4  1  3  1  -  -  1 -  -   -   1تشرين 

  2  1 2  1  -  -   -   -   -   -   2تشرين 

 3  4  1  4  1  -  1  -   -   -   1كانون 

  25  24  17  24  5  - 3  -   -   -   المجموع

  هشام من اعداد الباحث



 

 مستشفى الصدر التعليمي  - 3

  : قسم الطوارئ

  .   الحوادث بدرجاتها المختلفة والمتنّوعة •

  .  حاالت اإلصابات والكسور •

  .  حاالت طوارئ القلب •

  .  حاالت طوارئ الباطنّية •

  .  حاالت الحروق والغرق •

  . حاالت االختناق  •

 .  حاالت عض الحيوانات المسعورة •

  2012مستشفى الصدر التعليمي   يوضح حاالت التسمم الغذائي  في )   7(  والجدول 

  المجموع  فأكثر  - 15  سنة 14 – 5  سنة 4 – 1  أقل من سنة  الفئات العمرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور الشهر

  1  10  1 9  -  1  -   -   -   -   2كانون 

  5 4  5  4  -  -   -   -   -  -   شباط

  4  4 4  4  -  -  -   -   -   -   آذار

  9  10  9  8  -   2  -   -   -   -   نيسان

  4 6  4  6  -   -   -   -   -   -   مايس

  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   حزيران

  3  17  3  13 - 3  -   1  -   -   تموز

  9  7  1 7  7  -  -   -   1  -   آب

  9  3  9  3  -   -  -   -   -   -   أيلول

  -   -  -   -  -   -   -   -   -   -   1تشرين 

  10 9  9  9  1  -   -   -   -   -   2تشرين 

  3  4 2  4  -   -   1  -   -   -   1كانون 

  57  74  47 67  8 6 1  1  1  -   المجموع

  هشام من اعداد الباحث



 

 مستشفى الفيحاء العام - 4

ـــــــتح عـــــــام  ـــــــابع ) العســـــــكري البصـــــــرةمستشـــــــفى (  وكـــــــان مستشـــــــفى عســـــــكري 1962افت الـــــــى وزارة ت

اصـــــــبح مستشـــــــفى مـــــــدني باســـــــم  2003وبعـــــــد ســـــــقوط النظـــــــام البائـــــــد   ســـــــرير 200الـــــــدفاع بســـــــعة 

صـــــالة الـــــوالدة ( مستشـــــفى الفيحـــــاء العـــــام تـــــابع الـــــى وزارة الصـــــحة وتـــــم اضـــــافة اقســـــام جديـــــده مثـــــل 

) والردهـــــة النســـــائية وجراحـــــة النســـــاء وباطنيـــــه نســـــاء والعمليـــــات النســـــائية وردهـــــة االطفـــــال والحـــــروق

 .ًا ير حاليسر  400وغيرها من االقسام فاصبح بسعة 

 االعمال التي تقوم بها المستشفى

 وعمليـــــــات الكســـــــور وعمليـــــــات النســــــائية وتوجـــــــد صـــــــالة والده وردهـــــــات للجراحـــــــة العمليــــــات الكبـــــــرى

جنـــــــاح خــــــاص ويوجــــــد عـــــــالج  والعيــــــون و والحنجــــــرةوردهــــــات االنـــــــف والذن   والباطنيــــــة والنســــــائية

ـــــة االختصاصـــــات استشـــــاريةو طبيعـــــي وردهـــــات المفاصـــــل والعـــــالج الطبيعـــــي   ضـــــافةباإل تشـــــمل كاف

 . الى شعبة الطوارئ

 110حيـــــث يســـــتقبل يوميـــــا حـــــوالي  تـــــم اســـــتحداث مركـــــز الســـــكري الـــــذي يســـــتقبل مرضـــــى الســـــكري

 . مريض 3000مريض بمعدل شهري حوالي 

ـــــــد  -الجراحـــــــة  - ـــــــة نســـــــائية وتولي ـــــــون  -الكســـــــور  -التخـــــــدير - االطفـــــــال -الباطني ـــــــف  -العي االن

 .النفسية  -لجلديةا -واالذن والحنجرة

 .مريض  127عدد الرقود اليومي 

 . ليهعم  850 عمليه شهرياً  17عدد العمليات يوميا حوالي  

 .  8398 شهرياً  599حوالي  عدد مراجعين االستشارية يومياً 

  . سرير 400   السعة السريرية

  

  



 

  2012يبين حاالت التسمم الغذائي  في مستشفى الفيحاء العام لسنة )  8(  والجدول 

  المجموع  فأكثر  - 15  سنة 14 – 5  سنة 4 – 1  أقل من سنة  الفئات العمرية

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور الشهر

  9  14  -  -  4  7 5  7  -  -  2كانون 

  9  20  1  6  3  7  5 7  -  -  شباط

  18  34  3  12  5  11  10 11  -  -  آذار

  9  20  1  6  3 7  5 7  -  -  نيسان

  101  62  70  9  19 21  12  32  -  -  مايس

  18  29  3 8  12 14  3  7  -  -  حزيران

  19  12  11  9  6  -  2  3  -  -  تموز

 1  1  -  -  -  -  1  1  -  -  آب

  18  18  11 13  5  1  2  4  -  -  أيلول

 18  18  11  13  5  1  2 4  -  -  1تشرين 

  3  4  -  -  1 1  2  3  -  -  2تشرين 

  7  10  1  4  2  4  4 2  -  -  1كانون 

  230  242  112  80  65  74  53  88  -  -  المجموع

  هشام من اعداد الباحث

 مستشفى الموانئ العام - 5

ــــــذاك عــــــام  ــــــة آن ــــــدء بإنشــــــاء مستشــــــفى المــــــوانئ وهــــــو خــــــاص لمنتســــــبي مصــــــلحة المــــــوانئ العراقي تــــــم الب

 .وكان المستشفى يسع مئة سرير .  1959

ســــــرير وتقــــــوم المستشــــــفى بمعالجــــــة  400الــــــى  الــــــى ان وصــــــلت ســــــعته حاليــــــاً وتــــــم تطــــــوير المستشــــــفى 

المرضـــــــى لالختصاصـــــــات الطبيـــــــة الجراحيـــــــة والباطنيـــــــة واالطفـــــــال والنســـــــائية والتوليـــــــد والفرعيـــــــة منهـــــــا 

ـــــوم باســـــتقبال المـــــراجعين فـــــي العيـــــادة االستشـــــارية  ـــــل الكســـــور واالنـــــف واالذن والحنجـــــرة والعيـــــون وتق مث

صاصــــــات الطبيــــــة مثــــــل الجراحيــــــة والباطنيــــــة واالطفــــــال والجلديــــــة والعيـــــــون التــــــي تحتــــــوي جميــــــع االخت

والمفاصـــــــل واالذن والحنجـــــــرة والنســـــــائية واالســـــــنان وجراحـــــــة المجـــــــاري البوليـــــــة وتنظـــــــيم االســـــــرة ومركـــــــز 

 .الغدد الصماء 



 

ـــــــوي  ـــــــاك اجهـــــــزة ســـــــونار تســـــــند  كـــــــذلكوتحت ـــــــة وهن ـــــــيالت المرضـــــــية واشـــــــعة خارجي ـــــــر للتحل ـــــــى مختب عل

  .  التشخيص الطبي في االستشارية

توجــــد شــــعبة الطــــوارئ بســــعة عشــــرون ســــرير تســــتقبل الحــــاالت الطارئــــة لرقعــــة جغرافيــــة واســــعة لشـــــمال 

  . والحكيمية والطويسة  والجنينة  البصرة ومنطقة المعقل والجبيلة 
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  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث ذكور  الشهر

  3  8  1  3  1  2  1 3  -   -   2كانون 

  4  5  1  -   1  3  2 2  -   -   شباط

  3 4  -   -   1 3  2  2  -   -   آذار

  2  11  - 6  -   1  -   4  2  -   نيسان

 19  15  8  2  3 8  8  5  -   -   مايس

  2  7 -  -   1 2  1  5  -   -   حزيران

 9  6 1  4  3 -   5  2  -   -  تموز

  13  10 6  3  4 3  3  4  -   -   آب

  6  11  3  4 1  3  2 4  -   -   أيلول

  7  4 2  1  1  1  4 2  -   -   1تشرين 

 8  14 4  7  -   2 4  5  -   -   2تشرين 

 7  18  3  5  1  9  3  4  -   -   1كانون 

 83 113 29 35  17  36  35  42  2  -   المجموع

  هشام من اعداد الباحث

 واالطفال النسائيةمستشفى  - 6

 5/ 31 تشـــــير ســـــجالت االحصـــــاء فـــــي مستشـــــفانا ان الـــــوالدات المســـــجلة فـــــي الســـــجالت بـــــدأت بتـــــاريخ 

وكانـــــــت تقـــــــع مكـــــــان قســـــــم العمليـــــــات الطبيـــــــة ومكانهـــــــا ) الفروســـــــية (وكـــــــان اســـــــم المستشـــــــفى  1965 /

 . قرب المستشفى حالياً 



 

ـــــة عـــــام  ـــــوالدات فـــــي المستشـــــفى لغاي ـــــى  1981(واســـــتمرت ال ـــــي )  1982إل ـــــوالدات ف حيـــــث اصـــــبحت ال

اعيـــــد فـــــتح المستشـــــفى عـــــام ,  مستشـــــفى الصـــــدر التعليمـــــي بســـــبب وجـــــود اعمـــــار فـــــي بنايـــــة المستشـــــفى

تـــــابع إلـــــى المستشـــــفى و الجـــــزء االخـــــر تـــــابع إلـــــى مركـــــز  جـــــزء منهـــــا حاليـــــاً ,  فـــــي بنايـــــة اخـــــرى  1983

 . التدريب و التطوير  وسميت حينها مستشفى الطوارئ 

ـــــاريخ  ـــــوالدات فـــــي  1987/ 3/ 28وبت ـــــاء الحـــــرب و اصـــــبحت ال ـــــى القصـــــف إثن تعرضـــــت المستشـــــفى إل

/  9/ 1  يـــــه ســـــجالت االحصـــــاء بتـــــاريختشـــــير ال مستشـــــفى المـــــوانئ واعيـــــد فـــــتح المستشـــــفى حســـــب مـــــا

ـــــى  1993وفـــــي عـــــام  1988 ـــــر اســـــم المستشـــــفى إل ـــــذلك تغي ـــــى المستشـــــفى قســـــم األطفـــــال وب اضـــــيف إل

ـــــن غـــــزوان ) مستشـــــفى النســـــائية و األطفـــــال ( ـــــاح , وكـــــان االســـــم الشـــــائع مستشـــــفى اب فيمـــــا يخـــــص الجن

تي لغايـــــــــة و اســـــــــتمر التمويـــــــــل الـــــــــذا 14/8/1993الخـــــــــاص و التمويـــــــــل الـــــــــذاتي كـــــــــان مـــــــــن تـــــــــاريخ 

3/2/2004 .  
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  17 19 2  1  4  6 11  12  -   -   2كانون 

 10  7  -   -   -   -  7  7  3 -  شباط

 7  8  -   -   -   -  4  8  3  -   آذار

  11 11  -   -   1  4 10  7  -   -   نيسان

  13  10  -   -  1  1  9 7 3  2  مايس

  14 6  -   -   1  4  10  2  3  -  حزيران

  10  12  -   -   -   -  8  10  2 2  تموز

  6  11  -   -   3  - 3  11  -   -   آب

  4 10  -   -   2  1 2  9  -  -   أيلول

  21  13  -   -  4  5 14  8  3  -   1تشرين 

  6  7  -   -  1  2  3  4  2  1 2تشرين 

 5  8  -   -   -   -   5  8  -   -   1كانون 

 124  122 2  1 17  23  86  93  19  5  المجموع

  هشام من اعداد الباحث



 

  مصرف الدم الرئيس في البصرة - 7

يعتبـــــــر مصـــــــرف الـــــــدم الرئيســـــــي مـــــــن الشـــــــعب الصـــــــحية الهامـــــــة فـــــــي دائـــــــرة صـــــــحة البصـــــــرة قســـــــم 

حكــــــومي فــــــي  7( مستشــــــفى  18العمليــــــات الطبيــــــة والخــــــدمات المتخصصــــــة ، يقــــــدم خدماتــــــه إلــــــى 

ويقــــوم بــــدور الوســــيط بــــين المتبــــرعين ) أهلــــي فــــي المركــــز  5حكــــومي فــــي األطــــراف و  6المركــــز و

ـــــ ـــــه نق ـــــتم مـــــن خالل ـــــث ي ـــــاجين حي ـــــى شـــــخص آخـــــر مـــــريض أو والمحت ـــــدم مـــــن شـــــخص ســـــليم إل ل ال

  .جريح ، وذلك من أجل عالجه وٕاعادة الصحة والعافية له وٕانقاذ حياته 

ـــــد  ـــــدم معـــــد لإلعطـــــاء عن ـــــدم المختلفـــــة حيـــــث يحفـــــظ مخـــــزون مـــــن ال ـــــه أنـــــواع ال ـــــدم تجمـــــع في مصـــــرف ال

  .درجة مئوية  4وقوع حوادث أو طوارئ طبية ويحفظ الدم في برادات حرارتها حوالي 

  -:يهدف مصرف الدم إلى ما يأتي 

 .سحب الدم من األشخاص المتبرعين بعد التأكد من صالحيتهم للتبرع بالدم  -1

إجـــــراء بعـــــض الفحوصـــــات المختبريـــــة لـــــدم المتبـــــرع وذلـــــك للتأكـــــد مـــــن صـــــالحية اســـــتخدام الـــــدم  -2

 .وتشمل هذه الفحوصات على اآلتي 

 . ) A , B , AB , O( تحديد فصيلة الدم  •

 للتأكد من خلو الدم من األمراض المعدية )  Rh( تحديد عامل  •

 . )االيدز ، المالريا ، التهاب الكبد الفيروسي ، األمراض الزهرية ( 

 .  تخزين دم المتبرعين واالحتفاظ به لحين الحاجة إليه •

فصـــــــل الـــــــدم إلـــــــى مشـــــــتقاته الرئيســـــــية واالحتفـــــــاظ بـــــــه لحـــــــين الحاجـــــــة إليـــــــه ، ومشـــــــتقات الـــــــدم  •

 . )البالزما والصفائح الدموية ، وكريات الدم الحمراء (   ية هياألساس

إجـــــراء فحوصـــــات التطـــــابق التـــــي تجـــــري علـــــى دم المتبـــــرعين ودم المرضـــــى وذلـــــك للتحقـــــق مـــــن  •

 .إعطاء دم سليم ومتطابق 

  



 

  قسم الصحة العامة

واالســـــر فـــــي  لألفـــــراديقـــــوم قســـــم الصـــــحة العامـــــة بتقـــــديم خـــــدمات الرعايـــــة الصـــــحية وعلـــــى نحـــــو شـــــامل 

ـــــــة وبتكـــــــاليف يمكـــــــن  المجتمـــــــع  ألفـــــــرادالمجتمـــــــع المحلـــــــي بوســـــــائل يمكـــــــنهم قبولهـــــــا وبمشـــــــاركتهم الكامل

المحلــــــي تحملهــــــا وتلــــــك الخــــــدمات جــــــزء ال يتجــــــزأ مــــــن نظــــــام البلــــــد الصــــــحي اذ هــــــي تمثــــــل نــــــواة ذلــــــك 

  .النظام ومن مجمل التنمية االجتماعية واالقتصادية والصحية للمجتمع المحلي 

الصــــــحة العامــــــة علــــــى عــــــدد مــــــن الشــــــعب وكــــــل شــــــعبة تحــــــوي عــــــدد مــــــن الوحــــــدات تقــــــوم يحــــــوي قســــــم 

  .بواجبات ومهام الشعبة 

   -:  وهذه الشعب هي

  شعبة الرقابة الصحية  -أ 

ال تعتبــــر شــــعبة الرقابــــة الصــــحية احــــدى الشــــعب المهمــــة فــــي قســــم الصــــحة العامــــة لمــــا لهــــا مــــن دور فّعــــ

  :ي من خالل ومهم في الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك العراق

 .مراقبة وتفتيش وزيارة القطاعات والوحدات التابعة لها وتقيم كفاءة اداءها  .1

 ةت العامة الخاضعة للرقابة الصحيالقيام بالزيارات الميدانية الدورية للمعامل والمحال .2

تنفيــــــذ الحمــــــالت الصــــــحية المنفــــــردة والمشــــــتركة والموســــــعة برصــــــد وتحــــــري المخالفــــــات والمكــــــاره  .3

 .البيئية والصحية وحسب المتطلبات 

ســــــحب النمــــــاذج الغذائيــــــة ومــــــواد التجميــــــل المســــــتوردة للتنســــــيق مــــــع الجهــــــات الكمركيــــــة وفــــــق  .4

 .التعليمات 

 . العامة وفق التعليماتمن المعامل والمحالت  سحب النماذج الغذائية المصنعة محلياً  .5

 .ارسال النماذج المسحوبة الى المختبرات المعتمدة ومتابعة نتائج الفحص  .6

ـــــــدورات التثقيفيـــــــة  .7 وعمـــــــال المعامـــــــل والمحـــــــالت العامـــــــة ومـــــــنحهم الشـــــــهادة  ألصـــــــحاباقامـــــــة ال

 . التثقيفية

 .وعمال المعامل والمحالت العامة  ألصحابانجاز بطاقات الفحص الطبي  .8



 

  اض االنتقاليةشعبة االمر  -ب

  :تقدم هذه الشعبة اعمال هامة كباقي شعب القسم حيث ان الشعبة تتولى 

الرصــــــــد الوبــــــــائي ومتابعــــــــة االمــــــــراض االنتقاليــــــــة فــــــــي المحافظــــــــة وفــــــــي القطاعــــــــات والمراكــــــــز  .1

الصـــــحية والمستشـــــفيات وارســـــال نمـــــاذج الـــــى مختبـــــر الصـــــحة العامـــــة فـــــي بغـــــداد للتحـــــري عـــــن 

 . باألمراضاالصابة 

ــــــــي تنقــــــــل االمــــــــراض فــــــــي تقــــــــوم بمتا .2 بعــــــــة اعمــــــــال مكافحــــــــة القــــــــوارض والحشــــــــرات الطبيــــــــة الت

 .المحافظة ومتابعة عمل القطاعات 

 . ورشها بالمبيدات الحشرية اجراء التعرف الجغرافي لمناطق تواجد الحشرات والقوارض .3

 شرائح دموية لكافة القطاعات والمراكز الصحية  بأخذاكتشاف اصابات المالريا وذلك  .4

 . االمراض المشتركة التي تحدث بين االنسان والحيوان بالتنسيق مع البيطرةاكتشاف  .5

ورش المنـــــاطق التـــــي توجـــــد فيهـــــا كثافـــــة عاليـــــة ) الحـــــرمس ( متابعـــــة كثافـــــة الحشـــــرات وخاصـــــة  .6

 .ا ت بمرض اللشمانياو عند حدوث اصابا سمن الحرم

لســـــيطرة لالمـــــراض االنتقاليـــــة متابعـــــة فعاليـــــات حـــــدوث اصـــــابة بالبلهارزيـــــا وارســـــال القواقـــــع الـــــى مركـــــز ا

ـــــــا  ـــــــل مـــــــرض  البلهارزي ـــــــى نق ـــــــي تســـــــاعد عل ـــــــي توجـــــــد فيهـــــــا القواقـــــــع الت ـــــــاطق الت لفحصـــــــها ، ورش المن

  . بالمبيدات

  شعبة البرامج والنظم -ج

تعنــــي هــــذه الشــــعبة وكمــــا هــــو واضــــح مــــن اســــمها بكثيــــر مــــن الــــنظم والبــــرامج التــــي تنفــــذ داخــــل  .1

  .لمستشفيات ا و المراكز الصحية

دون ســـــــن الخامســـــــة مـــــــن العمـــــــر واالمهـــــــات الحوامـــــــل ورعايـــــــة االم مـــــــا بعـــــــد  طفـــــــالباألتعنـــــــي  .2

  . الوالدة

  . يم العمل في صاالت الوالدة في المستشفياتيتعني بوفيات االمهات واالطفال تق .3



 

دون الخامســـــــة مـــــــن العمـــــــر ولقاحـــــــات الصـــــــحة المدرســـــــية  لألطفـــــــالتعنـــــــي بالجانـــــــب التلقيحـــــــي  .4

  . ولقاحات االمهات في سن االنجاب وتلقيح فئات االختطار باللقاحات المستهدفة

  . يم حالة الطفل الصحية والتغذوية وتعني االطفال المعرضين  للخطورةييق .5

 ئـــــي للمـــــدارستتنـــــاول الجانـــــب الصـــــحي للطلبـــــة فـــــي كافـــــة المراحـــــل الدراســـــية ودراســـــة الواقـــــع البي .6

.  

  .االكتشاف المبكر لالمراض المزمنة ، الضغط والسكر والربو والوقاية منها  .7

الكشــــــــــف المبكــــــــــر لالمــــــــــراض النفســــــــــية واالضـــــــــــطرابات الســــــــــلوكية لــــــــــدى طــــــــــالب المـــــــــــدارس  .8

  .والمراجعين والفئات العمرية االخرى والوقاية منها 

 . االكتشاف المبكر المراض العيون ومعالجتها .9

  ة على المتالزمةشعبة السيطر  -د

  :من الشعب الهامة في قسم الصحة العامة لتمكنها مما يأتي  تعتبر هذه الشعبة أيضاً 

  المنقولة جنسياً الرصد الوبائي لمجاميع االختطار لمرض العوز المناعي و األمراض  .1

تقـــــوم هـــــذه الشـــــعبة بســـــحب الـــــدم مـــــن األجانـــــب الوافـــــدين إلـــــى العـــــراق والعـــــراقيين العائـــــدين مـــــن  .2

 .  HIVللتحري عن فيروس العوز المناعي السفر 

 .و تنظيم بطاقة الفحص و المراجعة   لشعبةااستقبال الوافدين لدى مراجعتهم  .3

 .ختم جوازات الوافدين بعد انتهاء عملية الفحص   .4

 .إرسال مفارز خارج الشعبة لفحص الوافدين األجانب في مواقع عملهم   .5

وكـــــذلك الفحـــــص ) الســـــفلس(تقـــــوم هـــــذه الشـــــعبة بســـــحب الـــــدم للتحـــــري عـــــن األمـــــراض الجنســـــية  .6

 .)  TPHA( ألتوكيدي لـ 

  شعبة المراكز الصحية -ـه



 

  هي حلقة الوصل بين المراكز الصحية والقطاعات والدائرة

واجباتهــــا متابعــــة بنـــــاء المراكــــز الصــــحية حســـــب الكثافــــة الســـــكانية وحســــب خطــــة الـــــوزارة ، يبنــــى مركـــــز 

  .ألف نسمة  20صحي لكل 

تقـــــوم شـــــعبة المراكـــــز الصـــــحية بســـــد نقـــــص الكـــــوادر الطبيـــــة والصـــــحية واالداريـــــة والخدميـــــة فـــــي المراكـــــز 

  .الصحية ومناقلتهم بين القطاعات 

  اجراء معامالت النقل كافة

ــــد عــــن  ــــة االجــــازات االعتياديــــة التــــي تزي ــــام لغايــــة  10معامل ــــع بهــــا داخــــل العــــراق ومــــن  30أي يــــوم للتمت

  .يوم الى شهرين خارج العراق من صالحية المدير العام 

  مع قسم الصيدلة قمتابعة موقف االدوية في القطاعات بالتنسي

  اد في المراكز الصحيةواجهزة الضممتابعة اجهزة االسنان واجهزة االشعة واجهزة المختبر 

  شعبة بحوث التغذية -و

ـــــــة التغذويـــــــة والصـــــــحية للفئـــــــات المســـــــتهدفة فـــــــي محافظـــــــة  الهـــــــدف العـــــــام لهـــــــذه الشـــــــعبة تحســـــــين الحال

  .البصرة 

  :االهداف النوعية 

  .التعرف على المشاكل التغذوية في البصرة ومعالجتها  .1

  تقييم ومعالجة نقص العناصر الغذائية الدقيقة .2

  .الحالة التغذوية للفئات المستهدفة  تقييم ومتابعة .3

تقيــــــيم ومتابعــــــة بــــــرامج الرضــــــاعة مــــــن الثــــــدي وزيــــــارة المستشــــــفيات والمراكــــــز الصــــــحية صــــــديقة  .4

  .االطفال الرضع 

  شعبة تعزيز الصحة -ز



 

  : واجبات ومهام هذه الشعبة تحقيق هدف التوعية الصحية وذلك من خالل

ـــــــز الصـــــــحة ومهـــــــارات ا .1 ـــــــة الصـــــــحية إقامـــــــة دورات حـــــــول مفهـــــــوم تعزي ـــــــرامج الرعاي التصـــــــال وب

لألطبـــــــــاء والكـــــــــوادر الصـــــــــحية كـــــــــل ثالثـــــــــة أشـــــــــهر وكـــــــــذلك لمســـــــــئولي تعزيـــــــــز الصـــــــــحة فـــــــــي 

  . المستشفيات

ـــــــدوة واحـــــــدة شـــــــهرياً  .2 ـــــــة ومنظمـــــــات  إقامـــــــة ن ـــــــدوائر الحكومي ـــــــة الصـــــــحية بالتنســـــــيق مـــــــع ال للتوعي

  .المجتمع المدني 

  .ة والمستشفيات تحقيق اجتماع واحد لمسئولي تعزيز الصحة في المراكز الصحي .3

إجــــــراء حملــــــة صــــــحية وقائيــــــة مــــــن اجــــــل التوعيــــــة الصــــــحية مــــــع الشــــــعب االخــــــرى فــــــي احــــــدى  .4

  . القطاعات الصحية فصلياً 

  تقدم الشعبة االصدارات التوعوية حسب المناسبات الصحية وعلى مدار السنة .5

وب تحقيــــــق مطلــــــ ، المتابعــــــة واالشــــــراف علــــــى وحــــــدات تعزيــــــز الصــــــحة فــــــي المراكــــــز الصــــــحية .6

 . %25فيات بنسبة تصل الى شالمستزيارة  %8نسبة تصل الى 

  شعبة مختبر الصحة العامة -ح

يعتبـــــر مختبـــــر الصـــــحة العامـــــة احـــــد المختبـــــرات المعتمـــــدة فـــــي العـــــراق وفـــــي المحافظـــــات كونهـــــا تتبنـــــى 

  .اجراء جميع الفحوصات المختبرية والغذائية في المحافظة 

نمـــــاذج صـــــحة المدينـــــة والتـــــي تشـــــمل العـــــاملين فـــــي المطـــــاعم يقـــــوم المختبـــــر باســـــتالم وفحـــــص  .1

  .والفنادق ومحطات المياه والنوادي وتزويدهم بنتائج الفحوصات المختبرية 

ـــــي  .2 ـــــدين ف ـــــدم المرســـــلة للمرضـــــى الراق ـــــر الصـــــحة العامـــــة باســـــتالم وفحـــــص نمـــــاذج ال يقـــــوم مختب

ـــــدين االجانـــــب والعـــــر  اقيين العائـــــدين الـــــى المستشـــــفيات والمحـــــالين مـــــن العيـــــادات الخاصـــــة والواف

لتهـــــــاب الكبـــــــد الفيروســـــــي والعـــــــوز المنـــــــاعي ألمـــــــراض ا فحوصـــــــات مختبريـــــــة  إلجـــــــراءالعـــــــراق 

  .واالمراض الزهرية 



 

وكــــذلك اســــتالم وفحــــص شــــرائح الــــدم المرســـــلة مــــن قبــــل القطاعــــات والمراكــــز الصــــحية للتحـــــري  .3

  .عن مرض المالريا 

الفحوصـــــات المختبريـــــة علـــــى جميـــــع االغذيـــــة المســـــتوردة  بـــــإجراءيقـــــوم مختبـــــر الصـــــحة العامـــــة  .4

للتأكــــــد مــــــن ســــــالمتها  الــــــى العــــــراق عبــــــر المنافــــــذ الحدوديــــــة وكــــــذلك االغذيــــــة المصــــــنعة محليــــــاً 

 . لالستهالك البشري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  عرض ومناقشة متغيرات الدراسة واختبار فرضياتها: المبحث الثاني 

  :عرض وتحليل واقع ابعاد متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاء :  اوالً 

يراد من هذه الفقرات التعرف على واقع ابعاد متطلبات حماية المسـتهلك ومعـايير جـودة وسـالمة الغـذاء فـي 

ت تلـك العينـة علـى وفـق توجهـا وتالئمـًا◌ً ضوء ادراكات العين المبحوثة ومن ثم تحديد البعد االكثر تجانسا ً 

عــن النســب المئويــة وترتيــب  فضــالً ) الوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري (باســتخدام االحصــاء الوصــفي 

  :   يأتياالهمية ، لمتغيرات الدراسة وفقا لما 

 ابعاد متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاءتشخيص واقع  - 1

ـــــة علـــــى فقـــــرات االســـــتبانة مـــــع قيمـــــة الوســـــط ســـــتقارن قـــــيم االوســـــاط الحســـــابية الموزونـــــة  الجابـــــات العين

ذو )   Le Kirt(وذلـــــك الن المقيـــــاس المســـــتخدم هـــــو المقيـــــاس الخماســـــي ) 3(الفرضـــــي لـــــه والبـــــالغ 

ــــــــدرجات  ــــــــات عينــــــــة الدراســــــــة عــــــــن ) 1،2،3،4،5(ال وستحســــــــب االوســــــــاط الحســــــــابية الموزونــــــــة الجاب

ــــــر متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك  ــــــرات المكونــــــة لمتغي ) 18(ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء وهــــــي الفق

ــــــى . فقــــــرة  ، والمســــــتهلك ، الخاصــــــة والجهــــــات  الجهــــــات الحكوميــــــة ،(متغيــــــرات وهــــــي ) 5(توزعــــــت عل

  . )ومعايير جودة وسالمة الغذاء ، ونظام الهاسب

) 11(وتبــين ان اجمــالي هــذه المتغيــرات كانــت علــى وفــق ادراكــات عينــة الدراســة وكمــا يوضــحها الجــدول 

وبــــانحراف ) 4.112(وبوســــط حســــابي مــــوزون بلــــغ ) % 82.24(يــــدة اذ بلغــــت النســــبة المئويــــة كانــــت ج

  . )3(وهو اعلى من الوسط الفرضي للمقياس البالغ ) 1.104(معياري بلغ 

) 4.172(هـــــــا المعياريـــــــة بـــــــين اعلـــــــى وســـــــط حســـــــابي بلـــــــغ تراوحـــــــت بقيـــــــة االوســـــــاط الحســـــــابية وانحرافو 

الجهــــــــــات الخاصــــــــــة المتمثلــــــــــة بالشــــــــــركات المســــــــــتوردة  لمتغيــــــــــر) 0.944(وبــــــــــانحراف معيــــــــــاري بلــــــــــغ 

وتـــــــوفر  . والمصـــــــنعة للمـــــــواد الغذائيـــــــة والتـــــــي تتحمـــــــل مســـــــؤولية ســـــــالمة الغـــــــذاء فـــــــي جميـــــــع المراحـــــــل

، وبـــــين اقـــــل وســـــط حســـــابي بلـــــغ  الشـــــروط الصـــــحية فـــــي انشـــــاء المعامـــــل وتطبيـــــق الموصـــــفات القياســـــية

ــــــغ ) 4.018( وهــــــو نظــــــام منطقــــــي  HACCPاســــــب لمتغيــــــر نظــــــام اله) 1.187(وانحــــــراف معيــــــاري بل

االخطـــــار التــــــي تــــــؤثر علــــــى ســــــالمة الغـــــذاء مــــــن حيــــــث التعــــــرف علــــــى  للتعـــــرف والتقيــــــيم والــــــتحكم فــــــي

مصــــــادر االخطــــــار والــــــتحكم فــــــي النقــــــاط الحرجــــــة واتخــــــاذ االجــــــراءات التصــــــحيحية عنــــــد االبتعــــــاد عــــــن 

   .المعايير 



 

  :وفي ادناه التحليل التفصيلي للمتغيرات الثانوية  

 : لحكومية الجهات ا  - أ

ان ادراكـــــات عينـــــة الدراســـــة لمتغيـــــر الجهـــــات الحكوميـــــة والمتمثـــــل بالبرلمـــــان ) 11(يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول 

ـــــــة بـــــــوزارات الصـــــــحة والزراعـــــــة والتجـــــــارة والماليـــــــة  متطلبـــــــات حمايـــــــة  ىكإحـــــــدالعراقـــــــي والحكومـــــــة ممثل

) 4.136(وبوســـــــط حســـــــابي مـــــــوزون ) %82.72(المســـــــتهلك كانـــــــت جيـــــــدة اذ بلغـــــــت النســـــــبة المئويـــــــة 

  )3(وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ ) 1.049(وانحراف معياري 

 :الجهات الخاصة   -  ب

متطلبــــــات  ىكإحــــــدان ادراكــــــات عينــــــة الدراســــــة لمتغيــــــر الجهــــــات الخاصــــــة ) 11(يالحــــــظ مــــــن الجــــــدول 

وبوســــــــط حســــــــابي مــــــــوزون ) %83.44(حمايــــــــة المســــــــتهلك كانــــــــت جيــــــــدة اذ بلغــــــــت النســــــــبة المئويــــــــة 

  .)  3 (وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ  )0.944(ياري وانحراف مع) 4.172(

  : المستهلك نفسه  -ج        

ان ادراكـــــات عينـــــة الدراســـــة لمتغيـــــر المســـــتهلك نفســـــه ويقصـــــد بـــــه المســـــتفيد ) 11(يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول 

ـــــع الممارســـــات الصـــــحية الســـــليمة  ـــــة الغـــــذاء الصـــــحي المناســـــب ويتب ـــــذي يجـــــب ان يعـــــي نوعي ـــــر ال االخي

متطلبــــات حمايــــة المســــتهلك  كانــــت جيــــدة اذ  ىكإحــــدفــــي تنــــاول الغــــذاء ويبلــــغ عــــن الحــــاالت المرضــــية 

وانحــــــــــــراف معيــــــــــــاري ) 4.125(وبوســــــــــــط حســــــــــــابي مــــــــــــوزون ) %82.50(بلغــــــــــــت النســــــــــــبة المئويــــــــــــة 

  . ) 3( وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.186(

  :معايير جودة وسالمة الغذاء  -د        

المتمثلـة بالوقـت (ان ادراكات عينة الدراسة لمتغيـر معـايير جـودة وسـالمة الغـذاء ) 11(يالحظ من الجدول 

ودرجـــة االضـــاءة وهـــي  PHوالنشــاط االنزيمـــي ومســـتوى الرطوبـــة ودرجـــة االوكســجين واالس الهيـــدروجيني 

متطلبــات حمايــة المســتهلك كانــت جيــدة اذ  ىكإحــد) المعــايير التــي تتناســب طرديــا مــع ســالمة المنتوجــات 

وهــو  )1.154(وانحــراف معيــاري ) 4.107(وبوســط حســابي مــوزون ) %82.18(ت النســبة المئويــة بلغــ

  ) .3( اعلى من الوسط الفرضي البالغ

  

  



 

  HACCPنظام الهاسب  – ـه

متطلبات  ىكإحد HACCPنظام الهاسب  ان ادراكات عينة الدراسة لمتغير) 11(يالحظ من الجدول 
) 4.018(وبوسط حسابي موزون ) %80.36(حماية المستهلك كانت جيدة اذ بلغت النسبة المئوية 

  . ) 3( وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.187(وانحراف معياري 
  

  متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاءعرض و تشخيص واقع 

ـــــــي  ـــــــر التلـــــــوث البيئ ـــــــة هـــــــي ) 12(بلغـــــــت فقـــــــرات متغي ـــــــرات ثانوي ـــــــرة توزعـــــــت علـــــــى اربعـــــــة متغي         فق

ــــــــوث الهــــــــواء ،ت( ــــــــوث التربــــــــة ، ل ــــــــاه تل ــــــــين ان اجمــــــــالي هــــــــذه ) والتلــــــــوث االشــــــــعاعي ، تلــــــــوث المي وتب

ـــــق ادراكـــــات عينـــــة الدراســـــة وكمـــــا يوضـــــحها الجـــــدول  ـــــرات كانـــــت علـــــى وف كانـــــت جيـــــدة اذ ) 12(المتغي

وبـــــــانحراف معيـــــــاري ) 4.146(ون بلـــــــغ وبوســـــــط حســـــــابي مـــــــوز ) % 82.92(بلغـــــــت النســـــــبة المئويـــــــة 

  . )3(وهو اعلى من الوسط الفرضي للمقياس البالغ ) 1.079(بلغ 

) 4.173(هـــــا المعياريـــــة بـــــين اعلـــــى وســـــط حســـــابي بلـــــغ بقيـــــة االوســـــاط الحســـــابية وانحراف توتراوحـــــ

ـــــغ  ـــــانحراف معيـــــاري بل ـــــين اقـــــل وســـــط حســـــابي بلـــــغ ) 1.072(وب ـــــوث الهـــــواء ، وب ) 4.119(لمتغيـــــر تل

لمتغيــــــر تلــــــوث التربــــــة وهــــــي نتيجــــــة منطقيــــــة اذ تقــــــع بقيــــــة مصــــــادر ) 1.039(ف معيــــــاري بلــــــغ وانحــــــرا

وفــــــــي ادنــــــــاه التحليـــــــــل . بينهمـــــــــا ) شــــــــعاعي وتلــــــــوث الميــــــــاه التلـــــــــوث اال(التلــــــــوث البيئــــــــي المتمثلــــــــة ب

  :التفصيلي للمتغيرات الثانوية  

 تلوث الهواء  - أ

ــــوث الهــــواء ) 12(يالحــــظ مــــن الجــــدول  ــــر تل ــــة الدراســــة لمتغي ــــرات التلــــوث  ىكإحــــدان ادراكــــات عين متغي

) 4.173(وبوســــــــط حســـــــــابي مـــــــــوزون ) %83.46(البيئــــــــي كانـــــــــت جيـــــــــدة اذ بلغــــــــت النســـــــــبة المئويـــــــــة 

 . ) 3(وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.072(وانحراف معياري 

 تلوث التربة  -  ب

متغيــــرات التلـــــوث  ىكإحـــــدســــة لمتغيــــر تلـــــوث التربــــة ان ادراكــــات عينـــــة الدرا) 12(يالحــــظ مــــن الجـــــدول 

) 4.119(وبوســــــــط حســـــــــابي مـــــــــوزون ) %82.38(البيئــــــــي كانـــــــــت جيـــــــــدة اذ بلغــــــــت النســـــــــبة المئويـــــــــة 

  . ) 3(وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.039(وانحراف معياري 



 

  تلوث المياه -ج

متغيـــــرات التلـــــوث  ىكإحـــــدان ادراكـــــات عينــــة الدراســـــة لمتغيـــــر تلـــــوث الميــــاه ) 12(يالحــــظ مـــــن الجـــــدول 

) 4.154(وبوســــــــط حســـــــــابي مـــــــــوزون ) %83.08(البيئــــــــي كانـــــــــت جيـــــــــدة اذ بلغــــــــت النســـــــــبة المئويـــــــــة 

 . ) 3(وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.184(وانحراف معياري 

   

  التلوث االشعاعي -د

متغيـــــرات  ىكإحـــــدان ادراكـــــات عينـــــة الدراســـــة لمتغيـــــر التلـــــوث االشـــــعاعي ) 12(يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول 

ـــــــــة  ـــــــــدة اذ بلغـــــــــت النســـــــــبة المئوي ـــــــــي كانـــــــــت جي ـــــــــوث البيئ وبوســـــــــط حســـــــــابي مـــــــــوزون ) %82.74(التل

 . ) 3( وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.022(وانحراف معياري ) 4.137(

 )البيئي  التلوث( ابعاد ومتغيرات المتغير الوسيط عرض وتشخيص 

:      فقــــــرات توزعــــــت علــــــى ثالثــــــة متغيــــــرات ثانويــــــة هــــــي ) 9(بلغــــــت فقــــــرات متغيــــــر التســــــمم الغــــــذائي 

  ) .التسمم الميكروبي ، والتسمم الكيمياوي ، والتسمم الطبيعي(

) 13(تبــين ان اجمــالي هــذه المتغيــرات كانــت علــى وفــق ادراكــات عينــة الدراســة وكمــا يوضــحها الجــدول  اذ

وبــــانحراف ) 4.074(وبوســــط حســــابي مــــوزون بلــــغ ) % 81.48(بلغــــت النســــبة المئويــــة كانــــت جيــــدة اذ 

  . )3(وهو اعلى من الوسط الفرضي للمقياس البالغ ) 1.108(معياري بلغ 

) 4.116(هـــــــا المعياريـــــــة بـــــــين اعلـــــــى وســـــــط حســـــــابي بلـــــــغ ت بقيـــــــة االوســـــــاط الحســـــــابية وانحرافحـــــــو اوتر 

ـــــــغ  ـــــــاري بل ـــــــانحراف معي ـــــــاوي اذ تحـــــــدث االصـــــــابة نتيجـــــــة التســـــــمم  لمتغيـــــــر التســـــــمم) 1.072(وب الكيمي

بالمعـــــادن نتيجـــــة تخـــــزين االغذيـــــة فـــــي عبـــــوات مطليـــــة بالكـــــادميوم والزنـــــك وتنـــــاول الخضـــــروات والفواكـــــه 

ـــــــغ  غيرهـــــــا التـــــــي رشـــــــت بالمبيـــــــدات والمنظفـــــــات الصـــــــناعية ) 3.994(، وبـــــــين اقـــــــل وســـــــط حســـــــابي بل

ـــــاري بلـــــغ  ـــــذ) 1.189(وانحـــــراف معي ـــــر التســـــمم الطبيعـــــي ال ي يحـــــدث بواســـــطة الســـــموم الموجـــــودة لمتغي

فــــي بعــــض االســــماك والقواقــــع البحريــــة وعــــدم كفايــــة الطهــــي او وجــــود الســــموم فــــي بعــــض انــــواع الفطــــر 

عــــــن العوامــــــل الطبيعيــــــة كــــــالبراكين والــــــزالل واالعاصــــــير وهــــــي نتيجــــــة منطقيــــــة اذ يقــــــع التســــــمم  فضــــــالً 



 

ــــــــــى الميكروبــــــــــات والســــــــــموم  ــــــــــذي يحــــــــــدث عــــــــــن طريــــــــــق تنــــــــــاول الغــــــــــذاء المحتــــــــــوي عل الميكروبــــــــــي ال

  . بين االثنين ) التوكسينات(

  :وفي ادناه التحليل التفصيلي للمتغيرات الثانوية 

 :التسمم الميكروبي   - أ

متغيـــــرات  ىكإحـــــدان ادراكـــــات عينـــــة الدراســـــة لمتغيـــــر التســـــمم الميكروبـــــي ) 13(يالحـــــظ مـــــن الجـــــدول 

وبوســـــــــط حســـــــــابي مـــــــــوزون ) %81.32(الغـــــــــذائي كانـــــــــت جيـــــــــدة اذ بلغـــــــــت النســـــــــبة المئويـــــــــة  التســـــــــمم

  . ) 3(وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.062(وانحراف معياري ) 4.066(

  

  

  

 التسمم الكيمياوي  -  ب

متغيــــــرات  ىكإحــــــدان ادراكــــــات عينــــــة الدراســــــة لمتغيــــــر التســــــمم الكيميــــــاوي ) 13(يالحــــــظ مــــــن الجــــــدول 

وبوســـــــــط حســـــــــابي مـــــــــوزون ) %83.21(التســـــــــمم الغـــــــــذائي كانـــــــــت جيـــــــــدة اذ بلغـــــــــت النســـــــــبة المئويـــــــــة 

  . ) 3(وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.072(وانحراف معياري ) 4.161(

  التسمم الطبيعي  -ج

ــــــر التســــــمم الطبيعــــــي ) 13(يالحــــــظ مــــــن الجــــــدول  ــــــة الدراســــــة لمتغي ــــــرات  ىكإحــــــدان ادراكــــــات عين متغي

وبوســـــــــط حســـــــــابي مـــــــــوزون ) %79.88(التســـــــــمم الغـــــــــذائي كانـــــــــت جيـــــــــدة اذ بلغـــــــــت النســـــــــبة المئويـــــــــة 

  . ) 3( وهو اعلى من الوسط الفرضي البالغ )1.189(وانحراف معياري ) 3.994(

  

  

  



 

  )التسمم الغذائي ( ألبعاد ومتغيرات المتغير المعتمد عرض وتشخيص              

  

  عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسةعرض ومناقشة : ثانيا ً 

مصــــــــفوفة العالقــــــــات االرتباطيــــــــة بــــــــين متغيــــــــر حمايــــــــة المســــــــتهلك ومعــــــــايير جــــــــودة  )  14(  جــــــــدول 

 . وسالمة الغذاء ومتغيراته وبين التسمم الغذائي ومتغيراته من جهة ثانية

التســــــــــــــــــــــــــــــــــــــمم                        

 الغذائي              

  متطلبات

  المستهلك

  الغذاء ومعايير جودة

  
التســـــــــــــــــــــــــمم 

  المكروبي
  

  
التســــــــــــــــــــــــــــمم 

  الكيمياوي
  

  
التســـــــــــــــــــــمم 

  الطبيعي
  

  
التســـــــــــــــــــــــــمم 

  الغذائي
  

  
عــــدد العالقــــات 

  المعنوية

متطلبـــــــــــــــــــــــــــــات حمايـــــــــــــــــــــــــــــة 
  H1المستهلك

**  
0.546  

** 
.0677  

** 
0.793  

** 
0.697  

 
4\  

  **  معايير جودة الغذاء
0.468  

**  
0.451  

**  
0.558  

**  
0.473  

  
4  

حمايــــــــة اجمــــــــالي متطلبــــــــات 
المســـــــتهلك ومعـــــــايير جــــــــودة 

  الغذاء

**  
0.581  

  
0.621  

  
0.653  

  
0.665  

  
4  

  12  3  3  3  3  عدد العالقات المعنوية

  اعداد الباحث هشام

  ) 0.51(مستوى المعنوية** 

 )0.05( مستوى المعنوية  *

  .التسمم الغذائي  –متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاء  -1

حــــــددت طبيعــــــة العالقــــــة بــــــين متغيــــــرات متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء 

  .ومتغير التسمم الغذائي بالفرضية الرئيسة االولى 



 

ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.665(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

هلك المتمثلــــــــة بالجهــــــــات الحكوميــــــــة ممــــــــا يعكــــــــس اهميــــــــة متطلبــــــــات حمايــــــــة المســــــــت) 0.01(بمســــــــتوى 

ــــــت  ــــــة بالوق والجهــــــات الخاصــــــة والمســــــتهلك نفســــــه فضــــــال عــــــن معــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء المتمثل

 HACCPودرجــــــــة الحــــــــرارة والرطوبــــــــة واالوكســــــــجين واالس الهيــــــــدروجيني والضــــــــوء ونظــــــــام الهاســــــــب  

ير لكـــــل نقطـــــة الـــــذي يركـــــز علـــــى تحديـــــد مصـــــادر الخطـــــر وتحديـــــد نقـــــاط الـــــتحكم الحرجـــــة ووضـــــع معـــــاي

ـــــاس وتصـــــحيح االجـــــراءات  ـــــدووضـــــع اجـــــراءات الرصـــــد والقي ـــــي  والتأكي ـــــه ، ف ـــــى عمـــــل النظـــــام وتوثيق عل

ـــــة  ـــــي عين ـــــي والتســـــمم الكيميـــــاوي والتســـــمم الطبيعـــــي ف ـــــل بالتســـــمم الميكروب ـــــة التســـــمم الغـــــذائي المتمث حال

  . المنظمات الصحية التي شملتها الدراسة

ـــــات  ـــــين متطلب ـــــاط ب ـــــات االرتب ـــــة عالق حمايـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء وبـــــين امـــــا بقي

 )0.621(و )0.581(التســـــــــــمم الميكروبــــــــــــي والتســـــــــــمم الكيميــــــــــــاوي والتســـــــــــمم الطبيعــــــــــــي قـــــــــــد بلغــــــــــــت 

  .) 0.01(على التوالي وهي موجبة وقوية ودالة معنويا بمستوى ) 0.653(و
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ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان  ــــــــغ اذ يب ــــــــاط بل ــــــــاً )  0.697(معامــــــــل االرتب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممــــــــا يعكــــــــس اهميــــــــة متطلبــــــــات حمايــــــــة المســــــــتهلك المتمثلــــــــة بالجهــــــــات الحكوميــــــــة ) 0.01(بمســــــــتوى 

والجهـــــــات الخاصــــــــة والمســــــــتهلك نفســـــــه ، فــــــــي حالــــــــة التســــــــمم الغـــــــذائي المتمثــــــــل بالتســــــــمم الميكروبــــــــي 

  . المنظمات الصحية التي شملتها الدراسةوالتسمم الكيمياوي والتسمم الطبيعي في عينة 

امـــــــا بقيـــــــة عالقـــــــات االرتبـــــــاط بـــــــين متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك وبـــــــين التســـــــمم الميكروبـــــــي والتســـــــمم 

ـــــــــد بلغـــــــــت  ـــــــــاوي والتســـــــــمم الطبيعـــــــــي ق ـــــــــوالي وهـــــــــي ) 0.793(و )0.677(و )0.546(الكيمي ـــــــــى الت عل

 .) 0.01(بمستوى  موجبة وقوية ودالة معنوياً 
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ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.473(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممـــــا يعكـــــس اهميـــــة معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء المتمثلـــــة بالوقـــــت ودرجـــــة الحـــــرارة ) 0.01(بمســـــتوى 

الــــــذي يركــــــز علــــــى  HACCPوالرطوبــــــة واالوكســــــجين واالس الهيــــــدروجيني والضــــــوء ونظــــــام الهاســــــب  

تحديـــــد مصـــــادر الخطـــــر وتحديـــــد نقـــــاط الـــــتحكم الحرجـــــة ووضـــــع معـــــايير لكـــــل نقطـــــة ووضـــــع اجـــــراءات 



 

ــــدالرصــــد والقيــــاس وتصــــحيح االجــــراءات  ــــة التســــمم الغــــذائي  والتأكي ــــه فــــي حال ــــى عمــــل النظــــام وتوثيق عل

ــــــة المنظمــــــات  ــــــاوي والتســــــمم الطبيعــــــي فــــــي عين ــــــي والتســــــمم الكيمي ــــــل بالتســــــمم الميكروب الصــــــحية المتمث

  . التي شملتها الدراسة

امــــــا بقيــــــة عالقــــــات االرتبــــــاط بــــــين معــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء وبــــــين التســــــمم الميكروبــــــي والتســــــمم 

ـــــــــد بلغـــــــــت  ـــــــــاوي والتســـــــــمم الطبيعـــــــــي ق ـــــــــوالي وهـــــــــي ) 0.558(و )0.451(و )0.468(الكيمي ـــــــــى الت عل

 .) 0.01(بمستوى  موجبة وقوية ودالة معنوياً 

ات االرتباطيــــــــة بــــــــين متغيــــــــر متطلبــــــــات حمايــــــــة المســــــــتهلك ومعــــــــايير مصــــــــفوفة العالقــــــــ )15( جــــــــدول 

 . وجودة وسالمة الغذاء ومتغيراته من جهة وبين التلوث البيئي ومتغيراته من جهة ثانية

 التلوث البيئي     
 
  

  متطلبات
  حماية  

  المستهلك
  ومعايير جودة 
  الغذاء وسالمته

  

تلـــــــــــــــــــوث 

  الهواء 

  

  تلوث المياه

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوث  تل

  التربة

  

ــــــــــــــــــــــــــــــوث  التل

  االشعاعي

  

ــــــــــــــــــــــــــــــوث  التل

  البيئي

  

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

العالقــــــــــــــــــــات 

  المعنوية
متطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  حماية
  المستهلك

**  

0.551  

**  

0.605  

**  

0.618  

**  

0.659  

**  

0.6315  

5  

  

معــــــــــايير جــــــــــودة 

  وسالمة الغذاء

**  

0.431  

**  

0.383  

**  

0.455  

**  

0.429  

**  

0.468  

5  

اجمالي متطلبات 

حماية المستهلك 

ومعايير جودة 

  الغذاءوسالمة 

**  

0.615  

**  

0.623  

**  

0.641  

**  

0.601  

**  

0.641  

5  

عـــــــدد العالقـــــــات 

  المعنوية

3  3  3  3  3  15  

  اعداد الباحث هشام

  ) 0.01(مستوى المعنوية** 



 

  )0.05( مستوى المعنوية  *

  

  التلوث البيئي  –متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاء  - 2

حــــــددت طبيعــــــة العالقــــــة بــــــين متغيــــــرات متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء 

  .ومتغير التلوث البيئي  بالفرضية الرئيسة الثانية 

ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.641(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

تهلك المتمثلــــــــة بالجهــــــــات الحكوميــــــــة ممــــــــا يعكــــــــس اهميــــــــة متطلبــــــــات حمايــــــــة المســــــــ) 0.01(بمســــــــتوى 

ــــــت  والجهــــــات الخاصــــــة والمســــــتهلك نفســــــه فضــــــالً  ــــــة بالوق عــــــن معــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء المتمثل

 HACCPودرجــــــــة الحــــــــرارة والرطوبــــــــة واالوكســــــــجين واالس الهيــــــــدروجيني والضــــــــوء ونظــــــــام الهاســــــــب  

الـــــذي يركـــــز علـــــى تحديـــــد مصـــــادر الخطـــــر وتحديـــــد نقـــــاط الـــــتحكم الحرجـــــة ووضـــــع معـــــايير لكـــــل نقطـــــة 

ـــــاس وتصـــــحيح االجـــــراءات  ـــــدووضـــــع اجـــــراءات الرصـــــد والقي ـــــي  والتأكي ـــــه ، ف ـــــى عمـــــل النظـــــام وتوثيق عل

حالــــــة التلــــــوث البيئــــــي المتمثــــــل بتلــــــوث الهــــــواء وتلــــــوث الميــــــاه وتلــــــوث التربــــــة والتلــــــوث االشــــــعاعي فــــــي 

  . ظمات الصحية التي شملتها الدراسةعينة المن

ـــــات حمايـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء وبـــــين  ـــــين متطلب ـــــاط ب ـــــات االرتب ـــــة عالق امـــــا بقي

ـــــــوث االشـــــــعاعي قـــــــد بلغـــــــت  ـــــــة والتل ـــــــوث الترب ـــــــاه وتل ـــــــوث المي ـــــــوث الهـــــــواء وتل  )0.623(و )0.615(تل

  . )0.01(بمستوى  على التوالي وهي موجبة وقوية ودالة معنوياً ) 0.601(و )0.641(و
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ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.631(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممــــــــا يعكــــــــس اهميــــــــة متطلبــــــــات حمايــــــــة المســــــــتهلك المتمثلــــــــة بالجهــــــــات الحكوميــــــــة ) 0.01(بمســــــــتوى 

ــــة  ــــي حال ــــاه والجهــــات الخاصــــة والمســــتهلك نفســــه ، ف ــــوث المي ــــوث الهــــواء وتل ــــل بتل ــــي المتمث ــــوث البيئ التل

  . وتلوث التربة والتلوث االشعاعي في عينة المنظمات الصحية التي شملتها الدراسة



 

امــــا بقيــــة عالقــــات االرتبــــاط بــــين متطلبــــات حمايــــة المســــتهلك وبــــين تلــــوث الهــــواء وتلــــوث الميــــاه وتلــــوث 

ـــــــد بلغـــــــت  ـــــــوث االشـــــــعاعي ق ـــــــة والتل ـــــــوالي ) 0.659(و )0.618(و )0.605(و )0.551(الترب ـــــــى الت عل

  .) 0.01(وهي موجبة وقوية ودالة معنويا بمستوى 
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) 0.01(بمستوى  وهو موجب وقوي ودال معنوياً )  0.468(اذ يبين الجدول اعاله ان معامل االرتباط بلغ 

مما يعكس اهمية معايير جودة وسالمة الغذاء المتمثلة بالوقت ودرجة الحرارة والرطوبة واالوكسجين واالس 

الــذي يركــز علــى تحديــد مصــادر الخطــر وتحديــد نقــاط  HACCPالهيــدروجيني والضــوء ونظــام الهاســب  

 والتأكيــداءات الــتحكم الحرجــة ووضــع معــايير لكــل نقطــة ووضــع اجــراءات الرصــد والقيــاس وتصــحيح االجــر 

علــى عمــل النظــام وتوثيقــه ، فــي حالــة التلــوث البيئــي المتمثــل بتلــوث الهــواء وتلــوث الميــاه وتلــوث التربــة 

  . والتلوث االشعاعي في عينة المنظمات الصحية التي شملتها الدراسة

وتلـوث التربـة اما بقية عالقات االرتباط بين معايير جـودة وسـالمة الغـذاء وبـين تلـوث الهـواء وتلـوث الميـاه 

علـــى التـــوالي وهـــي موجبـــة ) 0.429(و )0.455(و )0.383(و )0.431(والتلـــوث االشـــعاعي قـــد بلغـــت 

  .) 0.01(بمستوى  وقوية ودالة معنوياً 

مصـــفوفة العالقـــات االرتباطيـــة بـــين متغيـــر التلـــوث البيئـــي ومتغيراتـــه وبـــين متغيـــر التســـمم  ) 16(  جــدول 

 . الغذائي ومتغيراته
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حــــددت طبيعــــة العالقــــة بــــين متغيــــر التلــــوث البيئــــي  ومتغيراتــــه وبــــين متغيــــر التســــمم الغــــذائي ومتغيراتــــه 

  .بالفرضية الرئيسة الثالثة 

ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.703(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممــــــا يعكــــــس اهميــــــة التلــــــوث البيئــــــي المتمثــــــل بتلــــــوث الهــــــواء وتلــــــوث الميــــــاه وتلــــــوث ) 0.01(بمســــــتوى 

ــــي والتســــمم الكيميــــاوي  ــــة التســــمم الغــــذائي المتمثــــل بالتســــمم الميكروب ــــوث االشــــعاعي فــــي حال ــــة والتل الترب

  . والتسمم الطبيعي في عينة المنظمات الصحية التي شملتها الدراسة

ــــوث البيئــــي وبــــين متغيــــرات التســــمم الميكروبــــي والتســــمم الكيميــــاوي امــــا بقيــــة عالقــــات اال رتبــــاط بــــين التل

ـــــــــى التـــــــــوالي وهـــــــــي موجبـــــــــة  )0.722(و )0.691(و )0.721(والتســـــــــمم الطبيعـــــــــي  قـــــــــد بلغـــــــــت  و عل

  .) 0.01(بمستوى  وقوية ودالة معنوياً 

 اعداد الباحث هشام
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ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.786(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممـــــــا يعكـــــــس اهميـــــــة تلـــــــوث الهـــــــواء فـــــــي حالـــــــة التســـــــمم الغـــــــذائي المتمثـــــــل بالتســـــــمم ) 0.01(بمســـــــتوى 

الصــــــــحية التـــــــي شــــــــملتها  المؤسســـــــاتالميكروبـــــــي والتســـــــمم الكيميــــــــاوي والتســـــــمم الطبيعـــــــي فــــــــي عينـــــــة 

  . الدراسة

مم الميكروبـــــي والتســـــمم الكيميـــــاوي والتســـــمم امـــــا بقيـــــة عالقـــــات االرتبـــــاط بـــــين تلـــــوث الهـــــواء وبـــــين التســـــ

علــــــــى التــــــــوالي وهــــــــي موجبــــــــة وقويــــــــة ودالــــــــة ) 0.704(و )0.804(و )0.754(الطبيعــــــــي قــــــــد بلغــــــــت 

  .) 0.01(بمستوى  معنوياً 
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ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.914(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممـــــــا يعكـــــــس اهميـــــــة تلـــــــوث الميـــــــاه فـــــــي حالـــــــة التســـــــمم الغـــــــذائي المتمثـــــــل بالتســـــــمم  )0.01(بمســـــــتوى 

الصــــــــحية التـــــــي شــــــــملتها  المؤسســـــــاتالميكروبـــــــي والتســـــــمم الكيميــــــــاوي والتســـــــمم الطبيعـــــــي فــــــــي عينـــــــة 

  . الدراسة

ســـــمم امـــــا بقيـــــة عالقـــــات االرتبـــــاط بـــــين تلـــــوث الميـــــاه وبـــــين التســـــمم الميكروبـــــي والتســـــمم الكيميـــــاوي والت

علــــــــى التــــــــوالي وهــــــــي موجبــــــــة وقويــــــــة ودالــــــــة ) 0.806(و )0.900(و )0.770(الطبيعــــــــي قــــــــد بلغــــــــت 

  .) 0.01(بمستوى  معنوياً 
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ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.837(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممـــــــا يعكـــــــس اهميـــــــة تلـــــــوث التربـــــــة فـــــــي حالـــــــة التســـــــمم الغـــــــذائي المتمثـــــــل بالتســـــــمم ) 0.01(بمســـــــتوى 



 

الميكروبــــــــي والتســــــــمم الكيميــــــــاوي والتســــــــمم الطبيعــــــــي فــــــــي عينــــــــة المنظمــــــــات الصــــــــحية التــــــــي شــــــــملتها 

  . الدراسة

امـــــا بقيـــــة عالقـــــات االرتبـــــاط بـــــين تلـــــوث التربـــــة وبـــــين التســـــمم الميكروبـــــي والتســـــمم الكيميـــــاوي والتســـــمم 

علــــــــى التــــــــوالي وهــــــــي موجبــــــــة وقويــــــــة ودالــــــــة ) 0.799(و )0.850(و )0.778(د بلغــــــــت الطبيعــــــــي قــــــــ

     . )0.01(بمستوى  معنوياً 
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ــــــــغ  ــــــــاط بل ــــــــين الجــــــــدول اعــــــــاله ان معامــــــــل االرتب ــــــــاً )  0.967(اذ يب ــــــــوي ودال معنوي  وهــــــــو موجــــــــب وق

ممـــــا يعكـــــس اهميـــــة التلـــــوث االشـــــعاعي فـــــي حالـــــة التســـــمم الغـــــذائي المتمثـــــل بالتســـــمم ) 0.01(بمســـــتوى 

الصــــــــحية التـــــــي شــــــــملتها  المؤسســـــــاتالميكروبـــــــي والتســـــــمم الكيميــــــــاوي والتســـــــمم الطبيعـــــــي فــــــــي عينـــــــة 

  . الدراسة

ــــــاوي  ــــــي والتســــــمم الكيمي ــــــين التســــــمم الميكروب ــــــوث االشــــــعاعي وب ــــــين التل ــــــاط ب ــــــة عالقــــــات االرتب امــــــا بقي

علـــــــى التـــــــوالي وهـــــــي موجبـــــــة وقويـــــــة ) 0.836(و )0.983(و )0.889(لطبيعـــــــي قـــــــد بلغـــــــت والتســـــــمم ا

 . )0.01(بمستوى  ودالة معنوياً 

 المتعدد بين متغيرات الدراسة  عرض ومناقشة عالقات االرتباط: ثالثا ً 

ــــأثير  -أ  ــــة المســــتهلك ومعــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء  ت ــــات حماي ــــين متطلب ــــاط المتعــــدد ب ــــات االرتب عالق

 .على حاالت التسمم الغذائي 

ــــأثيريقــــاس  ــــي مضــــمونها ت ــــاط المتعــــدد مــــن خــــالل اختبــــار الفرضــــية الرئيســــة الثانيــــة والت    عالقــــات االرتب

ات حمايـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير ذو داللـــــة معنويـــــة بـــــين متطلبـــــ تـــــأثيرهنـــــاك عالقـــــة ارتبـــــاط متعـــــدد ذات (

 عـــــن اختبـــــار فرضـــــياتها الثانويـــــة الحقـــــاً  فضـــــالً ) جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء علـــــى حـــــاالت التســـــمم الغـــــذائي 

  : يأتيوكما 

عالقـــــــــات االرتبـــــــــاط المتعـــــــــدد بـــــــــين متغيـــــــــرات متطلبـــــــــات حمايـــــــــة المســـــــــتهلك  تـــــــــأثير ) 17 (الجـــــــــدول 

  ومعايير جودة وسالمة الغذاء على حاالت التسمم الغذائي



 

 المحسوبة T المحسوبة F ل االنحدارممعا معامل التحديد ل االرتباطممعا المتغير

H1 0.721 0.520 0.472 28.726 5.730 

H2 0.229 1.698 

  0.05الجدولية               

0.01                                 Y 

3.15  

4.98 

1.645  

2.326 

  اعداد الباحث هشام

  :القراءات والتفسيرات االتية)  17(  يبين الجدول 

المحســــــوبة للمتغيــــــرين  حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء بلغــــــت  Fان قيمــــــة  -1

عنـــــد مســـــتوى داللـــــة معنويـــــة ) 4.98(الجدوليـــــة البالغـــــة  Fوهـــــي اكبـــــر مـــــن قيمـــــة ) 28.7697(

ذو داللــــــــة احصــــــــائية للمتغيــــــــرين علــــــــى حــــــــاالت التســــــــمم  تــــــــأثيروهــــــــذا يعنــــــــي وجــــــــود ) 0.01(

 .) %99(الغذائي وبدرجة ثقة 

يتضــــح بــــان بعــــدي حمايــــة المســــتهلك ) 0.520(البالغــــة  R2مــــن خــــالل قيمــــة معامــــل التحديــــد  -2

مـــــــن التغييـــــــرات الحاصـــــــلة علـــــــى ) %52(ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء يفســـــــرا مـــــــا نســـــــبته 

ـــــرات اخـــــرى ) %48(الغـــــة امـــــا النســـــبة الب. حـــــاالت التســـــمم الغـــــذائي ـــــى مســـــاهمة متغي فتعـــــزى ال

 . غير داخلة في انموذج الدراسة

بـــــان اي زيـــــادة ) 0.229(و ) 0.472(البالغـــــة  )B(يتضـــــح مـــــن خـــــالل قـــــيم الميـــــل الحـــــدي  -3

فـــــــي بعـــــــدي حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء بمقـــــــدار وحـــــــدة واحـــــــدة مـــــــن 

علــــــى ذلــــــك  وبنــــــاءً . بعــــــد التســــــمم الغــــــذائي  االنحرافــــــات المعياريــــــة ســــــيؤدي الــــــى زيــــــادة تعزيــــــز

هنــــــاك عالقــــــة ارتبــــــاط متعــــــدد ذات (يمكــــــن القــــــول ان الفرضــــــية الرئيســــــة الثانيــــــة والتــــــي مفادهــــــا 

ــــــأثير ــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء  ت ذو داللــــــة معنويــــــة بــــــين متطلبــــــات حماي

 . قد قبلت) على حاالت التسمم الغذائي 

عالقــــــات االرتبــــــاط المتعــــــدد بــــــين متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة  تــــــأثير  . ب

  الغذاء على حاالت التسمم الميكروبي 



 

ــــــأثير ) 18 (جــــــدول  ــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة  ت ــــــات حماي ــــــين متطلب ــــــاط المتعــــــدد ب ــــــات االرتب عالق

 . وسالمة الغذاء على حاالت التسمم الميكروبي

 المحسوبة T المحسوبة F معامل االنحدار عامل التحديدم معامل االرتباط المتغير

H1 0.711 0.5055 0.358 15.602 3.553 

H2 0.402 1.863 

  0.05الجدولية               
0.01                             Y1 

3.15  
4.98 

1.645  
2.326 

  اعداد الباحث هشام

  

  

  :االتيةالقراءات والتفسيرات ) 18( يبين الجدول 

ـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء بلغـــــت  Fان قيمـــــة  -1 ـــــرين  حماي المحســـــوبة للمتغي

عنـــــد مســـــتوى داللـــــة معنويـــــة ) 4.98(الجدوليـــــة البالغـــــة  Fوهـــــي اكبـــــر مـــــن قيمـــــة ) 15.602(

ـــــــة احصـــــــائية للمتغيـــــــرين علـــــــى حـــــــاالت التســـــــمم  تـــــــأثيروهـــــــذا يعنـــــــي وجـــــــود ) 0.01( ذو دالل

 . )%99(الغذائي وبدرجة ثقة 

يتضــــح بــــان بعــــدي حمايــــة المســــتهلك ) 0.506(البالغــــة  R2مــــن خــــالل قيمــــة معامــــل التحديــــد  -2

مـــــــن التغييـــــــرات الحاصـــــــلة علـــــــى ) %51(ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء يفســـــــرا مـــــــا نســـــــبته 

فتعـــــــزى الـــــــى مســـــــاهمة متغيـــــــرات ) %49(امـــــــا النســـــــبة البالغـــــــة  . حـــــــاالت التســـــــمم الميكروبـــــــي

 . الدراسةاخرى غير داخلة في انموذج 

بـــــان اي زيـــــادة ) 0.402(و ) 0.358(البالغـــــة  )B(يتضـــــح مـــــن خـــــالل قـــــيم الميـــــل الحـــــدي  -3

فـــــــي بعـــــــدي حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء بمقـــــــدار وحـــــــدة واحـــــــدة مـــــــن 

علـــــى ذلـــــك  وبنـــــاءً . االنحرافـــــات المعياريـــــة ســـــيؤدي الـــــى زيـــــادة تعزيـــــز بعـــــد التســـــمم الميكروبـــــي 

هنــــــاك عالقــــــة ارتبــــــاط متعــــــدد ذات (الفرعيــــــة االولــــــى والتــــــي مفادهــــــا يمكــــــن القــــــول ان الفرضــــــية 



 

ــــــأثير ــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء  ت ذو داللــــــة معنويــــــة بــــــين متطلبــــــات حماي

 . قد قبلت) على حاالت التسمم الميكروبي 

عالقــــــات االرتبــــــاط المتعــــــدد بــــــين متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة  تــــــأثير  . ب

 .على حاالت التسمم الكيمياوي الغذاء 

ــــــأثير ) 19 (جــــــدول  ــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة  ت ــــــات حماي ــــــين متطلب ــــــاط المتعــــــدد ب ــــــات االرتب عالق

 . وسالمة الغذاء على حاالت التسمم الكيمياوي

ــــــــــــــــــــــــــــل  المتغير معام

 االرتباط

معامــــــــــــــــــــــــل  معامل التحديد

 االنحدار

F المحسوبة T المحسوبة 

H1 0.709 0.5026 0.470 25.554 5.467 

H2 0.208 1.666 

  0.05الجدولية               
0.01  Y2 

3.15  
4.98 

1.645  
2.326 

  :القراءات والتفسيرات االتية)  19(يبين الجدول 

المحســــــوبة للمتغيــــــرين  حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء بلغــــــت  Fان قيمــــــة  -1

عنـــــد مســـــتوى داللـــــة معنويــــــة ) 4.98(الجدوليــــــة البالغـــــة  Fوهـــــي اكبـــــر مـــــن قيمـــــة ) 25.554(

ذو داللــــــــة احصــــــــائية للمتغيــــــــرين علــــــــى حــــــــاالت التســــــــمم  تــــــــأثيروهــــــــذا يعنــــــــي وجــــــــود ) 0.01(

 .) %99(الغذائي وبدرجة ثقة 

يتضــــح بــــان بعــــدي حمايــــة المســــتهلك ) 0.503(البالغــــة  R2مــــن خــــالل قيمــــة معامــــل التحديــــد  -2

مـــــــن التغييـــــــرات الحاصـــــــلة علـــــــى ) %50(ســـــــالمة الغـــــــذاء يفســـــــرا مـــــــا نســـــــبته ومعـــــــايير جـــــــودة و 

ـــــــاوي ـــــــرات ) %50(امـــــــا النســـــــبة البالغـــــــة  . حـــــــاالت التســـــــمم الكيمي ـــــــى مســـــــاهمة متغي فتعـــــــزى ال

 . اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بــــان اي زيــــادة ) 0.208(و ) 0.470(البالغــــة  )B(يتضــــح مــــن خــــالل قــــيم الميــــل الحــــدي  -3

لمســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء بمقــــــدار وحــــــدة واحــــــدة مــــــن فــــــي بعــــــدي حمايــــــة ا

علـــــى ذلـــــك  وبنـــــاءً . االنحرافـــــات المعياريـــــة ســـــيؤدي الـــــى زيـــــادة تعزيـــــز بعـــــد التســـــمم الكيميـــــاوي 

ـــــي مفادهـــــا  هنـــــاك عالقـــــة ارتبـــــاط متعـــــدد ذات (يمكـــــن القـــــول ان الفرضـــــية الفرعيـــــة الثانيـــــة والت

  اعداد الباحث هشام



 

ذو داللــــــة معنويــــــة بــــــين متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء  ثيرأتــــــ

 . قد قبلت) على حاالت التسمم الكيمياوي 

ــــــــات حمايــــــــة المســــــــتهلك ومعــــــــايير جــــــــودة  تــــــــأثير  . ب عالقــــــــات االرتبــــــــاط المتعــــــــدد بــــــــين متطلب

  .وسالمة الغذاء على حاالت التسمم الطبيعي 

المتعــــــدد بــــــين متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة عالقــــــات االرتبــــــاط  تــــــأثير ) 20(  جــــــدول 

 . وسالمة الغذاء على حاالت التسمم الطبيعي

 المحسوبة T المحسوبة F معامل االنحدار معامل التحديد معامل االرتباط المتغير

H1 0.823 0.678 0.476 55.697 7.798 

H2 0.272 2.075 

  0.05الجدولية               
0.01                                Y3 

3.15  
4.98 

1.645  
2.326 

  اعداد الباحث هشام

  

  : القراءات والتفسيرات االتية) 20( يبين الجدول 

المحســــــوبة للمتغيــــــرين  حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء بلغــــــت  Fان قيمــــــة  -1

عنــــــــد مســــــــتوى داللــــــــة معنويــــــــة ) 4.98(الجدوليــــــــة البالغــــــــة  Fوهــــــــي اكبــــــــر مــــــــن قيمــــــــة ) 55.697(

ذو داللـــــــة احصــــــائية للمتغيـــــــرين علــــــى حـــــــاالت التســــــمم الغـــــــذائي  تــــــأثيروهــــــذا يعنــــــي وجـــــــود ) 0.01(

 .) %99(وبدرجة ثقة 

ـــــــــد  -2 ـــــــــة ) 0.678(البالغـــــــــة  R2مـــــــــن خـــــــــالل قيمـــــــــة معامـــــــــل التحدي ـــــــــان بعـــــــــدي حماي يتضـــــــــح ب

رات الحاصـــــــلة مـــــــن التغييـــــــ) %68(المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء يفســـــــرا مـــــــا نســـــــبته 

فتعـــــــزى الـــــــى مســـــــاهمة متغيـــــــرات ) %32(امـــــــا النســـــــبة البالغـــــــة  . علـــــــى حـــــــاالت التســـــــمم الطبيعـــــــي

 . اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بـــــان اي زيـــــادة فـــــي ) 0.272(و ) 0.476(البالغـــــة  )B(يتضـــــح مـــــن خـــــالل قـــــيم الميـــــل الحـــــدي  -3

وحــــــدة واحــــــدة مــــــن االنحرافــــــات بعــــــدي حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء بمقــــــدار 

علــــــى ذلــــــك يمكــــــن القــــــول ان  وبنــــــاءً . المعياريـــــة ســــــيؤدي الــــــى زيــــــادة تعزيــــــز بعــــــد التســـــمم الطبيعــــــي 

ذو داللـــــة معنويـــــة  تـــــأثيرهنـــــاك عالقـــــة ارتبـــــاط متعـــــدد ذات (الفرضـــــية الفرعيـــــة الثالثـــــة والتـــــي مفادهـــــا 



 

) ت التســـــمم الطبيعـــــي بــــين متطلبـــــات حمايـــــة المســـــتهلك ومعــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء علــــى حـــــاال

 . قد قبلت

ــــــأثير    -ب  ــــــاه ، ت ــــــوث المي ــــــوث الهــــــواء ، وتل ــــــرات تل ــــــين متغي ــــــاط المتعــــــدد ب ــــــوث  عالقــــــات االرتب وتل

  .والتلوث االشعاعي على حاالت التسمم الغذائي  التربة

عالقـــــات االرتبـــــاط المتعـــــدد بـــــين متغيـــــرات تلـــــوث الهـــــواء ، وتلـــــوث الميـــــاه وتلـــــوث  تـــــأثير ) 21( جـــــدول 

  . والتلوث االشعاعي على حاالت التسمم الغذائي ، التربة

 المحسوبة T المحسوبة F معامل االنحدار معمل التحديد معامل االرتباط المتغير

M1 0.878  0.771  0.056-  82.414 0.719  

M2 0.259  4.030  

M3 0.074  1.842  

M4 0.680  7.937  

  0.05الجدولية            
0.01                                              Y 

2.53  
3.65  

1.645  
2.326  

  : القراءات والتفسيرات االتية) 21( يبين الجدول 

ــــــي   Fان قيمــــــة  -1 ــــــوث  تلــــــوث الهــــــواء ، وتلــــــوث الميــــــاه ،(المحســــــوبة للمتغيــــــرات التلــــــوث البيئ وتل

ـــــة ـــــوث االشـــــعاعي ، الترب ـــــر مـــــن قيمـــــة ) 82.414(بلغـــــت )  والتل ـــــة البالغـــــة  Fوهـــــي اكب الجدولي

ذو داللــــــة احصــــــائية  تــــــأثيروهــــــذا يعنــــــي وجــــــود ) 0.01(عنــــــد مســــــتوى داللــــــة معنويــــــة ) 3.65(

 .) %99(لمتغيرات التلوث البيئي على حاالت التسمم الغذائي وبدرجة ثقة 

يتضــــــــح بــــــــان بمكونــــــــات التلــــــــوث ) 0.771(البالغــــــــة  R2مــــــــن خــــــــالل قيمــــــــة معامــــــــل التحديــــــــد  -2

امـــــــا  . مـــــــن التغييـــــــرات الحاصـــــــلة علـــــــى حـــــــاالت التســـــــمم الغـــــــذائي) %77(يفســـــــرا مـــــــا نســـــــبته   البيئـــــــي

 . فتعزى الى مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة) %23(النسبة البالغة 

) 0.074(و) 0.259(و ) 0.056(البالغــــــة  )B(يتضــــــح مــــــن خــــــالل قــــــيم الميــــــل الحــــــدي  -3

التلــــــــوث البيئــــــــي بمقــــــــدار وحــــــــدة واحــــــــدة مــــــــن االنحرافــــــــات  بــــــــان اي زيــــــــادة فــــــــي متغيــــــــرات) 0.680(و

علـــــــى ذلـــــــك يمكـــــــن القـــــــول ان  وبنـــــــاءً . المعياريـــــــة ســـــــيؤدي الـــــــى زيـــــــادة تعزيـــــــز بعـــــــد التســـــــمم الغـــــــذائي 

ذو داللــــــة معنويــــــة  تــــــأثيرهنــــــاك عالقــــــة ارتبــــــاط متعــــــدد ذات (الفرضــــــية الرئيســــــة الثانيــــــة والتــــــي مفادهــــــا 

 . قد قبلت) سمم الغذائي بين متغيرات التلوث البيئي على حاالت الت

  اعداد الباحث هشام

 



 

  وتلــــــوث التربــــــة عالقــــــات االرتبــــــاط المتعــــــدد بــــــين متغيــــــرات تلــــــوث الهــــــواء ، وتلــــــوث الميــــــاه ، تــــــأثير  - ج 

 .والتلوث االشعاعي على حاالت التسمم الميكروبي 

 عالقـــــــات االرتبـــــــاط المتعـــــــدد بـــــــين متغيـــــــرات تلـــــــوث الهـــــــواء ، وتلـــــــوث الميـــــــاه ، تـــــــأثير )  22( جـــــــدول 

 . تلوث االشعاعي على حاالت التسمم الميكروبيوال  وتلوث التربة

 المحسوبة T المحسوبة F معامل االنحدار معمل التحديد معامل االرتباط المتغير

M1 0.899  0.807  0.118  53.458  1.672 

M2 0.071-  1.692  

M3 0.035  1.650  

M4 0.900  4.666  

  0.05الجدولية            
0.01                                              Y1 

2.53  
3.65  

1.645  
2.326  

  اعداد الباحث هشام

  

  : القراءات والتفسيرات االتية) 22( يبين الجدول 

والتلـــوث  ، وتلـــوث التربـــة تلـــوث الهـــواء ، وتلـــوث الميـــاه ،(المحســـوبة للمتغيـــرات التلـــوث البيئـــي   Fان قيمـــة  -1

عنـد مسـتوى داللـة معنويـة ) 3.65(الجدوليـة البالغـة  Fوهي اكبر مـن قيمـة ) 53.458(بلغت )  االشعاعي

ذو داللــة احصــائية لمتغيــرات التلــوث البيئــي علــى حــاالت التســمم الغــذائي  تــأثيروهــذا يعنــي وجــود ) 0.01(

  . )%99(وبدرجة ثقة 

البيئــي  يفســرا مــا نســبته نــات التلــوث يتضــح بــان مكو ) 0.807(البالغــة  R2مــن خــالل قيمــة معامــل التحديــد  -2

فتعــزى الــى ) %29(امــا النســبة البالغــة  . مــن التغييــرات الحاصــلة علــى حــاالت التســمم الميكروبــي) 81%(

 . مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بــان اي ) 0.900(و) 0.035(و) 0.071(و ) 0.118(البالغــة  )B(يتضــح مــن خــالل قــيم الميــل الحــدي  -3

متغيرات التلوث البيئي بمقدار وحـدة واحـدة مـن االنحرافـات المعياريـة سـيؤدي الـى زيـادة تعزيـز بعـد  زيادة في

هنــاك (       علــى ذلــك يمكــن القــول ان الفرضــية الفرعيــة االولــى والتــي مفادهــا وبنــاءً . التســمم الميكروبــي 

ي علـى حـاالت التسـمم الميكروبـي ذو داللة معنوية بين متغيرات التلوث البيئـ تأثيرعالقة ارتباط متعدد ذات 

 . قد قبلت) 



 

والتلــــوث   وتلــــوث التربــــة عالقــــات االرتبــــاط المتعــــدد بــــين متغيــــرات تلــــوث الهــــواء ، وتلــــوث الميــــاه ، تــــأثير   -د 

  .االشعاعي على حاالت التسمم الكيمياوي 

  وتلــوث التربــة عالقــات االرتبــاط المتعــدد بــين متغيــرات تلــوث الهــواء ، وتلــوث الميــاه ، تــأثير ) 23(  جــدول 

  . والتلوث االشعاعي على حاالت التسمم الكيمياوي

 المحسوبة T المحسوبة F معامل االنحدار معمل التحديد معامل االرتباط المتغير

M1 0.887  0.786  0.028-  79.909  0.458  

M2 0.130  2.569  

M3 0.037  1.945  

M4 0.840  12.505  

 0.05الجدولية            

0.01                                               Y2 
2.53  
3.65  

1.645  
2.326  

  اعداد الباحث هشام

 

  : القراءات والتفسيرات االتية) 23( يبين الجدول 

والتلــوث  ، وتلــوث التربــة تلــوث الهــواء ، وتلــوث الميــاه ،(المحســوبة للمتغيــرات التلــوث البيئــي   Fان قيمــة  -1

عند مستوى داللة معنويـة ) 3.65(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة ) 79.909(بلغت )  االشعاعي

ذو داللـة احصـائية لمتغيـرات التلـوث البيئـي علـى حـاالت التسـمم الغـذائي  تـأثيروهـذا يعنـي وجـود ) 0.01(

 .) %99(وبدرجة ثقة 

البيئـي  يفسـرا مـا نسـبته نـات التلـوث يتضـح بـان مكو ) 0.786(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

فتعــزى الــى ) %21(امــا النســبة البالغــة  . مــن التغييــرات الحاصــلة علــى حــاالت التســمم الكيميــاوي) 79%(

 . مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بـان اي ) 0.840(و) 0.037(و) 0.130(و ) 0.028(البالغـة  )B(يتضـح مـن خـالل قـيم الميـل الحـدي  -3

متغيرات التلوث البيئي بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات المعيارية سيؤدي الى زيـادة تعزيـز بعـد  زيادة في

هنــاك (      علــى ذلــك يمكــن القــول ان الفرضــية الفرعيــة الثانيــة والتــي مفادهــا  وبنــاءً . التســمم الكيميــاوي 

ئي على حاالت التسمم الكيمياوي ذو داللة معنوية بين متغيرات التلوث البي تأثيرعالقة ارتباط متعدد ذات 

 . قد قبلت) 



 

والتلــــوث   وتلــــوث التربــــة عالقــــات االرتبــــاط المتعــــدد بــــين متغيــــرات تلـــوث الهــــواء ، وتلــــوث الميــــاه ، تـــأثير  - ه 

 .االشعاعي على حاالت التسمم الطبيعي 

  وتلـوث التربـة عالقات االرتباط المتعدد بين متغيرات تلوث الهواء ، وتلـوث الميـاه ، تأثير )  24(  جدول 

  . والتلوث االشعاعي على حاالت التسمم الطبيعي

 المحسوبة T المحسوبة F معامل االنحدار معمل التحديد معامل االرتباط المتغير

M1 0.894  0.799  0.162-  50.683  1.070  

M2 0.169  1.655  

M3 0.250  2.584  

M4 0.481  2.880  

  0.05الجدولية            
0.01                                              Y3 

2.53  
3.65  

1.645  
2.326  

  اعداد الباحث هشام

  : القراءات والتفسيرات االتية) 24( يبين الجدول 

والتلــوث  ، وتلــوث التربــة تلــوث الهــواء ، وتلــوث الميــاه ،(المحســوبة للمتغيــرات التلــوث البيئــي   Fان قيمــة  -1

عند مستوى داللة معنويـة ) 3.65(الجدولية البالغة  Fوهي اكبر من قيمة ) 50.683(بلغت )  االشعاعي

ذو داللة احصـائية لمتغيـرات التلـوث البيئـي علـى حـاالت التسـمم الطبيعـي  تأثيروهذا يعني وجود ) 0.01(

 .) %99(وبدرجة ثقة 

لبيئـي  يفسـرا مـا نسـبته يتضـح بـان مكونـات التلـوث ا) 0.799(البالغة  R2من خالل قيمة معامل التحديد  -2

فتعــزى الــى ) %20(امــا النســبة البالغــة  . مــن التغييــرات الحاصــلة علــى حــاالت التســمم الطبيعــي) 80%(

 . مساهمة متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج الدراسة

بان اي ) 0.481(و) 0.250(و) 0.169(و ) 0.0162(البالغة  )B(يتضح من خالل قيم الميل الحدي  -3

متغيرات التلوث البيئي بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات المعيارية سيؤدي الى زيـادة تعزيـز بعـد زيادة في 

 (            علــى ذلــك يمكــن القــول ان الفرضــية الفرعيــة الثالثــة والتــي مفادهــا  وبنــاءً . التســمم الطبيعــي 

البيئــي علــى حــاالت التســمم ذو داللــة معنويــة بــين متغيــرات التلــوث  تــأثيرهنــاك عالقــة ارتبــاط متعــدد ذات 

 . قد قبلت) الطبيعي 



 

 : بين متغيرات الدراسة التأثيرعرض ومناقشة عالقات : رابعا ً 

هنـــاك عالقـــة تـــأثير ذات داللـــة (مـــن خـــالل اختبـــار الفرضـــية الرئيســـة الثالثـــة والتـــي مفادهـــا   التـــأثيريقـــاس 

عبـر عمليـة التلـوث البيئـي ) متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاء(معنوية بين متغيرات 

عـن اختبـار  ضـالً ف) منفـردة او مجتمعـة ومتغيراته وبين متغيـر التسـمم الغـذائي ومتغيراتـه مـن جهـة اخـرى ،

  : يأتيوكما  فرضياتها الثانوية الحقاً 

تأثير عالقة متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغـذاء عبـر عمليـة التلـوث البيئـي ومتغيراتـه   -أ 

 . في حاالت التسمم الغذائي

  

  

  

  

  

عمليـة التلـوث  تـأثير عالقـة متطلبـات حمايـة المسـتهلك ومعـايير جـودة وسـالمة الغـذاء عبـر ) 25( جدول 

 . البيئي ومتغيراته في حاالت التسمم الغذائي

  المتغير  المباشر التأثير m H2 H1  مجموع التأثير

0.697  0.2622  0.0415  -  0.3932  H1 

0.473  0.1945  -  0.1946  0.0838  H2 

0.703  -  0.0392  0.2481  0.4156  m 

R2=0.605799 

  اعداد الباحث هشام

  

  :القراءات والتفسيرات االتية )   25( يبين الجدول 

المباشـــرة لمتغيـــرات متطلبـــات حمايـــة المســـتهلك ومعـــايير جـــودة وســـالمة الغـــذاء  التـــأثيرات تاظهـــر  -1

علــى التــوالي وجميــع تلــك القــراءات ) 0.4156(و) 0.0838(و) 0.3932(والتلــوث البيئــي قــراءات بلغــت 

 . موجبة



 

الن متطلبـــات حمايـــة المســـتهلك المتمثلـــة بالجهـــات الحكوميـــة والجهـــات الخاصـــة  وهـــي نتيجـــة عمليـــة فعـــالً 

عــــن معــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء المتمثلــــة بالوقــــت ودرجــــة الحــــرارة والرطوبــــة  والمســــتهلك نفســــه فضــــالً 

ز علـــى تحديـــد مصـــادر الـــذي يرّكـــ HACCPواالوكســـجين واالس الهيـــدروجيني والضـــوء ونظـــام الهاســـب  

اط التحكم الحرجـة ووضـع معـايير لكـل نقطـة ووضـع اجـراءات الرصـد والقيـاس وتصـحيح الخطر وتحديد نق

، والتلـوث البيئـي المتمثـل بتلـوث الهـواء وتلـوث الميـاه وتلـوث  على عمل النظام وتوثيقـه والتأكيداالجراءات 

  في الحد من حاالت التسمم الغذائي  تأثيركل تلك العوامل لها . التربة والتلوث االشعاعي 

غيــر المباشــرة لمتغيــرات متطلبــات حمايــة المســتهلك فــي متغيــر التســمم الغــذائي  التــأثيراتجلت ســ -2

عبـــر متغيـــرات معـــايير جــودة وســـالمة الغـــذاء والتلـــوث ) 0.2622(وقـــراءة بلغــت ) 0.0415(قــراءة بلغـــت 

 . البيئي على التوالي وهي قراءة موجبة

وســـــالمة الغـــــذاء فـــــي متغيـــــر التســـــمم غيـــــر المباشـــــرة لمتغيـــــرات معـــــايير جـــــودة  التـــــأثيراتســـــجلت  -3

عبــــــــر متغيــــــــرات متطلبــــــــات حمايــــــــة ) 0.1945(وقــــــــراءة بلغــــــــت ) 0.1946(الغــــــــذائي قــــــــراءة بلغــــــــت 

 . المستهلك والتلوث البيئي على التوالي وهي قراءة موجبة

غيـــر المباشــرة لمتغيـــرات التلــوث البيئـــي فــي متغيـــر التســمم الغـــذائي قــراءة بلغـــت  التــأثيراتســجلت  - 4

عبـــر متغيـــرات متطلبـــات حمايـــة المســـتهلك ومعـــايير جـــودة وســـالمة ) 0.0390(وقـــراءة بلغـــت ) 0.2481(

 . الغذاء على التوالي وهي قراءة موجبة

ـــأثرجـــاءت نتيجـــة  - 5 ـــر المباشـــر (الكلـــي لعوامـــل متطلبـــات حمايـــة المســـتهلك الت ـــر ) المباشـــر وغي عب

وهـــي قـــراءة ) 0.6970(توافقاتـــه مـــع متغيـــرات معـــايير جـــودة وســـالمة الغـــذاء والتلـــوث البيئـــي بقـــراءة بلغـــت 

) المباشــر وغيــر المباشــر (الكلــي لمتغيــر متطلبــات حمايــة المســتهلك  التــأثيرموجبــة تشــير الــى ان مجمــوع 

 . على حاالت التسمم الغذائي التأثيرهمة فاعلة في يسهم مسا

عبــر ) المباشــر وغيــر المباشــر (الكلــي لعوامــل معــايير جــودة وســالمة الغــذاء التــأثرجــاءت نتيجــة  - 6

وهـي قـراءة موجبـة ) 0.4730(توافقاته مع متغيرات متطلبات حماية المستهلك والتلوث البيئـي بقـراءة بلغـت 

يســهم ) المباشـر وغيـر المباشـر (لـي لمتغيـر معــايير جـودة وسـالمة الغـذاء الك التـأثيرتشـير الـى ان مجمـوع 

 .  على حاالت التسمم الغذائي التأثيرمساهمة فاعلة في 

عبـــر توافقاتـــه مـــع ) المباشـــر وغيـــر المباشـــر  (الكلـــي لعوامـــل التلـــوث البيئـــي التـــأثرجـــاءت نتيجـــة  - 7

وهــي قـــراءة ) 0.7030(ذاء بقــراءة بلغــت متغيــرات متطلبــات حمايــة المســتهلك ومعــايير جـــودة وســالمة الغــ



 

يسـهم مسـاهمة ) المباشـر وغيـر المباشـر (الكلي لمتغيـر التلـوث البيئـي  التأثيرموجبة تشير الى ان مجموع 

 . على حاالت التسمم الغذائي التأثيرفاعلة في 

ممثلـة بمتطلبـات  وهـو يشـير الـى ان العناصـر المعتمـدة حاليـاً ) R2) (0.606(بلغ معامـل التحديـد  - 8

فـي االنمـوذج الحـالي ) 0.606( تـأثيرحماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاء والتلوث البيئي يفسـر 

 . لحاالت التسمم الغذائي

الباقيـة وهـذا مـا افصـحت عنـه قيمـة  التـأثيراتوهذا يعني وجود عوامل اخرى غير ظـاهرة فـي االنمـوذج لهـا 

)Re ( التي بلغت)0.628 (.  

ى ضــوء النتــائج التــي اشــير اليهــا يمكــن القــول ان متغيــرات متطلبــات حمايــة المســتهلك ومعــايير جــودة وعلــ

غيــر المباشــر  التــأثيرت التســمم الغــذائي اال ان االثــر الكبيــر لهــا جــاء عبــر االوســالمة الغــذاء تــؤثر فــي حــ

  .بوجود متغير التلوث البيئي 

هنــــاك عالقــــة تــــأثير ذات داللــــة معنويــــة بــــين (فادهــــا وهــــذا يعنــــي قبــــول الفرضــــية الرئيســــة الثالثــــة التــــي م

ـــــرات  ـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء(متغي ـــــات حماي ـــــي ) متطلب ـــــوث البيئ ـــــة التل ـــــر عملي عب

  .   قد قبلت) ومتغيراته وبين متغير التسمم الغذائي من جهة اخرى 

عمليـــــــة  تـــــــأثير عالقـــــــة متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء عبـــــــر  - ت

 . التلوث البيئي ومتغيراته في حاالت التسمم الميكروبي

تـــــــأثير عالقـــــــة متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء  )26( جـــــــدول   - ث

  .  عبر عملية التلوث البيئي ومتغيراته في حاالت التسمم الميكروبي

  المتغير  المباشر التأثير m H2 H1  مجموع التأثير

0.546  0.3717  0.0695  -  0.1047  H1 

0.468  0.2757  -  0.0518  0.1404  H2 

0.721  -  0.0697  0.0660  0.5892  m 

R2=0.54766 

 اعداد الباحث هشام

  :القراءات والتفسيرات االتية ) 26(يبين الجدول 



 

المباشـــــــرة لمتغيـــــــرات متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة  التـــــــأثيراتاظهـــــــر  -1

ـــــــــــراءات بلغـــــــــــت  ـــــــــــي ق ـــــــــــوث البيئ ـــــــــــوالي ) 0.5892(و) 0.1404(و) 0.1047(الغـــــــــــذاء والتل ـــــــــــى الت عل

 . وجميع تلك القراءات موجبة

ــــــة بالجهــــــات الحكوميــــــة والجهــــــات  وهــــــي نتيجــــــة عمليــــــة فعــــــالً  الن متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك المتمثل

عــــن معــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء المتمثلــــة بالوقــــت ودرجــــة الحــــرارة  الخاصــــة والمســــتهلك نفســــه فضــــالً 

الــــــذي يركــــــز علــــــى  HACCPوالرطوبــــــة واالوكســــــجين واالس الهيــــــدروجيني والضــــــوء ونظــــــام الهاســــــب  

ط الـــــتحكم الحرجـــــة ووضـــــع معـــــايير لكـــــل نقطـــــة ووضـــــع اجـــــراءات تحديـــــد مصـــــادر الخطـــــر وتحديـــــد نقـــــا

علـــــى عمـــــل النظـــــام وتوثيقـــــه  والتلـــــوث البيئـــــي المتمثـــــل  والتأكيـــــدالرصـــــد والقيـــــاس وتصـــــحيح االجـــــراءات 

ـــــوث االشـــــعاعي  ـــــة والتل ـــــوث الترب ـــــاه وتل ـــــوث المي ـــــوث الهـــــواء وتل ـــــك العوامـــــل لهـــــا . بتل ـــــأثيركـــــل تل ـــــي  ت ف

  .الحد من حاالت التسمم الميكروبي 

غيـــــر المباشــــرة لمتغيــــرات متطلبـــــات حمايــــة المســــتهلك فـــــي متغيــــر التســــمم الميكروبـــــي  التــــأثيراتســــجلت  -2

عبـــــــر متغيــــــرات معــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغـــــــذاء ) 0.3717(وقــــــراءة بلغــــــت ) 0.0695(قــــــراءة بلغــــــت 

 . والتلوث البيئي على التوالي وهي قراءة موجبة

ـــــــأثيراتســـــــجلت  -3 ـــــــر التســـــــمم غيـــــــر المباشـــــــرة لمتغيـــــــرات معـــــــايير جـــــــو  الت دة وســـــــالمة الغـــــــذاء فـــــــي متغي

عبـــــــر متغيـــــــرات متطلبـــــــات حمايـــــــة ) 0.2757(وقـــــــراءة بلغـــــــت ) 0.0518(الميكروبـــــــي قـــــــراءة بلغـــــــت 

 . المستهلك والتلوث البيئي على التوالي وهي قراءة موجبة

غيــــــر المباشــــــرة لمتغيــــــرات التلــــــوث البيئــــــي فــــــي متغيــــــر التســــــمم الميكروبــــــي قــــــراءة  التــــــأثيراتســــــجلت  -4

عبـــــــــــر متغيــــــــــرات متطلبـــــــــــات حمايــــــــــة المســـــــــــتهلك ) 0.0697(وقـــــــــــراءة بلغــــــــــت ) 0.0660(بلغــــــــــت 

 . ومعايير جودة وسالمة الغذاء على التوالي وهي قراءة موجبة

عبـــــر ) المباشـــــر وغيـــــر المباشـــــر ( الكلـــــي لعوامـــــل متطلبـــــات حمايـــــة المســـــتهلك التـــــأثرجـــــاءت نتيجـــــة  -5

) 0.0546(البيئــــــي بقــــــراءة بلغــــــت توافقاتــــــه مــــــع متغيــــــرات معــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء والتلــــــوث 

الكلـــــــي لمتغيــــــر متطلبـــــــات حمايــــــة المســـــــتهلك  التــــــأثيروهــــــي قـــــــراءة موجبــــــة تشـــــــير الــــــى ان مجمـــــــوع 

 . على حاالت التسمم الميكروبي التأثيريسهم مساهمة فاعلة في ) المباشر وغير المباشر (

ــــأثرجــــاءت نتيجــــة  -6 ــــر المباشــــرالمباشــــر ( الكلــــي لعوامــــل معــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء الت ) وغي

) 0.0468(عبـــــر توافقاتـــــه مـــــع متغيـــــرات متطلبـــــات حمايـــــة المســـــتهلك والتلـــــوث البيئـــــي بقـــــراءة بلغـــــت 



 

ـــــى ان مجمـــــوع  ـــــة تشـــــير ال ـــــراءة موجب ـــــأثيروهـــــي ق ـــــر معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء  الت ـــــي لمتغي الكل

 .  يعلى حاالت التسمم الميكروب التأثيريسهم مساهمة فاعلة في ) المباشر وغير المباشر (

عبـــــر توافقاتـــــه ) المباشــــر وغيـــــر المباشــــر ( الكلـــــي لعوامــــل التلـــــوث البيئـــــي التــــأثرجــــاءت نتيجـــــة  -7

ـــــــــراءة بلغـــــــــت  ـــــــــة المســـــــــتهلك ومعـــــــــايير جـــــــــودة وســـــــــالمة الغـــــــــذاء بق ـــــــــات حماي ـــــــــرات متطلب مـــــــــع متغي

الكلـــــــي لمتغيـــــــر التلـــــــوث البيئـــــــي  التـــــــأثيروهـــــــي قـــــــراءة موجبـــــــة تشـــــــير الـــــــى ان مجمـــــــوع ) 0.7210(

 . على حاالت التسمم الميكروبي التأثيريسهم مساهمة فاعلة في ) اشر المباشر وغير المب(

ممثلـــــة  وهـــــو يشـــــير الـــــى ان العناصـــــر المعتمـــــدة حاليـــــاً ) R2) (0.5477(بلـــــغ معامـــــل التحديـــــد  -8

ــــــــي يفســــــــر  ــــــــوث البيئ ــــــــة المســــــــتهلك ومعــــــــايير جــــــــودة وســــــــالمة الغــــــــذاء والتل ــــــــات حماي ــــــــأثيربمتطلب  ت

 . التسمم الميكروبيفي االنموذج الحالي لحاالت ) 0.548(

ــــأثيراتر ظــــاهرة فــــي االنمــــوذج لهــــا وهــــذا يعنــــي وجــــود عوامــــل اخــــرى غيــــ الباقيــــة وهــــذا مــــا افصــــحت  الت

  .) 0.673(التي بلغت ) Re(عنه قيمة 

ــــائج التــــي اشــــير اليهــــا يمكــــن القــــول ان متغيــــرات متطلبــــات حمايــــة المســــتهلك ومعــــايير  وعلــــى ضــــوء النت

ــــــي حــــــ ــــــؤثر ف ــــــر ت االجــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء ت ــــــر لهــــــا جــــــاء عب ــــــر الكبي ــــــي اال ان االث التســــــمم الميكروب

  .غير المباشر بوجود متغير التلوث الميكروبي   التأثير

هنــــاك عالقــــة تــــأثير ذات داللــــة معنويــــة بــــين (وهــــذا يعنــــي قبــــول الفرضــــية الفرعيــــة االولــــى التــــي مفادهــــا 

عبـــــر عمليــــة التلـــــوث ) ءمتطلبـــــات حمايــــة المســـــتهلك ومعــــايير جــــودة وســـــالمة الغــــذا(متغيــــرات الدراســــة  

  .   قد قبلت) البيئي ومتغيراته وبين متغير التسمم الميكروبي من جهة اخرى 

تــــــأثير عالقــــــة متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء عبــــــر عمليــــــة   -ج  

  . التلوث البيئي ومتغيراته في حاالت التسمم الكيمياوي

ـــــ )27  (جدول  ـــــات حماي ـــــأثير عالقـــــة متطلب ـــــة ت ـــــر عملي ة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء عب

 . التلوث البيئي ومتغيراته في حاالت التسمم الكيمياوي

 

 



 

 المتغير  المباشر التأثير m H2 H1  مجموع التأثير

0.677  0.2667  0.0330  -  0.3783  H1 

0.451  0.1971  -  0.1873  0.0667  H2 

0.691  -  0.0312  0.2387  0.4211  m 

R2=0.57719 

  اعداد الباحث هشام

  

  :القراءات والتفسيرات االتية ) 27(يبين الجدول 

ــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة  التــــــأثيرات تاظهــــــر  -1 المباشــــــرة لمتغيــــــرات متطلب

ــــــــــراءات بلغــــــــــت  ــــــــــي ق ــــــــــوث البيئ ــــــــــوالي ) 0.4211(و) 0.0667(و) 0.3783(الغــــــــــذاء والتل ــــــــــى الت عل

 . وجميع تلك القراءات موجبة

ــــــة بالجهــــــات الحكوميــــــة والجهــــــات  وهــــــي نتيجــــــة عمليــــــة فعــــــالً  الن متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك المتمثل

عــــن معــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء المتمثلــــة بالوقــــت ودرجــــة الحــــرارة  الخاصــــة والمســــتهلك نفســــه فضــــالً 

الــــــذي يركــــــز علــــــى  HACCPوالرطوبــــــة واالوكســــــجين واالس الهيــــــدروجيني والضــــــوء ونظــــــام الهاســــــب  

صـــــادر الخطـــــر وتحديـــــد نقـــــاط الـــــتحكم الحرجـــــة ووضـــــع معـــــايير لكـــــل نقطـــــة ووضـــــع اجـــــراءات تحديـــــد م

ـــــل  والتأكيـــــدالرصـــــد والقيـــــاس وتصـــــحيح االجـــــراءات  ـــــى عمـــــل النظـــــام وتوثيقـــــه والتلـــــوث البيئـــــي المتمث عل

ـــــوث االشـــــعاعي  ـــــة والتل ـــــوث الترب ـــــاه وتل ـــــوث المي ـــــوث الهـــــواء وتل ـــــك العوامـــــل لهـــــا . بتل ـــــأثيركـــــل تل ـــــي  ت ف

  . الحد من حاالت التسمم الكيمياوي

غيــــــر المباشــــــرة لمتغيــــــرات متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك فــــــي متغيــــــر التســــــمم  التــــــأثيراتســــــجلت  -2

عبــــــــــر متغيــــــــــرات معــــــــــايير جــــــــــودة ) 0.2667(وقــــــــــراءة بلغــــــــــت ) 0.0330(الكيميــــــــــاوي قــــــــــراءة بلغــــــــــت 

 . وسالمة الغذاء والتلوث البيئي على التوالي وهي قراءة موجبة

غيـــــر المباشـــــرة لمتغيـــــرات معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء فـــــي متغيـــــر التســـــمم  ثيراتالتـــــأســـــجلت  -3

ــــــــة ) 0.1971(وقــــــــراءة بلغــــــــت ) 0.1873(الكيميــــــــاوي قــــــــراءة بلغــــــــت  ــــــــات حماي ــــــــرات متطلب ــــــــر متغي عب

 . المستهلك والتلوث البيئي على التوالي وهي قراءة موجبة



 

تغيـــــــر التســـــــمم الكيميـــــــاوي غيـــــــر المباشـــــــرة لمتغيـــــــرات التلـــــــوث البيئـــــــي فـــــــي م التـــــــأثيراتســـــــجلت  -4

ـــــــراءة بلغـــــــت  ـــــــر متغيـــــــرات متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ) 0.0312(وقـــــــراءة بلغـــــــت ) 0.2387(ق عب

 . ومعايير جودة وسالمة الغذاء على التوالي وهي قراءة موجبة

ـــــأثرجـــــاءت نتيجـــــة  -5 ـــــة المســـــتهلك الت ـــــات حماي ـــــي لعوامـــــل متطلب ـــــر المباشـــــر ( الكل ) المباشـــــر وغي

) 0.677(معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء والتلـــــوث البيئـــــي بقـــــراءة بلغـــــت  عبـــــر توافقاتـــــه مـــــع متغيـــــرات

ــــــى ان مجمــــــوع  ــــــة تشــــــير ال ــــــراءة موجب ــــــأثيروهــــــي ق ــــــة المســــــتهلك  الت ــــــات حماي ــــــر متطلب  (الكلــــــي لمتغي

 . على حاالت التسمم الكيمياوي التأثيريسهم مساهمة فاعلة في ) المباشر وغير المباشر 

ــــــــــــــــــأثرجــــــــــــــــــاءت نتيجــــــــــــــــــة  -6 ــــــــــــــــــي لعوامــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــ الت                   ايير جــــــــــــــــــودة وســــــــــــــــــالمة الغــــــــــــــــــذاءالكل

ــــر المب( ــــوث البيئــــي ) اشــــرالمباشــــر وغي ــــات حمايــــة المســــتهلك والتل ــــرات متطلب ــــه مــــع متغي ــــر توافقات عب

الكلـــــي لمتغيـــــر معـــــايير  التـــــأثيروهـــــي قـــــراءة موجبـــــة تشـــــير الـــــى ان مجمـــــوع ) 0.451(بقـــــراءة بلغـــــت 

علـــــــى  التـــــــأثيريســـــــهم مســـــــاهمة فاعلـــــــة فـــــــي ) المباشـــــــر وغيـــــــر المباشـــــــر  (جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء 

 .  حاالت التسمم الكيمياوي

عبـــــر توافقاتـــــه ) المباشـــــر وغيـــــر المباشـــــر (الكلـــــي لعوامـــــل التلـــــوث البيئـــــي التـــــأثرجـــــاءت نتيجـــــة  -7

) 0.691(مـــــع متغيـــــرات متطلبـــــات حمايـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء بقـــــراءة بلغـــــت 

المباشـــــر وغيـــــر (الكلـــــي لمتغيـــــر التلـــــوث البيئـــــي  التـــــأثيرجبـــــة تشـــــير الـــــى ان مجمـــــوع وهـــــي قـــــراءة مو 

 . على حاالت التسمم الكيمياوي التأثيريسهم مساهمة فاعلة في ) المباشر 

ممثلـــــة  وهـــــو يشـــــير الـــــى ان العناصـــــر المعتمـــــدة حاليـــــاً ) R2) (0.5772(بلـــــغ معامـــــل التحديـــــد  -8

ــــــــة المســــــــتهلك ومعــــــــايير جــــــــودة وســــــــ ــــــــات حماي ــــــــي يفســــــــر بمتطلب ــــــــوث البيئ ــــــــأثيرالمة الغــــــــذاء والتل  ت

 . في االنموذج الحالي لحاالت التسمم الكيمياوي) 0.577(

ــــر ظــــاهرة فــــي االنمــــوذج لهــــا  ــــأثيراتوهــــذا يعنــــي وجــــود عوامــــل اخــــرى غٌي الباقيــــة وهــــذا مــــا افصــــحت  الت

  .) 0.650(التي بلغت ) Re(عنه قيمة 

ــــائج التــــي اشــــير اليهــــا يمكــــن القــــول ان  متغيــــرات متطلبــــات حمايــــة المســــتهلك ومعــــايير وعلــــى ضــــوء النت

ــــــي حــــــ ــــــؤثر ف ــــــر االجــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء ت ــــــر لهــــــا جــــــاء عب ــــــر الكبي ــــــي اال ان االث ت التســــــمم الميكروب

  . غير المباشر بوجود متغير التلوث الكيمياوي التأثير



 

ويــــة بــــين هنــــاك عالقــــة تــــأثير ذات داللــــة معن (وهــــذا يعنــــي قبــــول الفرضــــية الفرعيــــة الثانيــــة التــــي مفادهــــا 

عبـــــــر عمليـــــــة ) متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء (متغيـــــــرات الدراســـــــة  

  .   قد قبلت) التلوث البيئي ومتغيراته وبين متغير التسمم الكيمياوي من جهة اخرى 

تـــــأثير عالقـــــة متطلبـــــات حمايـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء عبـــــر عمليـــــة التلـــــوث   -د  

  ي ومتغيراته في حاالت التسمم الطبيعيالبيئ

  

  

  

  

  

ـــــة  )28  (جدول  ـــــر عملي ـــــة المســـــتهلك ومعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء عب ـــــات حماي ـــــأثير عالقـــــة متطلب ت

  التلوث البيئي ومتغيراته في حاالت التسمم الطبيعي

  المتغير  المباشر التأثير m H2 H1  مجموع التأثير

0.793  0.2077  0.0749  -  0.5104  H1 

0.558  0.1540  -  0.2526  0.1513  H2 

0.722  -  0.0708  0.3221  0.3291  m 

R2=0.72645 

 اعداد الباحث هشام

  القراءات والتفسيرات االتية ) 28(يبين الجدول 



 

المباشـــــــرة لمتغيـــــــرات متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة  التـــــــأثيراتاظهـــــــر  -1

علـــــــــــــى ) 0.3291(و) 0.1513(و) 0.5104(الغــــــــــــذاء والتلـــــــــــــوث البيئــــــــــــي قـــــــــــــراءات بلغــــــــــــت 

 . التوالي وجميع تلك القراءات موجبة

الن متطلبـــــات حمايـــــة المســـــتهلك المتمثلـــــة بالجهـــــات الحكوميـــــة والجهـــــات  وهـــــي نتيجـــــة عمليـــــة فعـــــالً 

عــــــن معــــــايير جـــــودة وســــــالمة الغــــــذاء المتمثلـــــة بالوقــــــت ودرجــــــة  الخاصـــــة والمســــــتهلك نفســــــه فضـــــالً 

الـــــــذي  HACCPواالس الهيـــــــدروجيني والضــــــوء ونظـــــــام الهاســـــــب   الحــــــرارة والرطوبـــــــة واالوكســـــــجين

يركـــــز علـــــى تحديـــــد مصـــــادر الخطـــــر وتحديـــــد نقـــــاط الـــــتحكم الحرجـــــة ووضـــــع معـــــايير لكـــــل نقطـــــة 

علــــــى عمــــــل النظــــــام وتوثيقــــــه ،  والتأكيــــــدووضــــــع اجــــــراءات الرصــــــد والقيــــــاس وتصــــــحيح االجــــــراءات 

كــــــل . ث التربـــــة والتلــــــوث االشـــــعاعي والتلـــــوث البيئـــــي المتمثــــــل بتلـــــوث الهــــــواء وتلـــــوث الميـــــاه وتلــــــو 

  . في الحد من حاالت التسمم الطبيعي تأثيرتلك العوامل لها 

ـــــــأثيراتســـــــجلت  -2 ـــــــر التســـــــمم  الت ـــــــي متغي ـــــــة المســـــــتهلك ف ـــــــات حماي ـــــــرات متطلب ـــــــر المباشـــــــرة لمتغي غي

عبــــــــر متغيــــــــرات معــــــــايير جــــــــودة ) 0.2077(وقــــــــراءة بلغــــــــت ) 0.0749(الطبيعــــــــي قــــــــراءة بلغــــــــت 

 . ث البيئي على التوالي وهي قراءة موجبةوسالمة الغذاء والتلو 

غيــــــر المباشــــــرة لمتغيــــــرات معــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء فــــــي متغيــــــر التســــــمم  التــــــأثيراتســــــجلت  -3

ــــــراءة بلغــــــت  ــــــة ) 0.1540(وقــــــراءة بلغــــــت ) 0.2526(الطبيعــــــي ق ــــــات حماي ــــــرات متطلب ــــــر متغي عب

 . المستهلك والتلوث البيئي على التوالي وهي قراءة موجبة

غيــــــر المباشــــــرة لمتغيــــــرات التلــــــوث البيئــــــي فــــــي متغيــــــر التســــــمم الطبيعــــــي قــــــراءة  التــــــأثيراتســــــجلت  -4

عبــــــــــر متغيــــــــــرات متطلبــــــــــات حمايــــــــــة المســــــــــتهلك ) 0.0708(وقــــــــــراءة بلغــــــــــت ) 0.3221(بلغــــــــــت 

 . ومعايير جودة وسالمة الغذاء على التوالي وهي قراءة موجبة

ـــــأثرجـــــاءت نتيجـــــة  -5 ـــــة المســـــتهلك الت ـــــات حماي ـــــي لعوامـــــل متطلب ـــــر المباشـــــر  (الكل ) المباشـــــر وغي

ـــــي بقـــــراءة بلغـــــت  ـــــر توافقاتـــــه مـــــع متغيـــــرات معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء والتلـــــوث البيئ ) 0.793(عب

الكلــــــــي لمتغيــــــــر متطلبــــــــات حمايــــــــة المســــــــتهلك  التــــــــأثيروهــــــــي قــــــــراءة موجبــــــــة تشــــــــير الــــــــى ان مجمــــــــوع 

 . على حاالت التسمم الطبيعي التأثيرهمة فاعلة في يسهم مسا) المباشر وغير المباشر (

ــــــــــــــــــأثرجــــــــــــــــــاءت نتيجــــــــــــــــــة  -6 ــــــــــــــــــي لعوامــــــــــــــــــل معــــــــــــــــــايير جــــــــــــــــــودة وســــــــــــــــــال الت                         مة الغــــــــــــــــــذاءالكل

ـــــر المباشـــــر ( ـــــي ) المباشـــــر وغي ـــــوث البيئ ـــــة المســـــتهلك والتل ـــــات حماي ـــــرات متطلب ـــــه مـــــع متغي ـــــر توافقات عب

الكلــــــي لمتغيــــــر معــــــايير  التــــــأثيرلــــــى ان مجمــــــوع وهــــــي قــــــراءة موجبــــــة تشــــــير ا) 0.558(بقــــــراءة بلغــــــت 



 

ـــــر المباشـــــر (جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء  ـــــي ) المباشـــــر وغي ـــــة ف ـــــأثيريســـــهم مســـــاهمة فاعل ـــــى حـــــاالت  الت عل

 .  التسمم الطبيعي

عبــــر توافقاتــــه مــــع ) المباشــــر وغيــــر المباشــــر (الكلــــي لعوامــــل التلــــوث البيئــــي التــــأثرجــــاءت نتيجــــة  -7

) 0.722(متغيــــــرات متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء بقــــــراءة بلغــــــت 

ــــة تشــــير الــــى ان مجمــــوع  ــــراءة موجب ــــأثيروهــــي ق ــــي  الت ــــوث البيئ ــــي لمتغيــــر التل المباشــــر وغيــــر (الكل

 . على حاالت التسمم الطبيعي التأثيرفي يسهم مساهمة فاعلة ) المباشر 

ممثلـــــــة  وهــــــو يشــــــير الــــــى ان العناصــــــر المعتمــــــدة حاليــــــاً ) R2) (0.7265(بلــــــغ معامــــــل التحديــــــد  -8

 تــــــــأثيربمتطلبـــــــات حمايــــــــة المســــــــتهلك ومعــــــــايير جــــــــودة وســــــــالمة الغــــــــذاء والتلــــــــوث البيئــــــــي يفســــــــر 

 . في االنموذج الحالي لحاالت التسمم الطبيعي) 0.727(

ــــأثيراتر ظــــاهرة فــــي االنمــــوذج لهــــا ود عوامــــل اخــــرى غيــــوهــــذا يعنــــي وجــــ الباقيــــة وهــــذا مــــا افصــــحت  الت

  .) 0.523(التي بلغت ) Re(عنه قيمة 

ــــائج التــــي اشــــير اليهــــا يمكــــن القــــول ان متغيــــرات متطلبــــات حمايــــة المســــتهلك ومعــــايير  وعلــــى ضــــوء النت

ــــأثيربيــــر لهــــا جــــاء عبــــر ت التســــمم الطبيعــــي اال ان االثــــر الكاالجــــودة وســــالمة الغــــذاء تــــؤثر فــــي حــــ  الت

  . غير المباشر بوجود متغير التلوث البيئي

اللــــة معنويــــة بــــين هنــــاك عالقــــة تــــأثير ذات د(وهــــذا يعنــــي قبــــول الفرضــــية الفرعيــــة الثالثــــة التــــي مفادهــــا 

عبـــــــر عمليـــــــة )  متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة وســـــــالمة الغـــــــذاء ( متغيـــــــرات الدراســـــــة

 .   قد قبلت) ومتغيراته وبين متغير التسمم الطبيعي من جهة اخرى التلوث البيئي 

ـــار كروســـكال : خامســـا ً  ـــة  –اختب ـــين مســـتويات عين ـــرات الدراســـة ب ـــروق لمتغي ـــة الف ـــز ومعنوي ويل

  . الدراسة

ــــــات المبحــــــوثين لالســــــتبانة  ــــــين اجاب ــــــات ب ــــــى االختالف ــــــوف عل  (                       لغــــــرض الوق

ويلـــــز والمبينـــــة  –تـــــم اعتمـــــاد اختبـــــار كروســـــكال ) طى، الكـــــوادر المســـــاعدة االطبـــــاء ،الكـــــوادر الوســـــ

  :وكاالتي ) 29( نتائجه في الجدول 

  

  



 

ويلـــــــز للفـــــــروق بـــــــين االطبـــــــاء والكـــــــوادر الوســـــــطى والكـــــــوادر  –اختبـــــــار كروســـــــكال  ) 29( جـــــــدول 

 . المساعدة عينة الدراسة في مؤسسات دائرة صحة البصرة

القيمة المحسوبة   رمزه  المتغير  ت
 x2لالختبار 

القيمة الجدولية 
  x2 لالختبار

  القيمة المعنوية

 X1  المتطلبات الحكومية  1
2.323 

9.210 

  غير دال معنوياً 

  X2  القطاع الخاص  2
  غير دال معنوياً  1.230

  X3  المستهلك نفسه  3
  غير دال معنوياً  1.849

  H1  0.988  متطلبات حماية المستهلك  4
  معنوياً غير دال 

  X4  3.474  معايير جودة وسالمة الغذاء  5
  غير دال معنوياً 

  HACCP  X5  0.597نظام الهاسب   6
  غير دال معنوياً 

  H2  1.950  معايير جودة وسالمة الغذاء  7
  غير دال معنوياً 

متطلبات حماية المستهلك   8
  ومعايير جودة وسالمة الغذاء

H  1.000  
  غير دال معنوياً 

  M1  الهواءتلوث   9
  غير دال معنوياً  1.221

  M2  تلوث المياه  10
  غير دال معنوياً  0.314

  M3  تلوث التربة  11
  غير دال معنوياً  1.958

  M4  0.247  التلوث االشعاعي  12
  غير دال معنوياً 

  M  0.210  التلوث البيئي  13
  غير دال معنوياً 

  Y1  التسمم الميكروبي  14
  غير دال معنوياً  1.613

  Y2  التسمم الكيمياوي  15
  غير دال معنوياً  1.558

  Y3  التسمم الطبيعي  16
  غير دال معنوياً  7.128

  Y  6.473  التسمم الغذائي  17
  غير دال معنوياً 

  اعداد الباحث هشام



 

  . )9.210(هي ) 0.05(القيمة الجدولية لالختبار عند مستوى داللة معنوية 

ــــرات الدراســــة باســــتخدام اختبــــار كروســــكال ــــم قيــــاس الفــــروق بــــين متغي ( ويلــــز اذ اظهــــر الجــــدول  -ت
  :القراءات والتفسيرات االتية )   29

 متطلبات حماية المستهلك ومعايير جودة وسالمة الغذاء  -1
ـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ) 1.469(بلغـــــــت    x2يالحـــــــظ مـــــــن الجـــــــدول اعـــــــاله ان قيمـــــــة   لمتغيـــــــر متطلب

  :جودة وسالمة الغذاء كما نالحظ القراءات والتفسيرات االتية ومعايير 
لمتغيــــــر متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك وكــــــذلك متغيراتــــــه ) 0.988(بلغــــــت   x2يبــــــين الجــــــدول ان قــــــيم   - أ

لمتغيـــــــر القطـــــــاع الخـــــــاص ) 1.230(لمتغيـــــــر المتطلبـــــــات الحكوميـــــــة و) 2.323(الفرعيـــــــة اذ بلغـــــــت 
 . لمتغير المستهلك نفسه) 1.849(و

لمتغيـــــر معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء وكـــــذلك ) 1.950(بلغـــــت    x2كمـــــا يبـــــين الجـــــدول ان قـــــيم   - ب
لمتغيــــــر ) 0.597(لمتغيــــــر معــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء و) 3.474(متغيراتــــــه الفرعيــــــة اذ بلغــــــت 

 .نظام الهاسب 

ــــة لالختبــــار البالغــــة  ــــيم اعــــاله هــــي اقــــل مــــن القيمــــة الجدولي ــــدل ) 9.210(وجميــــع الق ــــى ان ، وهــــذا ي عل

ــــي اشــــير آ ــــرات الدراســــة الت ــــة تجــــاه متغي ــــاء والكــــوادر الوســــطية والكــــوادر المســــاعدة هــــي متطابق راء االطب

هنــــاك فـــــروق  (        ولــــى والتــــي مفادهــــا وعليــــه يمكــــن القــــول ان الفرضـــــية الفرعيــــة اال.  اليهــــا اعــــاله

الغـــــــــذاء   ذات داللـــــــــة معنويـــــــــة بـــــــــين متغيـــــــــر متطلبـــــــــات حمايـــــــــة المســـــــــتهلك ومعـــــــــايير جـــــــــودة وســـــــــالمة

  .قد رفضت ) ومتغيراته الثانوية منفردة او مجتمعة من وجهة نظر عينة الدراسة 

 : التلوث البيئي 

لمتغيـــــــر التلـــــــوث البيئـــــــي كمـــــــا نالحـــــــظ )  0.210(بلغـــــــت  x2يالحـــــــظ مـــــــن الجـــــــدول اعـــــــاله ان قيمـــــــة  
  :القراءات والتفسيرات االتية 

 . الهواءلمتغير تلوث ) 1.212(بلغت   x2يبين الجدول ان قيمة   -أ 

 .لمتغير تلوث المياه ) 0.314(بلغت    x2كما يبين الجدول ان قيمة   -ب 

 . لمتغير تلوث التربة) 1.958(بلغت   x2يبين الجدول ان قيمة   - ج 

 . لمتغير التلوث االشعاعي) 0.247(بلغت   x2ويبين الجدول ان قيمة   -د 

ــــة لالختبــــار البالغــــة  ــــيم اعــــاله هــــي اقــــل مــــن القيمــــة الجدولي ــــى ان ) 9.210(وجميــــع الق ــــدل عل ، وهــــذا ي

ــــي اشــــير آ ــــرات الدراســــة الت ــــة تجــــاه متغي ــــاء والكــــوادر الوســــطية والكــــوادر المســــاعدة هــــي متطابق راء االطب



 

هنـــــاك فـــــروق  (        الفرعيـــــة الثانيـــــة والتـــــي مفادهـــــا  وعليـــــه يمكـــــن القـــــول ان الفرضـــــية.  اليهـــــا اعـــــاله

الثانويــــة منفــــردة او مجتمعــــة مــــن وجهــــة نظــــر  ذات داللــــة معنويــــة بــــين متغيــــر التلــــوث البيئــــي ومتغيراتــــه

  .قد رفضت ) عينة الدراسة 

 : التسمم الغذائي  - 2

لمتغيـــــــر التســــــمم الغـــــــذائي كمــــــا نالحـــــــظ )  6.473(بلغــــــت  x2يالحــــــظ مــــــن الجـــــــدول اعــــــاله ان قيمـــــــة  

  :القراءات والتفسيرات االتية 

 . لمتغير التسمم الميكروبي) 1.613(بلغت   x2يبين الجدول ان قيمة   -أ 

 .لمتغير التسمم الكيمياوي ) 1.558(بلغت    x2كما يبين الجدول ان قيمة   -ب 

 . لمتغير التسمم الطبيعي) 7.123(بلغت   x2يبين الجدول ان قيمة   - ج 

، وهـــــذا يـــــدل علـــــى ) 9.210(وجميـــــع القـــــيم اعـــــاله هـــــي اقـــــل مـــــن القيمـــــة الجدوليـــــة لالختبـــــار البالغـــــة 

لمســـــاعدة هـــــي متطابقـــــة تجـــــاه متغيـــــرات الدراســـــة التـــــي راء االطبـــــاء والكـــــوادر الوســـــطية والكـــــوادر اآان 

  . ه يمكن القول ان الفرضية الفرعيةوعلي.  اشير اليها اعاله

هنـــــــاك فـــــــروق ذات داللـــــــة معنويـــــــة بـــــــين متغيـــــــر التســـــــمم الغـــــــذائي ومتغيراتـــــــه ( الثالثـــــــة والتـــــــي مفادهـــــــا 

  .قد رفضت  ) الثانوية منفردة او مجتمعة من وجهة نظر عينة الدراسة  

ــــــع اآل ــــــة وخالصــــــة القــــــول ان جمي ــــــاءراء والثوابــــــت العلمي والكــــــوادر الوســــــطية والكــــــوادر المســــــاعدة  لألطب

جــــاءت متطابقــــة رغــــم وجــــود االختالفــــات فــــي تحصــــيلهم العلمــــي وهــــذا يــــدل علــــى وجــــود وعــــي متكامــــل 

ونضــــوج فكــــري ومعلومــــاتي والتــــزام اخالقــــي عــــالي تجــــاه ضــــمان تطبيــــق معــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء 

يقـــــــات نظـــــــام الهاســـــــب فـــــــي البيئـــــــة الصـــــــحية العراقيـــــــة ، وكـــــــذلك تجـــــــاه موضـــــــوع التلـــــــوث البيئـــــــي و تطب

الــــــذي اصــــــبح احــــــد اهــــــم تحــــــديات االنســــــان فــــــي الوقــــــت المعاصــــــر ، والتســــــمم ) بكــــــل انواعــــــه متمــــــثالً (

 . الغذائي بكافة اشكاله والذي يمثل احد ابرز مشاكل البيئة الصحية في العراق 

ـــــــــــــــــــــــي مفادهـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــان الفرضـــــــــــــــــــــــية الرئيســـــــــــــــــــــــة الرابعـــــــــــــــــــــــة والت ـــــــــــــــــــــــه يمكـــــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــــول ب                                  وعلي

ـــــــرات ( ـــــــين متغي ـــــــة ب ـــــــة معنوي ـــــــروق ذات دالل ـــــــاك ف ـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة  ، هن ـــــــات حماي متطلب

 وســـــــالمة الغـــــــذاء والتلـــــــوث البيئـــــــي والتســـــــمم الغـــــــذائي ، ومتغيـــــــراتهم الثانويـــــــة منفـــــــردة او مجتمعـــــــة مـــــــن

 . قد رفضت) وجهة نظر عينة الدراسة
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  االستنتاجات: المبحث االول 

  :االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة وكما يأتي يتناول هذا المبحث استعراضًا الهم 

  :االستنتاجات المتعلقة بوصف وتشخيص آراء عينة الدراسة : اوال ً 

تعطــــــي المؤسســـــــات الصـــــــحية المبحوثـــــــة اهتمامـــــــًا كبيـــــــرًا بمتغيـــــــر المتطلبـــــــات الحكوميـــــــة وذلـــــــك  .1

فــــــي علميــــــات  ادراكــــــًا منهــــــا ألهميــــــة تشــــــريع االنظمــــــة والقــــــوانين وتعزيــــــز دور الرقابــــــة الصــــــحية

ــــة ومصــــنعيها وموزعيهــــا  ــــة مــــع منتجــــي االغذي ــــة فّعال ــــة فضــــًال عــــن اقامــــة عالق التفتــــيش والمراقب

. 

هنــــــــاك اهتمــــــــام واضــــــــح مــــــــن قبــــــــل المؤسســــــــات الصــــــــحية المبحوثــــــــة للقطــــــــاع الخــــــــاص نظــــــــرًا  .2

إلســــــهامه الفّعــــــال فــــــي تــــــوفير الشــــــروط الصــــــحية فــــــي انشــــــاء المعامــــــل وتطبيــــــق انظمــــــة مراقبــــــة 

 .تقنيات الحديثة في التصنيع الجودة واستخدام ال

ــــــة ووعيــــــه نحــــــو الغــــــذاء  .3 ــــــة مســــــتهلك المــــــواد الغذائي ــــــة اهمي تــــــدرك المؤسســــــات الصــــــحية المبحوث

واتبـــــــاع االســـــــاليب والممارســـــــات الصـــــــحية الســـــــليمة واالبـــــــالغ عـــــــن حـــــــاالت الغـــــــش والتضـــــــليل 

 .والفساد في المواد الغذائية 

ة الغـــــــذاء مـــــــن حيـــــــث توقيـــــــت تتبنـــــــى المؤسســـــــات الصـــــــحية المبحوثـــــــة معـــــــايير جـــــــودة وســـــــالم  .4

ــــــاج والخــــــزن والعــــــرض للمــــــواد او مكافحــــــة النشــــــاط االنزيمــــــي والــــــتحكم بــــــدرجات الرطوبــــــة  االنت

والجفـــــاف وتـــــوفير التهويـــــة الصـــــحية وغيرهـــــا مـــــن العوامـــــل التـــــي تســـــهم بالتأكيـــــد فـــــي الحـــــد مـــــن 

 .حاالت التسمم الغذائي 

مــــــن حيــــــث التعــــــرف فــــــي المؤسســــــات الصــــــحية المبحوثــــــة ) HACCP(تطبيــــــق نظــــــام الهاســــــب  .5

علـــــى مصـــــادر االخطـــــار وتحليلهـــــا واتخـــــاذ االجـــــراءات الوقائيـــــة وقيـــــاس النقـــــاط الحرجـــــة واتخـــــاذ 

ـــــنعكس ايجابـــــًا علـــــى الحـــــد  االجـــــراءات التصـــــحيحية عنـــــد انحـــــراف المعـــــايير الموضـــــوعة ممـــــا ي

 .من حاالت التسمم الغذائي 

ي وانعكاســــاته الســــلبية تــــدرك المؤسســــات الصــــحية المبحوثــــة اهميــــة مواجهــــة آثــــار التلــــوث البيئــــ .6

ــــاه  ــــوث الهــــواء والمي ــــة بتل ــــة المتمثل ــــى غــــذاء االنســــان وصــــحته والناشــــئة بفعــــل الملوثــــات البيئي عل

 .والتربة فضًال عن التلوث االشعاعي 



 

تهـــــتم المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثـــــة بحـــــاالت التســـــمم الغـــــذائي التـــــي يتعـــــرض لهـــــا المســـــتهلكين  .7

 .ياوي والتسمم الطبيعي من خالل التسمم الميكروبي والتسمم الكيم

  :االستنتاجات المتعلقة بعالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة : ثانيا ً 

تبّنـــــــي المؤسســـــــات الصـــــــحية المبحوثـــــــة لمتغيـــــــر متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة   - أ

وســـــــــــالمة الغــــــــــــذاء بشـــــــــــكل واضــــــــــــح يســــــــــــهم فـــــــــــي الحــــــــــــد مــــــــــــن حـــــــــــاالت التســــــــــــمم الغــــــــــــذائي                              

 . )والطبيعي  الميكروبي  والكيمياوي( 

امـــــتالك المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثـــــة لـــــدوائر الرقابـــــة الصـــــحية والكـــــادر المتخصـــــص فـــــي  .1

 .عمليات التفتيش والمراقبة يؤمن السالمة ويحمي المستهلك 

امـــــــــتالك المؤسســـــــــات الصـــــــــحية المبحوثـــــــــة الـــــــــدعم المـــــــــادي وتشـــــــــجيع البحـــــــــث والتطـــــــــوير  .2

 .د من حاالت التسمم الغذائي لينعكس ايجابًا في الح

اهتمـــــــام القطـــــــاع الخـــــــاص بالشـــــــروط الصـــــــحية وتطبيـــــــق انظمـــــــة مراقبـــــــة الجـــــــودة وســـــــالمة  .3

العمليــــات فــــي التصــــنيع فضــــًال عــــن تــــدريب العــــاملين علــــى تــــداول االغذيــــة ممــــا يســــهم فــــي 

 .الحد من حاالت التسمم الغذائي 

ــــــة وعــــــي المســــــتهلك ودوره  .4 ــــــة اهمي ــــــاول تعــــــي المؤسســــــات الصــــــحية المبحوث ــــــابي فــــــي تن الرق

 .الغذاء ومكافحة انتشار االغذية الفاسدة 

ـــــي المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثـــــة لمتغيـــــر معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء بشـــــكل واضـــــح    -  ب تبّن

 .يسهم في الحد من حاالت التسمم الغذائي 

ـــــًا للحـــــد مـــــن حـــــاالت  .1 ـــــي معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء وحســـــب المتعـــــارف عليهـــــا دولي تبّن

 .ئي التسمم الغذا

فـــــــــي المؤسســـــــــات الصـــــــــحية المبحوثـــــــــة للحـــــــــد مـــــــــن ) HACCP(تطبيـــــــــق نظـــــــــام الهاســـــــــب  .2

 .حاالت التسمم الغذائي 

  

  

 



 

المؤسســـــــات الصـــــــحية المبحوثـــــــة لمتغيـــــــر متطلبـــــــات حمايـــــــة المســـــــتهلك ومعـــــــايير جـــــــودة   تبّنـــــــي -ج    

  .وسالمة الغذاء بشكل واضح يسهم في الحد من التلوث البيئي 

ان تشــــــريع القــــــوانين واالنظمــــــة والمتعلقــــــة بالبيئــــــة والمحافظــــــة علــــــى ســــــالمتها مــــــن شــــــانه ان  .1

ــــة                ــــات البيئي ــــي التــــي يتعــــرض لهــــا مكون ــــوث البيئ الهــــواء (يحــــد مــــن حــــاالت التل

 .فضالً عن تجنب االشعاعات الضارة  )والمياه والتربة

ي انشـــــــاء المعامـــــــل واالنتـــــــاج ان التـــــــزام القطـــــــاع الخـــــــاص بالشـــــــروط والمعـــــــايير الخاصـــــــة فـــــــ .2

 .وعملياته ومخلفاته من شانه الحفاظ على البيئة والحد من التلوث بأشكاله 

ــــي  .3 ــــه يلعــــب دورًا اساســــيًا ف ــــي وطــــرق تجنب ــــوث البيئ ان وعــــي المســــتهلك وادراكــــه لمخــــاطر التل

 .المحافظة على البيئة النظيفة 

ــــًا اساســــيًا فــــي .4 ــــل ركن ــــي والحــــد  تطبيــــق معــــايير جــــودة وســــالمة الغــــذاء تمث ــــوث البيئ ــــل التل تقلي

 .من انعكاساته الضارة 

 .يقلل من التلوث البيئي ) HACCP(تطبيق نظام الهاسب  .5

ـــــالتلوث الهـــــواء  -د ـــــة ب ـــــه المتمثل ـــــي ومتغيرات ـــــوث البيئ ـــــر التل ـــــة لمتغي ـــــى المؤسســـــات الصـــــحية المبحوث تتبّن

  .ئي والمياه والتربة والتلوث االشعاعي يسهم في الحد من حاالت التسمم الغذا

ان الحفـــــــاظ علـــــــى التركيبـــــــة الطبيعيـــــــة للهــــــــواء وســـــــالمة طبقـــــــة االوزون و تجنـــــــب ملوثــــــــات  .1

والتقليـــــــــل مـــــــــن تلـــــــــوث التربـــــــــة )  ....الصـــــــــرف الصـــــــــحي ، المخلفـــــــــات الزراعيـــــــــة ( الميـــــــــاه 

 .بالملوثات العضوية وغير العضوية من شانه الحد من حاالت التسمم الغذائي 

تخـــــاذ االجـــــراءات الوقائيـــــة ســـــيؤدي الـــــى ضـــــمان ان الســـــيطرة علـــــى النشـــــاطات االشـــــعاعية وا .2

 .سالمة الغذاء والتقليل من حاالت التسمم 

  االستنتاجات المتعلقة بعالقات االرتباط المتعدد بين متغيرات الدراسة : ثالثا ً 

اعتمـــــــــاد المؤسســـــــــات الصـــــــــحية المبحوثـــــــــة علـــــــــى العالقـــــــــة المتعـــــــــددة بـــــــــين متغيـــــــــرات حمايـــــــــة   - أ

المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة وســــــالمة الغــــــذاء مــــــن جهــــــة وحــــــاالت التســــــمم الغــــــذائي مــــــن جهــــــة 

ــــي الحــــد مــــن حــــاالت التســــمم الغــــذائي بأنواعــــه                    ــــرة ف ــــه مســــاهمة كبي ( اخــــرى ل

 . )الميكروبي والكيمياوي والطبيعي



 

ــــين متغيــــرات التلــــوث    -  ب ــــة علــــى العالقــــة المتعــــددة ب الهــــواء (اعتمــــاد المؤسســــات الصــــحية المبحوث

ــــــة والتلــــــوث االشــــــعاعي ــــــين حــــــاالت التســــــمم الغــــــذائي مــــــن جهــــــة )  والميــــــاه والترب مــــــن جهــــــة وب

ــــــــــــي الحــــــــــــد مــــــــــــن حــــــــــــاالت التســــــــــــمم الغــــــــــــذائي بأنواعــــــــــــه                                    ــــــــــــزة ف ــــــــــــه مســــــــــــاهمة متمي اخــــــــــــرى ل

 . )والطبيعي لميكروبي والكيمياويا( 

االســــــتنتاجات المتعلقــــــة بتــــــأثير متغيــــــرات متطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك ومعــــــايير جــــــودة : رابعــــــا ً 

  :وسالمة الغذاء عبر عملية التلوث البيئي على حاالت التسمم الغذائي 

 وجــــود تــــأثير ذو داللـــــة معنويــــة لمتغيــــرات متطلبـــــات حمايــــة المســــتهلك ومعـــــايير جــــودة وســـــالمة  -أ 

 .الغذاء عبر عملية التلوث البيئي على حاالت التسمم الغذائي 

ـــــك المتغيـــــرات وهـــــذا يـــــؤثر بشـــــكل  المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثـــــةممـــــا يشـــــير الـــــى ان  تتبنـــــى تل

  .مباشر وغير مباشر على الحد من ظهور حاالت التسمم الغذائي 

ــــــــة المســــــــتهلك ومعــــــــايير جــــــــودة    - ب  ــــــــات حماي ــــــــرات متطلب ــــــــة لمتغي ــــــــة معنوي ــــــــأثير ذو دالل وجــــــــود ت

 وسالمة الغذاء عبر عملية التلوث البيئي على حاالت التسمم الميكروبي  

ـــــك المتغيـــــرات وهـــــذا يـــــؤثر بشـــــكل  المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثـــــةممـــــا يشـــــير الـــــى ان  ـــــى تل تتبّن

  التسمم الميكروبي مباشر وغير مباشر على الحد من ظهور حاالت

وجــــود تــــأثير ذو داللـــــة معنويــــة لمتغيــــرات متطلبـــــات حمايــــة المســــتهلك ومعـــــايير جــــودة وســـــالمة   -ج 

 الغذاء عبر عملية التلوث البيئي على حاالت التسمم الكيمياوي  

ـــــك المتغيـــــرات وهـــــذا يـــــؤثر بشـــــكل  المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثـــــةممـــــا يشـــــير الـــــى ان  ـــــى تل تتبًن

  لحد من ظهور حاالت التسمم الكيمياويمباشر وغير مباشر على ا

وجــــود تــــأثير ذو داللـــــة معنويــــة لمتغيــــرات متطلبـــــات حمايــــة المســــتهلك ومعـــــايير جــــودة وســـــالمة   -د 

 الغذاء عبر عملية التلوث البيئي على حاالت التسمم الطبيعي  

ـــــك المتغيـــــرات وهـــــذا يـــــؤثر بشـــــكل  المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثـــــةممـــــا يشـــــير الـــــى ان  ـــــى تل تتبًن

  مباشر وغير مباشر على الحد من ظهور حاالت التسمم الطبيعي

ــــر . هـــــ ــــأثير المباشــــر وغي ــــوة الت ــــى مــــن حيــــث ق ــــة االول ــــه المرتب ــــوث البيئــــي بمتغيرات ــــل متغيــــر التل احت

ي مــــن المباشــــر فــــي حــــاالت التســــمم الغــــذائي وهــــي تمثــــل نتيجــــة حقيقيــــة ومنطقيــــة لمــــا للتلــــوث البيئــــ

 .اضرار وآثار سلبية على غذاء االنسان 



 

بينمــــا جــــاء متغيــــر متطلبــــات حمايــــة المســــتهلك بالمرتبــــة الثانيــــة ، واحتــــل متغيــــر معــــايير جــــودة   . و

 .وسالمة الغذاء المرتبة الثالثة من حيث التأثير 

هنــــاك تـــــأثير مباشـــــر وغيـــــر مباشـــــر لكـــــل مـــــن المتغيـــــرات المتمثلـــــة بمتطلبـــــات حمايـــــة المســـــتهلك   . ي

  . جودة وسالمة الغذاء والتلوث البيئي على حاالت التسمم الغذائي  ومعايير

ـــة الدراســـة : خامســـا ً   ـــين مســـتويات عين ـــرات الدراســـة ب ـــين متغي ـــالفروق ب ـــة ب ( االســـتنتاجات المتعلق

  )  االطباء ، والكوادر الوسطية ، والتقنيين المساعدين

ات الصـــــــحية المبحوثـــــــة ال تتبـــــــاين نظـــــــرة المســـــــتويات فـــــــي عينـــــــة الدراســـــــة فـــــــي تبنـــــــي المؤسســـــــ  -أ 

ـــــــة المســـــــتهلك وابعـــــــاده  ـــــــة والقطـــــــاع الخـــــــاص والمســـــــتهلك (لمتطلبـــــــات حماي المتطلبـــــــات الحكومي

 .ج انها تهتم بصورة متقاربة بهذا المتغيراذ اظهرت النتائ )نفسه

ــــــي تبنــــــي المؤسســــــات الصــــــحية المبحوثــــــة   - ب  ــــــة الدراســــــة ف ــــــاين نظــــــرة المســــــتويات فــــــي عين  ال تتب

اذ   )معـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء ونظـــــام الهاســـــب (لمعـــــايير جـــــودة وســـــالمة الغـــــذاء وابعـــــاده 

 .ج انها تهتم بصورة متقاربة بهذا المتغيراظهرت النتائ

ــــــي تبنــــــي المؤسســــــات الصــــــحية المبحوثــــــة   -ج  ــــــة الدراســــــة ف ــــــاين نظــــــرة المســــــتويات فــــــي عين  ال تتب

اذ       )التربـــــــة ، والتلـــــــوث االشـــــــعاعي تلـــــــوث الهـــــــواء ، والميـــــــاه ، و (للتلـــــــوث البيئـــــــي وانوعـــــــه 

 .ج انها تهتم بصورة متقاربة بهذا المتغيراظهرت النتائ

 ال تتبـــــــاين نظـــــــرة المســـــــتويات فـــــــي عينـــــــة الدراســـــــة فـــــــي تبنـــــــي المؤسســـــــات الصـــــــحية المبحوثـــــــة  -د 

اذ      )التســــــمم الميكروبــــــي والتســــــمم الكيميــــــاوي والتســــــمم الطبيعــــــي (للتســــــمم الغــــــذائي وانواعــــــه 

  .ج انها تهتم بصورة متقاربة بهذا المتغيرائاظهرت النت

  

  

  

  



 

  التوصيات: المبحث الثاني 

فــــي ضــــوء االســــتنتاجات الســــابقة الـــــذكر يهــــتم هــــذا المبحــــث بتقـــــديم مجموعــــة مــــن التوصــــيات بأمـــــل ان 

تكـــــون تحـــــت انظـــــار الجهـــــات ذات العالقـــــة ومــــــنهم االدارات العليـــــا فـــــي المؤسســـــات الصـــــحية عامــــــة و 

المؤسســـــات الصـــــحية المبحوثــــــة بشـــــكل خـــــاص للوصــــــول الـــــى افضــــــل الحلـــــول فـــــي ايجــــــاد غـــــذاء امــــــن 

  : لتسمم الغذائي ومن هذه التوصيات ما يلي والحد من حاالت ا

ــــــة   -1 بــــــذل المزيــــــد مــــــن الجهــــــود العلميــــــة فــــــي البحــــــث والدراســــــة الميدانيــــــة لتنــــــاول ســــــالمة االغذي

 .باعتبارها مصدر اساسي لصحة االنسان 

 (                       اجـــــــراء الدراســـــــات الميدانيـــــــة التـــــــي تتنـــــــاول التلـــــــوث البيئـــــــي متمـــــــثًال بــــــــ -2

واضـــــراره علـــــى صـــــحة االنســـــان وســــــالمة  )والتلـــــوث االشـــــعاعي  لميـــــاه والتربـــــةتلـــــوث الهـــــواء وا

 .البيئة 

ضــــــرورة اهتمــــــام المؤسســــــات الصــــــحية المبحوثــــــة بمتطلبــــــات حمايــــــة المســــــتهلك واقتــــــراح قــــــوانين  -3

 . حماية المستهلك من االغذية غير المأمونة او المنخفضة الجودة

القياســــــــــية الخاصــــــــــة بإنشــــــــــاء المعامــــــــــل االهتمــــــــــام بوضــــــــــع الشــــــــــروط الصــــــــــحية والمواصــــــــــفات  -4

 والمصـــــانع مـــــن قبـــــل القطـــــاع الخـــــاص لتشـــــمل عمليـــــات التصـــــنيع والتخـــــزين والتجهيـــــز والتوزيـــــع

. 

ـــــاً  -5 والمســـــتوردة وتنظـــــيم  التأكيـــــد علـــــى معـــــايير الســـــيطرة النوعيـــــة للســـــلع والخـــــدمات المنتجـــــة محلي

 . بموجب القوانين لحماية المستهلك ذلك

الصـــــــحية مـــــــن حيـــــــث التنظـــــــيم والمســـــــتلزمات ورفـــــــدها بـــــــالكوادر  ة دوائـــــــر الرقابـــــــةيـــــــاعـــــــادة هيكل -6

 .البشرية الكفؤة والقادرة على النهوض بمهامها وواجباتها 

مــــــن  ءً ضــــــرورة ادراج اعتبــــــارات الســــــالمة الغذائيــــــة فــــــي مختلــــــف مراحــــــل السلســــــلة الغذائيــــــة بــــــد -7

 . باالستهالك االنتاج وانتهاءً 

ــــة تر  -8 ــــة ســــليمة ومغذي ــــة           تكــــزاتخــــاذ اســــتراتيجية ألغذي ــــى مــــنهج السلســــلة الغذائي مــــن (عل

 .) المزرعة الى المائدة



 

ضــــــرورة تحقيــــــق الســــــيطرة علــــــى االغذيــــــة المحليــــــة مــــــن خــــــالل اعتمــــــاد الممارســــــات الصــــــحية    -9

ـــــدة ونظـــــام الهاســـــب  ـــــوج النهـــــائي الســـــليم ) HACCP(الجي ـــــق المنت ـــــة لتحقي ـــــي المصـــــانع الغذائي ف

 .بدل فحص المنتوج في االسواق 

تصــــــنيع الغــــــذائي واعــــــادة دراســــــة المواصــــــفة العراقيــــــة المعتمــــــدة بمــــــا يــــــتالئم مــــــع االرتقــــــاء بال - 10

 .جودة التصنيع الغذائي 

ـــــاء القـــــدرات  - 11 ـــــة ) Capacity Building(االهتمـــــام ببن ـــــة والوســـــطية والرقابي للكـــــوادر الطبي

والمختبريـــــــة والتقنيــــــــين المســـــــاعدين فضــــــــًال عـــــــن تحقيــــــــق الســـــــيطرة الســــــــريعة واتخـــــــاذ القــــــــرارات 

 .الرقابة الغذائية على االسواق وعند المنافذ الحدودية  الفعالة في

ـــــي تـــــرتبط بالمســـــببات االساســـــية لألمـــــراض او  - 12 ـــــة الت ـــــة والعالجي ـــــة الوقائي ـــــى العناي ـــــز عل التركي

 .عن تلوث البيئة من خالل العمل على خلق بيئة نظيفة وصحية 

تلـــــوث ضـــــرورة الحفـــــاظ علـــــى التـــــوازن البيئـــــي لمـــــا لـــــه مـــــن اهميـــــة علـــــى الحـــــد مـــــن حـــــاالت  - 13

 .الهواء والمياه والتربة 

اهميـــــــة التعـــــــاون الكامـــــــل بـــــــين خـــــــدمات التفتـــــــيش الميـــــــداني والمختبـــــــرات والمركـــــــز الـــــــوطني  - 14

للتقيــــيس والســــيطرة النوعيــــة مــــن اجــــل ارســــاء تعــــاون وثيــــق لمراقبــــة اســــتيراد االغذيــــة والمحافظــــة 

 .على جودتها 

ــــــة وتوازنهــــــ - 15 ــــــات البيئ ــــــى مكون ــــــى المحافظــــــة عل ــــــدولي عل ا وعقــــــد االتفاقــــــات حــــــث المجتمــــــع ال

وااللتـــــزام بهـــــا فـــــي مجـــــال تقليـــــل اســـــتخدام االنشـــــطة النوويـــــة وظـــــاهرة االحتبـــــاس الحـــــراري وكـــــل 

مـــــا مـــــن شـــــانه االضـــــرار بطبقـــــة االوزون لمـــــا لهـــــا مـــــن اضـــــرار جســـــيمة علـــــى صـــــحة االنســـــان 

 . وغذائه 

ضـــــرورة رصـــــد التخصيصـــــات الماليـــــة التـــــي مـــــن شـــــانها النهـــــوض بواقـــــع البنيـــــة التحتيـــــة فـــــي  - 16

ة البصـــــرة مـــــن مواصـــــالت ومـــــاء وكهربـــــاء ومجـــــاري الصـــــرف الصـــــحي وغيرهـــــا لمـــــا لهـــــا مدينـــــ

  . من تأثير في واقع صحة وسالمة االنسان ووجود بيئة نظيفة تؤمن سالمة الغذاء 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم  
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  ..أخي الكريم 

  ..أختي الكريمة 

  تحية طيبة

  .. م االستبانة المتعلقة بموضوع أطروحتي الموسومةأضع بين يديك   

تـأثيـرهما في حاالت التسمم العالقـة بيـن متطلبات حماية المستهلك و معاييـر جودة وسالمـة الغــذاء و ( 

  )الغذائي 

  دراسة تحليلية في مؤسسا ت دائرة صحة البصرة

اإلجابة على فقراتها بدقة وموضوعية لما نعهده بكم من أمانة وعلمية وأن إجابتكم ستسهم بتحسين يرجى 
البحث العلمي واقع سالمة الغذاء وحماية المستهلك من التسمم الغذائي وستعامل بسرية تامة وألغراض 

  .ودون ذكر االسم 

   ..شاكرين حسن تعاونكم معنا 

  ..مع التقدير واالحترام 
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�ت -:  أوً$��2�  �3�� 4�5�"   : ا	

  

  أ

666�ت��2�و����>F� �����K ا�����KLت ا����I���J ����ـ�������ن    :  ا	.�� �666� ا	
�ز  ���Mا���ا��� A���J�? A��?�ا�����Lرة  وا�Oرا��A  وا����$A  اراتوا�$�

  .ا�����A و

7�3�8  ا	
 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

�A�V و=UT ا�<�ا��U ا��� =��D �� SKTن ;A?B ا�QRاء   1Wع ا�#=
 U�<(ا����.  

          

�#�I   ا���اA�M و ا��"��] ����ت ا��$�A ا��A���M دوا�Z =��رس  2
 \�K�Tا�� AF��$� A�ا[��اءات ا���� Q^�=و AFQ_Wا A?B; U?`F U?

[Rا� A;ة و?��ر�ا�"�; AFQ_Wو ا  a���ا��.  

          

3   C? A���� ت�MB A?�Mوإ �F�cوا�� d$ا���دي وا�� S��� ا��F
�K�  .?>��L اAFQ_W و?�>���K و?�ز

          

�ردة  ا�#��آ�ت  ��e  وF<���  :ا	;6�ص  ا	28�ع  ب��Tا��  A�<اد  وا��������� 
A�ZاQRا� A�و�`T? I�$�= وا��� A?B;  اءQRا� �� C��� Ifا���ا .  

 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

1   I?ء ا�����#�S�KF ا�<�cع ا�^�ص ������ آ��A ا�#�وط ا��$�A �� إ
C�<ت ا��������� A"��^ا�� Ifء ا���ا�<iوأ A�ZاQRا� .  

          

2   A?�^�Tا������ت وا��<>��ت ا�� A?B;دة و�Lا� A�Mا�? A�V�=P��c أ
 C�<ا��� ��A�;��>ت ا��"jا���� �K�>��c?و .  

          

��Fت ?B9 Uل   3�Tا�� C��� E� AFQ_Wاول ا�= �� U��?ا��� :Fر�=
 �KJF�$= و e�"�kو A���(د و�� Iى آ��T? C? :;�<�= m?دورات و��ا.  

          

�ردة ا�QRاU? A�Z ا���اد ا9W�� ا���"�T� �e وF<�� : ا	"�4�5  ج�Tا�� 
A�<م  ?$��ً� وا����  ا�9Wى ا�QRاA�Z وا���اد وا��#�و��ت آ���$

 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

1   I�M ة�ة ����� \���Fاء ا��$� ا��>�;: وQRا� A��� \�K�Tا�� ��F
AFQ_Wاء ا�oق و�T��� ه�بQا� .  

          

C��F ا���K�T\ اW;���: وا����ر;�ت ا��$�A ا�A���T أi>�ء =�اول   2
_WاQلO<ا�� �� AF .  

          

3   U? AL=�� A�D�? ت&�f U A��^ت ا���KLا� \�K�Tا�� s��F
  . ا�QRاA�Z ا���ادا�QRاء أو أي A��f _] أو =I��V أو ��Tد �� 

          

  

�ً�,�=  :-  >���3�� ا	�Dدة و�C � ا	/Bاء و,@�م ا	5E HACCP    



 

 

 

  

  أ
�دة و;A?B ا�QRاء � ��F��? : ا��� ��Fوه� =�\ ا���� ً���;�<= :;�<�= 

�ً��Fد�(    :��;�Kم ا����V� a��;أ P����c= :���c�=ت و�����?��A?B��; C ا��>�
HACCP . 

7�3�8  ا	
 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

1   A�ZاQRاد ا���LFي ا�T�fب =�v�M ا[���ج وا�^Oن وا���ض ���
 \�K�Tة ا���Z��� &ً�jو.  

          

�e ��زد�Fد در�A ا�$�ارة �� OFداد ا�>#�ط ا[���FO وF$�ث   2�"=
 �ZاQRا� w;�  .ا�

          

�ى ا��)��A أو �"�ف ا���Ay إ�x"9 E ا�>#�ط   3�T? ض�"^�F`دي ا
 ��FO�  .ا[

          

4   E� {��$= A�;�<? U�LTأوآ Aر��� A�ZاQRاد ا���LFي O9ن ا��
 �K�?B;.  

          

وw�=�F ذ�\  �i|�Fph ا�>#�ط ا[�B�9�� ��FOف اWس ا�K��رو��>�   5

  .���ى =|i�� ا���و=�U ��ر�A ا�$�{�A �� ا�QRاء 
          

6  A�ZاQRاد ا���A?B; E ا�� {��$= A�;�<? ءة�Dإ Aدر� ����=            

�م ا	5��<   ب@,HACCP    S�$وا��� S��>ف وا������� �>c<? م�V� �وه

�A?B; E ا�QRاء  �i`= ر ا����c9Wا ��.  

 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

1   �F�$=ا��^�)� و I��$= ر وإ��اء�c9Wدر ا��? E�S�F ا����ف 
  �K� A�Z�M�  .ا[��اءات ا�

          

2   A��$ا�><�ط ا� �� S�$م �<��س ا���V� a;`F ) Ac>� �K� د�وا��<�
�E ا�A?BT ا�QRاA�Z وذ�\  �c9 وث أي�f C<�� A��Mا�� P��c=

 AFو�FO�"وا� A�T$ق ا��c��� A�����  ) .وا������وAF وا�����و�

          

3   �KV= �?�< A�$�$ا[��اءات ا��� Q^�F ) ا��ت�$�U ) ا&
 A��$ا� S�$ط ا���>�  .ا����F�� وا����ده� �� إf�ى 

          

  



 

 

�ً-	�=  :-  %F���ت ا	�Gة : ا	���ث ا	H�����  � ا	&(�Iة ا���J ا	.�&� %� �F��ه� ا	�K�� ��=L ا	
�ن ",O	P,��    وا	

 

  

  أ

  

 ��Qث ا	�5اء

7�3�8  ا	
 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

�اء U? w��9 ا��Rزات ا��^��"A و�>A���i :T و>� f�وث أي   1Kا�
�اء Kا� ����F زات�Rا� U? ن�=R��� �� =�آ��A ا��c��� و�A�T أي ?�

 �ًi��?  

          

2   ���R= أي C? �ًi��اء ?�Kا� ����F U AL=�<زات ا��Rدة ا��Fز :�T�
�د ا�T��رات ، Mو ��<cj&أو ا ����cد ا��M�����ت ا&��fاق ��

 v<�;&ت ا�"�^? ، S$"ا� ، AM�cت ا��c$? .. ~ا�.  

          

3   a��<F وزون وا���Wا A>�( �� :>i وث�f I�"� اء�Kا� �i|�F
 A�ZاQRاد ا��  .=|i��ه� ;���ً� �A?B; E ا��

          

  

  ب

  

R��  ��Qث ا	
 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

1   A�F�Rاد ا��إ�E ) ا��{�AF و_�� ا��{�F ) AF`دي =��ث ا����� ����
��م BK�;B� �K��fBjك ا��#�ي و�B;�^�ام ا�Oرا� وا��>�  

          

2   Ai��ث ا����� ��T: ا��^�"�ت ا�Oرا�A وا��� _���ً� ?� =��ن ?���=
�F�>��  حB?Wا U? ت����� A��$?و AF�#$ات ا��ة وا������;Wا.  

          

3   ��O<ام ا���ا���ف ا��$� وا&;�^ ���? AL����ث ا����� ��=
�د ;Wا w"<ك وإ�<�ء ا���;Wا ��j �� م��Tات وا��L"ام ا����وا;�^

  .��<{�ء �E ا�$#�ات 

          

  

  ج

  

�S��	ث ا��Q  
 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 & P"=ا
�?��=  

���AL ا�"{Bت ا���درة ?U أ����: ا���ف   1 A��ث ا����A ا�Oرا��=
 �  .ا��$� وا���ف ا��>�

          

���AL ا�����iت ا��{�AF آ���fاق ا�"$S وا����ول   2 Aث ا�������=
 v�";]ا�~ .. وا�^#: وا.  

          

3   A��>Jا� �j�<آ��� AF����AL ا�����iت _�� ا��{ Aث ا�����ا�>�درة =��
 A�#ا�� �Z�V<وا� U�وا�>���و�.  

          

  



 

 

  

  د

  

%��E�Tث ا���	ا  
7�3�8  ا	

 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

�م ا��>{: ا���T^�م ��   1��U ا���را m=�<ا� ���o]دي ا�>#�ط ا`F
 A�$ت ا��<Zوا��� eZاQ_ن و�T�  .ا�$�وب إ�E إ�$�ق ا�{�ر ��[

          

2   Q^�= �� م�^�Tع ا����o]ر ا�i� C? I?ا���� �� A�Z�M�ا[��اءات ا�
 A��cت ا�&�Lا�� ) A��Bوا�� A���^#ا�� ( A?B; ن��D U Bً}�

  .ا�QRاء 
  

          

3   AM�cا� �������AL أ�#Ac ا�"��FOء ا�QرAF و= ���o]ث ا�F$�ث ا���
  .وأ�$�ث اA$�;W ا�>�وAF و=�>���K وا��#�ره� 

          

  

�ًESرا  : -  %UاB/	ا !5� CWل ���ة  -:ا	�"X�5 أ��ا@Q %�	ا �FY�(وZS ��83 ا	.�$ت ا	�X�� ا	
��.J !��� ��[ اءB[ ول�&Q �ES ة���\ً .  

  

  أ

  

%Sو��� ا	�"! ا	

7�3�8  ا	
 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

�ي �E أ�اد  1�$F اءQ_ ول�<= PF�( U A��j]ث ا�$=  U? آ���ة
ا�����و��ت d�f =^��ق ا�R#�ء ا��^�)� ��?��ء و=�KV أ�اض 

  .ا���ض 

          

�م   2�Tا� Ac;ا�� A��j]ث ا�ت ( =$�<�Tآ�ا��� ="�زه� ا�����و��ت ) ا��
�م =�T: ا���ض ����Tن �Tا� �Qاء وهQRه� �� ا��i��= ء�<iأ.  

          

ا�����و��ت ا��� =�I إ����= E� o�ة ا[Aً��j �����ض �E أ�اد   3
  .اW?��ء ?C ا�QRاء ا���>�ول 

          

  

  ب

  

�وي�  ا	�"! ا	��
 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

1   A�}�$ا� AFQ_Wا UFO^= :�T� دن������ S�Tا�� AL��� A��j]ث ا�$=
�\ و_���Oم وا���ات ?A��c �����د?�� �� AKا�"�آ �Z��  

          

���AL ا�����ات ا�$#��T� AF: =>�ول 9{�وات أو ��آF AK$�ث   2 S�Tا��
 A��O<ا�� AF�#$ات ا��أو ا���� ، �K� ��Lا� ITRم ا��رvo �������ات و

���AL إ;�ءة ا&;�^�ام .  

          

�اد ا������وAF وا��>V"�ت ا��>��A ا���   3��� AL��� S�Tث ا���$F
 S�Tج أو ا������ط ا[c9 I�T_ �� م�^�T= S�cت ا���T���

 AV��$اد ا��  .وا��اU? A$Z ا��

          



 

 

  

  ج

  

%E��  ا	�"! ا	2
7�3�8  ا	

 P"=ا
�?��=  

P"=ا  �F�$?   &
P"=ا  

 P"=ا &
�?��=  

1   CMا��دة �� ��x اW;��ك وا�<���م ا���Tا� Ac;ا�� S�Tث ا���$F
 IJ? AF�$س و_��ه� ( ا���<��c� \�;ا��$� و ���. (  

          

2   S�Tث ا���$F   IJ? �Kcا� AF�"م آ� AL��� A�=��<م ا���Tا� Ac;ا��
 ) �F��s و��ل ا����Tوا� A��Kوا�� w�����م �� ) ا�<��Tد ا��أو و�

 �c"اع ا���  .��x أ�ALT أ

          

F$�ث ا��I�"� S�T ا���ا?I ا�A����c آ����اآ�U وا�O&زل   3
�j�� وا���Rر Wوا.  

          

  

 


