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 الغذاء تلهث
 مقدمة:

في الذخائح  الشاسلقج أصبح التمػث الغحائى مذكمة يعاني مشيا قصاع كبيخ مغ 
. فكمسا حافطشا ختبط ارتباشا كثيقا بتمػث البيئةكال شظ أف تمػث الغحاء ي .العسخية السختمفة

عمى البيئة سميسة كمسا كانت فخصتشا أكبخ في الحرػؿ عمى غحاء خالي مغ التمػث. 
ىتع العالع أجسع سػاء الجكؿ الستقجمة أك الشامية تبشى الخصط ا كفي العقج األخيخ فقج 

كالبخامج السختمفة التي تحافع عمى البيئة كذلظ تقجيخا لخصػرة تمػث البيئة عمى صحة 
غ كما يذكمو ذلظ مغ أثخ بالغ عمى إنتاجية الفخد سػاء البجنية أك الحىشية كتبعية السػاششي

 ذلظ عمى االقتراد القػمي في الببلد السختمفة.

كباإلضافة إلى ما يدببو التمػث الغحائي مغ أمخاض تريب البجف كتعيق اإلنداف 
ي اإلنتاجية عغ الػفاء بحاجات الحياة كتزيع عمى الجكلة ساعات عسل عجيجة تؤثخ ف

اإلجسالية لمجكلة ككحلظ فإف تمػث الغحاء يقمل مغ استفادة الجدع بعشاصخ ىحا الغحاء كىػ 
يداكي بالزبط سػء التغحية، كلحلظ فإف تمػث الغحاء لو مزار مددكجة كىي اإلصابة 
بالسخض كسػء التغحية كيتجمى ذلظ برػرة كاضحة بالشدبة لمصفل كىػ الكائغ الحي يسخ 

شسػ كالتصػر كيحتاج برػرة خاصة إلى تغحية سميسة كمكثفة تكفل لو الحرػؿ بسخحمة ال
 غحائية متعجدة.  كاالستفادة بكل ما يحتاجو الجدع مغ عشاصخ

ف مرادر تمػث الغحاء متعجدة مشيا السيكخكبية كالكيسيائية مثل السبيجات الحذخية إ
خىا. كرغع السحاكالت العجيجة كالدسـػ الفصخية كالسعادف الثقيمة كاإلضافات الغحائية كغي

التي تبحؿ في سبيل مشع تمػث الصعاـ إال أنو مغ الرعب ترػر حجكث ذلظ برػرة 
كاممة حيث أف أسمػب الحياة العرخية كالتػسع في الرشاعات كحتسية محاربة اآلفات 
كضخكرة االستعانة بالسخكبات السختمفة التي تخجـ أغخاض غحائية تكشػلػجية كل ىحا 

بئا ثؿيبل عمى كاىل البيئة كبالتالي عمى احتساؿ تمػث الغحاء لحلظ فإنو مغ يزيف ع
الزخكري البحث عغ شخؽ غيخ تقميجية لمتغمب عمى ىحه السذكمة كمغ أىع االتجاىات 
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 اإلنداف الحجيثة في ىحا السزسار ىػ تقػية جياز السشاعة الصبيعي السػجػد في جدع
خارىا كبالتالي حساية األفخاد مغ ضػثات كتفادي أكجعمو قادرا عمى التعامل مع ىحه السم

 الػقػع فخيدة لؤلمخاض الشاتجة عغ ىحا التمػث.

ف الحفاظ عمى الحالة الغحائية الدميسة يشعكذ مباشخة عمى قجرة الجياز السشاعي إ
 تفادي أثار التمػث البيئي برػرةعمى في الجدع كتقػية فعاليتو ليربح قادرا عمى العسل 

يجب االىتساـ ػث الغحائي عمى كجو الخرػص. كفي مجاؿ بحػث التغحية عامة كالتم
كضع بخامج بحثية ك الصعاـ بالسمػثات السختمفة  تقميل األخصار الرحية الشاتجة عغ تمػثب

لسعخفة تأثيخ بعس العشاصخ الغحائية مثل البخكتيشيات كالفيتاميشات كالسعادف عمى الدسية 
 سختمفة.الغحائية ال الشاتج عغ السمػثات

كفي بعس  ى اإلقبلؿ بلق ذات تأثيخ جيج ف، أثبتت البحػث أف فيتاميشات أ، ج
األحياف مشع التأثيخ الداـ لسخكبات مثل السبيجات الحذخية الفػسفػرية كبعس الدسػـ 
الفصخية خاصة في الحاالت البديصة. لحلظ فقج تع التػصية بإعصاء جخعات ىحه 

يحه السرادر مغ التمػث بيجؼ حسايتيع مغ اآلثار الزارة الفيتاميشات لؤلفخاد السعخضيغ ل
 الستختبة عمى تشاكليع لؤلشعسة السمػثة بيحه السخكبات
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 تلهث السياه

 مقدمة:
ـ بأنو عبارة ۹۱۱۱تبعا إلصجارات ىيئة الرحة العالسية عاـ ، يعخؼ تمػث السياه

عغ أف أي تغييخ يصخأ عمى العشاصخ الجاخمة في تخكيبو بصخيقة مباشخة أك غيخ مباشخة 
بدبب نذاط اإلنداف، األمخ الحي يجعل ىحه السياه أقل صبلحية لبلستعساالت الصبيعية 

تفاؾية حساية كتشسية البيئة البحخية كالسشاشق الداحمية اكالسخررة ليا أك لبعزيا عخفت 
نيداف  ۳۲إلى  15خميج العخبي لسؤتسخ الكػيت اإلقميسي الحي عقج في الفتخة مغ في ال

ـ التمػث البحخي ىػ ؾياـ اإلنداف، سػاء بصخيقة مباشخة أك غيخ مباشخة، 1967مغ عاـ 
بإدخاؿ أية مػاد ك مرادر لمصاقة إلى البيئة البحخية يتختب عمييا أك يحتسل أف يتختب 

بالسػاد الحية ك تيجيج صحة اإلنداف كإعاقة األنذصة البحخية، عمييا آثار ضارة باإلضخار 
بسا في ذلظ صيج األسساؾ كإفداد صبلحية مياه البحخ لبلستخجاـ كالحج مغ السخافق 

كعميو فتمػث الساء عبارة عغ تغييخات في خرائرو الصبيعية كالبيػلػجية  .التخفييية
 السشدلي كالرشاعي كالدراعي.كالكيسيائية تجعمو غيخ صالح لمذخب أك لبلستيبلؾ 

ىحا كتكاد مذكمة تمػث السياه تذسل مختمف بقاع العالع، ففي كل عاـ يسػت قخابة 
ألف نػع مغ الحيػانات  180مميػف شفل بدبب السياه السمػثة، كسا أصبح حػالي  15

الؼ نػع مغ الشباتات معخضة ألخصار تمػث السياه. كتذيخ الجالئل عمى أف آ 10كحػالي 
نػعية السياه السدتخجمة ألغخاض مختمفة تتجىػر بفعل التمػث إلى درجة قج ترل إلى 

كحلظ أدى  .قترادي كاإلنتاج الغحائيعجـ القجرة عمى استخجاـ ىحه السياه في الشذاط اال
  .تمػث السياه إلى قتل الحياة البيػلػجية كتيجيجىا باليبلؾ في كثيخ مغ السدصحات السائية

 من وسالمة الغذاءصفات السياه أل
 .اأف تكػف السياه السدتخجمة في غديل الغحاء خالية مغ السمػثات تسام   -1

 مخاجعة السياه السدتخجمة في الترشيع الغحائي لزساف سبلمة السشتج. -2
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 أبعاد تلهث السياه:
بسيكخكبات  ..أبعاد صحية: كىي حجكث مخض ناتج عغ استيبلؾ مياه ممػث  -1

 .مخضية أك مػاد كيساكية ضارة

االقتراد كخدارة  ج اقترادً: كيعشي ذلظ أف حجكث تمػث مرجر مائي يتبعوعب  -2
 .نتيجة ىحا التمػث مالية

 التهازن السائي على سظح األرض:
 :Hydrosphereالغالف السائي 

 يخعبارة عغ كل السياه الحخة السػجػدة عمى سصح الكخة األرضية، أي تمظ الغ
 مختبصة فيديؿيا أك كيسيائيا مع السعادف السذكمة لمقذخة األرضية.

كيػجج الغبلؼ السائي في عبلقة كثيقة مع بؿية أغمفة الكخة األرضية كىي الغبلؼ 
 .Biosphereكالغبلؼ الحيًػ  Atmosphereكالغبلؼ الجػي  Lithosphereالرخخي 

كسا يغصى الجميج في  -% مغ مداحة األرض 70كتغصي البحار كالسحيصات أكثخ مغ 
 مغ مداحة الكخة األرضية. %۹۹صبيغ كأعالي الجباؿ حػالی قال

يػجج الساء في الصبيعة في صػرة بخار ماء في اليػاء أك صػرة سائمة متسثمة في 
األمصار كالبحار كالسحيصات كاألنيار كالبحيخات، أك عمى صػرة صمبة مسثمة في الجميج. 

يسة تجعمو مرجرة متججدة (يدتيمظ كيججد) في إشار كلمساء برػره الثبلث دكرة م
 متكامل متدف.

مغ إجسالي كسية السياه عمى سصح األرض أما السياه  %97كتذكل السياه السالحة 
%) 95% كبخغع ذلظ فإف الجدء األكبخ مغ ىحه السياه العحبة (3العحبة. فتذكل ندبة 

 51 ياه البحار كالسحيصات بسعجؿيػجج في ىيئة جميج كلػ ذاب ىحا الجميج الرتفع سصح م
متخا كلغسخت السياه معطع السجف كاألراضي الدراعية الداحمية كدلتا األنيار مسا يجؿ عمى 

 أف كجػد الساء في الرػرة الرمبة (الجميج) يسثل جدءا ىاما في التػازف البيئي.
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كع  ۵۷۸عبارة عغ تبخخ  Allaby) 1975دكرة السياه في الصبيعة كسا س جميا (
كع مخة أخخى عمى ىيئة أمصار كيتبقى  ۷۷۷مغ السدصحات السائية يػميا يعػد مشيا 

تحسمو الخياح إلى اليابدة في صػرة بخار ماء باإلضافة إلى ما يتبخخ مغ  ۲کع  ۹۷۷
كع يػميا في صػرة أمصار كتكتسل ) ۳۱۷كع كالمحاف يعػداف إلييا ( 160اليابدة حػالي 

 يا إلى السحيصات عبخ األنيار.کع مياه يػم ۹۷۷الجكرة بعػدة 

 انتذار وتهزيع الكائشات الدقيقة في أنهاع السياه السختلفة
 يسكغ تقديع السياه عسػما إلى األنػاع التالية:

 :Atmospheric waterمياه جهية 

كتتزسغ مياه السصخ أك الثمػج، كتكاد تكػف خالية مغ السيكخكبات في أكؿ األمخ، 
الجػ تتمػث بسيكخكبات اليػاء، كعشج كصػليا إلى األرض تتمػث ثع بسخكرىا في شبقات 

 .ميکخكباتيا

 :Surface waterمياه سظحية 

كتذسل اليشابيع كاألنيار كالبحيخات كتحتػي ىحه السياه عمى ميكخكبات مغ اليػاء 
أـ مياه البحيخات كالسحيصات ، كأيزا ميكخكبات السجاري إذا كصمت إلييا، كمغ التخبة

 .ا البكتخيا السحبة لمسمػحة العالية كالبكتخيا السمػنةتكثخ فيي

 :Stored waterمياه مخزنة 

كتذسل البحيخات السغمقة كالبخؾ كالخدانات، كتتحكع في األنػاع السػجػدة بيا مغ 
 ... إلخ.زػية كفرػؿ العاـ كالعسقالسيكخكبات الطخكؼ البيئية ككسية السادة الع

 :Ground waterالسياه الجهفية 

عشجما تتدخب السياه الدصحية إلى جػؼ األرض فإنيا تفقج تجريجيا محتػياتيا مغ 
تديل كل  السيكخكبات بالتخشيح كلكغ يتبقى جدء مشيا، أي أف عسمية التخشيح ال

السيكخكبات، كعادة كمسا كانت السياه الجػؼية عسيقة كاف عجد السيكخكبات أقل، كقج 
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اري، كخاصة مياه اآلبار غيخ العسيقة، كسا أف ىشاؾ تتدخب إلى السياه الجػؼية مياه السج
آبار كعيػف مائية يحتًػ ماؤىا عمى ندبة عالية مغ السػاد السعجنية كىي ذات أىسية 
بكتيخيػلػجية، كخاصة حيث تدداد بكتخيا الكبخيت في السياه السحتػية عمى ندبة عالية مغ 

 ذا كانت ندبتو عالية في الساء.الكبخيت أك الكبخيتػر أك تحتػى عمى بكتخيا الحجيج إ

كعمى الخغع مغ انتذار الكائشات الجؾيقة في جسيع أنػاع السياه فإف تػزيعيا كسيا 
كنػعيا يختمف بجرجة كبيخة مغ مشبع آلخخ كمغ مكاف آلخخ في نفذ السشبع كيخجع 

 .اختبلؼ التػزيع إلى كثيخ مغ الطخكؼ الكيساكية كالصبيعية كالبيػلػجية

 السيكخكبات في اليشابيع:تػزيع 

  :كجج أف عجد السيكخكبات في اليشابيع قميل نػعا ما، كيخجع ذلظ إلى

 قمة كجػد العشاصخ الغحائية.  -

 ارتفاع درجة حخارة اليشابيع. -

 .زيادة ندب السعادف في مياه اليشابيع -

 كالسيكخكبات الدائجة ىي العزػيات الرغيخة كالكخكيات كبعس الصحالب السدرقة
 عمى سصح الساء كبعس البكتخيا الزػئية السمػثة.

 تهزيع السيكروبات في األنيار:
تختمف أعجاد كأنػاع السيكخكبات مغ نيخ آلخخ حدب شبيعة السكاف كدرجات 
الحخارة، بل كباختبلؼ فرػؿ الدشة، كقج كجج أف عجد البكتخيا بالقخب مغ مشابع نيخ 

 ثع كصل عجدىا إلى 3سع ۲۷بكتخيا /  ۲۷كد الخايغ في جباؿ األلب بػسط أكركبا في حج
في  3ألف، بكتخيا/سع 600زداد إلى اك  Bedarseeعشج بحيخة بػديغ  3بكتخيا/ سع ۳۷

 .جدئو الدفمي عشج مربو في بحخ الذساؿ
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 تهزيع السيكروبات في البحيرات
يتخاكح العجد في البحيخات العسيقة مغ خسدة آالؼ إلى عجة مبلييغ في السمميستخ 

كقج كجج أف البكتخيا الخمية في البحيخات السالحة أقل مشيا في األنيار، كيخجع  .السكعب
ذلظ إلى ارتفاع درجة ممػحتيا. أما البحيخات العحبة كالتي تتسيد بالشسػ الشباتی كالصحمبي 
الغديخ فإف العجد بيا يكػف أكثخ بكثيخ كيخجع ذلظ إلى تػافخ الطخكؼ السثمى لمشسػ مغ 

ػحة كمادة عزػية، كالتي تقػـ الكائشات بتحميميا مسا يؤدي االنخفاض ندبة حسػضة كمم
كسا أف شكل البحيخة  .األكدجيغ الحائب عغ الحج الحي تربح معو الحياة مدتحيمة

 .كمداحتيا يؤثخاف عمى عجد البكتخيا كالصحالب السػجػدة

 :تهزيع السيكروبات في البحار والسحيظات  -
، في البحار أكثخ صعػبة عغ تقجيخىا في البحيخات مثبلعسمية تقجيخ البكتخيا 

كتمعب العػامل الصبيعية مغ حخارة كضػء كعسق كتخكيد ممػحة دكرة كبيخة في أعجاد 
كسا أف أنػاع البكتخيا تتأثخ بسكاف كعسق التيارات السائية كحخكة السج كالجدر ، السيكخكبات

د الكمي لمسيكخكبات عمى الدصح سػاء عمى سصح الساء أك في األعساؽ حيث يقل العج
كمسا كانت حخكة تيار السياه عالية، بيشسا في األجداء األكثخ عسقا يكػف تأثيخ الزػء أكثخ 

. كسا أف تأثيخ العػاصف كاألنػاء يكػف كاضحة عمى السحتػى السيكخكبي في كضػحا
 .البحار كالسحيصات

 تهزيع السيكروبات في السياه الجهفية
كخكبات في الصبقة الدصحية لمسياه الجػؼية عغ األعساؽ، كقج تدداد أعجاد السي

كججت أنػاع مختمفة مغ االكتيشػميديدتات كبكتخيا الييجركجيغ كالسيثاف كمختدالت 
كسا تمعب فرػؿ الدشة دكرة في اختبلؼ ، الكبخيت كأيزا بعس الفصخيات الشاقرة

 .التخكيب الشػعي كالكسي لمسيكخكبات في السياه الجػؼية
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 تهزيع السيكروبات في الرواسب البحرية:
Marine sediments 

بالسيكخكبات كتػجج معطسيا برػرة مجمرة عشى  االخكاسب البحخية غشية جج  
 .بات عميوجديئات ىحه الخكاسب ككمسا اتدع الدصح الشػعى لمخكاسب زاد عجد السيكخك 

 العهامل السؤثرة على نسه الكائشات الدقيقة في السياه

 :الظبيعيةالعهامل 
  الزغط – ػج  الحخارة  -ب   الزػء  -أ :كتذسل

 السمػحة -ك pHاؿ  -ق  العكارة  -د

 تأثير الزهء :أوال
يعتبخ الزػء عامة بيئيا ىاما في السياه، كيختمف عسق السشصقة الزػئية باختبلؼ 
درجة التفكيخ كفرػؿ الدشة فقج كجج في البحار الذسالية أف تخكيد الزػء عمى عسق 

 بالشدبة لسا ىػ عمى الدصح، كفي البحخ الستػسط فإف الشدبة ترل إلى %۹ـ يسثل ۳۷
 بالشدبة لمدصح عمى نفذ العسق.% 7,5

السسثمة لمزػء فى العاـ تؤثخ شجة اإلضاءة عمى درجة نسػ الصحالب كالبكتخيا 
كلكغ البكتخيا  CO2األكؿ كالتي تدتسج الصاقة مغ الزػء كتتذابو مع الشبات في استخجاـ 

أما في الشبات فالسرجر  H2Sالبلىػائية تدتسج األيجركجيغ مغ السخكبات السعجنية مثل 
 ىػ الساء.

 CO2 + H2O                    CH2O + O2           في الشبات 

 البكتخيا السسثمة لمزػءفي 

CO2 + H2O                CH2O + O2 

 ضخكؼ ىػائية

 ىػائيةالضخكؼ 
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 عحبةلمبكتخيا األرجػانية كالخزخاء في كثيخ مغ البحيخات، ال انسػا غديخ  كقج كجج 
اغ السصالب عكالسالحة، حيث إنيا تحتاج قجرا ضئيبل مغ الزػء  ؛ كلحا نجج عسػم 

الفػتػتخكؼية كبعس  photoautrophic الصحالب تشسػ بالقخب مغ الدصح بيشسا البكتخيا
 ػ عمى األعساؽ.سالجيابػمات تش

كيختمف تأثيخ األشعة الزػئية السخئية عمى بعس السيكخكبات في السياه حدب 
 :ػف الصيف كشجة اإلضاءة. فسثبل  ل

 الزػء األزرؽ: يثبط عسمية أكدجة الشتخات بػاسصة الشيتخكباکتخ. -

 الزػء األحسخ: ليذ لو أي تأثيخ مثبط ألي تخكيد -

 بػاسصةتقل  Micrococcus denitrificansبعس البكتخيا الييتخكتخكؼية مثل  -
 .جالزػء الذجي

مثل الشتخكزمػناس  Nitrifersفي بكتخيا التازيتخ  :شجة اإلضاءة تحصع الديتػكخـك -
األميشية في  ضكالشيتخكباکتخ، كسا أف أشعة الذسذ تؤثخ عمى امتراص األحسا

 .بعس أنػاع البكتخيا

عمى  الكاركتيغ ليا القجرة بغاتيا عمىصككجج أف البكتخيا الفػتػتخكؼيو التي تحتػي، 
تحسل شجة اإلضاءة أي أف الكاركتيغ ىشا لعب دكرا ىاما في حساية العسميات 

أما بالشدبة لمفصخيات الشامية في السياه فإف تأثيخ  .الفديػلػجية في البكتخيا الفػتػتخكؼيو
خ شجة اإلضاءة يتفاكت حدب األشػاؿ السػجية السختمفة، فسثبل تحميل الدكخيات يتأث

عشج التعخض لمزػء بذجة، ككحلظ عسمية التكاثخ، أما كجػد الربغات فمو تأثيخ كاؽ 
مغ الزػء، كفي الشياية يسكغ تمخيز أف أشعة الذسذ ليا تأثيخ مثبط عمى البكتخيا 
كبعس الفصخيات التي ال تحتػي عمى صبغات، كخاصة الكاركتيغ. أما التأثيخات في 

 .إلشعاع كدرجة عكارة السياهاألعساؽ فإنو يخجع إلى ضعف شجة ا
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 تأثير الحرارة: :ثانيا
تؤثخ الحخارة عمى العسميات الحيػية في جسيع الكائشات الجؾيقة كالسعخكؼ أف 

ـ ۱۷ -۹۷البكتخيا كالفصخيات كالصحالب الخزخاء السدرقة يقع معجؿ الحخارة ليا مابيغ 
 :حيث تؤثخ عمى

  االحتياجات الغحائية  -ب   معجؿ الشسػ  -أ

 .التخاكيب الكيساكية كاإلنديسية لمخبليا -ج 

 كقج قدست السجاميع البكتيخية حدب احتياجاتيا لمحخارة إلى مجاميع:

 ـ۹۷ـ الحج األمثل + ۳۷ -ـ ۹۷مغ  Psychrophilicالسحبو لمبخكدة   -1

 ـ.۲۷ـ الحج األمثل  ۸۷ -ـ ۳۷مغ  Mesophilieالسحبة لمحخارة الستػسصة  -2

 -ـ الحج األمثل مغ 90 -ـ.  40مغ  Thermophilicالسحبة لمحخارة العالية   -3
 ـ. 60 - 65

كقج كجج أف عجيج مغ السيكخكبات السائية يسكشيا أف تتأقمع عمى معجالت عالية أك 
مشخفزة مغ الحخارة، حيث كجج في بعس البحار كالبحيخات في السشاشق الباردة أك 

ليا  Vibrio marinasلسحبة لمحخارة السشخفزة مثل اؿ الجميجية كجػد بعس البكتخيا ا
ـ أما ۲يقة عشج ؾد ۳۳6ـ كيرل إلى 15 دؾيقة عشج ۵۷عسخ جيل شػيل حػالی 

السيكخكبات السحبة لمحخارة العالية فتمعب دكرا ىاما في اليشابيع الداخشة مثل 
Cocidesitive Bacteria  كقج كجج أف الحخارة العالية تدبب مػتا سخيعا لمخبليا بدبب

. أما الحخارة السشخفزة فتؤدي إلى تػقف ممحػظ في العسميات  التمف الدخيع لمديتػببلـز
الحيػية بدبب دخػليا في شػر سکػف، كقج يؤدي تكػف بممػرات الثمج الجؾيقة داخل 

 الخبليا إلى تيتظ أندجتيا كمػتيا.

سياه بالسجاًر مع ارتفاع درجة الحخارة فإف ذلظ يؤدى إلى زيادة كعشج تمػث ال
الشذاط السيكخكبي كتقل مجة الجيل السيكخكبي، كسا أف اختبلؼ فرػؿ الدشة بيغ الريف 



)14( 

 

كالذتاء يؤدى إلى اختبلؼ الشذاط السيكخكبي كسا كنػعا داخل الشيخ أك البحخ الػاحج 
تػف في مياه ببدتخمز آجار المحع كالحيث كجج أف ندبة البكتخيا التي تشسػ عمى م

الذػاشئ تدداد صيفا. كأخيخا فإف التغيخ الحاد في درجة الحخارة قج يؤثخ عمى الذكل 
القريخ تشتج خبليا خيصية  ى ػ العر  E. coliالسػرفػلػجي لمعجيج مغ السيكخكبات فسثبل 

ـ أك تتغيخ نتيجة الربغ ۲۷قج تعصى نسػا خزخيا عشج  Agrobacteriumـ أما  ۷عشج 
 .Arthrobacteriumلجخاـ مغ سالب إلى مػجب كسا في ميکخكب 

 ثالثا: تأثير الزغط
كجج أف الزغط العالي في األعساؽ، بالشدبة لمبحار كالبحيخات ىػ عامل بيشی   -1

 عساؽأ  ىاـ يؤثخ عمى درجة انتذار السيكخكبات بيا كقج كججت بكتخيا حتى عمى
أك الستحسمة  Barophilesأي تتحسل ضغػط عالية كيصمق عمييا  عطيسة

 Pseudomonas submarinusمثل  Baratolurent  لمزغػط

 .جؿ كاحج ضغط جػى لكل عذخة أمتار)يدداد الزغط مع العسق بسع :ممحػضة(

تشسػ ببطء شجيج كعسخ الجيل  Baraphilicكقج كجج أف البكتخيا الستحسمة لمزغط   -2
بيا شػيل، كتتحسل درجات الحخارة السشخفزة مثل بعس أنػاع مختدالت الكبخيت 

 .Sulfer Reducing Bacteriaأك ما تدسى باؿ 

كجج أف بعس البكتخيا حداسة ججا لمزغط العالي حيث يحجث ليا تغييخ في   -3
ج الزغط العادي التي تشسػ جيجا عش Serratiaالذكل السػرفػلػجی مثل جشذ 

کعرػيات قريخة متجخثسة، بيشسا عشج الزغط العالي نكػف خبليا مدتصيمة 
خيصية غيخ متجخثسة كسا أف الزغط العالي يؤثخ عمى ميكانيكية التكاثخ في كل 

 & Vibrio & Bacillus E. coli  مغ اؿ

كسا  RNAكانقدامو عمى عكذ اؿ DNAيؤثخ الزغط عمى حجع جديء اؿ  -4
فحات قجرة  Baraphilicيحجث تغييخات في صفات البخكتيغ. أما في بكتخيا الى 
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تحت الزغط العالي، كتشتج فبلجبلت أيزا عشج الزغط  DNAتخميق اؿ  عمى
العالي، كعشج الزغط العادي يقل إنتاج الفبلجبلت، كسا أف الزغط العالي يؤثخ 

ت كتكػيغ السيثاف كاختداؿ عمى الشطاـ اإلنديسی مثل إنديسات اختداؿ الشتخا
 .الكبخيتات بالدمب (تقميميا)

 تأثير العكارة :رابعا
ليا دكر ىاـ في حياة السيكخكبات في الساء كبالحات تأثيخىا عمى شجة اإلضاءة 

 .في أعساؿ السياه كتشقدع الجديئات مغ حيث السرجر إلى ثبلث مكػنات ةالشافح

 الستحممة لمتخبة كالسشتقمة إلى الساء.الجديئات الجؾيقة مغ السػاد السعجنية  -1

 .الجديئات الستكػنة مغ السػاد العزػية الستحممة -2

خيػط كعػالق الشباتات كالحيػانات ذات األحجاـ الرغيخة كالتي تدبح معمقة في  -3
 الساء.

 كتمعب الجديئات السدببة لمعكارة دكرا ىاما مثل:

 ادمراص السيكخكبات عمييا.  -1

 .السباشخ بسالو مغ تأثيخ إيجابي أك سمبي أحياناادمراص أشعة الزػء   -2

بعس التخسيبات تمعب دكرا ىاما أثشاء السج كالجحر حيث تصفػ أثشاء السج كالجحر   -3
العالى كتخسب في السج كالجحر السشخفس مسا يؤثخ عمى تػاجج كتػزيع البكتخيا في 

السياه  زيادة ندبة العكارة تداعج عمى تدايج ندبة بكتخيا .ىحه التخسيبات
Epibacteria  سػاء مغ ناحية تػاججىا عمى ىحه الذػائب مجمرو أك بسا تسثمو

 .العكارة مغ كقاية كحساية ليا مغ عػامل الزػء كالسثبصات
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 (pHتأثير األس األيدروجيشى ) :خامدا
لمػسط الحي تعير ؼيو  pHكجج أف نسػ كتكاثخ السيكخكبات يتأثخ بجرجة اؿ 

 ل مشيا يشسػ عشج ػػػػػػػػػػػػػػػػػكالقمي 9-4بيغ  يتخاكح ما pHج معجؿ ػػػػػػػػكمعطع البكتخيا تشسػ عش
pH3   ) كتعخؼ بالسحبة لمحسػضةacidophilicمثل (   ،Bacillus thinoxidans 

ferrooxidants Bacillus  كالتي كججت في مياه اليشابيع الكبخيتية الداخشة كالتي ليا
pH  كبكتخيا السياه عادة يتخاكح الى  ۲ - ۹٫6مغpH  كترل  8,5 – 6,5األمثل ليا مغ

 pHكقج كججت فصخيات في السياه ذات اؿ  ۵٫۳في بعس حاالت سصح البحار إلى 
حيث إنيا أكثخ شيػعا كتحسبل لمحسػضة عغ البكتخيا، ككحا يؤدي انخفاض اؿ ى الحامز

pH  إلى انخفاض الخسائخ كالصحالب، كقج كجج أف زيادة اؿpH  أك نقرو عغ الحج
األمثل لمسيكخكب يؤدي إلى تغييخات فديػلػجية كمػرفػلػجية في خبليا السيكخكبات كسا 

 .اؿ داخميايؤدً إلى تثبيط تفاعبلت األكدجة كاالختد 

 السلهحة تاثير :سادسا
 :درجات تخكيد السمػحة في الساء ذات تأثيخ كىي عمى الحياة بيا حيث كجج أف

التخكيد العالي مغ كمػريج الرػديـػ يقػد إلى تغيخات فديػلػجية السيكخكبات الساء  -1
 .العحب

معطع السيكخكبات في البحيخات كاألنيار العحبة يسكشيا أف تعير عشج زيادة ندبة  -2
% كتتػقف عغ الشسػ إذا مازاد تخكيد السمح عغ ذلظ. أما 1السمػحة حتى 

يسكشيا أف تتحسل  Salt tolerantالسيكخكبات الستحسمة لجرجات عالية مغ السمػحة 
 %50 السمػحة حتى

تحتاج إلى ندبة عالية مغ السمػحة  Halophilicمسمػحة البكتخيا كالفصخيات السحبة ل -3
 .٪) كاليسكغ أف تشسػ جيج بغيخ ىحه المػحة4 - ۳٫۸لمشسػ (
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يخجع الزغط األسسػزى لمبحار كالسحيصات إلى أيػنات الرػديػـ كأيػنات الكمػر،  -4
، ككجج أف الديادة التجريجية لتخكيدات السمػحة تديج مغ عسخ الجيل لمفصخيات كالبكتخيا

كسا أنيا تديج مغ ناحية الحجع في بعس الكخكيات كالبكتخيا الػاكية أك قج تتحػؿ إلى 
ضعف عشج زيادة  ۹۷۷خبليا خيصية، كسا أف بعزيا يتغيخ شكمو كحجسو إلى 

السمػحة مثمسا الحاؿ في البكتخيا السعدكلة مغ شط العخب، كسا أف بعس العسميات 
د العزػية كإنتاج الدكخيات كاألنجكؿ يتع الحيػية في الخبليا السثل أكدجة السػا

تذجيعيا بالتخكيد العالي مغ السمػحة، كسا أف بعس األنطسة اإلنديسية تحتاج إلى 
؛ كلحا يجب إضافة أيػف البػتاسيـػ في  زيادة ضعيفة في الزغط األسسػًز
مدتخمز البكتخيا، كيمعب أيػف الرػديػـ دكرا ىاما في نقل السػاد الغحائية مغ 

ئة إلى داخل الخمية عبخ الغذاء الحمػى (االنتقاؿ السباشخ لجديئات السػاد البي
  .الغحائية)

كجج أف ىشاؾ ارتباشا بيغ السمػحة كدرجات الحخارة، حيث إف زيادة الحخارة عغ  -5
ك  كالعكذ صحيح، NaClالسعجؿ األمثل لمسيكخكبات يدتمـد زيادة في تخكيدات اؿ 

نو يسكغ تصبيع البكتخيا عمى التخكيدات العالية تحت الطخكؼ البيئية الرشاعية فإ
لمسمػحة أك العكذ قج تتأقمع البكتخيا السحبة لمسمػحة عمى التخكيدات السشخفزة، فسثبل 

بعج عسمية تأقمع يسكشيا أف تشسػ في مياه  Desulfifovibrioالدبلالت البحخية مثل 
كتجريج في التخکيدات كعسمية األقمسة التحجث سخيعا كإنسا تحتاج إلى كقت ، عحبة

 حتى نرل إلى أقرى شاقة لمسيكخكب.
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 العهامل الكيساوية

 أوال تأثير السهاد غير العزهية
 :يتأثخ نسػ السيكخكبات في الساء بالسػاد غيخ العزػية مثل

كالبحار  السخكبات الشتخكجيشية كالكبخيتية كالفػسفػرية فقج كجج في بعس البحيخات  -1
ىحا إلى نقز  األمػنيا كالشتخات كالشيتخيت كالفػسفات ؛ يؤدًالفقيخة في مرادر 

 )(Phytoplanktonنذاط الصاؼيات الشباتية السائية 

 زيادة إنتاج السػاد غيخ العزػية أثشاء فرػؿ الدشة السعتجلة يذجع نسػ  -2
كأكدجة  imtrobacterالسدتعسخات السيكخكبية في الساء مثل بكتخيا التازت 

  .الكبخيت كأكدجة الفػسفات

إلى  السعادف الثقيمة مثل أمبلح الدئبق، كالشحاس يكػف ليا تأثيخ ساـ، كىي ترل  -3
السياه مغ صخؼ السرانع أك التمػث بالسعادف كيخجع التأثيخ الداـ ليحه السعادف 

) لسجسػعة اإلنديسات، كسا أنيا -SH) Sulfhydryl لكدخ الخابصة الدمفييجريل
 .خ عمى شكل كحجع الخبليا السيكخكبيةتؤث

 الحي يؤثخ عمى أنطسة األكدجة CNالتمػث ببعس السخكبات مثل الديانيج   -4
 .الحيػاف كالشباتاإلنداف ك بالديتػکخكـ كالحي يقتل كبل مغ 

 تأثير السهاد العزهية ا:ثاني  
 لمسيكخكباتالسػاد العزػية الحائبة أك العالقة في الساء ليا دكر ىاـ كغحاء   -1

  Heterotrophicالييتخكتخكؼية.,

كجج أف حجع كتخكيب السدتعسخات البكتيخية كالفصخية يعتسج عمى درجة تخكيد   -2
  .ككيؽية تخكيب ىحه السػاد العزػية
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مشذصات  -( مثبصات  growth regulatorsتمعب دكرا ىاما كسشطسات نسػ   -3
لمسيكخكبات) كيدداد تخكيد ىحه السػاد العزػية في األنيار غيخ الشطيفة كالذػاشئ 

 البحخية.

في بعس السياه كجج أف السػاد العزػية ىي العامل الخئيدي السحجد لشسػ البكتخيا  -4
الخمية كالفصخيات، كبالتالي تػجج عبلقة مػجبة بيغ أعجاد السيكخكبات كتخكيد 

 .denitrifying bacteriaد العزػية مثل بكتخيا الجنتخة السػا

، كىي غشية بالبخكتيغ، فإف البكتخيا السحممة لمبخكتيغ  -5 عشج تمػث السياه بالسجاًر
Protyotic  مغ صخؼ  تجةكالشا زتدػد كسا كجج أيزا في السياه الغشية بالدميمػ

لمدميمػز، كمغ  مرانع ك الجػت كاأللياؼ عسػما فإنو تدػد السيكخكبات السحمية
ىشا يسكغ أف يدتجؿ عمى أنػاع السيكخكبات الدائجة في السياه حدب نػع السػاد 

 .العزػية السشتذخة بيا

 تأثير الغازات الذائية  :ثالثا
 :كجػد الغازات الحائبة في السياه يؤثخ عمى حياة السيكخكبات بيا مثل

1-  O2 2- CO2     3- N2 4-  أحيان ا جديئات مغH2 

 کبخيتػر األيجركجيغ -6   أكؿ أكديج الكخبػف. -5

كزيادة ىحه الغازات يدداد بديادة درجات الحخارة كىي تدداد في السياه العحبة عغ 
  .مياه البحار كفي الدصح عغ القاع

الغازات الحائبة تشتج مغ العسميات الكيسػحيػية في الساء كالخكاسب البحخية مثل 
بػاسصة  CO2األكدجيغ الحي يشتج مغ خبلؿ عسمية التسثيل الزػئي لمشباتات الخزخاء، 

کبخيتػر األيجركجيغ خبلؿ عسمية  أزت،بػاسصة عسميات التأزت ك عکذ الت N2، التشفذ
 .تحمل السػاد الكبخيتية
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 :إلى O2 تقدع السيكخكبات حدب احتياجيا مغ اؿ

  .ىػائية محبة لكسية قميمة -ب   ىػائية حتسية.  -أ 

 الىػائی. -د  .ىػائية اختيارية -ج 

 Facultativeمعطع ميکخكبات السياه مغ الشػع البلىػائي االختياري 
anaerobic كتخجع أىسية الغازات الحائبة إلى: 

CO2   كالسادة العزػية لمبكتخيا السسثمة لمزػء.تكػيغ الصاقة 

 N2  لمجخػؿ في تخكيب البخكتيغ السيكخكبی. 
O2   ىاـ لعسميات األكدجة كاالختداؿ كتكػيغ الصاقة. 

مغ  %90 كالبكتخيا في السحيصات ليا دكر كبيخ مع الشبات في تخميز الجػ مغ
CO2 الزار ،H2S  الشاتج مغ السرانع، كفي أحياف أخخى تكػف مرجرة لبعس

 .الحي يذارؾ في تحصيع األكزكف  N2Oاألكاسيج الشتخكجيشية الزارة مثل 
 :العهامل البيهلهجية

باإلضافة إلى تأثيخ العػامل الصبيعية كالكيساكية فإف العػامل البيػلػجية ليا تأثيخ 
 صا أك مشذصا عمى السيكخكبات كىي تذسلأيزا داـ فيشاؾ عبلقات قج تدبب تأثيخة مثب

 كبل  مغ:
   .Competition of Nutrientsالتشافذ عمى الغحاء  -1
  التجاخل بيغ السيكخكبات السختمفة -2

  Interaction between different microorganisms 
 مياجسة السيكخكبات بػاسصة الفيخكسات كالبكتخيا كالفصخيات كالصفيميات -3

Attacke of Micro organisms by virus, Bacteria, fungi, and 
Parasities 

 تأثيخ عػامل الشسػ كالسزادات الحيػية كغيخىا مغ السػاد السثبصة -4
Growth regulators and antibiotic 
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 :التشافس على الغذاء :أوال
تمعب عسمية التشافذ عمى الغحاء بيغ السيكخكبات دكرا ىاما في تكػيغ كتػزيع 
السيكخكفمػرا السائية، كالسيكخكبات التي يسكشيا أف تشسػ بشجاح كسخعة ىي التي تدتخجـ 
تمظ السػاد الغحائية الستاحة ليا في البيئة كتسثميا كتدتخجميا في بشاء مدتعسخاتيا، كبالحات 
 السيكخكبات التي يسكشيا أف تدتخجـ أقل مدتػى مغ جديئات السػاد الغحائية، كالتي يحجث

اقز سخيع في البيئة مثل البخكتيشات كالكخبػىيجرات حيث تدتيمظ سخيعا مغ البيئة ليا تش
 .السحيصة

كسا كجج أف السيكخكبات تختمف في معجالت نسػىا، فسشيا مغ يشجح في التكييف 
سخيعة عمى البيئة السحيصة كالتغمب عمى التغييخات الحادثة فييا مثل التغييخات في اؿ 

pH ػجج مجسػعات أخخى تطيخ مقاكمة لمسشتجات الػسصية الشاتجة كالسمػحة، كسا أنو ت
 .عغ العسميات األيزية في البيئة الغحائية بل كتدتخجميا أحيانا كسغحيات ليا

كسا كجج بعس أنػاع مغ السػاد الغحائية كالتي ال يتخرز في استخجاميا إال 
مجشيغ كالدميمػز مجسػعات معيشة مغ السيكخكبات كبالتالي يقل التشافذ عمييا مثل ال

ا قج تحجث عسمية تكامل فى التغحية كسا فى حالة ميكخكبى ... كأخيخ  كالذيتيغ كالفيشػالت 
E. coli  معProteus valgares  حيث إنيسا يذتخكاف في الشسػ عمى بيئة البلكتػيػريا

اليػريا كيقػماف بتسثيميا كتزيف  Pr , vulgarisالبلكتػز بيشسا  E. coliحيث تدتخجـ 
  .بل مشيسا السشتجات الػسصية لمبيئة حيث يحتاجيا السيكخكب اآلخخك

 التداخل بين السيكروبات السختلفة :ثانيا
تشسػ أفزل كأسخع مغ  Mixed cultureكجج أف بعس السدتعسخات السختمصة 

السدارع الشؿية في أحػاض التعصيغ الشباتات األلياؼ، مثل السػت كالتيل كالكتاف، حيث 
كجج، أف إضافة السدارع السختمصة مغ ميکخكبات مختمفة أدى إلى اإلسخاع في عسمية 
التعصيغ عغ إضافة ميكخكبات نؿية، فسثبل السيكخكبات السحممة لمسػاد الدكخية تقػـ 

يل السػاد الدكخية السغمفة لصبقة القذخة حيث تعصي الفخصة لمسيكخكبات السحممة بتحم
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التي تخبط األلياؼ  Middle lammelaلمسػاد البكتيشية لمشسػ كتحميل البكتيغ في شبقة 
ببعزيا البعس، كبالتالي تتحخر األلياؼ، ثع يأتي الجكر عمى السيكخكبات السحممة 

 .)over rettingكىي ضارة في ىحه العسمية ( -تعصيغ إذا شالت عسمية ال -لمدميمػز 
 CO2  ،CH4  ،H2Oكتكػيغ كل مغ O2 كمعجؿ تخکيد pHكسا كجج أف تغيخات اؿ 

كالشتخكجيغ غيخ العزػي تييئ ضخكفا تدسح بشسػ كثيخ مغ األجشاس األخخى في البيئة، 
تعصى الكائشات السؤكدجة  Desifovibroبػاسصة اؿ  H2Sفسثبل في حالة تكػف اؿ 

بػاسصة بكتخيا  CH4لمكبخيت فخصة لمشسػ بعج ذلظ في البيئة، ككحلظ في حالة تكػيغ اؿ 
 .السيثاف يعصى الفخصة لشسػ السيكخكبات السؤكدجة لمسيثاف بعج ذلظ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التداخل بين السيكروبات
 

 عبلقات محايجة
neutralism 

 

 عبلقات تعاكنية
Beneficial relations  

 

 عبلقات تشافذ
Antagonistic relations 

 ذ ليسا عبلقةيالشػعاف ل 
 ببعزيسا البعس، كال

يتأثخ أييسا باآلخخ كسا 
حالة اختبلؼ  في

 االحتياجات االحتياجات
مغ نػع آلخخ كتػافخ 
الغحاء بكسيات كبيخة 

  .  لكافة األنػاع
 

أك  commensalism السعيذة -1
يدتفيج كاآلخخ ال   السشفعة لصخؼ كاحج

السػاد العزػية أك إفخاز  يزار مثل تحميل
 نسػ مشذصات

قادرا  الؿياـ بعسل لع يكغ كل مشيسا -2
نذاط السدارع  عمى الؿياـ بو مشفخدا مثل

 السختمفة عغ الشؿية
فائجة   protocooperation التعاكف  -3

ثخ لكبل الصخفيغ، كغياب ىحه العبلقة ال تؤ 
غيخ إجباري مثل عمى كجػدىسا أى تعاكف 

األزكتػباکتخ مع كالسزادات الحيػية. 
 محمبلت الدميمػز

كبل الصخفيغ   symbiosis التكافل -4
يعتسج عمى اآلخخ، أي تعاكف إجباري مثل: 

فصخ  -البكتخيا العقجية كالشباتات البقػلية  -
 الشباتات.كخكىيدا كجحكر بعس يالس
 

يدػد عمى اآلخخ أحج الشػعيغ  -1
فى تشازعيسا عمى الغحاء أك 

 competition األكدجيغ.
أحجىسا يزار مغ كجػد اآلخخ  -2

بيشسا اآلخخ ال يزار كىػ الحى يفخز 
 الدسـػ كالسزادات الحيػية.

Amensalism 
التصفل كاالفتخاس أحجىسا يياجع  -3

اآلخخ كيفتخسو مثل: البخكتػزكا مع 
 parasitismالبكتخيا 
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 .مياجسة السيكروبات بهاسظة الكائشات األخرى  ا:الث  ث
حيث تياجع البكتخيا السائية ، الصفيميات -الفصخيات  -البكتخيا  -مثل الفيخكسات 
 .كتختخقيا كتحصسيا تساما

الساء األرضي)  -: كجػد البكتخيػفاج في السياء الجاخمية (مياه اآلبار 1مثال 
حيث تقـػ بتغيخ  DNAحيث يياجع الفاج خبليا البكتخيا كيختخقيا بحيمو كيحقغ مادة اؿ 

 لمبكتخيا األصمية، كسا كجج أيزا أف الشاج في Metabolismالتفاعبلت األيزية 
ة، كمشيا السيكخكبات السخضية مثل الدالسػنيبل السجاري يياجع أنػاع السيكخكبات السػجػد

كفي البحار السفتػحة كجج عجد قميل  .كالذيجيبل، كيكػف دكر الفاج في ىحه الحالة مخغػب
ججا مغ الفاج لو القجرة عمى مياجسة االكتيػميديتات كسا كجج بعس الديتػفاجات مثل 

Cyanophages التي تريب الصحالب الخزخاء السدرقة. 

حيث تياجع السيكخكبات الػاكية الستحخكة بعس أنػاع البكتخيا السائية : ۲مثال
عمى  Halophilicكتحصسيا، كمغ األمثمة الشافعة قجرة بعس البكتخيا السحبة لمسمػحة 

كسا أف بعس الفصخيات ، مياجسة ميكخكبات القػلػف السمػثة لمذػاشئ كالقزاء عمييا
ليا القجرة عمى مياجسة الفصخيات السائية األخخى ككجج  - Phycomycetesكبالحات اؿ 

  .تخرز دقيق بيغ العائل كالسيكخكب السياجع

 :عهامل الشسه والسهاد السثبظة :رابعا
يتع إنتاج ىحه السػاد بػاسصة الكائشات الحية كأىسيا الفيتاميشات كاليخمػنات كتسج 

ميقيا، كأىع ىحه الفيتاميشات (الثياميغ بيا العجيج مغ الصحالب البحخية التي ال تدتصيع تخ
B1( ،(اكػباالميغ) ، بػتيغ)B12حامس الفػليظ ، حامس الشيكػتيظ، ) كالخيبػفبلفيغ

كبالتالي فإف تػاجج ىحه الفيتاميشات في السياه يذجع نسػ الصحالب كالجياتػمات كبعس 
 , Aeromonas سبلالت البكتخيا كلكغ الغالبية العطسى مغ بكتخيا الساء مثل األجشاس

Pseudomonas , Micrococcus Bacillus 
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يؤثخ في نسػ  Bيحتاجو مغ فيتاميشات، كسا كجج أف تػافخ فيتاميغ  تدتصيع تخميق ما
كسا أف كجػد  Phycomycetesالفصخيات السائية حيث يعتبخ أساسيا في نسػ اؿ 

الفيتاميشات السشتجة بػاسصة البكتخيا السائية يداعج عمى نسػ كضيػر ميکخكبات أخخى 
 .األيزية حيث تعسل كسخافق إنديسي لمعسميات

كسا كجج في السياه العجيج مغ اإلنديسات مثل الفػسفاتيد كاألميميد كالدكخيد كالتي 
ت إنديسات الدميمػز في مياه تشتج مغ السيكخكبات أك تتحخر عشج مػتيا، كسا كجج

 .البحيخات كىي ىامة في تحميل الشباتات كالصحالب كالجياتػمات السائية

دلت بعس السػاد السثبصة لمشسػ السيكخكبی مغ مشاشق في البحار كالساء ع  
األرضي كىي تشتج بػاسصة الصحالب كاالكتيشػميديتات، كىي تؤثخ في تشذيط نسػ 

أما السيكخكىيدا الدالبة لجخاـ ، كبالحات السػجبة لجخاـ Saprophyticالسيكخكبات الخمية 
 .فميا قجرة عمى مقاكمة ىحه السزادات الحيػية

كقج كجج في دراسة أخخى أف تكديخ السػاد العزػية قج يشتج عشو مػاد مثبصة 
 لمشسػ مثل الفيشػالت كحامس األكخيميظ مسا يؤثخ عمى كع كتػزيع السيكخكبات في السياه

كالتخسيبات البحخية، كفي السقابل تدتصيع بعس السيكخكبات استخجاـ السػاد السثبصة، مثل 
السزادات الحيػية كالفيشػالت كغيخىا كغحاء، إذ ليا القجرة عمى تكديخ ىحه السػاد كتسثيميا 

) تدبب مػتا Toxenفي خبلياه، كأخيخا فإف بعس السيكخكبات كالفصخيات تشتج سسػما (
 تعخيف تمػث السياه كمرادره ..الػسط السائي الحي تعير ؼيولؤلسساؾ في 

 و:تعريف
، التعخيف التالي لتمػث السياه (الفػف  1961أصجرت مشطسة الرحة العالسية عاـ 

، ىػ "أي تغيخ يصخأ عمى الخرائز الصبيعية كالكيساكية كالبيػلػجية لمسياه )۹۱۷۷
ث تربح السياه أقل صبلحية يدبب تغيخ حالتيا بصخيق مباشخ أك غيخ مباشخ، بحي

لبلستعساالت الصبيعية السخررة ليا سػاء لمذخب أك لبلستيبلؾ السشدلي أك الدراعي أك 
 غيخه"
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) ىػ ؾياـ اإلنداف سػاء بصخيقة 1967التمػث البحخي (مؤتسخ الكػيت اإلقميسي 
عمييا  مباشخة أك غيخ مباشخة بإدخاؿ أية مػاد ك مرادر غخيبة إلى البيئة البحخية يتػقف

 .آثار ضارة بالسكػنات الحية كتيجيج صحة اإلنداف كإعاقة األنذصة البحخية"

 مرادر التلهث:  -۲

 :التلهث الظبيعی -١
  يبجأ تمػث السياه في الفزاء كىي مازالت سحبا أك أمصارة، حيث تختمط السػاد

كالػبار السذعة أك الػبار الحرى الشاتج مغ التفجيخات الحرية كغازات السرانع 
 .كتتداقط مع األمصار

  السخمفات الصبيعية ألجداـ الحيػاف كاإلنداف كالسػاد العزػية السيتة تأخح شخيقيا
 .إلى السياه مغ التخبة التي يدقط عمييا السصخ

  حبيبات التخبة كنػاتج تجػيو الرخػر كالخكاسب السعجنية أثشاء تجفق السياه الجارية
 .في القشػات السائية السختمفة

 التلهث بسياه السجاري ) الررف الرحى ( -٢
حيث تحتػي أساسا عمى السخمفات اآلدمية العزػية الرمبة كالدائمة كأيزا 

كىي تحسل معيا مدببات العجكى  .كغديل الذػارع كغيخىا، مخمفات السدتذؽيات كالسدالخ
مغ بكتخيا، مثل عرػيات القػلػف كالحسى التيفػدية كالكػليخا كفصخيات كفيخكسات، مثل 

 .شمل األشفاؿ كشفيميات كاإلسكارس، ككحا مػاد كيساكية كالسشطفات الرشاعية

 الررف الرشاعي -٣
كاألدكية  كتتزسغ مػاد عزػية مثل نفايات السرانع باختبلؼ أنػاعيا كاألصباغ

كالػرؽ كيذسل أيزا العشاصخ السعجنية الثقيمة مثل الدئبق كالكادميػـ كالخصاص، كالغازات 
 .مثل أكاسيج الكخبػف كالكبخيت كالشتخكجيغ
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 الررف الزراعي -4
كيتزسغ بقايا األسسجة الدراعية السعجنية السزافة لمتخبة بصخيقة غيخ محدػبة 

 مخكبات الفػسفػر كمخكبات التخات.كالدائجة عغ حاجة الشبات كأىسيا 
 الشفط كمذتقاتو. -5
 السبيجات.  -6
 السػاد السذعة (كالعشاصخ الثقيمة).  -7
۵- .  التمػث الحخاًر

 كسشتكمع عغ كل حالة بالتفريل.
 ً  التلهث بسياه السجار

ازداد االىتساـ في اآلكنة األخيخة بسياه السجاري أك الرخؼ الرحى نطخة لمديادة 
في معجالت استيبلؾ السياه السختبصة بديادة الدكاف كالتقجـ الحزاري، كتسثل السدتسخة 

مياه السجاًر (كالتي تتكػف مغ مياه السصبخ كالحسامات كالغديل كالذػارع كالسدتذؽيات) 
.. .مذكمة بيئية رىيبة حيث إنيا غشية ججا بالسػاد العزػية (السخمفات البذخية كالسشطفات

 مغ بكتخيا كفصخيات كشفيميات سػاء مسخضة أك غيخ مسخضة إلخ) كأيزا السيكخكبات
التي تقػـ بأكدجة السادة العزػية عمى حداب استيبلؾ األكدجيغ الحيػي الحائب في ك 

كالبحيخات إلى الحج أف الكثيخ مغ األنيار مثل الخايغ كالديغ كالتيسد تحػؿ ه األنيار ميا
 بيػلػجي ا.ية الحاتية كأصبحت شبو ميتة ً مجاًر مفتػحة كادت أف تفقج قجرتيا عمى التشؿ

 ً  :ميكروفلهرا السجار
تعتبخ الجاري مرجرا غشيا لمكائشات الحية الجؾيقة سػاء كانت بكتخيا أـ فصخيات أـ 
فيخكسات أـ شفيميات، كمرجرىا األساسي مغ الفزبلت البخازية كبقايا الصعاـ كالساء 

كلقج أجخيت دراسات عجيجة لتحجيج األنػاع السختمفة مغ الكائشات الحية في مياه  .السدتعسل
 الشاحية، أما مغ )۹السجاري مغ الشاحية الكسية كسا يتزح مغ الججكؿ التالي (ججكؿ 

  :الكيؽية فػجج أف أغمب األنػاع كاألجشاس الذائعة كالتالي



)27( 

 

 البكترياأوال : 
 Bacillusع األنػاع التابعة ألجشاس ,بكتخيا رمية غيخ مخضية مثل معط -1

Pseudomonas, Proteus, Micrococcus 
 الدبحيات السعػية، Coliformبكتخيا مسخضة مثل مجسػعة بكتخيا القػلػف  -۳

Streptococci  كالتي يجؿ كجػدىا عمى التمػث بالسػاد اإلخخاجية كتتخاكح أعجادىا بيغ
  .اآلالؼ إلى السبلييغ في السمميستخ السكعب كسيأتي ؼيسا بعج شخح كيؽية الكذف عشيا

الخائحة  البكتخيا السختدلة لمكبخيت، كىي سبب تػاجج غاز كبختيج األيجركجيغ ذً -٣
كالتي تشتذخ في السػاسيخ الزيقة كتحت الطخكؼ الكخيية كمخكبات الكبختيج كالخصاص 

 Desulfovibrio ، Desulfonatculumالبلىػائية كأىع أجشاسيا 
مثل  Denitrifying bacteriaبکتخيا إزالة الشتخكجيغ كالسعخكفة باسع بكتخيا الجنتخة  -٤

، Moraxella ،Alcaligenes  ،Pseudomonas األنػاع التابعة ألجشاس
Acienetoacter. 

 ) كثافة السيكخكبات فى مياه السجارى لسجيشتيغ فى جشػب إفخيؿيا1ججكؿ (

 Worcester السجسهعة السيكروبية

sewage 

Picter 

maritzburg 

 710×  137 710×  111 ساعة) 48ـ/37العجد الكمى لصخؽ األشباؽ (

  610×  10 مجسػعة الكػليفػـر

E. Coli Streprococci 1,93  ×610 1,47  ×610 

Clostridium perfringens 2,08  ×610 - 

Pseudomonas aerogenosa 0,09  ×610 - 

Salmonella 31 32 
Acid fast bacteria 411 531 
Taenia ova 2 9 

 

 :بكتخيا إنتاج السيثاف، كىي تتػاجج في السجاري السشدلية كالرشاعية مثل -5
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Methanobacterium , Methanospirillum , Methanosarcina 

الكبخيت  السختدلة لمحجيج كتؤكدج Thiobacillus ferrooxidansبكتخيا الحجيج مثل  -6
  .Gallionellaكأيزا  Leptothrixكبكتخيا 

بكتخيا تحميل اليجرككخبػنات كىي تقـػ بتحميل الديػت كالسػاد العزػية مغ مخمفات  -7
 Alcaligenes eutrophus  ،Pseudomonasالسرانع كأىسيا: 

 الفظريات :ثانيا
كتتحسل الجخاثيع  3مميػف جخثػمة فصخية / سع 6مميػف إلى  ۳تتخاكح أعجادىا بيغ 
) كبالحات في مخمفات مرانع الدميمػز كالسشتجات  pH 3-6الحسػضة العالية (مابيغ 

 الشذػية كأىع الفصخيات الدائجة تتبع أجشاس

Trichuris, Taenia, Rhizopus, Mucor, Aspergillus, Fusarium, 

Alternaria 

 الخسائر :ثالثا
خمية  200,000 – 400تحتػى مياه السجاري عمى خسائخ كأشباه خسائخ تتخاكح مغ 

 Saccharomyces , Candida , Cryptococcus لكل لتخ كمشيا

 الفيروسات :رابعا
) في مياه الرخؼ Enterovirusesيرل عجد الجديسات الفيخكسية السعػية (

مل ماء كالتي تشتقل بجكرىا لتمػث مياه األنيار  ۹۷۷جع فيخكس لكل  ۷۷۷الرحى إلى 
  .كالخدانات كالبخؾ كالبحيخات كاآلبار كمرادر مياه الذخب حاؿ تدخبيا إلييا

مغ عدؿ فيخكس شمل األشفاؿ مغ مياه  1961كمداعجكه عاـ  Girierكقج تسكغ 
جى مدتذؽيات الحسيات بفخندا كأيزا مغ مياه نيخ الرخؼ الرحي الخارجة مغ إح

كسا سجل حاالت كبائية في اليشج، عاـ  .الديغ بالقخب مغ مرب السدتذفى السحكػر
في مػسع األمصار نتيجة انتذار فيخكسات شمل األشفاؿ في السياه , كأيزا كججت  ۹۱۱۵

نتيجة  ECHOحالة إصابة شجيجة بالتياب الدحايا الجماغية بدبب فيخكس إالكػ 
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أما انتقاؿ عجكى التياب الكبج الػبائي عغ  .استحساـ األشفاؿ في بحيخة صغيخة ممػثة بو
 1964 شخيق الساء فقج سجل في عجيج مغ البمجاف مثل مشاشق بشدمفانيا األمخيكية عاـ

كمرخ في التدعيشيات نتيجة تمػث  ۹۱۱۱، 1965كاليشج عاـ  1955كالشسدا عاـ 
في محصات  Chlorinationشبكة. السياه بدائل السجاري أك عجـ كفاءة السعاممو بالكمػر 

 .التشؿية
كلعل مغ أىع الشتائج عغ دكر العامل السائي في انتذار أكبئة التياب الكبج 

 در السياهالفيخكسی كثبػت عبلقة مباشخة مغ بيغ معجؿ ضيػر حاالت اإلصابة كنػع مرا
حيث كانت االصابة مشخفزة ججا في السجف التي تعتسج عمى استخجاـ السياه الجػؼية 
مقارنة بشدبة إصابة عالية في السجف التي تعتسج عمى السياه الدصحية بالخغع مغ معاممة 

 :األخيخة بالكمػر أثشاء عسميات التشؿية، كيخجع ذلظ إلى سببيغ ىسا
 .لدصحيةكثخة مرادر تمػث السياه ا -أ

السقاكمة الذجيجة لفيخكس التياب الكبج لعػامل التشؿية كالتعؿيع مقارنة بالفيخكسات  -ب
 .السعػية األخخى 

كال تػجج في الػقت الحاضخ شخيقة ؾياسية لمكذف عغ الفيخكسات السعػية في 
 السياه، كمغ أكؿ الصخؽ السدتخجمة ىي حقغ القخدة في التجػيف السداريقى بالسياه السمػثة

 .بعج معاممتيا بػاسصة اإليثيخ لمتخمز مغ الفيخكسات غيخ السعجية
كمغ الصخؽ الذائعة ؾياس السؤشخ السيكخكبي (العزػيات السعػية) في السياه 
كجليل عمى تمػثيا بفيخكسات الجياز اليزسي، كىي شخيقة صالحة لؿياس التمػث 

السعػية حيث إف مقاكمة  كلكغ يذظ في صبلحيتيا لؿياس التمػث بالفيخكسات، بالبكتخيا
البكتخيا العػامل البيئية السختمفة ضعيفة مقارنة بسقاكمة الفيخكسات ؛ كلحا يخجح العمساء 
كالباحثػف ؾياس التمػث الفيخكسي يجب أف يكػف مبشيا عمى أساس عدؿ الفيخكسات مغ 

 .السياه كالتعخؼ عمييا
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 كاألمخاض التى تدببيا: مجسػعات الفيخكسات السعػية السمػثة لمسياه ججكؿ 
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التلهث الغذائى 
 بالسبيدات
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 التلهث الغذائى بالسبيدات
إذا تشاكلشا أىسية كخصػرة السبيجات كالبقايا مشيا التى تتػاجج فى السشتجات 

لسخكبات تخدف في األندجة أك كالسحاصيل الدراعية كالحيػانية فإنو يسكغ القػؿ بأف تمظ ا
تشاكلتيا األبقار بكسيات كاؼية فإنو مغ غيخ السألػؼ الكذف عغ تفخز مع المبغ إذا 

مبيجات أخخى بخبلؼ السبيجات الكمػريشية العزػية في األشعسة السػجػدة في األسػاؽ 
كيعتقج أف معطع ىحه السخمفات تشتج مغ تمػث الشباتات مغ جخاء ، كمغ أصل حيػاني

كلقج كجج أف كسية ىحه ، خ غحائيةإنجخاؼ السبيجات التي تدتخجـ عمى محاصيل أخخى غي
كال ، ....).،الجبغ، الدبج، السبيجات تتػقف عمى محتػى الجىغ في مشتجات األلباف (المبغ

يسكغ إنكار تػاجج مخمفات أية مبيجات في مشتجات االلباف إذا كصمت لؤلبقار الحمػبو 
رخ كمعطع بمجاف كلكغ نطخا إليقاؼ إستخجاـ ىحه السبيجات في م .بتخكيدات كبيخه ككاؼيو

تتسثل في تػاجج مخمفات السخكب  العالع فإف تػاججىا قج انخفس بجرجو كبيخه كالخصػره ال
كلقج أشارت إحجى  .األصمي في السػاد الغحائيو كلكغ مغ تػاجج نػاتج تسثيل ىحه السخكبات

و دراسات الكذف عغ السبيجات في األلباف كمشتجاتيا عغ تػاجج مبيج الجدت كنػاتج تسثيم
كلحدغ الحع كججت بكسيات أقل مغ الحجكد السدسػح بيا ، كغيخه مغ السبيجات الكمػريشية

كليذ ىشاؾ استفدار عغ كجػد مخمفات ىحه ، مغ قبل الييئات كالسشطسات العالسية
السبيجات حيث أنيا تػجج في التخبة كتجكـ لعذخات الدشيغ كتستز بػاسصة نباتات العمف 

 .ات كمغ ثع ترل الى المبغ كمشتجاتوالتي تتغحى عمييا الحيػان

تع الكذف عغ تػاجج مخمفات السبيجات الكمػريشية كمذتقاتيا في المحػـ كاألشعسة 
 ٪ مغ السخمفات الكمية في 4.- ۲۷كقج كجج كحلظ أف حػالی  .السصيية بالجىػف الحيػانية

الغحاء تػجج في المحـػ كاألسساؾ كالجكاجغ. كحلظ تع الكذف عغ بعس السبيجات 
الحذخية. كالحذائذية التي تحتػي عمى الدرنيخ في المحع خاصة الجىػف. كعمى سبيل 

٪ مغ العيشات. كفي ىحا 3جدء في السميػف في  0,39السثاؿ كانت كسية الجدت حػالی 
ليغ عغ تحميل عيشات المحـػ السدتػردة الى عطع السدئػ  إلىالسقاـ نػد أف نمفت أنطار 
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السدئػلية السمقاة عمى عاتقيع كنتسشى أف يستج ىحا األمخ لتدجيل المحـػ السحمية قبل 
الدساح بتدػيقيا، كلػ أف ىحا مغ أصعب األمػر كلكغ ربسا نػفق كنيتجي ألسمػب 

ج مغ مخكبات مشاسب، كنفذ األمخ مع الجكاجغ كمشتجاتيا حيث تع الكذف عغ العجي
الجدت كغيخه مغ السبيجات الكمػريشية في. لحع الجكاجغ كالبيس كلكغ في ندبة التتعجى 

٪ مغ العيشات كجسيعيا لع تديج عغ ا.. جدء في السميػف. ككانت األسساؾ محتػية عمى 5
ندبة ضئيمة ججا مغ السبيجات الكمػريشية إذا كاف التمػث عخضية كلكغ ماذا يكػف السػقف 

ة التمػث اليائل في األنيار كالسرائج الدسكية، كماذا ىػ الحاؿ عشج ؾياـ في حال
الريادكف بصخيقة غيخ مذخكعة باستخجاـ السبيجات القتل كصيج األسساؾ، كيقـػ الدمبلء 
في مخاكد بحػث الخصج البيئي في مرخ باتخاذ تمػث االسساؾ دليبل قاشعة عمى تمػث 

جة تمػث االسساؾ عمى مرجر كمكاف تػاججىا، مياه نيخ الشيل... كعسػما تتػقف در 
كالكبلـ ىشا ال يقترخ عمى الجدت كمذتقاتة كلكغ مخكبات الكمػركبشديغ كحلظ. مخة أخخى، 

 نشبو لزخكة الكذف عغ مخمفات السبيجات في األسساؾ السدتػرده كالسحمية عمى الدػاء.

 ية العهامل التي تؤثر على مخلفات السبيدات في السشتجات الحيهان
التي تجخل في غحاء االنداف ىي نفديا التي تؤثخ عمى امتراص كتػزيع كتخديغ 

 السبيجات في حيػانات التجارب.

تأتي مخمفات السبيجات عمى الشباتات مغ جخاء التصبيق السباشخ أك امتراص 
الجشػر المسبيجات مغ التخبة السمػثة. قج تحجث التغيخات الكيسيائية لمسادة السدتخجمة مغ 

بلؿ تأثيخات الحخارة كالخشػبة كاالشعاع أك االنديسات الشباتية أك الكائشات الجؾيقة، كىحه خ
التغيخات تؤدي إلى تكػيغ مخكبات أكثخ ذكباف في الساء كغالبا ال يسكغ استخجاعيا أك 

 .ؾياس مخمفاتيا. كىشاؾ مخكبات قميمة تتحػؿ إلى مخكبات سامة أقل ذكبانا في الساء

لتفريل بعس السخكبات اليامة مغ السبيجات الذائعة كالتى ليا كسػؼ نتشاكؿ با
ا عمى الرحة العامة لئلنداف كالحيػاف.  تأثيخ ضار كخصيخ جج 
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% مغ مجسػعة الغحاء في 5ثبت كجػد تمػث بالسبيجات الكمػريشية في أقل مغ 
ت قميمة الحبػب كمشتجاتيا مغ السكخكنة كالخبد كالحرة كالسبيج الذائع الػجػد كلكغ بكسيا

كلقج قجر معجؿ التشاكؿ  .السبلثيػف كالبخكميجات ككبلىسا يدتخجـ بكثخة في تصييخ التقاكى 
 4ممجع يػميا بيشسا بمغ معجؿ تشاكؿ البخكميج . ۷۷۵اليػمي لمسبلثيػف 

مبيج کمػريشی كثبلثة فػسفػرية ككاحج  ۹۲كفي دراسة حجيثة تع الكذف عغ  .ممجع ۳, 
كلقج تشاقز ، کار با ماتی ككاحج مبيج حذائر في الحبػب كلع يكذف عغ البخكميجات

كعسػما ال تديج العيشات السمػثة عغ ، كجػد السبيجات الكمػريشية بيشسا تدايج كجػد السبلثيػف 
سبيجات تحتػي البصاشذ عمى مخمفات بعس ال .٪ في السبلثيػف  11% كحتى  5

، كسا تستز السبيجات الكمػريشيو مغ التخبة كىحه قج تؤثخ عمى الصعع، الفصخية كالحذائذية
جدء في السميػف مغ مبيج االلجريغ السسشػع  ۷٫۹كقج كججت السخمفات ألكثخ مغ 

كىحا السحرػؿ الخئيدي بو مخمفات مبيجات حذخية تدتخجـ  .االستخجاـ عمى سبيل السثاؿ
يغ لحسايتو مغ آفات السخازف الحذخية كقج أكقف حجيثا الدساح بتعفيخ أساسا أثشاء التخد 

تتساثل  .الجرنات بسبيج الدػميثيػف في الشػاالت نطخا لذجة امتراصو داخل الجرنات
كال يدتغخب كجػد مخمفات  .الخزخكات الجحرية مع البصاشذ في مػضػع السخمفات

كتدداد  .ككحلظ الخزخكات البقػلية السبيجات الحذخية كالفصخية عمى الخزخكات الػرؾية
مأساة مخمفات السبيجات عمى الفػاكو الصازجة كتمظ السجيدة ككحلظ الفمفل كالصساشع 
كالخيار كالكػسة كالباذنجاف مغ حيث أنيا تحتػي عمى مخمفات السبيجات الكمػريشية 

فتخة كلكغ خصػرة الػضع الحالي تتأتي مغ عجـ التداـ بعس الدراع ب، بكسيات ضئيمة
األماف بدبب قمة الػعي حيث يمجأ بعس الفبلحيغ لمخش بالدسـػ ثع تقصف الثسار 

 .كتخسل لؤلسػاؽ بعج ساعات قميمة

 PCBأوال : مركبات البيفشيل عديدة الكلهر 
عبارة عغ مجسػعة مغ )  PCB'sمخكبات البيفيشيل عجيجة الكمػر (كتعج 

كبعج ذلظ  ۹۵۵العصخية الكمػريشية السختمفة كالتي كلجت ألكؿ مخة عاـ ! الييجرككخبػنات 
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استخجمت عسمی نصاؽ كاسع في العجيج مغ الرشاعات ككاف يعتقج أنيا آمشة تساما حتی 
تع ضيػر أدلة عمی التأثيخات التػكديكػلػجية الزارة عمى اإلنداف كالحيػاف ك غيخىا مغ 

في الشطاـ البيئية العالسية في األنيار  ىب سىفات البي لقج تع تعخيف مخم .الكائشات الحية
كالبحيخات كالخبلؼ الجػى كاألسساؾ كالصيػر كالثجييات كاألندجة الجىشية في اإلنداف 

لقج نتج التمػث الػاسع الشطع البيئية في الرخؼ الرشاعي كالتدخب  .كالجـ كألباف األشفاؿ
في الفتخة ما  .غيخ الكامل في الغبلؼ الجػي كنفايات البمجيات كالسجائغ األرضية كالحخؽ 

 ى فىمميػف كيمػجخاـ بي سي ب 130تع ترشيع ما يديج عغ  ۹۱۷۸ - ۹۱۲۷بيغ 
حجث إيقاؼ، لترشيع البي يا نب في  ۹۱۷۱في عاـ  .الػاليات الستحجة األمخيكية

ف مغ ما قبل اإلنتاج التجاري لمبي سي ب التي تتكػ  .أمخيكددا بقػة القانػف كالتذخيعات
 ۳۷۱البيفيشيل نتجت مخاليط معقجة مغ الكمػركبيفيشيل السحتػية عمى اجسالی  ككمػر 

الجرجات العذخة  .مذابيات مسكشة الحجكث نطخيا تختمف في الحجكث بعزيا البعس
السسكشة مغ الكمػرة انتجت عذخة مجاميع متجاندة مغ البي سي ب أحادية خبلؿ 

لقج تع  .فة السػاضيع ( أقخاف) خبلؿ كل مجسػعةالجيكاكمػر بيشفيشل مع مذابيات مختم
 .)IUPACتعخيف القخائغ تبعا لبلتحاد الجكلي لمكيسياء الشؿية كالتصبيؿية (

لقج سػقت مدتحزخات تجارية مغ البي سي ب تحت أسساء مختمفة مثل 
األرككمػرات عبارة عغ مخاليط مغ البي سي بو  .األرككمػر في أمخيكا كىػ إسع شائع

% كمػريغ 5يحتػي عمى  ۹۳۸4مثاؿ ذلظ األركکمػر  .عا السذتخاىا مغ الكمػريغتدسى تب
تختمف األركکمػرانت في سسيتيا تبعا  .%60يحتػي عمى  1240 ب الػزف كاألرككمػر

أقخاف الشبی سی با مع ذرة  .لعجد مغ العػامل بسا فييا تخکيب القخيغ كمحتػى الكمػريغ
ك  4يحجث ليا تسثيل سخيع أما الكتػريغ في األكضاع أكرتػ ) (  ۱، ۳الكمػر في الػضع 

عمى كاحجة أك كبل الحمقتاف تشتج مخكبات  5 ك 4ك  3أك  4ك  3(بارا) أك األكضاع  4
سػؼ نذيخ الى تخاكيب بعس قخائغ بعس البي سي ب  .اکثخ سسية كتختبط في األندجة

 .الحقا
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 خاصة البى سي ب  السركبات العزهية اليالهجيشية
ب كعمى ذرات اليالػجيشات تبعا لمسخ  تحتػى خكبات العزػية اليالػجيشية السإف 

ىحه السخکبات السبيجات  غم .بعج ذلظ بيئةكاستخجاماتو كما يختبط بخصػرتو في ال
مغ الجراسات كالسعخفة مسا أدى في نياية  ت حقياالكمػريشية كقج كثخ الكبلـ عشيا كأخح

السصاؼ إلى مشع انتاجيا كاستخجاميا في مكافحة اآلفات، بعجما تأكج. فعميا الدسو 
الفيشيل عجيجة  ثشائى.. ككحلظ مخکبات .ي البيئة مثل الجدتدخشانی كتخاكسيا السسيد فال

 كبعزيا يدػؽ تجارياالكمػر كالسعخكفة بالبي الي بي كىػ مػضػع الداعة كالجيػكديشات 
 لقج .زف ك كزف /  % 62-32 ألغخاض متعجدة ك عادة ما تحتػي عمى الكمػر بستػسط

ذات استخجامات متعجدة في صشاعة  PCBسبق القػؿ اف مخكبات البي سي ب 
السحػالت كالسكثفات الكيخبائية كمػاد ممػنة كمزادات لمفصخيات تزاؼ مع البػيات 

جات كالسشطفات، لحا يمـد التححيخ مغ اإلسخاؼ فى تدتخجـ فى صشاعة السبيككحلظ 
استخجاـ ىحه السشطفات فى بيػتشا إذا لع تكغ ذات مػاصفات مزسػنة كمغ مرادر 

  معمػمة.

أخصخ ما في السػضػع الثبات العالي الحي يستج لعذخات الدشيغ لحا نػضح أف 
خكبات ىحه السجسػعة لحلظ تػضع م .ليحه السػاد في الساء ك غيخىا مغ السكػنات البيئية

عمى رأس قائسة السػاد الدامة في السخمفات الرشاعية في الجكؿ الرشاعية كمسا يديج 
ا األمخ سػ  التأثيخات ك تخاكع ىحه السػاد في األندجة الجىشية لئلنداف كاألحياء األخخى ء 

ىشاؾ مخكب كمػريج  .الدخشانية لدشج السػاد ليدت محل ججؿ أك نقاش فيی مؤكجة تساما
الفيشيل الداـ الدخشانی التأثيخ كالحي يدتخجـ في بعس مخاحل ترشيع األغحية كتعبئة 

فييا مثل المبغ كالديت كالعرائخ حيث يحكب ىحا السخكب  يامةالدػائل ال عسالغحاء كب
مأساة استخجاـ أكياس نححر بصخيقة مباشخة إلى سػؼ  .قل الغحاءمغ العبػات، كيشت

 .الغحائية الصازجة كالمبغ كالفػؿ السجمذ كالبميمةالسػاد عبئة الببلستيظ في ت
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 ثاني ا: مركبات الديهكديشات.
 .يةدسمغ الكيسيائيات فائقة الالجككديشات أك مخكبات الجككديغ تصمق عمى قدع 

تتكػف كشاتج ثانػي في الرشاعة كصيخ السعادف كحخؽ الجيػكديشات كالفيػرانات السكمػرة 
 الدسػـكثخ أالسحتػية عمى الكمػريغ، ىػ مغ كالببلستيظ  الكيسيائية العزػية كباتالسخ 

لقج  .سسيتو تأتي مباشخة بعج الشفايات اإلشعاعيةالتى صشعيا اإلنداف حيث إف السأساكية، 
 الرجارة فى اىتسامات الشاس لدشػات عجيجة.احتل الجيػكديغ عشاكيغ 

جث حي الجيػكديغتأكجنا اآلف أف حيث قج  غيخ مدبػؽ  اتيجيج  كيعتبخ الجيػكديغ 
اإلنداف حتى مع تخكيدات غاية فى جدع إلى صحية خصيخة عشجما يرل الجىػف  تأثيخات

عشجما اليػرمػنات.  في  كبيخالخمل الجيػكديغ محجث ال .كأجداء في التخيميػف الرغخ 
الػضيؽية كالػراثية  بالخبليا السدتقبمة لميػرمػف فانو يقػـ بتجكيخ التقشياتالسخكب  يختبط
حتى تقميل السشاعة كاسع مغ التأثيخات بجاية مغ الدخشاف لمخمية مدبب ا مجى  لمغاية

الكاذب كتذػه لحسل أك اجياض خمل كضيفي في الجياز العربي كنياية باإلكإحجاث 
كضائف الخبليا فاف التأثيخ يسكغ أف السػاليج . بدبب دكر الجيػكديغ فى إحجاث تغيخ فى 

ات بدبب دكره يكػف  ا أك قميبل  جج  في تغييخ كضائف الجيغ فانو قج يدبب ما يصمق كاضح 
ال يػجج ما يدسى بالحج  .عميو األمخاض الػراثية كمغ ثع يسكشي أف يتجاخل مع نسػ الصفل

 .الجيػكديغ ضجکسا أف أجدامشا ليذ بيا كسيمة دفاعية ضخر ا  ببأقل جخعة تد الحخج أك

ع ط) فاف معEPAككالة حساية البيئة األمخيكية (كفى التقاريخ التى أعمشتيا 
 األمخيكييغ تحتػى أجداميع عمى جخعة يسكغ أف تحقق خصػرة عمى الرحة

ببلستيظ البي ىحه السخكبات بكػنيا تشتج بالقخب مغ السرانع التى تشتج كتكسغ خصػرة 
في األماكغ التي تدتخجـ فييا ىحه أك السبيجات الكمػريشية كمبيجات الحذائر ك  سي ب

السبيجات بكثافة كسا في السدارع كبالقخب مغ خصػط الدكظ الحجيجية كمحصات الكيخباء 
لقج تأكجت السعخفة عغ خصػرة الجيػكديغ خبلؿ  .كبداتيغ التفاح كشابات شخكات الػرؽ 

بالجيػكديغ عانػا حخب فيتشاـ حيث أف الفيتشامييغ الحيغ تعخضػا لمسادة البختقالية السمػثة 
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 التبييسلقج تسثل الخصخ في مدار مرانع الػرؽ (حيث يختمط كمػريغ  .مغ األمخاض
 .مع السػاد العزػية الصبيعية في لب الخذب مسا يؤدي النتاج الجيػكديغ)

مفات خبجأنا في حخؽ السخمفات السشدلية كمكيبلحع فى الدشػات األخيخة أنشا 
نتيجة لحلظ أصبح الببلستيظ التالف يحيط ، محارؽ كبيخةكالسخمفات الصبية في السرانع 

تمػث بالجيػكديغ في كل مكاف بشا مغ جانب مسا أدى الى زيادة درامية رىيبة في ال
خؽ الببلستيظ كالحي يذسل لسئات حالستحجة األمخيكية كالتي تتكػف خبلؿ  الياتبالػ 

ػبار السمػث بالجيػكديغ يدتقخ ىحا ال .جديسات دؾيقة ججا مغ السحارؽ  -األمياؿ في 
ىحه الجديسات تمػث  .كالتي تؤكل بػاسصة األبقار كالخشازيخ كالفخاخالدراعات عمي 

يتخاكع ك عمى غخار السبيجات مثل الجدت ، السائية كالسحيصات ارى البحيخات كالسج
في الحيػانات كتعاكد الطيػر مخة أخخى في المحـػ  الجىشيةالجيػكديغ في الخبليا 

ا بأف الجيػكديغ .كاأللباف معطع البيئات كال يحجث لو اخخاج مغ الجدع فى ال يتحصع  عمس 
 .أك يحجث ببصىء شجيج ججا

 :تأثير السبيدات فى األغذية
سبيجات حيث اختمفت ىحه البقايا تبغا العػامل كثيخة لمايا بتخكيدات مختمفة قكججت ب

 :مشيا
 .كقت الدراعة كالسعاممة  -1
 .لمجكؿ السشتجةالطخكؼ السشاخية السختمفة   -2
 الػعي الثقافي لمسدارعيغ كالسشتجيغ  -3

بعسل  WHO / FAOالييئات العالسية السيتسة بالرحة العامة مثل  كحلظ قامت
تقاريخ عجيجة في بمجاف العالع عمى ىحه الستبؿيات كأصجرت الكثيخ مغ التػصيات 

 .بالتخكيدات التي يرخح بػجػدىا في الثسار
مسا حفد االىتساـ في إجخاء أبحاث في ىحا السجاؿ ىػ مجى خصػرة ما يتختب 

 :.. مثل.عميو مغ كصػؿ ىحه البقايا إلى السدتيمظ
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 تزخع الصحاؿ -   الفذل الكمػي  -

 .ع الكمػي سلتدا -    .تميف الكبج -

 .التأثيخ الدخشانی خاصة لمكبج - التأثيخ العربي الستأخخ -

مرخ في االستخجاـ الخاشئ لمسبيجات كبالتالى كصػؿ تكسغ السذكمة الخئيدية في 
اىتست  .لحا .الثسار إلى السدتيمظ محتػية عمى بقايا السبيجات أكثخ مغ السدسػح بيا

األبحاث التي أجخيت في ىحا السجاؿ بجراسة تأثيخ عسمية التخديغ لبعس الخزخ كالفاكية 
، ات اإلعجاد كالترشيع عميياعمى بقايا ىحه السبيجات باإلضافة إلى تتبع تأثيخ عسمي

  :. كيتػقف ذلظ عمى.كأضيخت أف لمتخديغ تأثيخ عمى ىحه البقايا

 .. الخ).ندب الخشػبة كالتيػية، ضخكؼ التخديغ ( درجة الحخارة  -1

 ترجيخ). -ترشيع  -أنػاع الثسار السخدنة كالغخض مغ تخديشيا ( تدػية   -2

لصبيعية كبرفة خاصة درجة أنػاع السبيجات السدتخجمة ( تخكيبيا كخػاصيا ا  -3
 .ذكبانيا في الساء)

 .(جسع السحاصيل كالسشتجات الدراعية) مخحمة الحراد  -4

كحلظ  .كغيخىا مغ العػامل التي تؤثخ في سخعة إزالة كىجـ بقايا ىحه السبيجات
أضيخت األبحاث التي أجخيت لجراسة تأثيخ عسميات اإلعجاد كالترشيع عمى بقايا السبيجات 

شخؽ اإلعجاد السدتخجمة ، الثسارنػع ، نػع السبيج السدتخجـ :أف ىشاؾ عػامل مؤثخة مثل
، غيخىا مغ السعامبلت)، تجسيج.، معامبلت حخارية، تجؽيف، سمق، تقذيخ، مغ (غدل

  .بالصخؽ السشاسبة كالػقت السبلئع دقة تصبيق ىحه السعامبلت ىحا باإلضافة إلى

كالصبخ عمى مدتػيات الجدت كمذتقاتيا في  كاإلعجادكجج أف تأثيخ الغديل كقج 
جدء في السميػف كأف آثار مغ ىحه السبيجات  35,  2الفاصػلي الخزخاء خفزتيا إلى 

 ). ۹۱۵۷قجرت في ماء الصبخ (
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السعامبلت السشدلية كالتجارية التي تتع عمى الصساشع  تأثيخىحا باإلضافة إلى أف 
ددت كجج أف التعميب التجاري كعسميات استخبلص ، مبلثيػف ، السعاممة ب الكارباريل

، العريخ أزالت تقخيبا كل بقايا السبيجات السدتخجمة في السعاممة لكل مغ الجدت
بيشسا عشج تخديغ الثسار ، عمى التػالى% 69، 96، 85 مبلثيػف بشدبة، الكارباريل

ـ لع يحجث ليا انخفاض جػىخي في كبل مغ الجدت، 55الصازجة كغيخ السغدػلة عمى 
أياـ  ٧ بعج %۲۷الكارباريل بيشسا كاف ىشاؾ انخفاض كاضح بالشدبة لمسبلثيػف بشدبة 

 .تخديغ

 مغ ٪۵۷كحلظ الغديل بالساء البارد لمفاصػليا الخزخاء كالتعميب السشدلي أزاؿ 
٪ مغ الستبقى  96  بة الستبؿية األصمية مبيج الجدت بيشسا السعامبلت التجارية أزالتالشد

 .األصمي لسبيج السبلثيػف 

بقايا السبيجات في كل مغ الجدر الشامي في تخبة معاممة كفى دراسة أخخى 
قجرت بقايا  .يػما 15راد ب حبالفػنفػسل ككحلظ الخذ السعامل بالمشجيغ كقبل ال

، بقايا التقذيخ، ماء الغديل، ل مغ الخزخاكات التي جسعت شازجةالسبيجات في ك
أضيخت الشتائج أف بقايا  .أشيخ 6كالسشتج السعمب كالسحفػظ لسجة ، الخزخاكات السغدػلة

مغ السيثيل باراثيػف  بيشسا الجدر، مبيج المشجيغ قجرت في العيشات السختمفة لمدبانخ
جدء في السميػف بيشسا العيشات السعمبة قبل التخديغ  ۷٫۹۷كالعيشات السغدػلة احتػت عمى 

 تخديغ. أشيخ 6,. بعج ۷۷6انخفس إلى  ۷٫۷۲احتػتشو عمى 

جدر كالسشتجات السرشعة مشيا ، تفاح مغتأثيخ غديل الثسار الخاـ كعشج دراسة 
 (DDvP).ثل كالتي عػممت معسميا بػاسصة بعس السبيجات م

dimethyl - 0 - 12 - 1 - dichlorovinyl phosphate-0 

% ثع 0,1 محمػؿ حسزي % ،۷٫5محمػؿ قمػى ، تع إجخاء خصػة الغديل بػاسصة الساء
 .أضيخت جسيع عسميات الغديل اختداؿ في كسية السبيج الستبؿية .معسميا جقجرت بقايا السبي
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كالتي أدت إلى إزالة  ككانت أحدغ الشتائج باستخجاـ السحمػؿ القمػي يتبعو الغديل بالخش
 ممجع/كجع). ۳٫6تامة لمسبيج (الكسية األصمية 

كقجر  .السػالح، بعس السبيجات الفػسفػرية كمجى اختفائيا فيأما بالشدبة إلى 
فتخات مغ الحراد  ) بعج Saraguinello moseatoلب البختقاؿ ( خ ك الستبقى في القذ

اختفاء السبيج لجسيع  :أضيخت الشتائج ثبات معجؿ .يـػ ) ۵۷، 60، 40، ۳۷، ۹۷(
ميثيل ، ً باراثيػف ج( لسبي .جدء في السميػف  ۷٫۷۲، 04 .السبيجات السدتخجمة ككجج

 .يػما 60يـػ كلع تطيخ أي ال بقايا بعج مخكر  40باراثيػف عمى التػالي في المب بعج 
، ت ىي أزيشػفػس ميثيلكبتقجيخ البقايا بعج الحراد مباشخة في القذػر الخسدة مبيجا

، صفخ،  0,11،  0,09،  0.56دايسثػيت بمغت ، ميثيج اثيػف ، باراثيػف ، ميثيل باراثيػف 
 .جدء في السميػف عمى التػالى ۷٫۹۳

إزالة بقايا السبيجات بالتخديغ السبخد لمتفاح باستخجاـ الغديل عمى  ةكفى محاكل
) في معمق Golden delicious'appleثع غسد التفاح األصفخ الحىبي (  .بالسشطفات

ك  Caclك  Thiophematonethylك  Ethgxquinمائي لخميط مغ الكابتاف ك "
Thiobendazol  كVindozolin.  أشيخ في جػ محكع عمى درجة  7قبل التخديغ لسجة

ـ كعشج نياية فتخة التخديغ ثع غدل التفاح بسحمػؿ مخفف لمسشطف لئلزالة الكمية أك  ۳
مغ السبيج كاتباف كالبشديسيجازكؿ % 80 السبيجات كقج كجج أف السشطف أزاؿالجدائية لبقايا 

 .Ethoxyguinبيشسا لع يطيخ تأثيخ جػىخي عمى السبيج 

درست متبؿيات السبيجات في الصساشع كالفاصػليا الخزخاء مغ  ۹۱۵۷في عاـ 
ؿ ' أكثخ كجج أف ثسار الصساشع السخشػشة بالسبيج األك  .االكتميظ، حيث مبيج الجايسثػيت

قابمية لمغديل بالساء الجاري عغ الفاصػليا الخزخاء السخشػشة بشفذ السبيج. كبسقارنة 
ثبات السبيجيغ عمى ثسار الصساشع كجج أف السبيج دايسثػيت أكثخ ثباتا حيث كجج أنو يفقج 

 %.93,5مغ ثسار الصساشع بشدبة 
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الشػاالت عمى درجة حيث استخجـ لتخديغ البصاشذ أما بالشدبة إلى أثشاء التخديغ 
أضيخت الشتائج أف مبيج الفيشدتخكثيػف الفػسفػر أقل ثبات مغ مبيج ، حخارة الجػ العادي

 كيحجث ىجـ لحػالي نرف بقايا السبيجات .الفيشبخكباثخيغ كسبيج بيخثخكيجي

ف معجؿ أكسا كجج  .ـ ) بعج أربعة أسابيع مغ التخديغ 4 -۲في العمشي السخدف عمى ( 
اليجـ لبقايا السبيجات  يشبخكباثخيغ أقل مغ مبيج الفيشيتخكثيػف كتقل معجالتىجـ مبيج الف

 .بانخفاض درجة حخارة التخديغ برفة عامة

 بالشدبة لتأثيخ تتابع عسميات الترشيع عمى إزالة بقايا السبيجات في البصاشذ
 - التقذيخ –تػضح الشتائج أىسية تتابع العسميات الستتالية عمى البصاشذ ( الغديل 

التجسيج) عمى كفاءة اإلزالة لبقايا السبيجات الحذخية كالتي تبيغ  -القمى  -الصبخ  -الدمق 
الفيشبخكباثخيغ) في البصاشذ. كتع ، مشيا حجكث إزالة كاممة لبقايا السبيجات (الفيشتخكثيػف 

التػصل إلى استخجاـ معاممو سيمة كسخيعة كآمشة مع قمة تكمفتيا. كأكصى باتباع ىحه 
مبلت الستتالية في اإلعجاد السشدلى حيث الغديل بالشقع ثع الخشاشات كإجخاء عسمية السعا

إزالة لكل بقايا السبيجات بيشسا في الشصاؽ الرشاعي يصبق الغديل  .التقذيخ الجائخ يحجث
بالشقع ثع الخشاشات مع استخجاـ التقذيخ بالقمػي بدبب ازالة كاممة في حالة مييج 

 .حالة مبيج الفيشبخكباثخيغ الفيشتخكثيػف بيشسا في

 التأثيرات البيئية للسبيدات:
تست دراسة السذاكل البيئية الستخجاـ السبيجات، كىشاؾ تداؤؿ عغ أسباب استخجاـ 

، كخمرت الشتاج إلى أىسية ىحه السػاد فى مكافحة اآلفات التى تريب ـىحه الدسػ 
كالحيػاف، كىشاؾ نتيجة ىامة كىى الشباتات، كتمظ التى تشقل مدببات األمخاض لئلنداف 

معطع أساليب مجابية ىحه اآلفات تتسثل في الخش الجػي لمسبيجات كمغ ثع تكػف  أف
احتساالت التمػث البيئي كبيخة عمى اإلنداف كحيػاناتو السدتأندة كسا أنيا تقتل األسساؾ 

صبيق في ىحا . كىشاؾ معاييخ كقيػد صارمة تحجد نػعية السبيجات كشخؽ الت.كتمػث الغحاء
الدبيل ". كاستصخد عغ التأثيخات البيئية لمسبيجات حيث أكج أف السبيجات سػاء استخجمت 
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عمى مداحات كاسعة أك قميمة مغ السدركعات كالساء فإنيا تدبب تمػث الصعاـ كاليػاء 
 .كالساء كالتخبة

مغ أكثخ التأثيخات خصػرة تمظ التي تحجث لئلنداف خاصة مغ جخاء استخجاـ 
الشامية  جمة كمازالت تدتخجـ في بعس الجكؿبيجات الكمػريشية التي أكقفتيا الجكؿ الستقالس

كليذ مغ بيشيا مرخ إال أنشا مازلشا نعاني مغ مخمفاتيا الثابتة في التخبة كالساء كمغ ثع 
ال غخابة أف نججىا في الخزخ كالفاكية كاأللباف كمشتجاتيا بالخغع مغ عجـ استخجاميا مشح 

مجابية ىحه السذكمة يتع برػرة فعالة في الجكؿ الستقجمة. كتأتي التأثيخات ك  .سشػات
البيئية بعج ذلظ حيث تدبب السبيجات خمبل في التػازف البيئي بيغ أنػاع الكائشات الحية كسا 
تتخاكع في مكػنات الدمدمة الغحائية كسا تؤثخ بذكل غيخ مباشخ عمى األعجاء الصبيعية 

كالتأثيخات البيئية قج تكػف محمية أك متشقمة خاصة  .سساؾ كالصيػرلآلفات كتزخ كثيخا باأل
كبعس السبيجات  .عشجما يكػف الساء كاليػاء ممػثا بجرجة كبيخة كتدداد الخصػرة .في التخبة

كمغ السؤسف أف السبيجات خمقت العجيج مغ  .عالية الثبات كتع في البيئة لدشػات شػيمة
تحميا في مجاؿ اآلفات حيث اختل التػازف بيغ األفة  السذاكل التي كاف مغ السفخكض أف

كأعجائيا كضيخت الدبلالت السقاكمة لجرجة أف أصبح مغ الرعب األف تحقيق نجاحا في 
كاتبيت السجيػدات اآلف نحػ االعتساد ، اإلنتاج الدراعي باالعتساد عمى السبيجات فقط

كىػ  IPM( Integrated pest management(عمى مفيـػ الديصخة عمى اآلفات 
 .أساليب لسجابية مذاكل آفات الخزخ كالفاكيةأفزل 

 خظهرة التلهث بالسبيدات
ى مجاؿ ال يخفى عمى أحج اليػـ خصػرة التمػث بالسبيجات في السجاؿ الدراعي فف

الدراعات الحقمية التقميجية السكذػفة يتع رش نباتات الخزخ كالفاكية بالسبيجات القصخية 
. فإذا أخحنا الفخاكلة كسثاؿ نجج أنيا .دكرية لسكافحة األمخاض كالحذخاتكالحذخية برفة 

دايسثػيت ، ٪57مبلثيػف ، ٪۱۷النيت ،  ٪۹۵تجيفػؿ صفخ، ٪۸۷تخش دكريا باالكتميظ 
، البشميت، كسا تخش بالجاكػنيل، ككانثيغ زيئي لسكافحة العشكبػت كالسغ كالحبابة البيزاء
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غيخىا لسكافحة البياض الجؾيقي كأعفاف الجحكر ريجكميل مانکػزيب ك ، ۷۷تػبديغ ـ 
 .كالحبػؿ

كىحه السبيجات تسثل خصػرة كبيخة عمى الرحة العامة خاصة كأف السدارع لو مصمق 
الحخية في رش ىحه السصيخات في أي كقت كبأي تخكيد حيث أف ىحه السصيخات متػفخة 

راعات السحسية التي أما إذا تحجثشا عغ الد ، في كل مكاف لجى القصاع العاـ كالخاص
ليا مغ السعارضيغ ك مغ السؤيجيغ  كلياانتذخت انتذارا كبيخا في العذخ سشػات األخيخة، 

كلكغ بذخط أف يؤخح التكشيظ بالكامل ال أف يؤخح جدء كيتخؾ جدء كسا يحجث اآلف  
كأخحنا محاصيل الخيار كالفمفل كالكشتالػب فإنيا تراب بذجة تحت الرػب باألمخاض 

يقػـ أصحاب تمظ الرػب بخش السصيخات بتخكيدات أعمى مغ تمظ  .السختمفة كالحذخات
فزبل عغ زيادة مخات  .لذجة اإلصابة داخل الرػب السدتخجمة في الدراعات الحقمية

رشة  35الخش حيث يرل عجد الخشات السكافحة الحذخات كاألمخاض بالرػبة حػالى 
 .في الذيخ كقج يديج عغ ذراف العجد

بل في أحياف كثيخة يتع جسع الثسار في نفذ ، ع الثسار كل يـػ كيـػكعادة يتع جس
قبل جسع  Safety intervalيـػ الخش دكف االىتساـ بانقزاء فتخة األماف الكاؼية لمسبيج 

 .الثسار

 .كؼيسا يمى بياف بفتخات األماف الػاجب العسل بيا لبعس السصيخات الفصخية
 .رجر عغ الذخكات السشتجة لتمظ السبيجاتكالحذخية كسا ىػ مػضح بالشذخات التي ت

 حجدتياججاكؿ متكاممة عغ فتخات األماف كسا  يمىكخ ؼيسا أذ. كس.)2 ججكؿ رقع(
 .السشطسات الجكلية
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 -فتخات األماف لبعس السصيخات الفصخية كالحذخية كسا ىػ مػضح  :)2ججكؿ (

 .كبالشذخات التي ترجرىا الذخكات السشتجة
 فتخة األماف استخجاـ السبيجمجاالت  السبيج ـ
 –دكدة كرؽ القصغ  –التخبذ  –السغ  –الحبابة البيزاء  ريمجاف 1

عمى نباتات الكخنب  ىالبق الجؾيق –القذخية  –الحذخات 
أشجار  –فػؿ الرػيا  –كالمػبيا كالصساشع كالبصاشذ 

 الفاكية مثل السػالح

أياـ  6يسكغ حراد الخزخ بعج 
فػؿ يسكغ حراد ال –مغ الخش 

يسكغ  –يـػ مغ الخش  12بعج 
أياـ مغ  10حراد السػالح بعج 

 الخش
 230تاماركف كػمبى  2

 مدتحمب
 –الجاسيج ديجاف المػز  -الحبابة البيزاء  –السغ العشاكب 

 دكدة كرؽ القصغ 
فتخة األماف مغ آخخ رشة حتى 

 يـػ 15جسع السحرػؿ 
  500نػكػبيػف  3

 مدتحاب
الصساشع كالبصاشذ كالخزخ  الحبابة البيزاء كالسغ فى

 األخخى كالحذخات القذخية كالبق الجؾيقى فى السػالح
ال تقل الفتخة بيغ آخخ معاممة 

 أياـ. 7كجسع السحرػؿ عغ 
ديجاف المػز (غيخ مخح باستخجامو عمى  –دكدة كرؽ القصغ  500 جمايثخكي 4

 الفاكية كالخزخ)
فتخة األماف مغ آخخ رشة حتى 

 يـػ 15جسع السحرػؿ 
 500فػالتػف  5

 مدتحمب
الجكدة الخزخاء عمى  –ذبابة كتخبذ البرل كالثـػ 

 محاصيل الخزخ
فتخة األماف مغ آخخ رشة إلى 

 أياـ 7جسع السحرػؿ 
المفحة الستأخخة أك  –البياض الجؾيقى فى السانجػ كالعشب  انتخا كػمبى 6

البياض الجؾيقى فى  –السبكخة فى البصاشذ كالصساشع 
 الخزخ

أياـ مغ الخش  7الحراد بعج 
 عمى األقل

 250بايفيجياف  7
 مدتحمب

ال تقل الفتخة بيغ آخخ معاممة  البياض الجؾيقى فى القخعيات كالعشب كالسانجػ
 يـػ 14كجسع السحرػؿ عغ 

الشجكة البجرية  –تبقعات األكراؽ كأعفاف الثسار فى الفخاكلة  %50يػباريغ  8
اض الدغبى كتبقعات األكراؽ كالستأخخة فى الباذنجات كالبي

 أعفاف ثسار العشب كالبياض الدغبى –فى الفخعيات 

 

نو مغ السدتحيل كيجب التشػيو إلى حؿيقة ىامة يجب أخحىا فى االعتبار كىى أ
نجج بالسخة أية آثار متبؿية مغ  تقخيبا معاممة أي نبات بسبيج ما لسكافحة آفة معيشة ثع ال

كمع ذلظ يسكغ تقجيخ معجالت انييار السبيج عمى  .السعاممةشحا السبيج في أي كقت بعج 
، محاصيل مختمفة بجرجة كاؼية تدسح بالتشبؤ بسدتػيات اآلثار الستبؿية مشو بعج السعاممة

كمغ ثع يسكغ تحجيج مدتػيات التحسل البذخي التي تدسح بػجػد كسيات ضئيمة مغ بعس 
كقج  .د أي مشيا مع مبيجات معيشة أخخى السبيجات أثشاء كبعج الحراد بيشسا ال تدسح بػجػ 
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أضافت بأف ثبات أي مبيج عمى أك في الشبات البج كأف يدتسخ مجة كاؼية لكى يحقق 
الفاعمية كاليجؼ مشو ضج اآلفة أك اآلفات السدتيجفة كلكغ ىحه السجة يجب أال تصػؿ 

خا عمى السحرػؿ كقت الحراد. بصبيعة الحاؿ كنط تجشبا لحجكث آثار جانبية ضارة
الختبلؼ السبيجات ؼيسا بيشيا في التخكيب كمغ ثع الرفات الصبيعية كالكيسيائية 
كالبيػلػجية فإف كسية السخمفات البج كأف تختمف كتتفاكت ؼيسا بيشيا عشج الحراد ككحلظ 
تختمف سخعة تحمميا كأعسارىا الشرؽية كما يدتتبع ذلظ مغ اختبلؼ الدسشة كليحا تختمف 

بػجػدىا مغ السخمفات عمى الفاكية كالخزخاكات كالتي تعتبخ  السدتػيات التي يدسح
مدتػيات ذات أماف ندبي ال تزخ أك تحجث ضخرا مقبػة برحة اإلنداف أك الحيػاف أك 

 .األخخى  أشكاؿ الحياة

 :بعض التعريفات الخاصة بسخلفات السبيدات
 خمفات السبيجات مPesticide residues  تعشي كسية مغ السبيجات" تػجج في

اآلدمي أك الحيػاني نتيجة استخجاـ السبيجات كيتزسغ ىحا االصصبلح  الغحاء
 مذتقات السبيج ألنيا قج تكػف ذات تأثيخات تػکديكػلػجية.  كحلظ

  التشاكؿ اليػمي لمسخمفاتPesticide residue intake  تعشي كسية السبيجات
غ جخاء أكل كىزع الصعاـ السمػث بالسبيجات كيعبخ يتشاكليا الفخد يػميا م التي
  .بالسمميجخاـ/شخز يـػ عشو

 ىػ تشبػ ألقرى كسية مغ مخمفات يتشاكليا.أقرى تشاكؿ يػمى افتخاضي . 
اإلنداف يػميا بشاء عمى االفتخاضات الخاصة بالحجكد القرػى لمسخمفات في 

 كيعبخ عغ ىحا .ل فخدالسػاد الغحائية كمتػسط االستيبلؾ اليػمي مغ الغحاء لك
  .السعيار بالسمميجخاـ/ فخد

 عمى  .. يعبخ عغ التشبؤ بسدتػى السخمفات اليػمي بشاء.التشاكؿ اليػمي السحدػب
التقجيخات الدميسة لسدتػيات السخمفات في الصعاـ كاستيبلؾ الغحاء السجتسع 

  .معيغ
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 الفخد  ليا. ىػ التشبؤ عغ أقرى كسية مخمفات يتشاك .أقرى تشاكؿ يػمی محدػب
لمفخد مغ  :يػميا كتبشي عمى االفتخاضات الخاصة بستػسط االستيبلؾ اليػمي

كيؤخح في  .شازجة الصعاـ ككسية السخمفات القرػى في األجداء التي تؤكل
الحدباف عشج حداب ىحا السعيار نقز أك زيادة السخمفات نتيجة لعسميات 

 لغحائية.التجييد كالصيي كالتجييد التجاري كترشيع السػاد ا

  التشاكؿ اليػمي السقبػؿ لمسبيجAcceptable daily intake ىػ كسية السبيج التي 
، يتشاكليا اإلنداف يػميا مع الصعاـ خبلؿ فتخة حياتو دكف أف تحجث أية أضخار

كيعبخ  ،كتعتسج ىحه السدتػيات عمى جسيع الحقائق الستفق عمييا خبلؿ ىحه الفتخة
  .الجدععشيا ممميجخاـ/كجع مغ كزف 

  مدتػيات السخمفات التي التحجث أضخار كتأثيخات معاكدة ممحػضة)NOAEL (
observed adverse effect level  كىػ يعشي أعمى جخعة تعامل بيا حيػانات

بالسمميجخاـ/كجع  التجارب دكف أف تحجث أية تأثيخات سامة ممحػضة كيعبخ عشو
 .مغ كزف الجدع يػـ

  الخصخRisk يعبخ عغ التأثيخات السعاكدة التي تحجث مغ كىػ مفيـػ أحرائي 
كقج مبيغ بالرػر السصمق بسعشی زيادتو بديادة ، جخاء التعخض ألي مادة كيسيائية

في الكائشات  أي الشدبة بيغ الزخر كاألضخار، التعخيس أك الزخر الشدبي
 .السعخضة كالغيخ معخضة

 عجد كيمػجخامات الصعاـ التي .معجؿ استيبلؾ الغحاء ...  :يتشاكليا الفخد في اليـػ
 " ىي األساليب السػصى بيا مغ قبل الجيات GAPالعسميات الدراعية الجيجة." 

الخسسية السدئػلة الستعساؿ السبيجات تحت الطخكؼ العسمية عشج أي مخحمة مغ 
الغحائية  -مخاحا اإلنتاج كالتخديغ كالشقل كالتػزيع كالتجييد الخاص بالسػاد 

  .الحيػانات كالدراعية كأعبلؼ
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 تلهث الغذاء 
 بالسعادن الثقيلة
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 تلهث الغذاء بالسعادن الثقيلة
 :Pollution with heavy metalsالتلهث بالسعادن الثقيلة 

يسثل التمػث بالسعادف الثقيمو مذكمة خصيخة كحادة لسيل ىحه السخكبات لمتجسع 
كقج كاكب التصػر التكشػلػجي اليائل إسخاؼ  .كالتخاكع داخل األنطسة البيئية الحية السختمفة

ىائل في استخجاميا مسا أدى إلى زيادة اىتساـ السشطسات العاليو بالحج مغ استخجاميا 
كمغ أىع السعادف الثقيمة التي تسثل  .كإيجاد الدبل الكفيمة لمتخمز مشيا كالديصخة عمييا

 كالسشجشيد Arseinكالدرنيخ  Mercuryكالدئبق  Leadمذكمة خصيخة الخصاص 
Managanese  كالشيكلNickel  كالكادميػـCadmium. 

 :تقديم العشاصر تبعا لدسيتيا
: كيشجرج تحتيا الرػديـػ كالبػتاسيػـ كالكخبػف Non criticalغيخ حخجة عشاصخ  -1

كالبخـك كالحجيج كالبػركف كاأللػمشيـػ كالديمكػف كالشيتخكجيغ كاأليجركجيغ 
 .كاألكديجغ كالكالديـػ

 Toxic but very Insoluble :سامو كلكشيا ال تحكب أك نادرة الحكباف خعشاص -2
or very rare: كيشجرج تحتو التيتانيـػ كالباريػـ 

: كيشجرج تحتيا الكػبمت كالدئبق كالخصاص Very toxicشجيجة الدسية عشاصخ  -3
 .كالدرنيخ كالكادميـػ كالدنظ كالقرجيخ كالديميشيـػ كالفزة

 :التأثيرات التي تحدثيا السعادن الثقيلة للشظم البيئيةوفيسا يلي بعض 

 :Leadالرصاص  :أوال
يعتبخ الخصاص مغ أقجـ الفمدات التي عخفيا اإلنداف األكؿ كقج عخفو القجماء 

 الحع خبخاء صشاعة الشفط أف إضافة .السرخيػف مغ قجيع األزؿ في عيج األسخات األكؿ
كالحي يحجث في  Antiknockالخصاص إلى كقػد الديارات يعسل كعامل لسشع الفخقعة 

كىحا يعشي أف الخصاص يعسل  .العادة مع اشتعاؿ مخمػط الػقػد مع اليػاء في السحخؾ
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) ۱۷عمى رفع الخقع األككتيشی (مؿياس عجدً يسثل الخرائز السانعة لمفخقعة في الػقػد 
عمى ىيئة رابع إيثيل أك ميثيل الخصاص بكسية  كيزاؼ الخصاص عادة إلى الػقػد

كمغ الججيخ بالحكخ أف الخصاص العزػي  .جع/لتخ مغ الػقػد 0,84إلى  0,4مقجراىا 
السزاؼ إلى الػقػد يتحػؿ مع عػادـ الديارة إلى صػرة غيخ عزػية عمى ىيئة أكاسيج 

كتسثل ىحه  .ككمػريجات بخكميجات الخصاص كىي تتحػؿ في الجػ إلى كخبػنات الخصاص
كنطخا لرغخ حجع جديئاتو  .مغ مرادر تمػث اليػاء بسخكبات الخصاص ٪۱۷العسمية 

 يسكشيا أف تشتذخ كتشتقل مغ مشصقة ألخخى كلسدافات بعيجة كقج ال تتخسب إال بعج عجة
 أياـ.

، مميػف شغ في الدشو 6بشحػ  ۹۱۷۱يقجر اإلنتاج العالسي لمخصاص في عاـ 
كسا تحتػي البحار عمى الخصاص بتخكيد ، ممجع/كجع 13بشحػ كيقجر كجػده في التخبة 

ميكخكجخاـ/لتخ. كتعج صشاعة البصاريات أكبخ مدتيمظ لمخصاص  3۷۷ - ۱يتخاكح بيغ 
كيدتفاد مغ الخصاص أيزا  .٪ مغ إنتاج الخصاص العالسي50إذ تشفخد بسا يقارب مغ 

صاص كالتي تدتخجـ في إنتاج بعس السخكبات العزػية مثل رابع إيثيل كميثيل الخ 
 .كسا تدتيمظ صشاعة األصباغ كالدبائظ كسية كبيخة مغ الخصاص .لتحديغ الػقػد

  .كؼيسا يمي أىع مرادر إنبعاث مخكبات الخصاص لميػاء الجػي 

 الشدبة السئػية السرجر
 0,50 أفخاف الخصاص
 2- الرشاعو العامو

 0,43 صشاعة اثيبلت الخصاص
 0,53 احتخاؽ الػقػد العاـ

 1,60 زيػت التذحيع
 0,15 السخمفات السجنية

 94,80 احتخاؽ كقػد الديارات
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كسا تحتػي بعس مداحيق التجسيل كأصباغ الذعخ عمى ندب مختمفة مغ 
مخكبات الخصاص خاصة السرشعة في شبو القارة اليشجية (مجمة العمـػ كالتقشية يػنيػ 

عمى زيادة مدتػى الخصاص في كيداعج التجخيغ كتشاكؿ السذخكبات الكحػلية ) ۹۱۵۵
كيشتذخ الخصاص كمخكباتو إما عمى شكل تخاب أك غبار دقيق معمق في اليػاء  .الجـ

ختبلشو باليػاء أك يشتقل مع الغحاء كيقترخ التأثيخ السباشخ عغ فيتشفدو الشاس نطخا ال
ي شخيق الجمج عمى العامميغ في السشذآت الرشاعية التي تدتخجـ كسيات مشيا مثل مراف

 .تكخيخ البتخكؿ أك صشاعة البصاريات

كتطيخ مذكمة حادة في مشصقة الخميج العخبي كبعس مشاشق السذخؽ كالسغخب 
 – 4,6 العخبي كىي استخجاـ البخػر كالكحمة كيحتػي عمى ندبة مغ الخصاص تتخاكح بيغ

إلى أنو قج تع مدح شبي الربع كعذخيغ حالة تدسع  بعس الجراساتكتذيخ ، % 91،8
حاالت كفاة  4شيخة كأكضحت كجػد  ۹۳ - 6الخصاص عشج األشفاؿ ذكي أعسار بيغ 

تأخخ في الشصق) كمغ  -إنعجاـ الحخكة  -،كأ حاالت مغ األعخاض الثانػية (تخمف عقمی 
 اإلنداف إلى الججيخ بالحكخ أف التجخيغ يداىع في رفع كسية الخصاص السسترو بجدع

سيجارة في اليـػ إضافة إلى مزاره الرحية  ۲۷ممميجخاـ عشج تجخيغ ما يقارب  9,6
كسا يػجج بالػاليات الستحجة شفل بيغ كل ستة أشفاؿ مراب بإحجى درجات  .األخخى 

فخندي مراب بالتدسع  ۱۷۷تع اكتذاؼ  1980كفي عاـ  .التدسع بالخصاص
 .بالخصاص

مثل الصبلء بالسيشا عمى الدجاج أك السعادف  ىشاؾ ميغ تدبب تدسع الخصاص
كصشاعة مخكبات الخصاص كصشاعة البصاريات كبشاء الدفغ كأعساؿ الصبلء كالتغميف 

كمغ الججيخ بالحكخ أف الجراسات تذيخ إلى أف ، بالخصاص كالمحاـ كصشاعة السصاط
 كقج أكضحت .ألف شغ ۳۷۷السرانع تقحؼ سشػية مغ الخصاص في البحار أكثخ مغ 

البيانات الحجيثة أف كسية الخصاص في مياه السحيصات قج زادت بذكل مخيف في 
مخات في شساؿ السحيط األشمشصي كقج كصل  5الدشػات األخيخة حيث تزاعفت حػالي 
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متخ  ۳۳۷تخكيد الخصاص في مياه بيخكت الداحمية إلى عجة أجداء مغ السميػف عمى بعج 
جخيت في خميج تدالػنيظ باليػناف أف تخكيد سات التي أاالجر  كسا أضيخت، مغ الذاشئ

الخصاص في أندجة بعس الكائشات البحخية في السشصقة القخيبة مغ معسل إنتاج تتخإيثيل 
 .جدء في السميػف  480 – 150 الخصاص إلى

 :التدسم بالرصاص
يػجج الخصاص داخل جدع اإلنداف بكسيات ضئيمة كلحا يمـد التسييد بيغ 

كالخصاص يجخل الجدع عغ شخيق الفع كيفخز  .كالتدسع بوامتراص الجدع لمخصاص 
فيحىب ) %۳۷-1جدء مشو في البخاز كجدء آخخ عغ شخيق الكميتيغ أما الجدء السستز (

أما الخصاص السستز ، لمكبج الحي يعيجه إلى األمعاء مخة أخخى عغ شخيق سائل الرفخاء
كلحا فإف السقاديخ السسترة ، كبجخبلؿ الذعب اليػائية فيجخل لمجـ مباشخة كال يسخ خبلؿ ال

كمغ الججيخ بالحكخ أف مخكبات الخصاص غيخ ، الزئيمة قج تحجث أعخاض التدسع
ستجابة اكيتػقف أعخاض التدسع كالسخض عمى مقجار  .العزػية ال تستز خبلؿ الجمج

فعشجما يكػف األمتراص ، الذخز ليحا السخكب كعمى السجة بيغ امتراصو كاخخاجو
لفتخة شػيمة يتخسب الخصاص في األندجة العطسية كالكبج كالكميتيغ عمى  بصيئة كمدتسخ

 ىيئة ثالث فػسفات الخصاص كىػ غيخ قابل لمحكباف كبحلظ ال يدبب أعخاض تحكخ.

كيذابو تسثيل الخصاص في الجدع تسثيل الكالديـػ فالعػامل السداعجة عمى تخديغ 
) بالعطاـ تعسل بجكرىا عمى  تخديغ الخصاص كلكغ يعػد الخصاص الجيخ (الكالديـػ

السخدف لمجـ في بعس الحاالت مثل نقز اإلحتياشي بالجـ الحي يدبب تغييخ تفاعل 
 .الدػائل الجدسية
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 :أعراض التدسم بالرصاص
 -اإلمداؾ  -خط أزرؽ عمى المثة  ضيػر -نخفاض ندبة ـيسػجمػبيغ الجـ ا

ب المػف كتربب العخؽ مع قي احداس ببخكدة كشحػ  -حداس بألع حػؿ أك تحت الدخة إ
 .الرجاع كالزعف العاـ كاالـ تذشجية في السعجه -عشج بجء السغز 

 .كفي الحاالت السدمشو يراب السخيس بأنييار في قػتو كتبمج فكخي كتخمف عقمي
إنجحاب الخأس لمخمف كرعذية كصسع كقج  -كفقجاف القجرة عمى التخكيد كضعف الحاكخه 

يراب السخيس بفقجاف الشصق أك العسى كيراب بذمل في اليج اليسشى ثع اليدخى كشمل 
كىشاؾ عبلقة كاضحة بيغ زيادة تخكيد الخصاص في جدع  .السخ كمخض الكمية السدمغ

كسا أف ىشاؾ مؤشخات تػضح العبلقة بيغ تخاكع  .ييعاألشفاؿ كانخفاض مدتػى الحكاء لج
كيؤدً ، كبعس األمخاض العربية، الخصاص في األجشة كبيغ حاالت التذػه الخمقي

التعخض لمخصاص إلى كالدة أشفاؿ ناقري الػزف كذكي مقجرة ضعيفو لبلستجابو 
كحخكة  كقج يعانػف مغ سػء التشديق بيغ نذاط العيشيغ .لمسؤثخات الرػتية كالبرخية

ممميستخ  ۹۷۷۷ميكخكجخاـ/ 8-7كقج أضيخت الجراسات أف كجػد الخصاص بسعجؿ  .اليجيغ
 .جخاما ۹۱۳في دـ األـ يؤدي إلى نقز كزف الجشيغ بشحػ 

 :ويرجع سبب تأثير مركبات الرصاص الستزايد علي األطفال إلي

 اء غيخزيادة نذاط األشفاؿ كحخكتيع الجائسو مسا يديج مغ إمكانية تعخضيع لؤلجػ  -1
كسا يديج مغ فخصة استشذاقيع لكسيات كبيخه مغ الخصاص العالق في اليػاء  ةالشؿي

 .كابتبلع األتخبو السمػثو بسخكبات الخصاص

 تتأثخ أجداـ األشفاؿ نتيجة لقمة محتػاىا مغ الجـ كبتخكيدات قميمة مغ الخصاص إذ -2
ممميستخ في دـ األـ الحامل قج يؤدي إلى كالدة  100ميكخكجخاـ/ ۵-۷كجج أف تخكيد 

 ممميستخ). 100ميكخكجخاـ/ ۳۷| أشفاؿ لجييع محتػى مختفع مغ الخصاص في الجـ (

 .يعيق الخصاص نسػ خبليا السخ كباقي الخبليا العربية لجى األشفاؿ حجيثي الػالده -3
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األنديسية اليامة فقج كجج أف كتعسل مخكبات الخصاص عمى تثبيط كثيخ مغ الشطع 
كتشفح  .الخصاص في الجـ يعيق إفخاز حامس اليػريظ مسا يعخض لئلصابة بسخض الشقخس

مخكبات الخصاص داخل جدع اإلنداف عغ شخيق امتراص القشاه السعجية أك عغ شخيق 
 100 اإلستشذاؽ كيرل متػسط اإلمتراص اليػمي لمخصاص عغ شخيق الغحاء ما بيغ

 .كيكػف امتراصو عغ شخيق التشفذ أقل مغ األمتراص السعجي .كجخاـميكخ   500 –
ممميجخاـ أعمى ندبة مدسػح بيا إلمتراص مخكبات  3كقج اقتخح أف يكػف معجؿ 

ممميمتخ دـ الحج األعمى  ۹۳۷۷ميكخكجخاـ /  10كيعتبخ تخكيد  .الخصاص في األسبػع
السدسػح بو حيث أف زيادتو عغ ىحا السدتػى يؤدى إلى حجكث تجاخل بيغ الخصاص 

يسػجمػبيغ الجـ كتطيخ عمى السراب أعخاض الغثياف كالتقيؤ كآالـ البصغ كالغيبػبة ، ـك
 كالتذشجات كفقجاف الذيية كالخسػؿ الحىشي.

ممميمتخ دـ إلى فقج الجـ (األنيسيا)  ۹۷۷ميكخكجخاـ /  60-50تخكيد كسا يؤدى 
 ۹۷۷ميكخكجخاـ / ۷۷كحجكث خمل في كضائف السخ بذكل كاضح كزيادة التخكيد إلى 

 ممميمتخ دـ يؤدي إلى حجكث فذل كمػي في أداء كضائف الكمى.

بيا مسا  كتؤدي التخكيدات العالية في الجسجسة إلى تحمل األندجة الجؾيقة السحيصة
إضافة إلى إمكانية اإلصابة ببعس األمخاض  .يدبب تمف السخ برػرة مدتسخه كدائسو

 الدخشانيو كالصفخية كالتذػىات الخمؿية.

 :سبل الهقاية والعالج من خظر التدسم بالرصاص
 رتجاء مبلبذ الػقاية أثشاء الؿياـ بأعساؿ قج تعخض القائع بالعسمية لسخكباتا -1

 الخصاص.
مغ  خصار الخصاص سػاء في صػرة نذخات دكرية أك دكرات تجريبية أكالتػعية بأ  -2

 خبلؿ أجيدة اإلعبلـ.
 تصبيق أسذ كتعميسات الػقاية الرحية كالشطافة الذخرية كالكذف الجكري   -3
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الخصاص  امجاد العساؿ بغحاء غشي بالكالديـػ كمشع المبغ الحي يؤدي إلى تخديغ  -4
 .في العطاـ

 كالعػدة ألكاني الريشي.التخمز مغ أكاني الديخاميظ  -5
 .إستخجاـ كقػد خالي مغ الخصاص -6
عشج فتح صشابيخ السياه في السشازؿ البج مغ تخؾ الكسية األكلى تتجفق إلى البالػعة  -7

 حتى يتع التخمز مغ الشدبة العالية مغ تخكيد الخصاص في السياه. 
 مشع إضافة الخصاص إلى الجىاف السدتخجـ في الصبلء   -8
 Sodium الحادة يعالج السخيس بالسدتذفي بإستخجاـ مادة في حاالت التدسع  -9

EDTA  .(  (فخسيشات الرػديـػ

 :Mercuryثانيا: الزئبق 
مغ أكثخ السعادف الثقيمة سسية كأكثخىا انتذارا كيفػؽ اإلنتاج العالسي مغ الدئبق 

شغ مغ الدئبق سشػية  ۸۷۷كتمقى الرشاعات األمخيكية أكثخ مغ  .عذخة االؼ شغ سشػية
كيعتبخ الدئبق ممػثة  .شغ مغ الدئبق 50في السياه كسا تمقى الرشاعة الفخندية أكثخ مغ 

ذلظ إلنو يػجج في صػرة بخار زئبق الحي يدبب آثارة خصيخة لمجياز  اخصخ   اجػي  
كمغ أىع مرادر الدئبق الجػي ىي األصباغ كمحصات الصاقة التي تعسل ، العربي

كتعتبخ السياه ممػثة بالدئبق إذا زاد تخكيده بيا عغ الحج  .د ترشيع الدئبقبالفحع كمخاك
كقج اكتذف العمساء الفخندييغ مشح أكثخ  .جدء في السميػف  0,5 األعمى السدسػح بو كىػ

سشػات أف ندبة الدئبق تفػؽ الحج السدسػح بو في أندجة األسساؾ كالقذخيات  10مغ 
كتدداد خصػرة الدئبق حيث أف الدئبق البلعزػي ، كع مغ الذاشئ الفخندي 10عمى بعج 

يتحػؿ إلى صػرة عزػية سامة ىي ميثيل الدئبق عغ شخيق بعس الكائشات الجؾيقة 
 .كجسيع مخكبات الدئبق سامو لمكائشات الحية بتأثيخات متفاكتو .كيتخكد في الصعاـ

الدئبق غيخ  كالسخكبات العزػية أشجىا سسية كخصػرة ألف الجدع البذخي يمفع مخكبات
 العزػية عغ شخيق البػؿ.
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فقج تبيغ عشج تحميل ، لػحطت مذكمة التمػث بالدئبق في كل مكاف في العالع تقخيبا
أنو يحتػي عمى  1969بخكتيغ األسساؾ التي تع صيجىا مغ بحيخة سانت كميخ بكشجا عاـ 

كسا اكتذف العمساء الدػيدخيػف أف بحيخه ليساف بدػيدخا عاـ  .آثار ضئيمة مغ فمد الدئبق
تحتػى مياىيا عمى تخكيدات غيخ شبيعية مغ الدئبق كقج كجج أف الدئبق يتخكد  ۹۱۷۷

كقج ، برفة خاصة في السػاد العالقة كبعس الجديسات التي تخد الييا مغ مياه نيخ الخكف 
عمى الدئبق في مياه نيخ الخكف ثع اتزح عمى أف السرانع تمقي بسخمفاتيا السحتػية 

كعشج تحميل مخمفات ىحه السرانع كمياه الرخؼ ، ترل بعج ذلظ إلى بحيخه ليساف سػيدخا
كعمى الخغع  .كجع مغ الدئبق كل أسبػع ۹۷الخارجة مشيا كجج أنيا تحسل معيا ما يعادؿ 

سػاد العالقة بالساء مغ تخؽيف ىحه الكسية في مياه الشيخ ثع مياه البحيخة إال أنو كجج أف ال
كبعس الذػائب األخخى التي ال تحكب في الساء ال تتأثخ كليحا فإف تخكيد الدئبق داخل 
أجداـ األسساؾ التي تعير في ىحه البحيخه يكػف عالي مقارنة بتخكيده في الجديسات 

كفي ، كالسػاد العالقة حيث كصل التخكيد في ىحه األسساؾ أعمى مغ الحجكد السدسػح بيا
عمى ىحه األسساؾ كقج يرابػف بالتدسع  يتخحكف ا خصخ كبيخ عمى صحة األفخاد الحيغ ىح

بالدئبق كقج قامت ىيئة الرحة العالسيو بتحجيج الحج األقرى السدسػح بو لمدئبق داخل 
ممميجخاـ زئبق إسبػعية كىحا الحج يسكغ تجاكزه إذا  0,3 جدع اإلنداف بسا اليديج عمى

كقج بمغت ندبة الدئبق  .سساؾ بحيخة ليساف بدػيدخا خبلؿ أسبػعكجع مغ أ1,5تشاكؿ الفخد 
ممميجخاـ/كجع سسظ كبحلظ  1في كثيخ مغ سػاحمشا العخبية عمى البحخ األبيس الستػسط 

 ۵۷ممميجخاـ يثبت مشيا  ۳كجع في األسبػع سيؤدي إلى امتراص  ٢فإف استيبلؾ 
سشػات كالسػت  7بعج نحػ كذلظ فإف األعخاض األكلى تطيخ ، ميكخكجخاـ في األسبػع

كقج أدى إلقاء فزبلت الدئبق الرشاعية إلى السدصحات السائية  .اعام   ۳۷يتحقق بعج 
إلى زيادة ندبة الػؼيات في سكاف مشاشق نيخ دكاميذ بػاششصغ كنيخ ىػمدػف في 
نيػيػرؾ كبحيخه تػركر في شساؿ ميتذجاف لحلظ حطخت الدمصات السعشية مغ تشاكؿ تمظ 

 ك الذخب كالدباحة في ىحه السشاشق.األسساؾ أ
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 كاف مغ السعتقج أنو إذا كانت كسية الدئبق السػجػدة في مياه الرخؼ الرشاعي
ضئيمة (مخمفات مرانع التحميل الكيخبائي) كالتي ال تديج ندبة الدئبق في مياىيا عمى 

خصػرة  ممميجخاـ كاحج في كل متخ مكعب مغ ىحه السياه فإف ىحه الشدبة الزئيمة لغ تسثل
خرػصا أف ىح الشدبو ستقل كثيخا عشج تخؽيفيا بعج ذلظ ، كبيخة عمى حياة الكائشات الحية

كىحا اإلفتخاض غيخ صحيح  .بسياه الشيخ أك مياه البحيخة التي تمقى فييا ىحه السخمفات
كتقػـ األسساؾ  .لسيل الكائشات الحية إلى تخاكع كتجسع السعادف الثقيمة كمشيا الدئبق

تجسيع الدئبق عمى ىيئة (ثشائي فيشيل الدئبق الحي يختبط ببخكتيشات ىحه األسساؾ بتخديغ ك 
 بػاسصة إحجً ذرات الكبخيت.

كمغ الججيخ بالحكخ أف جسيع األسساؾ التي تعير في السجاري السائية السمػثو 
بالسعادف الثقيمة ال ترمح لئلستيبلؾ اآلدمی ميسا انخفس مدتػى السعادف الثقيمة في 

كذلظ ألف عسمية تخكيد ىحه الفمدات داخل الكائشات الحية عسمية مدتسخة كيدداد  السياه
معجؿ تخكيدىا كتخاكسيا كمسا اتجيشا إلى قسة الدمدمة الغحائية (الشباتات ك القذخيات ) 

كحتى السشاشق السشعدلة كالبعيجة عغ العسخاف مثل السشاشق ، األسساؾ ك الصيػر اإلنداف
مػث بالسعادف الثقيمة فقج كجج بأجداـ الجب القصبي كشائخ البشجػيغ القصبية تعاني مغ الت

تخكيدات ممحػضة مغ الدئبق عمسأ بأف ىحه الحيػانات تعير بعيجا عغ مرادر التمػث 
كقج أثارت ىحه الطاىخة الجىذة حيث اف السشصقة القصبية تخمػ مغ األنذصة  .السعخكفة

كقج فدخت ىحه  .كيسيائية السحتػية عمى الدئبقالرشاعية كلع تدتعسل بيا أبجأ السبيجات ال
الطاىخة عمى أساس إنتقاؿ الدئبق إلى ىحه الحيػانات خبلؿ الدمدمة الغحائية التي ال حجكد 
ليا قج أضيخت الجراسات أف األسساؾ ىي السدئػلة عغ ضيػر الدئبق في أجداـ 

بالػاليات الستحجة  الحيػانات القصبية كالجليل عمى ذلظ أف سبع البحخ في كاليفػرنيا
 األمخيكية كالتي يقترخ غحاؤىا عمى الدسظ قج أصيبت أيزا بيحا الشػع مغ التمػث.

حيث  1956كمغ الكػارث الذييخة ما حجث في خميج (ميشا ماتا) في الياباف عاـ 
كثيخ مغ سكاف السشاشق الغخبية بالخميج مع حجكث مخض غامس أصاب  ةفارؽ الحيا



)58( 

 

كشمل ، كضعف الخؤية، كعائبلتيع في صػرة خمل في الشصقالحيػانات كالرياديغ 
 .كتمف في السخاكد العربية، كتشسيل في األشخاؼ كالذفاه، عزبلت اليجيغ كاألرجل

كفي الحاالت الذجيجة يحجث تجميخ لمخبليا العربية في السخيخ كالحي يحػي 
لستػسط مسا يؤدي كسا يدبب تمف الخبليا العربية في السخ ا، مخاكد اإلتداف في االنداف

 ۳۲4إلى حجكث شمل تذشجي كغيبػبو ثع السػت. كمات حدب اإلحرائيات الخسسيو 
كقج قجرت اإلحرائيات عجد الػؼيات  .شخز ۹۲۷۷شخرا كلحق الزخر بحػالی 

ألف شخز حيث مات ما يقخب  30كالسرابيغ بسخض السيشاماتا حتى اآلف بأكثخ مغ 
كحجثت تغيخات جشيشية في بعس األفخاد. كقج تبيغ ٪ مغ األفخاد السرابيغ بالتدسع 40مغ 
سشػات مغ الجراسة أف ىحا السخض يخجع إلى أف أحج مرانع السػاد الببلستيكية  ۹۷بعج 

تخمی بسخمفاتيا مغ فزبلت سائمة في مياه الخميج كتحتػي ىحه السخمفات عمى تخكيدات 
اص التخاكسية لمدئبق داخل كنطخة لمخػ  .جدء في السميػف  0,1 ضئيمة مغ الدئبق ال تتجاكز

جدء في  50األندجة الحية فقج كصل تخكيده في أندجة بعس األسساؾ إلى حػالي 
مخه بيغ السياه السمػثة كاألسساؾ السرجر الخئيدى  ۸۷۷السميػف أي أف معامل التخاكع بمغ 

غ كمغ السثيخ لمجىذة أف نيػتغ قج أصيب بالجشػف في اآلكنة األخيخة م .لغحاء الرياديغ
عسخه نتيجة تجاكلة كتعاممو مع مخكبات الدئبق ككاف يعتقج في إمكانية الحرػؿ عمى 

كقج تػصل العمع الحجيث لتحػيل الدئبق الى ذىب بعج قحفو بشيػتخكف  .الحىب مغ الدئبق
 .فيشتج نطيخ الدئبق الحي يتحمل كيتحػؿ إلى ذىب كإلكتخكف مػجب

 :Cadmiumالكادميهم  :ثالثا
كيعتبخ ، شغ مغ معجف الكادميػـ ۹۷۷۷يقحؼ مشو في البحار سشػية اكثخ مغ 

الكادميـػ مغ أخصخ السعادف الثقيمة كيدتعسل في صشاعة الدنظ كفي صشاعة أصبغة 
السػاد الببلستيكية كالجىانات كفي شبلء الخدؼ كيترف مثل غيخه مغ السعادف الثقيمة 

كقج سبب مخضا  .شات الحية الشباتية كالحيػانيةبسيمو لمتجسع كالتخاكع داخل أندجة الكائ
ايتاً ) حيث تمقى السرانع التي تحتػي عمى  -خصيخة في الياباف ىػ مخض (ايتاً 
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الغحاء الخئيدي  -الكادميـػ بسخمفاتيا في نيخ دزيشيتا الحي يدتخجـ مياىو في ري األرز 
الػؼيات إضافة إلى  في الياباف مسا أدى إلى ضيػر ىحا السخض كضيػر مدتػى عالي مغ

 تغييخ تخكيب الجـ كفقخ الجـ (األنيسيا) كضيػر آالـ مبخحة كاضصخابات في العطاـ.

كقج ثدخب الكادميػـ  .ممميجخاـ / لتخ في السياه 10-1كتتخاكح كسية الكادميػـ بيغ 
كعشج زيادتو عغ الحجكد السدسػح بيا  .إلى السياه مغ السػاسيخ السرشػعة مغ الببلستيظ
كمغ األمثمة األخخى السعخكفة لتمػث  .يؤثخ عمى تسثيل الكالديـػ مسا يدبب ليغ العطاـ

عشجما تدخب الكادميـػ مع نفايات احج السرانع  ۹۱۵۳الساء بالكادميـػ ما حجث عاـ 
ضغط الجـ  إلى أحج انيار البخازيل مسا أدى إلى حجكث اضصخابات عربية كارتفاع في

 .ممميجخاـ کادميـػ / كجع سسظ ۳۷۷۱نتيجة زيادة تخكيده في األسساؾ حيث كصل إلى 
كسا يديج مغ فخصة استشذاقيع كسيات كبيخة مغ الخصاص العالق في اليػاء كابتبلع 

 األتخبة السمػثة بسخكبات الخصاص.

 :Copper مركبات الشحاس :رابعا

ة لتعاشي الحيػاف ألحج أمبلحو يجخل الشحاس الجدع عغ شخيق الفع كشتيج
ثع يشصمق لمجـ ، كيتع تخديشو في الكبج بتخكيد معيغ، كيتخمز الجدع ببطء مغ الشحاس

فتقجر الجخعة الدامو ، كالتدسع الحاد بالشحاس نادر الحجكث، ليحجث أعخاض التدسع
كاستسخار تعاشى الحيػاف لكسيات صغيخة مشو لفتخة  .ممميجخاـ / كيمػ جخاـ ۳۷بحػالی 

 .شػيمة يؤدي في الشياية إلى السػت

 :مركبات الزرنيخ :خامدا
ترل مخكبات الدرنيخ إلى السياه مغ السبيجات الحذخية أك مغ التدخب في بعس 

مى الحيػانات الخاؾية كتدبب سخشاف الكبج عالسرانع كىػ مغ السخكبات الذجيجة الدسيو 
ئة كقج تؤدي إلى السػت الدخيع كيختمف تأثيخ كسسية السخكبات الدرنيخية عمى كالخ 

الحيػانات باختبلؼ الخػاص الصبيعية كالكيسيائية لمسخكب السدتعسل، فالدرنيخات الثبلثية 
 .دكرا ىاما في درجة الدسيو ذكبانياكسا أف لجرجة  .أشج سسية مغ الدرنيخات الخساسية
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كبالتالي أكثخ ، ألسخع نػباف تكػف أسخع امتراصا في الجدعفالسػاد األكثخ نعػمو كا
القشاة اليزسية أك  كتحجث السخكبات تأثيخىا الداـ بعج امتراصيا في الجدع خبلؿ، سسيو
كالجخعو السسيتو مغ الدرنيخ عغ شخيق الفع تختمف حدب نػع السادة كحدب نػع ، الجمج

بدبب الذخب السدتسخ  ./ كيمػ جخاـممميجخاـ  ۹۷۷-5الحيػاف كعسػما فيى تتخاكح بيغ 
، لسياه اآلبار السمػثة بالدرنيخ إلى حجكث أضخار بالشديج العربي كالجمج كالقشاة اليزسية

كيشتج مغ السدتػى العالي  Black - Footكيشتذخ في تايػاف مخض اسػداد القجـ 
درجات مختمفة  كأقرى ؾيسة بقخية تػريػاف بالسكديظ .السخكبات الدرنيخ في السياه الجػؼية

 جدء في السميػف مغ الدرنيخ. 6-4مغ التدسع السدمغ نتيجة شخب مياه تحتػي عمى 

السعجية  الجياز اليزسىكتكػف مجسػعو مخكبات الدرنيخ مجسػعو ىامو مغ 
كبعس أفخادىا | يحقق كل الرفات السخغػبة كالسصمػب تحؿيقيا في السبيج السدتخجـ ؼيسا 

، ة كخصيخة مغ ناحية سسيتيا لئلنداف كالحيػاف كالشبات السعاملعجا أنيا تتخؾ آثارة باؾي
عشج  Arsenical compoundsكىشاؾ اعتباراف يحجداف ؾيسة الدسية لمسخكبات الدرنيخية 

 :استخجاميا في مكافحة اآلفات كىسا

  :الشدبة السئهية للزرنيخ الكلي في السركب)أ( 
تؤدي لديادة في مقجرتو اإلبادية حتى فكمسا إزدادت ندبة الدرنيخ بالسخكب فإنيا 

كلػ كاف ىشاؾ تأثيخ ساـ لمكاتيػف السعجني (مثل حالة زرنيخات الخصاص) حيث تخجع 
 سسية السخكب إلى محرمة الدرنيخات مزافا إلييا سسية الخصاص.

  :ب( الشدبة السئهية للزرنيخ الذائب في الساء)
زادت درجة سسية السخكب كأيزا  فكمسا زادت ندبة الدرنيخ الحائب في الساء كمسا

زادت درجة ؾيسة الزخر الشاتج الحي يحجث في الشبات أك الحيػاف أك اإلنداف حيث 
، تتػقف ؾيستو عمى نػعية شبيعة السخكب كحجع حبيبات الرػرة السػجػدة عمييا السخكب

كحلظ نػع ككسية األمبلح السعجنية السػجػدة ؼيو كالسػجػدة في الساء السدتخجـ في 
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كحلظ نػعية الجػ السحيط كما يحتػيو مغ غازات مثل ثاني أكديج  التخؽيف عشج الخش
 الكخبػف. كاألمػنيا كخبلفو خاصة الجػ السحيط بالبيئات الرشاعية.

 :التأثير الدام لسركبات الزرنيخ على الشبات
يجخل الدرنيخ الحائب عغ شخيق بذخة األكراؽ خرػصا في األماكغ الخؾيقة مشيا  -1

كيرعج الدرنيخ ، كقج يجخل عغ شخيق الجشػر .الدصح الدفمي لمػرقة مثل
السستز عغ شخيقيا ألعمى بيشسا الحي يخش عمى األكراؽ ال يشدؿ ألسفل كتدداد 

 الشفاذية بديادة الخشػبة في الجػ.
 يؤدى الدرنيخ تأثيخه کدع بخكتػببلزمي كتأثيخه الحاد يؤدي الى إسسخار األكراؽ  -2

خاض بحخؽ مػضعي أك مغ الحافة أك بتاكل أك تغييخ في المػف كمػتيا كتبجأ األع
كيشتذخ المػف األصفخ إبتجاء مغ مشصقة ، إلى أحسخ أك بشي أك ترغخ الػرقة

 التأثيخ ثع تدقط الػرقة. 
لػحع أف تخكيدات الدرنيخ الدامو تشذط الشبات فديػلػجية أما سخعة التشفذ  -3

ؽ ثع ترفخ األكراؽ كتدقط إذا عقب امتراص السخكب عغ شخيق األكرا فتدداد
  ٪50كانت الديادة في التشفذ اكثخ مغ 

أك الخشػبة أك الشجى كثاني اكديج الكخبػف كبعس  ـ27زيادة الحخارة عغ   -4
 مثل كمػريج الرػديـػ كل ىحه العػامل تديج إنفخاد الدرنيخ الحائب. السػاد

بػصات  8ج عغ لػحع أف الدرنيخ يتجسع في الجدء العمػي مغ التخبو ال يدي -5
 فييا تبعا لشػع التخبة مسا يؤثخ عمى خرػبة التخبة كإنتاجيا. كيثبت

  :كيسكغ أف تقدع الشباتات إلى، تختمف حداسية الشبات لمدرنيخ -6

 كالفػؿ كالخيار كالذػفاف كالخذ. حداسة جدا

 مثل الخػخ كالبخقػؽ كالكخيد كالتفاح كالكسثخى كالدفخجل، :حداسو

 الجازكف كالشخيل. :كإلى حج مامقاكمة بعس الذئ 
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تعتبخ مخكبات الدرنيخيت أشج خصخا مغ الدرنيخات عمى الشبات كحتى   -7
تختمف ؼيسا بيشيا فدرنيخات الخصاص أقل خصخا عمى نباتات الحجائق  الدرنيخات

 .مغ زرنيخات الكالديـػ

 :عهامل مرتبظة بدسية الزرنيخات وىيال

كأف  ATP( Adenosine triphosphate(أف الدرنيخات تبصل تكػيغ مادة   -1
في جدع  ATPكمغ السعخكؼ أف تكػيغ مادة ، السخكبات الدرنيخيت تأثيخا أشج

الحيػاف مغ األىسية بسكاف إلنيا تعتبخ مخازف الصاقة في الخبليا السختمفة كالجكر 
 ) Adenosine الحي تقـػ بو مخكبات الدرنيخات كالدرنيخيت ىػ أنيا تسشع فدفخة

ADP ) diphosphate  كتحػيميا الى مخكبATP.  كبتكػيغ السادة األخيخه يتع
كمشع تكػيغ ىحه ، تجسيع الصاقة البلزمة لمعسميات الحيػية السختمفة داخل الجدع

الساده ىػ إنعجاـ الحرػؿ عمى الصاقة كتعتبخ مخكبات الدرنيخ في ىحا السجاؿ 
 .مانعات تكػيغ الصاقة

) كالعسل عمى تثبيصيا SHبيا مجسػعات ( اإلرتباط باألنديسات السختمفة التي  -2
) التي ليا أىسيتيا في التأثيخ SHكىشاؾ عجيج مغ األنديسات التي تحػي مجسػعة (

مثل ديييجركجيشيد البلكتيظ كالفاجميدخكفػسفات ديييجركجيشيد كأكديجيد الديتػكخكـ 
 .كىي حداسة كميا لمسبيجات الدرنيخية

 :التخسيب الكمى لمبخكتيغ -3

درنيخية السختمفة يسكغ أف تؤدي الى تجمط كمى عشج التخكيدات العالية السػاد ال
) أيزا كلكغ بجال مغ أف تدتيجؼ مجسػعات SHكيبجك أف ىحا التأثيخ عمى مجسػعو (

خ في حفع الذكل فإنيا تدتيجؼ ركابط الكبخيت برفة عامة كالتي تقـػ بجكر كبي بعيشيا
 السسيد لسعطع البخكتيشات. األصمي

ييات تشذأ الخصػرة مغ الرػر القابمة لمحكباف في الساء كالتي تػجج بتخكيد كفي الثج
، مشخفس كلحا فسغ السحتسل أف التأثيخات الكمية عمى البخكتيغ تعتبخ غيخ ذات ؾيسو
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كيبجك أف أكديجيد البيخكؼيظ ىػ أكثخ األنديسات حداسية لمدرنيخ. كالتأثيخ الستختب عمى 
 .خكفاتيالب تثبيط األنديع ىػ زيادة مدتػى 

كتعتبخ القشاة ، عامل ذكبانياتعتسج عمى كيحكع سسية السخكبات الدرنيخية لمحذخات 
 اليزسية انػسصى مػضع التأثيخ الفعاؿ حيث يتأثخ الشديج الصبلئی بيا. 

كتذسل األعخاض في عجيج مغ الحذخات زيادة األنقداـ السباشخ بالجخعات 
 السشخفزة كتكػيغ فخاغات تتكثف كتشكسر إلى كتمة قابمة لمربغ بجرجة كثيفة. 

كقج تستج األعخاض في بعس األنػاع إلى الججار العزمى لمقشاه الػسصى عشج 
 ۵۷يتات اختداؿ عجدىا بسعجؿ ٪كمغ التغيخات التذخيحية في الييسػس .التخكيدات الذجيجة

 في بعس الحاالت أك تدداد في الحجع في حاالت أخخى.

تبجأ أعخاض التدسع الحاد لمدرنيخ عغ شخيق الفع باالـ شجيجة في السعجه يتبعيا قي 
، كشحػب في المػف كنقز في التشفذ، مدتسخ كإسياؿ كتبػؿ دمًػ ثع بخكدة في الجمج

 كالػفاة خبلؿ اياـ. كتحجث الغيبػبة، كالعصر الذجيج

 :هقف أعراض التدسم السزمن للزرنيخ على ما يأتيتت
فإف الجدع يدتصيع أف ، عشج تعاشي الحيػانات لجخعات مشخفزة أقل مغ السسيتو -1

كقج يفخز في البخاز كقج كجج ، يتخمز مغ الدرنيخ عغ شخيق الكمية كإفخازه في البػؿ
أسابيع  6-1لحيػاف يحتاج لفتخة مغ فإف ا، أنو في حالة استعساؿ أكديج الدرنيخػز

ساعات  6كقج كجج أف الدرنيخ يفخز في البػؿ بعج  .حتى يتع إفخازه تساما في الجدع
كفي البخاز لسجة ، يػما 14كقج يدتسخ في بػؿ السػاشي لسجة  .تعاشي الحيػاف لو مغ
بجخعات إال إذا أخح ، كعمى ذلظ فبل يعتبخ الدرنيخ سسة متجسعة في الجدع .يػما 70

 500كبيخة ندبية كقج كجج أف الغشع يسكغ أف يتحسل جخعات كبيخة ترل إلى 
عبلكة عمى ذلظ ، دكف ضيػر أعخاض مخضية، ممميجخاـ ۳۷۷۷كالسػاشي ، ممميجخاـ

كقج لػحع أف استسخار تشاكؿ  افإف الكسيات الرغيخة مغ الدرنيخ تديج الجدع قػة كنذاش  
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ع مشاعة ضج الكسيات الكبيخة فالسعخكؼ الجدع مشو بكسيات صغيخه يعصي الجد
 الدرنيخ حتساؿاعسػمة أف الجدع لو ما يدسى ب

يتجسع الدائج ، عشج تعاشى الحيػاف الجخعات كبيخة أكثخ مسا يسكغ أف يتخمز مشيا -2
كعشج استسخار  .كقج يفخز في المبغ، كبكسية قميمة في الكمية، خرػصا في الكبج، مشيا

فإنو يػزع جدءا مغ السخدف بالكبج إلى بعس ، نيختعاشي كسيات مشتطسو مغ الدر 
كاألضافخ كتدبب الجخعات الكبيخة تمفا ، كالذعخ، كالجمج، مثل العطاـ، األندجة األخخى 

 كضيػر الكمية بمػف أحسخ شاحب.، الجىػف الكبج

 :عالج التدسم بالزرنيخ
، الجيييجركجيشيد) السػجػدة في انديع SHمخكبات الدرنيخ تتفاعل مع مجسػعو (

كلحلظ فقج كجج أف إعصاء السراب مخکبات محتػية عمى  .مسا يعسل عمى تثبيط مفعػلو
كمغ السػاد السزادة  .كالديدتيغ لو تأثيخ فعاؿ، مادة الجمػتاثيػف  :) مثلSHمجسػعو (

حيث ، ثشائی کبخيتػز البخكبانػؿ)  BAL ( )3,2التي تعصى في حاالت التدسع مخكب 
 (يجكب) في السخكب عمى اإلتحاد بالدرنيخ لتخميز الجدع مشو.تعسل مجسػعو 

 :مركبات الفلهر :سادسا
يتع اختيار مخكبات الفمػر التي تدتعسل عمى الشباتات عمى أساس قمو نػبانيا في 

 جدء في السميػف فإنو 400كإذا استعسل فمػريج الرػديـػ أك البػتاسيـػ بتخكيد ، الساء
الميسػف الرغيخ كحخؽ القسة الشامية كفقج الكمػركفيل كنقز يدبب سقػط أكراؽ شجخ 

 حجع األكراؽ.
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كمخكبات الفمػسميكات أشج خصخا مغ زرنيخات الخصاص عمى الشباتات 
مى صػرة معمق في الساء ال يزخ بأشجار ع .. كرش فمػسميكات الرػديـػ.الخزخاء

 .كراؽ قرب الدكخرشبل لمفجاف يؤدى لحخؽ أ 16البختقاؿ بيشسا التعفيخ بسعجؿ 

كأكراؽ العشب حداسة ججا لكل مغ فمػسميكات الرػديـػ أك الباريـػ كتحتخؽ عشج 
 السعاممو بيا ككحا أكراؽ الخػخ حداسو ججة لمفمػسميكات.

رط" لمفجاف يذجع نسػ  ۹۷۷كاستعساؿ فمػسميكات الرػديـػ في التخبة بسعجؿ 
كقج يحتسمو  .رشل لمفجاف دكف ضيػر أعخاض ۲۷۷كتحتسمو الشباتات حتی  .الشباتات

كلكغ الشباتات تتأثخ بذجة عشج إستعساؿ ىحا السعجؿ مغ  .رشل ۹۷۷۷بعزيا حتی 
كذلظ ألف الفمػر يثبت بدخعة في التخبة كلكغ الفمػريجات القابمة ، زرنيخات الخصاص

عشج ، ات الخزخاءلمشػباف قاتمة لمشباتات ججا كالكيخيػليت أكثخ السخكبات أمانة عمى الشبات
 استعسالو عمييا كتميو فمػسميكات الباريـػ نطخا لتذابو خػاصيا معو.

كتتحمل فمػسميكات الرػديـػ تحمبل مائية مكػنة مخكبات قابمة لمحكباف في الساء 
 كتزخ ىحه الشػاتج بالشباتات الخزخاء كتؤدي إضافة الجيخ إلى اإلقبلؿ مغ كسية الفمػر

 .الحائب

 :سلهب التأثيرأ
السعخكؼ أف سسيو الفمػريج تكػف عمى ججر الخميو عغ شخيق تخسيب محتػيات 

كتؤثخ الفمػريجات عغ شخيق السعاممة السػضعيو عشجما يحاؿ  .ججر الخمية مغ الكالديـػ
 .كذلظ باإلضافة إلى الدسيو عغ شخيق السعجه .بيغ الحذخات كبيغ ابتبلع الساده الدامو

الخبليا الصبلئية لؤلمعاء الػسصى تسثل أقرى كيبجك أف التأثيخ الداـ عمى 
كلحا ، يسكغ أف تحجد بجرجة أقل، التخكيد مػضعی عاؿ بيشسا التأثيخات السسيتو استجابو

فإنو يرعب تحجيجىا كيبجك أف األعراب أقل حداسيو لمفمػريجات كلػ أف ىحا الخأي 
 .يزاد الخأي القائل بالتأثيخ عمى ججار الخميو
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ييات أف أعخاض الدسيو عغ شخيق الفع ضعف تمظ الشاشئة عغ كقج لػحع في الثج
التأثيخ السباشخ عمى القشاة اليزسية البصشية السعػية (القئ كاإلسياؿ ) كتمظ التي تشذأ مغ 
امتراص الفمػريجات كتػزيعيا برفة شاممو (التقمرات كإنخفاض ضغط الجـ) كيبجك أف 

 .التأثيخ األخيخ ىػ الحي يؤدي لمسػت
لفمػريجات معقجات مع عجد مغ األنديسات التي تجخل السعادف في تخكيبيا كتكػف ا

كيذسل ذلظ األنديسات التي تحتػي عمى الحجيج كالكالديـػ كالسغشديػـ كتذسل ، كتثبيصيا
األنديسات التي تحتػي عمى السغشديػـ مجسػعو أنديسات الفػسفاتيد كالفػسفػريميد 

phatases  &Phosphorylases –Phos ) كعمى كجو الخرػص أنديعATP-
ase (كالفػسفاتيدات القمػية أقل مغ الحامزية في ىحا الرجد. 

 :كمغ األنديسات التي تتأثخ بسخكبات الفمػر األنديسات اآلتية
Succinic dehyrogenase - Catalase , enolase , Cytochrome Oxidase - 
Peroxidase 

 :كلكشيا أقل تأثيخا مثل، تخكيبياككحلظ األنديسات التي تحػي السعادف في 
Uricase , Carbonic anhydrase كاألنديسات السختدلة لمشتخات. 

ميظ يتكػف داخمية بسعاممو الفيخاف عغ شخيق جكيخى البعس أف حامس الفمػرك 
كليذ لمفمػريجات تأثيخ  .الفع بفمػريج الرػديـػ كبحا فإف السخكب يؤثخ عغ ىحا الصخيق

ضار عمى اإلنتقاالت العربية عبخ الخبليا العربيو نتيجة لقجرة مخكبات الفمػر عمى 
كلسا كانت ميكانيكيو تػليج التيارات  .عغ شخيق تثبيط األنديع السحمل لو ATPحفع ماده 

باضية الى العربيو في السج باال تتأثخ بسخكبات الفمػر فإنو يسكغ أف تعدي التأثيخات األنؿ
الفمػريجات عمى ىحه الثجييات الى الشقز في الصاقو نتيجة التأثيخ السذي عمى  تحجثيا

كبالخغع مغ التأثيخ السشذط لمتخكيدات السشخفزة مغ الفمػريجات عمى  .تسثيل الكخبػىيجرات
ساؿ القمب إال أنو تقمل القابمية إلستخجاـ الجمػكػز كاإلنتفاع باألكدجيغ أك القجره عمى إستع

 .البيخكفات
كقج يكػف مغ السحتسل أف الفمػر يؤدي دكره السعخكؼ بثبيط الفػسفاتيد مع األخح 
في األعتبار أف تخسيب الكالديـػ أكال بفعل الفمػريجات كعامل أساسي يشذأ عشو نقز ىحا 

كلػ أنو قج يبلحع في بعس الحاالت أف تأثيخات الفمػريجات عمى القمب تذبو  -العشرخ 
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ادة الكالديـػ مسا يجعػ إلى القػؿ بأف تخسيب الكالديـػ عمى غذاء الخميو أعخاض زي
في حيغ يديج تخكيد الكالديـػ العالى مغ معجؿ  .يؤدي إلى زياده مػضعيو لمكالديـػ

األنؿباض فإف الفمػريج كحجه يغيخ مجى األنؿباض كلحا، فإنو يعتقج أف تجخل مخكبات 
مغ الكالديـػ الستاح  يتو) عمى كفاATPمخکب (الفمػر يؤدي إلى الحيمػلة دكف حرػؿ 

كعسػما  .كىي ميكانيكية أخخى في أسمػب سسيو ىحه السخكبات، لو كالحي ال غشي لو عشو
 .مػؿ) 0,1يتػقف األنؿباض كمية عشج استخجاـ تخكيدات عاليو مغ ىحه الفمػريجات (

لرػديـػ ممميجخاـ/كجع عشج تعاشي فمػريج ا ۳۷۷في الفئخاف  LD50تبمغ ؾيسو 
ممميجخاـ/كجع مع الكخبػليت  ۹۲۷۷۷ك، ممميجخاـ/كجع مع فمػسميكات الرػديػـ ۹۳ہك

 .كالحي يعتبخ أكثخ السبيجات الحذخية أمانة لمثجييات
كتتمخز أعخاض التدسع الحاد السخكبات الفمػر في تمف شجيج لؤلندجة السخاشية 

كقي كإسياؿ كدكار ثع ، كزيادة المعاب كآالـ في السعجه، السبصشو لمجياز اليزسي
كيحجث السػت ، ثع نقز سخعة التشفذ، كشحػب أك صفخه، إختبلجات شبيية بالرخع

 .نتيجة لمفذل في عسمية التشفذ أك ىبػط في القمب
كبالشدبو لمتدسع السدمغ يتع تخديغ الفمػريغ الحي يسترو الجدع في األندجة 

 كيحتاج الجدع لفتخه .دف عميياكاألسشاف كال يعخؼ عمى كجو التأكيج الرػرة التي يخ
كعشجما يختفع التخكيد بجرجة ال تحصسيا  .شػيمو حتى يتذبع الييكل العطسى بالفمػريغ

 :فإنو يشصمق في صػره حخه محجثة أعخاض التدسع التاليو، األندجة
 .مذاكل فى األسشافأ. ضيػر 

 كسيػلة كدخىا. ، كضعف العطاـ، ب. فقج الذييو
 ت. إفخاز الفمػر في البػؿ كالمبغ. 

 .ث. عبلج التدسع بالفمػر
يبلحع مغ أعخاض التدسع الدابقة أنيا نتيجة عجـ انتطاـ انفخاد الكالديـػ في 
الجدع حيث يعسل الفمػريغ الحخ عمي تخسيب الكالديـػ عمي حالة فمػريج الكالديـػ كلحلظ 

 ػريغ.الفم يعصي ماء الجيخ كسادة مزادة لمتدسع لتخسيب
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 Contamination of foods :يةذتلهث األغ
يحجث التمػث لمسػاد الغحائية سػاء كانت نباتية اك حيػانية سائمة أك صمبة 
بالسيكخكبات سػاء كانت في حالة مػاد خاـ أك اثشاء مخاحل االنتاج كالترشيع كسا قج 

كعسػما تختمف انػاع ، كالتجاكؿ أك التخديغيحجث ايزا بعج االنتاج كخبلؿ عسميات الشقل 
السيكخكبات السمػثة كأعجادىا تبعا لشػع السادة كشخيقة انتاجيا كتجاكليا ككحا درجة العشاية 

 .الرحية خبلؿ كل ىحه السخاحل

قج تكػف ، مدببة ليا تغيخات، تختبط السيكخكبات بكل أنػاع األغحية التي نتجاكليا
 .تكػف غيخ مخغػب فيياكقج ، تمظ التغيخات مفيجة

، استخجاـ السيكخكبات في إعجاد كتجييد بعس األغحية، فسغ الشػاحي السفيجة
كفي انتاج ، كفي صشاعة األلباف الستخسخة كالجبغ، كالسخبػزات كانتاج البخكتيغ السيكخكبي

مسا ، تمػيث السيكخكبات لؤلغحية، السخمبلت كالسذخكبات الكحػلية كمغ الشػاحي الزارة
، كسا تشتقل بعس السيكخكبات السخضية عغ شخيق األغحية، تحمل الغحاء كفداده يدبب

 .أك تريبو بتدسسات غحائية، فتدبب أمخاضا لمسدتيمظ

ىسا صفتاف متبلزمتاف تعبخاف عغ صبلحية الغحاء  الغحاءإف سبلمة كجػدة 
يستو لبلستيبلؾ البذخي، كخمػه مغ عػامل الزخر، ككحلظ عغ مجى صفاتو التخكيبية كؾ

التغحكية كتقبل السدتيمظ لو. كعادة تعتبخ األغحية غيخ صالحة لبلستيبلؾ البذخي في 
 الحاالت التالية: 

 إذا كانت ضارة بالرحة
 إذا كانت ممػثة بسيكخكبات أك شفيميات مغ شأنيا إحجاث مخض لئلنداف؛ -1

 إذا كانت ممػثة بسػاد سامة تمحق ضخرة برحة اإلنداف؛ -2

 .إشعاعية بسدتػيات تفػؽ الحجكد القرػى السدسػح بياإذا كانت ممػنة  -3
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إذا احتػت عمى مػاد ممػنة أك حافطة أك أية مػاد اخًخ مزافة محطػر  -4
استعسالياء اك احتػت عمى تمظ السػاد السزافة السدسػح استعساليا كلكغ بكسيات 

 تفػؽ الحجكد القرػى السدسػح بيا؛

عمى الشدب السقخرة أك بذكل يدتحيل  إذا مدجت باالتخبة أك الذػائب بشدبة تديج -5
 تشقيتيا مشيا؛ 

إذا كانت ناتجة مغ حيػاف نافق أك مغ حيػاف مخيس بأحج األمخاض التي تشتقل  -6
 إلى اإلنداف؛

إذا عسل في إعجادىا أك في تقجيسيا شخز مراب بأحج األمخاض السعجية التي  -7
ف حامبل تشتقل عجكاىا إلى اإلنداف عغ شخيق الغحاء أك الذخاب، أك كا

 لسيكخكباتيا ككانت ىحه األغحية عخضة لمتمػث؛

 إذا كانت عبػاتيا أك لفائفيا تحتػي عمى مػاد ضارة بالرحة.  -8

 إذا كانت فاسدة أو تالفة
إذا تغيخ تخكيبيا أك تغيخت خػاصيا الصبيعية مغ حيث الصعع أك الخائحة اك  -1

 السطيخ نتيجة لمتحمل الكيسيائي أك السيكخكبيػلػجي؛
 ف فييا يخقات أك ديجاف اك حذخات اك فزبلت أك مخمفات حيػانية؛إذا كا -2
 إذا انتيى تاريخ صبلحيتيا لمتدػيق السجكف عمى البياف السمرق عمى عبػاتيا.  -3

 إذا كانت مغذهشة
 إذا كانت غيخ مصابقة لمسػاصفات السقخرة؛ -1
 إذا خمصت أك مدجت بسادة أخخى غيخت مغ شبيعتيا أك جػدة صشعيا؛ -2
جدئيا أك كميا عغ إحجى السػاد الجاخمة في تخكيبيا بسادة أخخى تقل إذا استعيس  -3

 عشيا جػدة؛
 إذا ندع جدئية أك كمية أحج عشاصخىا؛  -4
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إذا كانت فييا أية مػاد ممػنة أك حافطة أك إضافات أخخى غيخ ضارة بالرحة لع  -5
 تخد في السػاصفات السقخرة؛

 إذا قرج إخفاء فدادىا أك تمفيا بأي شخيقة كانت؛ -6
ا كاف فييا جدئيا أك كميا عشاصخ غحائية نباتية اك حيػانية فاسجة، سػاء كانت إذ -7

 عشاصخ مرشعة أك غيخ مرشعة، أك إذا كانت ناتجة مغ حيػاف مخيس أك نافق
إذا كانت البيانات السػجػدة عمى بصاقات عبػاتيا تخالف حؿيقة تخكيبيا، مسا  -8

عتبخ الغر ضارة بالرحة يؤدي إلى خجاع السدتيمظ أك اإلضخار الرحي بو؛ كي
إذا كانت السػاد السغذػشة أك السػاد التي تدتعسل في الغر ضارة برحة 

 اإلنداف، كإذا انتيت فتخة صبلحيتيا لمتدػيق.

 تلهث األغذية من السرادر الظبيعية -أ
Contamination of Foods from Natural Sources 

 .تمػث الشباتات أثشاء كجػدىا بالحقل -1
 .خيق الحيػانات كالحذخاتالتمػث عغ ش -2
 .التمػث مغ غحاء الحيػاف كالشبات -3
 .التمػث مغ التخبة -4
 .التمػث مغ السياه -5
 .التمػث مغ اليػاء -6
 التمػث مغ مياه السجاري. -7
 .التمػث مغ االنداف -8
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 تلهث األغشية أثشاء التداول والترشيع -ب 
Contamination During Handling and Processing 

الخزخكات بالشقع في الساء الى تػزيع التمػث السيكخكبي  تؤدي عسميات غديل -1
يقل ىحا األثخ إال استخجاـ السػاد السصيخة في ماء  جسيع اسصحيا كال مىع

 الغديل.
يل تؤدي عسميات تجاكؿ األغحية الى حجكث أضخار في اندجتيا الخارجية مسا يد -2

  .دخػؿ التمػث الدصحي الى داخل األندجة كيدخع مغ الفداد
 ػى ً استعساؿ أجداء متحممة مغ الفػاكو في اثشاء العريخ الى زيادة السحتيػد -3

 .السيكخكبي لو كيدخع مغ الفداد
جر ا قج تكػف األجيدة كاألدكات السدتعسمة في الشقل كالتقصيع كالتخديغ كالتعبئة مر -4

 .خصيخا لمتمػث ما لع تعامل معاممة خاصة لمتخمز مسا بيا مغ ميكخكبات
فاف األندجة الجاخمية لمحبيحة الدميسة تكػف خالية مغ السيكخكبات بالشدبة لمحـػ  -5

التمػث عادة يأتي مغ مرادر خارجية أثشاء الدمخ كالغديل كالتجاكؿ كسا  كلكغ
  .التمػث اثشاء تقصيع األحذاء الجاخمية كاألمعاء الغشية بالسيكخكبات ياتي الييا

لخارجية غشية بالسيكخكبات بالشدبة لؤلسساؾ فسغ السعخكؼ أف الصبقة المدجة ا -6
كتشتقل ىحه  .تمػث قػارب الريج كايجً كمبلبذ الرياديغ كادكات الريج كىحه

السيكخكبات الى اندجة الدسظ اثشاء التشطيف كسا كجج أف فتح األسساؾ كتشطيفيا 
قبل التخديغ يؤدً الى تقميل مجة الحفع ألف السيكخكبات السػجػدة في األحذاء 

 أندجة الدسكة. -جسيع  الجاخمية تشتذخ في
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 Food Spoilageفداد األغذية 
يحجث فداد األغحية نتيجة االنديسات الجاخمية لمغحاء أك لمسيكخكبات أك األثشيغ 
معا كتشقدع األغحية بالشدبة لقابميتيا لمفداد الى ثبلثة أقداـ أغحية ثابتو أك غيخ قابمة 

مثل الدكخ كأغحية متػسصة القابمية لمفداد مثل البصاشا كالبصاشذ كالمفت كأغشية  لمفداد
سخيعة الفيباد مثل المحـػ كاألسساؾ كالمبغ كتتػقف فبخعة الفداد كشبيعتو كنػع البكتخيا 
السفيجة عمى جسمة عػامل مشيا تخكيب الغحاء كالسحتػى السائي لو كاألكدجيغ كالحسػضة 

 ۔:السيكخكبي الفدادالتمػث ك مغ أنػاع كدرجة الحخارة كمجى 

 األغذية الخامفداد  -أ
 الحبػب كمشتجاتيا تستاز بخشػبة مشخفزة لجرجة تسشع الفداد السيكخكبي كلكغ إذا -1

. أرتفعت الخشػبة فميا تفدج بػاسصة الفصخيات غالبا كاذا زادت الخشػبة تشذط البكتخيا
 .أنػاع البكتخياكسا يفدج الخبد بػاسصة فصخيات العفغ كبعس 

 الذخبات كالسخبات السحتػية عمى ندبة عالية مغ الدكخ التفدج إال بػاسصة أنػاع -2
  .)Osmophilicخاصة مغ السيكخكبات التي تتحسل األسسػزية (

 الخزخكات الػرؾية تفدج بػاسصة االنديسات أك السيكخكبات كتذجع عسميات تخديشيا -3
 ف الفدادإلمدكجة كبالشدبة لمخزخكات الجرنية ففػؽ بعزيا عمى نسػ البكتخيا السحجثة 

  .يكػف بصيئا كيبجأ مغ الخارج حيث تجخل السيكخكبات بعج خجش القذخة الخارجية

 األندجة الجاخمية لمفػاكو خالية مغ السيكخكبات لػجػد القذخة التي تحسييا كيبجأ التمػث -4
 .ييا الخسائخ ثع البكتخيااد بفصخيات العفغ يمديبجأ الف عغ شخيق جخح القذخة كعادة ما

 المحـػ أيزا سخيعة الفداد بػاسصة السيكخكبات مغ الخارج لمجاخل لخمػ األندجة -5
 الجاخمية مغ السيكخكبات كتداعج عسميات الفـخ كالتقصيع عمى سخعة فدادىا كالفداد
 عادة يكػف بػاسصة البكتخيا السحممة لمبخكتيشات كيكػف مرحػبا بخكائح كخيية تحت

 .ـ عمى درجات حخارة مشخفزة تحجث لو لدكجةػ البلىػائية كعشج تخديغ المحالطخكؼ 
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 بالشدبة لمبيس فإف ميكخكبات التعفغ يرعب دخػليا كيحجث الفداد عادة عمى شكل -6
  .تحمل لمبخكتيغ مرحػبا بخكائح كخيية كقج يدػد المػف 

 دجة الخارجيةبالشدبة لؤلسساؾ فأف السرادر الخئيدية لمسيكخكبات فييا ىي الصبقة الم -7
الفداد كيتع فدادىا بػاسصة أجشاس  سخيعةكالخياشيع كاألمعاء كاألسساؾ 

Flavobacterium  ،Pseudomonas  ،Achromobacter ,  كيتسيد فداد
األسساؾ بخكائح كخيية مسيدة كحجكث تمػف كتدنخ. كاألمداؾ عسػما أسخع فدادا مغ 

 .الستعادؿ pHكاؿالمحـػ لسحتػاىا العالي مغ اإلنديسات كالجىػف 

 ب( فداد األغذية السعلبة:
إذا كانت السعاممة الحخارية السدتخجمة  Canned foodsتفدج األغشية السعمبة 

أما بالشدبة  التعؿيعغيخ كاؼية لقتل السيكخكبات القادرة عمى الشسػ بعج إتساـ عسميات 
تكػف عخضة لمفداد ) فإنيا في ىحه الحالة تشؽيذمحكسة القفل ( لؤلغحية السعمبة غيخ

 ۔:كتشقدع أنػاع الفداد في األغحية السعمبة الى

 Flat sour :الفداد الحامزى السدتهى أو السدتتر -1

 Bacillusيحجث ىحا الفداد بػاسصة بكتخيا محبة لمحخارة السختفعة اختيارا ىي 
)thermoacidurans ( B. coagulans  كجخاثيع ىحه البكتخيا شجيجة السقاكمة لمحخارة

كقج سسی ىحا الفداد بيحا االسع نطخا ألف ىحه البكتخيا التكػف غازات فبل يحجث أي تغيخ 
صحيا مدتػيا كلكغ تتكػف حسػضة داخل العمبة لحا سفي شكل العمبة الخارجي كيطيخ 

 فبليسكغ الحكع ليا مغ الخارج.

٢-  ً  Swelling Spoilage :الفداد الغاز

 Thermophilic anaerobesيحجث بػاسصة بكتخيا الىػائية محبة لمحخارة 
كىحا السيكخكب  Clostridium thermosaccharolyticumكيدسى السيكخكب السدبب 
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مسا يدبب انتفاخ العمبة كيسكغ مبلحطة التغيخ في شكل الصبة  CO2 , H2 يكػف غازات
 .مغ الخارج بديػلة

  Sulphite Spoilage (Stinker)الشتنالفداد الكبريتى  -۳

 Desulfotomaculumكيحجث نتيجة لشسػ بكتخيا محبة لمحخارة متجخثسة الىػائية 
nigrificans  تشتجH2S كحيث أف ىحا الغاز يحكب في الساء فبليحجث انتفاخ في العمبة. 

) كيكػف لػف الغحاء FeSمع حجيج العمبة كيكػف كبخيتػر الحجيج األسػد ( Sكيتفاعل 
 Hأسػد كذك رائحة كخيية 

 Putrefaction :التعفن -4
تحجثو بكتخيا محبة لمحخارة الستػسصة متجخثسة الىػائية تعفشية تابعة لمجشذ 

Clostridium مثل   C. butyricum , C. sporogenes كيتسيد الغحاء السعمب
 .بخائحة كشعع غيخ مقبػليغ كتكػف غازات

  Food Poisoningالتدسم الغذائي :رابعا
يشتج مغ تشاكؿ غحاء يحتػي عمى كيساكيات ، التدسع الغحائي ىػ مخض فجائي

أك نباتات كحيػانات مديمسة (كبعس أنػاع عير ، أك مبيجات، کالدرنيخ كالخصاص) سامة
 أك سسػـ ميکخكبية.، الغخاب كبعس السحاريات كاألسساؾ)

تشاكلػا ، بيغ مجسػعة كبيخة مغ األفخاد، يطيخ فجأةكيستاز التدسع السيكخكبي بأنو 
 مع حجكث إضصخابات غالبا ما تكػف في الجياز اليزسي.، الغحاء العاـ

بل قج يحجث التدسع مغ ، كال تقترخ مدببات التدسع السيكخكبي عمى البكتخيا
ىي نػاتج ، التي يكػنيا السيكخكب Toxinsكالسدسػـ ، فصخيات أك شحالب أك بخكتػزكا

نػعيغ مغ  كىشاؾ .كأغمبيا عبارة عغ بخكتيغ أك عجيج الببتيجات، ثانػية لؤليس الغحائي
 :الدسـػ السيكخكبية

  Exotoxinsسسهم خارجية  -1
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كيتدبب التدسع عغ كجػد التػكديغ نفدو ، كىحه السدسـػ تفخز خارج السيكخكب
 .كالتدسع العشقػديكسا في حالة التدسع البػتػليشی ، في الغحاء كليذ السيكخكب)

 Endotoxinsسسهم داخلية  -۲

نتيجة تعاشي  التدسعكيحجث ، كىحه الدسـػ تتكػف كتبقى بجاخل السيكخكب
حيث يتكاثخ السيكخكب بأمعاء ، Infectionأي حجكث عجكى ميكخكبية ، السيكخكب حيا

محجثة ، تشصمق مشو التػكديشات الجاخمية، كبعج مػت السيكخكب كتحمل خبلياه، السراب
 :كذلظ كسا في حالة التدسع بالدالسػنيبل كمغ اىع التدسسات الغحائية ما يمي، التدسع

 Staphylococcus food poisoning :كروبات العشقهديةالتدسم بالسي -1

 Enterotoxinيتدبب ىحا التعسع عغ نسػ ميكخكبات تشتج تػکديغ خارجی معػي 
نتيجة لتعاشي غحاء محتػى عمى  دسعالتكيحجث  Staphylococcusكتدببو مبللة مغ 

ساعات مغ تعاشي الغحاء كيتع الذفاء في  3التػكديغ كتطيخ األعخاض بعج حػالى 
أياـ كالتحجث كؼيات مغ ىحا التسيسع. كاألعخاض عبارة عغ ارتباكات  3خبلؿ يـػ الى 

معػية مرحػبة بقيء كاسياؿ كمغز كىحا الشػع مغ التدسع مشتذخ ججا كيحجث كثيخا في 
حفبلت الجساعية كيختمف األفخاد في حاميتيع لمتػكديغ فيشاؾ أفخاد التطيخ عمييع ال

األعخاض اذا أكمػا كسيات متػسصة مغ الغحاء السحتػى عمى التػكيغ بيشسا تطيخ 
األعخاض عمى البعس اآلخخ كالسيكخكب مشتذخ في اليػاء كفي الدكر كاألنف كعمى 

 التجاكؿ. الجمج كبحلظ يشتقل لمغحاء بديػلة أثشاء

 Botulism :التدسم البهتذهليشی -٢

كيػجج  Clostridium botulinumكيتدبب عغ تػکديغ خارجي يفخزه ميکخكب 
السيكخكب في األغحية السعمبة اذا كانت السعاممة الحخارية غيخ كاؼية لحلظ فأنو يذتخط في 

لقتل جخاثيع ىحا  التجاري العطيع أف تكػف درجة الحخارة كالسجة السدتخجمة كاؼية التعؿيع
يحجث نتيجة إلفخاز السيكخكب  التدسع، السيكخكب كسا يسكغ أف يشسػ في الدجق كالمحـػ
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لتػكديغ خارجی فی الغحاء كتأثيخ التػكديغ أساسا يكػف عمى الجياز العربي كتطيخ 
تحجث  ساعة كتبجأ بالذعػر بالتعب كدكار الخأس كصجاع كغالبا ال 36-12األعخاض بعج 

معػية ثع تحجث صعػبة في البمع كالشصق كالشطخ ثع يحجث شاؿ الجياز اضصخابات 
أياـ فيشاؾ احتساؿ  10أياـ إذا عاش السخيس أكثخ مغ  8-1التشفدي كتحجث الػفاه بعج 

% مغ السرابيغ كيشتذخ ىحا " التدسع نتيجة لعسميات التعميب 65لمذفاء كالػؼيات حػالى 
ت الحخارة غيخ كاؼية لقتل جخاثيع السيكخكب السشدلي لؤلغحية كالتي تكػف فييا درجا

 .السدبب لحلظ

  .Salmonella food poisoningالتدسم بالدالسهنيال:  -٣

عمى عكذ نػعى التدسع الدابقيغ فاف السيكخكب السدبب ليحا التدسع يفخز 
تػکديشا داخميا لحلظ البج مغ تعاشي الغحاء السحتػى عمى السيكخكب ليحجث التدسع أي 

ىػ  السدببكالسيكخكب ، كليذ تدسع حؿيقي infectionأف التدسع يحجث نتيجة العجكى 
 ,S.enteritidisلمحيػانات أماما مثل التي تدبب أمخاضا  Salmonellaنػع مغ اؿ

S.murium   كمجة الحزانة الصػيمة ىحه تسيده  ساعة 24-12كاألعخاض تطيخ بعج
عغ صجاع كىبػط كقذعخيخة مع قيء عغ التدسع بالسيكخكبات العشقػدية كاألعخاض عبارة 

ياؿ كحسى خؽيفة كيدتسخ السخض مغ يػميغ إلى عجة أسابيع كىػ أقل انتذارا مغ إسك 
  التدسعككجػد السيكخكب الحي في الغحاء ضخكرة لحجكث  .التدسع العشقػدي

 Food-borne diseases األمراض التي تشقليا األغشية:
عغ شخيق األغحية الرمبة كالعائمة بسا في ، تشتقل بعس السيكخكبات السسخضة

التيفػد كالكػليخا  :كمغ أمثمة ىحه األمخاض، فتدبب أمخاضا لمسدتيمظ، ذلظ الساء
 .كالجكسشتاريا

، الفيخكسات السدببة لبعس االضصخابات السعػية، كسا يشتقل عغ شخيق األغحية
فقج تشقل األغحية بعس ، كباالضافة الى ذلظ، كشمل األشفاؿ، كااللتياب الكبجي الػبائي
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اف كالجيج، مثل البخكتػزكا، Food - borne animal parasites الصفيميات الحيػانية
 الكبجية كاالسصػانية كالذخيصية.

نذأت صشاعات ججيجة استخجمت فييا السيكخكبات ، الثانيةكأثشاء الحخب العالسية 
 Chemotherapeuticالنتاج مػاد تدتعسل كعبلج کيسيائی ، مغ بكتخيا كفصخيات

agents ،كاآلف فقج أصبح الكثيخ مغ األمخاض ، مثل السزادات الحيػية كاليخمػنات
 .كذلظ بفزل استخجاـ تمظ السزادات، السعجية تحت الديصخة

كمشح بجأت محاكالت االنتاج التخسيخى لمسزادات الحيػية بإنتاج البشدميغ في أكائل 
فقج أخحت تكشػلػجيا التخسخات في التصػر السدتسخ كبذكل ، األربعيشات مغ القخف الساضي

كتقجـ شخؽ عدؿ كإنتخاب ، ةكقج شسل ذلظ التصػر تحديغ البيئات السدرعي، سخيع
كانتاج ، كتصػر شخؽ التخسيخ باستخجاـ السدارع السغسػرة، الدبلالت السيكخكبية السشاسبة

 .كتصػر شخؽ استخبلص كتشؿية نػاتج التخسخ، أجيدة التخسيخ السدكدة بكل كسائل التحكع

ك مجي تأثيخ ، أف تثيط، أك تقتل األحياء السجيخية، دتصيع السزاداتتك 
ؼبعزيا يؤثخ عمي ميكخكبات محجدة ك تدسي مزادات ، دات في تممظ يختمفالسزا

كالبعس االخخ يؤثخ عمي انػاع ميکخكبية   spectrum  Narrow  ذات مجاؿ ضيق
  Wide (Broad) spectrum متعجدة ك تحسي مزادات ذات مجاؿ متدع

 Bioassays :استخدام السيكروبات في التقديرات الحيهية
تدتخجـ السيكخكبات إلجخاء اإلختبارات ، سػاء الكسية أك الشػعية، التقجيخاتفي ىحه 

مثل تمظ التقجيخات الخاصة بتقجيخ الفيتاميشات كاألحساض األميشية ، الحيػية السصمػبة
 .كالسزادات الحيػية
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 السراجع
 أوال: السراجع العربية

جاؿ ): أكال في م۹۱۱4إدارة األغحية كالعقاقيخ السدتيمكيغ رسالة (أيمػؿ / سبتسبخ  .1
 . ۳۷۷۱مايػ  12التكشػلػجيا الحيػية الصساشع السدػقة ندخة محفػضة 

رادؾ ىػؿ  -ـ). التدسع الغحائي. مصابع جامعة بغجاد . ۹۱۷۱خمف صػفي الجليسي ( .2
جار العخبية ال اإلشعاع كالحياة. تعخيب دمحم الجارهللا كعادؿ الذػيخ .ـ). ۹۱۵۲(

 لمسػسػعات ، بيخكت.
  ـ). الحخب ضج التمػث. دار السعارؼ، القاىخة .۹۱۷۵رجب سعيج الديج ( .3
 -ـ). صحة البيئة عمع ناشیء. مؤسدة نػفل ، بيخكت . ۹۱۵۲سسيخ خميل الخػري ( .4

عيغ  ـ). صحة البيئة في الجكؿ الشاسية . مكتبة۹۱۷۷(کساؿ الجيغ حكيع كأميغ محدغ 
 .شسذ

عجيجة الفيتاميشات لمحرة السعجلة كراثيا عغ شخيق التقػية البيػلػمغ «شايدتا نقفي، كآخخكف. .5
أبخ  27الدػيجاء مع ثبلثة مغ الفيتاميشات يسثمػف ثبلثة متسيدة السدارات األيزية 

 .۳۷۹۲أغدصذ  26. ندخة محفػضة ۳۷۷۱
 . تمػث األغحية بالفصخيات كالدسػـ الفصخية. الجكرة 1990بج الخحسغ البشا .عسخك ع .6

 يػليػ إلى 14التجريبية لسفتذي األغحية باليسغ السػفجيغ مغ مشطسة األغحية كالدراعة .
 جامعة االسكشجرية.  -. كمية الدراعة  63 - 54أغدصذ: 

 Penicilliumاسصة الجشذ .الدسـػ الفصخية السشتجة بػ 1997عسخك عبج الخحسغ البشا . .7
كعبلقتيا بعمـػ األغحية : استعخاض مخجعی . مؤتسخ االسكشجرية الثالث لصـػ كتكشػلػجيا 

 ججاكؿ. باإلضافة لتدع 29 -16مارس ، السجمج األكؿ :  3 - 1األغحية 
. أىع الدسـػ الفصخية السدببة لمتدسع الغحائي. السؤتسخ  1999عسخك عبج الخحسغ البشا . .8

الثاني لتصبيق التكشػلػجيا الحجيثة في الرشاعات الغحائية مغ أجل إنتاجية عالية  الجكلي
 .144-117يػنيػ ، اإلسكشجرية :  3-1 99كبيئة آفمة بجػدة الغحاء

العمػـ  ـ). تمػث اليػاء، مرادره، أخصاره، شبلنو . دار1974فيسي حدغ أميغ ( .9
 لمصباعة كالشذخ، الخياض. 
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