
الملوثات الكٌمائٌة والحٌوٌة المترسبة فً 

   اللحوم وتأثٌرها على صحة اإلنسان
 

 



   

 مقـدمــــة
 العالم العربً غنً بالثروة الحٌوانٌة•

معدالت اإلنتاج ودرجة التعاون والتنسٌق بٌن •
 الدول العرٌٌة ضعٌفة

 اإلعتماد على اإلستٌراد من دول العالم•

 اإلستٌراد غٌر المنظم وغٌر المحكوم•

دول الوطن العربً سوق للكثٌر من المنتجات •
 وغٌر صالحة لألستهالكاللحوم متدنٌة الجودة 



 اللحوم

 اللحوم من أكثر المواد الغذائٌة إستهالكاً وأعالها سعراً •
 قٌمتها الغذائٌة العالٌة وتوفرها وطٌب مذاقها–

 :خطورة اللحوم•

 وسط لنمو الكائنات الدقٌقة الممرضة–

 حاملة للمواد الكٌماوٌة او الملوثات الحٌوٌة –

 :دور المجتمعات والحكومات•

 التوعٌة ومراقبة األسواق –

 إصدار التشرٌعات –

 الرقابة تؤدي إلى انخفاض فً وجود المواد الضارة فً اللحوم–



 التلوث  من المراعً و مٌاه الشرب  والجو•

 محفززززاات النمززززو واألدوٌززززة البٌطرٌززززة تسززززتخدم علززززى نطززززاق •
 تجاري كبٌر  

 المزززززواد الضزززززارة تترسزززززب فزززززً اللحزززززوم والشزززززحوم والكبزززززد •
 والكلٌة والمخ

 تصنٌع اللحوم بصورة غٌر سلٌمة ٌعرضها للتلوث•

 اعداد اللحومتدخل الملوثات إلى دورة •

 اإلنسان ٌكون عرضة لمخاطر صحٌة•

 مخاطر تلوث لحوم الحيوانات



 التوسع الصناعي والزراعي
 :القطاع الاراعً•

 استخدام المخصبات واألسمدة والمبٌدات–

 :القطاع الحٌوانً•

 إستخدام سالالت عالٌة اإلنتاجٌة–

 أنظمة اإلنتاج المكثف–

 استخدام مواد عالجٌة للمحافظة على صحة الحٌوان  –

 إستخدام مواد محفاة لنمو الحٌوان –

 :القطاع الصناعً•

 التلوث البٌئً–
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 المنتجات الحيوانيةفي أنواع ملوثات 

 :الملوثات•

 مواد تدخل على اللحوم قبل أو بعد الذبح وتجهٌاه –

 :ملوثات اللحوم ومنتجاتها•

 (Biological Contaminates)الملوثات البٌولوجٌة –

 (Chemical Contaminates)الملوثات الكٌمٌائٌة –

 (Natural Toxins)السموم الطبٌعٌة –

 (Radioactive Contamination)التلوث اإلشعاعً –



 (Biological Contaminates) الملوثات البيولوجية

 البكتٌرٌا والفطرٌات والهرمونات ومضادات الجراثٌم -

 اللحوم من الحٌوانات المعدلة وراثٌاً -

 الهرمونات )ملوثات تدخل جسم الحٌوان قبل الذبح -

 (ومضادات الجراثٌم

 (البكتٌرٌا والفطرٌات)ملوثات تصٌب الذبائح –

 ملوثات تضاف أثناء التصنٌع –

 :  خطورة الملوثات–

 السرطنة •

 التأثٌر على أنظمة الجسم •

 تلف فً الكلى والكبد والرئة والجهاا العصبً•



تم حظرها فً الكثٌر من دول العالم ولكن الكثٌر منها مااال •
 مستخدماً بصورة غٌر قانونٌة

 كالهرمونات الذكرٌة واألنثوٌة  إصطناعٌةمواد طبٌعٌة أو •

 تستخدم لرفع نسٌة اللحم الصافً وتخفٌض الدهون•

 تسربها فً اللحوم •

 تستخدم مضادات الجراثٌم لمقاومة األمراض وتحفٌا النمو  •

 :ترسباتها ضارة خاصة إذا•

 لم ٌتم اإللتاام بالجرعات الصحٌحة •

 أو فترة اإلنسحاب قبل الذبح •

 Growth Promotants  محفزات النمو

 

 



 الهرمونات
 

 إستخدام الهرمونات تجارٌاُ منذ منتصف القرن الماضً •

 لاٌادة معدالت الوان ونسبة اللحم وتقلٌل الدهون –

 الهرمونات الذكرٌة واألنثوٌة الطبٌعٌة والمصنعة–

واإلستروجٌنات ( التستوستٌرون والترونوبالن)األندروجٌنات –
البروجسترون )والبروجٌنات ( األسترادٌول والاٌرانول والهكسوسترول)

 (والملٌنجسترول

 رواسب فً اللحوم•

 الحظر على االستخدام •

 وصول اللحوم الملوثة لضعف الرقابة•

 .لحوم الدواجن والماعا والضأن المحلً والمستورد –
  . ومنتجاتهااللحوم –

     



 Antimicrobialالمضادات الجرثومية 

 :تستخدم بكثرة خاصة تحت أنظمة اإلنتاج المكثف للحٌوان•

 للسٌطرة على األمراض –

 تحفٌا النمو وتحسٌن تحوٌل الغذاء –

 قتل البكتٌرٌا الضارة فً األمعاء  –

 المضادات الحٌوٌة •

البنسلٌن واألمبٌسٌلٌن واألموكسٌسٌلٌن والستربتوماٌسٌن والنٌوماٌسٌن •
 والجٌنتاماٌسٌن والكلورومفٌنٌكول والتتراساٌكلٌن واألوكسٌتتراساٌكلٌن

مثل السلفامٌثااٌن والسلفامٌرااٌن  (Sulfonamides)مركبات السلفا •
 والسلفاداٌااٌن والسلفاقواندٌن وغٌرها

الناٌتروفٌورااون والنٌتروفٌورانتون  (Nitorfurans)النٌتروفٌرونات •
 والفٌورااولدٌن

   (Anti-fungal)مضادات الفطرٌات •

 (Anthelminthics)مضادات الطفٌلٌات الداخلٌة •



 الحقن أو فً ماء الشرب أو تخلط مع العالئق•

 تترسب فً اللحوم•

 (الكلورومفٌنٌكول)تلٌف الكلٌة أو الرئة أو القلب –

 (التتراساٌكلٌن)ٌترسب فً العظام واألسنان –

 ٌؤدي إلى الفشل الكلوي–

 تسبب السرطان–

 ظهور أنواع مقاومة من البكتٌرٌا–

 (:Withdrawal Period)فترة اإلنسحاب أو األمان •

 ٌجب مراعاتها وتتراوح بٌن أٌام إلى أسابٌع –

 ٌوماً للهرمونات 90أٌام للتتراساٌكلٌن و 7–

 Antimicrobialالمضادات الجرثومية 



تولد البكتٌرٌا = االستخدام غٌر المرشد لمضادات الجراثٌم •
 المقاومة لألدوٌة

البكتٌرٌا تطور أنظمتها الدفاعٌة فتصبح ممانعة للمضادات •
 الحٌوٌة

 ٌرفع من كلفة العالج •

ال تستجٌب البكتٌرٌا للمضادات مثل السل والجمرة الخبٌئة •
 والبروسٌال والكلوسترٌدٌا 

آثار للتتراساٌكلٌن والفلوروكونولٌن تجاوات الحدود –
من اللحوم فً السعودٌة % 30المسموح بها فً أكثر من 

 ( 1999و حمٌدة 1999الغامدي، )

أثار لمضادات الجراثٌم فً لحوم الدجاج والماعا والضأن –
 المحلً والمستورد  فً سلطنة عمان

 Antimicrobialالمضادات الجرثومية 



 تسبب االستخدام الاراعً مقاومة ضد الجراثٌم

اسززززززتخدمت كمحفززززززا  جمٌع المضادات فانكوماسٌن

للنمززززززو حتززززززى عززززززام 

1997 

, جزززززروح واصزززززابات معدٌزززززة

 20,000السزززبب فزززً مزززوت 

 شخص ف السنة

جنتاماٌسٌن و , بنسلٌن انتٌروكوكاس

 فانكوماسٌن

سززالالت مززن الززدواجن 

وجززززززدت فززززززً بززززززراا 

 االنسان 

اصززابة المحالززب والتهززاب فززً 

الغشزززززززاء الزززززززداخلً للقلزززززززب 

 واتهاب السحاٌا

, امبسززززززززززززززززززززززززززززززززززلٌن DT104سالمونٌال 

, سترٌبتوماٌسززززززززززززززززٌن

, كلورامفٌنكزززززززززززززززززززززول

 تٌتراسززززززززززززززززززززززززززززٌكلٌن 

 وسالفونامدٌا

 تسمم غذائً المحٌط المائً

ارٌثرومٌسززززززززززززززززززززززززٌن  كامباالباكتر

 وتٌتراسٌكلٌن

االسزززززززززززززززززززززززتخدامات 

 الاراعٌة

 تسمم غذائً

E.Coli  مجموعزززززززززززززة مزززززززززززززن

المضزززززززززززادات مثزززززززززززل 

 امبسٌلٌن و ترمثوبرم

اصززززززززابة حٌوانززززززززات 

 المارعة

 تسمم غذائً

  Currie, 2006 :المصدر



 منعت برٌطانٌا استخدام التٌتراساٌكلٌن والبنسلٌن كمحفا للنمو 1970

 منعت السوٌد استخدام محفاات النمو 1986

1997 
اوصزززت منظمزززة الصزززحة العالمٌزززة بتقلٌزززل مزززن االسزززتخدام المكثزززف لالمضزززادات 

 الجرثومٌة وفً االخص كمحفا للنمو

 avoparcinمنعت الدول الوربٌة استخدام  1997

 توقف طوعٌا مربً الحٌوانات فً النروج من استخدام محفاات النمو 1998

1999 
 منعت الدول االوربٌة استخدام  

virginiamycin, bacitracin, spiramycin and tylosin 

 منعت سوٌسرا استخدام محفاات النمو 1999

 منعت الدنمارك استخدام محفاات النمو 2000

 اوصت منظمة الصحة العالمٌة بعدم استخدام اي مضاد جرثومً كمحفا للنمو 2000

 منعت الدول االوربٌة من استدام كل انواع محفاات النمو 2006



 Microbial contaminationالتلوث بالمٌكروبات 

ٌتم التلوث اللحوم فً المسالخ أو أثناء النقل والتواٌع •
 والتقطٌع 

أثناء السلخ بمخلفات الكرش واألمعاء ومن أٌدي العمال •
 وطاوالت التقطٌع وأدواته

 :بطرٌقٌن رئٌسٌن التسمم الغذائً تسبب المٌكروبات •

 (السالمونٌال)ت حتوي على المٌكروبالحوم تتناول –

التً تفراها المٌكروبات ( التوكسٌنات)بواسطة السموم –
 تلوث األغذٌة المعلبة 

 رائحة كرٌهة •

بسبب الغاا الذي تنتجه  البكتٌرٌا  انتفاخ العبواتو•
 الالهوائٌة



   (Microbial contamination)التلوث بالمٌكروبات 

 :أنواع البكتٌرٌا المسببة للتلوث•

 بكتٌرٌا السالمونٌال•

 فً اإلنسان من حاالت التسمم % 50كثر من أ–

   اللحوم تلوث التربة والمٌاه –

 :االستافٌلوكوكسأو  المكورات العنقودٌةبكترٌا •

 تنتج السموم–

 تقاوم الحرارة العالٌة ً سمومها–

 :بكتٌرٌا إي كوالي•

 من أكثر الملوثات للحوم إذ تنتقل من العمال–

 تعٌش فً مجاري األنف واألمعاء وعلى الجلد–

 ٌجب فحص أدوات وطاوالت المسالخ–

 وأٌدي العمال  



تؤثر الملوثات الباكتٌرٌة والفطرٌة على عمر اللحوم  •
 :  التخاٌنً وسالمتها للتناول البشري

 معاملة الحٌوانات قبل الذبح –

 كمٌات البكتٌرٌا التً ٌتعرض لها الحٌوان –

 نوعٌة التخاٌن–

التجفٌف والتملٌح ٌجعلها أكثر عرضة للتلوث من •
 التجمٌد

ٌجب فحص عٌنات من هذه المنتجات المحلٌة •
 والمستوردة بعمل ماارع وتعداد للبكتٌرٌا والفطرٌات

 (Staphylococcus)تلوث ببكتٌرٌا الستافٌلوكوكس •
فً اللحوم المجمدة  (Pseudomonas)والسودومونس 

 والمحفوظة

   (Microbial contamination)التلوث بالميكروبات 
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 Chemical Contaminatesالملوثات الكيميائية 

 

 :من أخطر الملوثات للحوم•

 آثارها تبقى لفترات طوٌلة فً اللحوم –

 (الحرارة العالٌة أو لفترات طوٌلة)ال ٌاٌلها الطهً –

 التوسع الصناعً والاراعً الكبٌر •

 المواد الكٌمٌائٌة تستخدم المنال –

 المنظفات والمطهرات واٌوت التشحٌم والمعادن الثقٌلة–

 المعادن واألمالح واألحماض واألسمدة والمبٌدات –
 تلوث اللحوم من الصرف الصحً•

 المطر الحمضً•

 تلوث مٌاه الشرب •

 تتلوث اللحوم خالل عملٌات التصنٌع والتعبئة والتغلٌف •



 Pesticidesالمبٌدات 

 :مواد كٌمٌائٌة تستخدم فً مقاومة آفات وتشمل عدة أنواع•

 (Insecticides)الحشرات بٌدات م–

 (Fungicides)الفطرٌات  بٌداتم–

 (Nematocides)النٌماتودا  بٌداتم–

 (Herbicides)الحشائش الطفٌلٌة  بٌداتم–

 (Rodentcides)القوارض  بٌداتم–

 تبقى فً التربة لعدة سنوات•

 للحومتنتقل إلى النبات ثم لإلنسان من خالل تناوله •

 من الحبوب المنتجة فً العالم تستخدم كعلف حٌوانً% 40•

 بقاٌا كثٌر من هذه المبٌدات فً اللحوم ومنتجاتها•

من عٌنات البول والدم البشرٌة المفحوصة تحوي % 100فً الوالٌات المتحدة •
 بعض آثار المبٌدات الحشرٌة



أهم المركبات المستخدمة فً المبٌدات المركبات الكلورونٌة •
 العضوٌة والفسفورٌة العضوٌة

 تتراكم فً جسم الحٌوان خاصة فً الدهون•

 تؤثر على الجهاا العصبً والهضمً والتناسلً •

 تضعف الخصوبة وتتسبب فً تشوه األجنة •

الكبد تصاب بالكثٌر من اإلضرار من تناول اللحوم الملوثة •
 (التلف والتلٌف الكبدي)

 السرطانوتسبب تترسب الملوثات فً المخ والكلً •

 المركبات الفسفورٌة العضوٌة سامة جداً  •

 Pesticidesالمبٌدات 



 Fertilizersاألسمدة 

 استخدام األسمدة فً اإلنتاج الاراعً •

 اٌادة اإلنتاج الاراعً لمقابلة احتٌاجات الغذاء لألعداد البشرٌة المتااٌدة•

 العضوٌة ال توجد بكمٌات كبٌرةاألسمدة •

 (النٌتروجٌن والفسفور والبوتاسٌوم)بكمٌات كبٌرة تستخدم األسمدة الكٌمٌائٌة •

 ومن ثم اإلنسانتلوث التربة والمٌاه ثم الحٌوان •

 الروث الحٌوانً وبقاٌا الصرف الصحً الصلبة تتلوث بالمواد الضارة•

 التلوث بالمعادن الثقٌلة•

حٌث وجد آثار لهذه المادة فً لحوم ومنتجات  (Butyltin)التلوث بالبٌوتاٌلٌن •
 األسماك وكذلك لحوم الدواجن والدجاج الرومً



الصناعات الحدٌثة تلوث التربة والماء والهواء بالعدٌد •
 من المعادن الثقٌلة 

مٌاه شرب الحٌوانات و تلوث مخلفات الصناعة –
 األسماك

تلوث الهواء بعوادم السٌارات ومداخن المصانع –
 خاصة الرصاص

 مخلفات التعدٌن–

 مخلفات الصرف الزراعً –

 لعلف الملوثامن اللحوم تترسب المعادن الثقٌلة فً •

 تتراكم فً الكبد والكلً والمخ والعظام والعضالت•

 ٌصاب اإلنسان من جراء تناول لحوم الحٌوانات الملوثة•

 ٌصاب اإلنسان بالتسمم الحاد : التلوث العالً•

 المستوٌات قلٌلة ٌصاب بالتسمم المزمن •

 وتناوله ٌؤدي الى الفشل الكلويلها تأثٌر تراكمً •

 Heavy Metals المعادن الثقيلة



  :األكثر عرضة للتلوث بالمعادن الثقٌلةاللحوم •
لحوم الحٌوانات التً تتغذى على المراعً –

 الملوثة 

 المعروضة مع الباعة  اللحوم–
 (ٌستخدم الرصاص فً الحام)للحوم المعلبة ا–

 (:Mercury)الائبق •

 األسماك -ٌوجد فً المٌاه ذات التصرٌف السٌئ –

 (:Arsenic)الارنٌخ •

 من أخطر الملوثات لشدة سمٌته –

 ٌستخدم فً تصنٌع المبٌدات –

 ٌسبب ضرراً للكبد والكلى–

 (:Lead)الرصاص •

ٌسبب التلوث العالً الموت بٌنما ٌتراكم المعدن –
 فً العظام وٌصٌب الجهاا العصبً

 Heavy Metals المعادن الثقيلة



 (:Copper)النحاس •

 ٌستخدم فً صناعة المبٌدات–

 ٌضاف أٌضاً لألعالف الحٌوانٌة –

التلوث غالباً ما ٌنتج عن النشاطات التعدٌنٌة خاصة –
 عند التصرٌف السٌئ 

 ٌؤدي التسمم إلى تلٌف الكبد والكلً–

 (:Cadmium)الكادمٌوم •

 فً صناعة المبٌدات واألصباغ–

ٌمكن أن ٌتراكم فً أنسجة الحٌوان واإلنسان خاصة –
 الكبد والكلى مما ٌسبب الفشل الكلوي

إذا تم تصرٌفه فً المٌاه ٌتراكم فً األسماك واألحٌاء –
 المائٌة األخرى

 (Manganese)والمنجنٌز  (Zink)الزنك •

غالباً من التعدٌن مما ٌلوث المٌاه والتربة وٌنتقل –
 بالتالً إلى لحوم الحٌوان

•  

 Heavy Metals المعادن الثقيلة



 

تركٌز الرصاص والكادمٌوم والزنك والنحاس و  •
المنجنٌز والحدٌد فً العضالت والكبد والكلً والقلب 

 والطحال أعلى فً المناطق الصناعٌة من الرٌفٌة 

 :الدول األوروبٌة •

معدل التناول الٌومً اآلمن للرصاص لإلنسان –
ملٌجرام  0.06ملٌجرام والكادمٌوم حوالً  0.43

   (Niemi et al. 1991)فً الٌوم 

النحاس والزنك فً كبد وكلً ولحوم األبقار –
 (Lopez Alonso et al, 2000)األسبانٌة عالٌة 

 تركٌزها أكبر خالل الشتاء–

ٌجب فرض القوانٌن وتنفٌذها لمراقبة مستوٌات –
 المعادن الثقٌلة فً اللحوم

 Heavy Metalsالمعادن الثقيلة 



 Dioxin الدٌوكسٌن

ٌعتبر الدٌوكسٌن من أخطر الملوثات التً تهدد صحة •
 البشر الٌوم 

 ٌنتج عن كثٌر من الصناعات واسعة االنتشار فً حٌاتنا •

 ٌستخدم فً تصنٌع العدٌد من المبٌدات •

 ٌنتج من المحارق للتخلص من النفاٌات خاصة البالستٌكٌة •

 صهر المعادن •

 تبٌٌض الورق باستخدام الكلور•

قد تسبب التسمم الدٌوكسٌن فً السنٌن الماضٌة بكوارث •
 (1999كارثة الدٌوكسٌن فً بلجٌكا عام )بٌئٌة 

 نسبة عالٌة من الدٌوكسٌن فً  غذائنا الٌوم•



الندوة العلمية حول اللحوم بين اإلنتاج والرقابة 

 ليبيـــا -جامعة الجبـــل الغربي   -والتداول    

 (1995)معدالت الدٌوكسٌن فً األغذٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

Chart from Arnold Schecter et. al., Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 63:1-18]  

Note: freshwater fish were farm-raised on a diet of meat, which is why they show the highest dioxin 

levels in this study.  
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 Dioxin الديوكسين

 :تكمن خطورة مركبات الدٌوكسٌن فً التالً

و ٌمكن أن تصل ( سنوات 7-6)درجة ثبات عالٌة •
 لحوالً عشر سنوات

 تترسب فً اللحوم  والدهون•

 تتحد مع المواد الطبٌعٌة الموجودة فً التربة والماء•

ال تتحلل مركبات الدٌوكسٌن إلى فً درجة حرارة •
 عالٌة

 ٌترسب فً لحوم األسماك بمعدالت عالٌة جداً •

ٌنتقل إلى حٌوانات اللحوم إذا استخدمت األسماك فً •
 العالئق 

ٌسبب سرطان فً الجهاا الهضمً واللمفاوي الثدي •
 والبروستاتا وسرطان الدم

ٌسبب العقم فً الرجال والنساء وتشوه األجنة •
 والجهاا العصبً والمناعً وسلوك األطفال



 Flavours, Salts and المنكهات واألمالح واألحماض

Acids 

تتلوث اللحوم أثناء عملٌات التحضٌر والتصنٌع •

 والحفظ باألمالح واألحماض 

 تستخدم كمنكهات ومواد حافظة•

 (الكلورٌن كلورٌد الصودٌوم والنترات)األمالح •

حمض األسكوربٌك وحمض )األحماض •
 (األرٌثروبٌك

ٌستخدم حمض األسكوربٌك وأمالحه من الصودٌوم •
 كمادة مضادة للتأكسد 

بالرغم من أنه ال ٌوجد دلٌل على تسببه فً مضار •
ٌجب التأكد على عدم زٌادة مستواه فً اللحوم 

 (كجم/ملجرام 500)المحفوظة مثل اللنشون 



والصودٌوم نٌتراٌت  (NaNO3)الصودٌوم نٌترٌت •
(NaNO2)  

توجد فً اللحوم المصنعة مثل السالمً والنقانق –
 والببرونً والبولونا 

 :تضاف إلى اللحوم لسببٌن هما–

 للحفاظ على اللون الوردي •

 (Botulism)مقاومة البوتٌولوام •

 أنها مادة مسرطنة من الدرجة األولى •

لمستهلكً % 67ارتفعت نسبة سرطان البنكرٌاس •
 اللحوم المصنعة مثل النقانق 

تسبب سرطان البنكرٌاس والثدي والبروستاتا •
 والقولون وأورام المخ سرطان الدم

عند الهضم تتحول إلى نٌتروسامٌن وهو المادة •
 المسرطنة 

 Flavours, Salts and المنكهات واألمالح واألحماض

Acids 



 Natural Toxins السموم الطبيعية

ٌنتج التسمم بتناول اللحوم الملوثة بالسموم الفطرٌة أو •
التً تفرزها بعض  (Mycotoxins) المٌكوتوكسٌنات

 Aspergillus)أنواع الفطرٌات مثل االسبرجلس 
flavus ) والفٌوزارٌوم واألفالتوكسٌن(Aflatoxins) 

 أخطرهذه السموم األلفاتوكٌسن•

تتواجد فً العالئق مثل كسب بذرة القطن وتتأثر به الدواجن •
 ألنها ال تستطٌع التخلص من السموم  

 +  )األفالتوكسٌن  منأربعة أنواع •
(B1,B2,G1,G2 نواتج التمثٌل الغذائً من نوعٌن اخرٌن

 توجد فً المنتجات الحٌوانٌة  M1,M2) )داخل الجسم 

فً حلٌب األبقار التً تتغذي علً عالئق  M1 ٌفرز ال  •
محتوٌة علً السموم مما ٌمكن نقله إلى العجول الرضٌعة التً 

 ٌؤكل لحمها

األفالتوكسٌن ذو سمٌة عالٌة ٌؤدي اللتعرض لجرعات أعلى •
ملجم الً التسمم الحاد بٌنما التعرض لجرعـــات 6000 من 

 أقل ولمرات عدٌدة إلى تسمم مزمن

 األفالتوكسٌن ٌسبب سرطان الكبد•



 Radioactive Contaminationالتلوث اإلشعاعً 

ٌستخدم اإلشعاع لتعقٌم الكثٌر من المنتجات •
الغذائٌة ومنها اللحوم ومنتجاتها المختلفة وخاصة 

 ضد بكتٌرٌا الكلوسترٌدٌم واللسترٌا

 تعتبر هذه الطرٌقة آمنة نوعاً ما•

ٌجب الحرص على استخدام الجرعات اإلشعاعٌة •
المناسبة لهذا الغرض ونوع اإلشعة حتى ال ٌتضرر 

 اإلنسان من تناول اللحوم 

 تستخدم أشعة غاما لتعقٌم منتجات اللحوم •

ٌستخدم كاشف اإلشعة لقراءة مستوى اإلشعاع فً •
 (كاشف أشعة غاما وجٌجر مٌللر)اللحوم 

 

                                       

  
 

 



 Packing التعبئــة

ٌمكن أن تكون التعبئة وسٌلة لتلوث اللحوم •
 :ومنتجاتها لذلك ٌجب مراعاة اآلتً

 تصنع من مادة غٌر ضارة صحٌاً –

ٌجب الحرص عند استخدام العبوات البالستٌكٌة –
 والورقٌة المعادة اإلستعمال

ٌفضل أن تكون العبوات مفرغة الهواء غٌر –
منفذة للماء وأن تكون مانعة للتأكسد وال تتأثر 

 بظروف النقل والتخاٌن والتبرٌد والتجمٌد

فً اللحوم المعلبة فٌجب الحرص عند استعمال –
 اللحام بالرصاص وذلك لسمٌته الشدٌدة

ٌمكن أن تتسبب العبوات البالستٌكٌة فً التسمم –
 بالداٌوكسٌن



 التوصيات
حتمالٌة لوجود لحوم ملوثة بمخلتف المواد الخطٌرة والمحظورة فً اهناك •

 مختلف أنحاء الوطن العربً

زٌادة كفاءة  اإلنتاج والتنسٌق بٌن دول العالم العربً فً مجال إنتاج وتسوٌق •
   ومراقبة اللحوم

 :ٌوصى بشدة تكوٌن جهاز رقابً عربً لٌقوم باآلتً•

 مراقبة ملوثات المنتجات الحٌوانٌة –

 تحدٌد مواصفات المنتجات المسموح باستٌرادها وتداولها–

 تحدٌد طرٌق التحالٌل العلمٌة المناسبة لكل فحص–

 إصدار لوائح بضوابط وعقوبات للمخالفٌن–

 رفع الوعً بٌن المستهلكٌن عن خطورة تلوث اللحوم على صحة اإلنسان –

 عدم استخدام المكثف لألدوٌة ومحفزات النمو•

 وإلزام المربٌن باإللتزام بفترة االنسحاب الببٌطرٌة مراقبة المنتجات •

 تشجٌع البحوث والدراسات فً هذه المجاالت•


