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مقدمـــــــة        مقدمـــــــة        

 أو أكثر في  أو أكثر في %%  ٥٠٥٠ وقد تصل إلى    وقد تصل إلى   %%  ٣٠٣٠ الغذاء عالمياً أكثر من  الغذاء عالمياً أكثر من فواقدفواقد
بعض الدول الناميةبعض الدول النامية

  ٥٥ في المنتجات الزراعية والغذائية تصل إلى أكثر من    في المنتجات الزراعية والغذائية تصل إلى أكثر من   الفواقدالفواقدقيمة قيمة 
المنظمة العربية للتنمية  المنظمة العربية للتنمية  ( ( مليارات دوالر في منطقة الشرق األوسط  مليارات دوالر في منطقة الشرق األوسط  

))الزراعية الزراعية 
طرق الحفظ والنقل والتداول والتخزين طرق الحفظ والنقل والتداول والتخزين  (  ( الفواقدالفواقديمكن تقليل هذه يمكن تقليل هذه 

))المناسبة المناسبة 
طرق الحفظ التقليدية وخاصة استخدام المواد الكيميائية أصبح معرضاً    طرق الحفظ التقليدية وخاصة استخدام المواد الكيميائية أصبح معرضاً    

للشكوك والتساؤالت حول عالقة هذه المواد بصحة اإلنسان   للشكوك والتساؤالت حول عالقة هذه المواد بصحة اإلنسان   

  )  )التشعيعالتشعيع( ( التفكير في طرق بديلة التفكير في طرق بديلة 



 وسيلة جديدة ؟    وسيلة جديدة ؟   التشعيع  التشعيع  هل تقنية هل تقنية 

بدأت كفكرة لحفظ األغذية منذ أكثر من ستين عام               بدأت كفكرة لحفظ األغذية منذ أكثر من ستين عام               
مرت بتجارب بحثية ودراسات مستفيضة لم تحظ بها أي                       مرت بتجارب بحثية ودراسات مستفيضة لم تحظ بها أي                       

طريقة من طرق الحفظ األخرى    طريقة من طرق الحفظ األخرى    

مستخدمة في أكثر من أربعين بلداً في العالم               مستخدمة في أكثر من أربعين بلداً في العالم               

غير مطبقة في الدول العربية باستثناء سوريا ومصر                      غير مطبقة في الدول العربية باستثناء سوريا ومصر                      

مشكلة وعي المستهلك         مشكلة وعي المستهلك         



التشعيع  التشعيع  تقنية تقنية 

 (  ( مشعة مشعة     نظائر  نظائر      منمن  إما   إما     المؤينة   المؤينة     األشعة األشعة   استخدام   استخدام     هوهو  التشعيع    التشعيع    
    كميات   كميات       تنتج    تنتج      أجهزة  أجهزة    من من     أو أو   )   ) 137137-- والسيزيوم        والسيزيوم       6060--الكوبالت      الكوبالت      
  معجالت    معجالت      تدعى تدعى   السينية      السينية        األشعةاألشعة  أو أو     اإللكترون   اإللكترون     أشعة أشعة   من من   محكمة   محكمة   

  وذلك وذلك   Electron Beam AcceleratorsElectron Beam Accelerators    اإللكترون   اإللكترون   
 .  . األغذية  األغذية      لمعالجة   لمعالجة   

  مثل  مثل    المؤينة    المؤينة      غير غير   باألشعة  باألشعة      مقارنةمقارنة  عالية    عالية      طاقة  طاقة    المصادر  المصادر    جميع   جميع       تنتج    تنتج    
  الطاقة   الطاقة     أنأن  إالإال  الراديو    الراديو      وموجات     وموجات         والميكرويف      والميكرويف          الضوء   الضوء       أشعةأشعة

  الذيالذي  المستوى    المستوى        منمن  أقل   أقل     تكون  تكون    المصادر  المصادر    هذههذه    بواسطة   بواسطة     المنتجة    المنتجة    
 .  . مشعة مشعة   مواد مواد     إنتاج   إنتاج     إلىإلى  يؤدي يؤدي 





   األغذية   األغذية  تشعيع تشعيع تطبيقات   تطبيقات   

: : التعقيم      التعقيم      . . ١١

 من األدوات     من األدوات    %%    ٥٠٥٠ حالياً لتعقيم أكثر من             حالياً لتعقيم أكثر من            التشعيع    التشعيع      ـ يستخدم     ـ يستخدم   
الطبية المستخدمة في الواليات المتحدة األمريكية                   الطبية المستخدمة في الواليات المتحدة األمريكية                   

  ـ أغذية االستخدامات الحربية            ـ أغذية االستخدامات الحربية          

))ليست على نطاق تجاري            ليست على نطاق تجاري            ( (   ـ لحوم معقمة        ـ لحوم معقمة      

رواد الفضاء   رواد الفضاء         #       # 

المرضى ناقصي المناعة          المرضى ناقصي المناعة                #       # 



 األغذية  األغذية تشعيع تشعيع تابع تطبيقات   تابع تطبيقات   

: : البسترة     البسترة     . . ٢٢
( (   ـ تأخير الفساد في بعض األغذية الطازجة سريعة الفساد                 ـ تأخير الفساد في بعض األغذية الطازجة سريعة الفساد               

. . . . . ) . . . . . ) األسماك والدواجن         األسماك والدواجن         

  ـ تخفيض عدد األحياء الدقيقة في البهارات             ـ تخفيض عدد األحياء الدقيقة في البهارات           

  ـ القضاء على الطفيليات            ـ القضاء على الطفيليات          

  ـ إطالة فترة صالحية الفواكه            ـ إطالة فترة صالحية الفواكه          
    السالمونيال       السالمونيال       القضاء على      القضاء على      ( (   ـ الحد من حاالت التسمم الغذائي             ـ الحد من حاالت التسمم الغذائي           

) ) في الدواجن      في الدواجن      



 األغذية  األغذية تشعيع تشعيع تابع تطبيقات   تابع تطبيقات   

: : الحد من اإلصابات الحشرية             الحد من اإلصابات الحشرية             . . ٣٣
  والتمور    والتمور    القمح   القمح   (  (    ـ قتل الحشرات بجميع أطوارها في الحبوب                     ـ قتل الحشرات بجميع أطوارها في الحبوب                   

 ( (

) ) تحريم استخدامه        تحريم استخدامه         (   (  البروميد     البروميد       ميثيل   ميثيل    بديالً لغاز     بديالً لغاز    التشعيع   التشعيع     ـ   ـ 
  ـ تسهيل التبادالت التجارية للمنتجات الزراعية والغذائية بين                               ـ تسهيل التبادالت التجارية للمنتجات الزراعية والغذائية بين                             

الدول  الدول  

) ) ال بد من التخزين الجيد والتعبئة                ال بد من التخزين الجيد والتعبئة                ( (   ـ ال يترك أثر      ـ ال يترك أثر    



 األغذية  األغذية تشعيع تشعيع تابع تطبيقات   تابع تطبيقات   

 )  :  )  : التزريع التزريع (  (  منع اإلنبات       منع اإلنبات       . . ٤٤

  ـ منع إنبات البطاطس والبصل والثوم                      ـ منع إنبات البطاطس والبصل والثوم                    

  ـ جرعات منخفضة جداً          ـ جرعات منخفضة جداً        

  ـ تسويق أفضل         ـ تسويق أفضل       

  ـ بديل للمواد الكيميائية             ـ بديل للمواد الكيميائية           



     األغذية األغذيةتشعيع تشعيع تابع تطبيقات   تابع تطبيقات   

::تأخير اإلنضاج         تأخير اإلنضاج         .  .  ٥٥

 )  ) واألفوكادو     واألفوكادو     الموز والمانجو والجوافة                الموز والمانجو والجوافة                ( (   ـ الفواكه     ـ الفواكه   

  ـ إطالة فترة الصالحية           ـ إطالة فترة الصالحية         

: : تحسين الصفات الفيزيائية              تحسين الصفات الفيزيائية              .  .  ٦٦

  ـ زيادة حجم الرغيف           ـ زيادة حجم الرغيف         

  ـ ذوبان الخضروات المجففة في الماء بدرجة كبيرة                    ـ ذوبان الخضروات المجففة في الماء بدرجة كبيرة                  



المشععة  المشععة  سالمة األغذية   سالمة األغذية   

خضعت للبحث والتدقيق             خضعت للبحث والتدقيق             
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية                     أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية                     
ومنظمة األغذية والزراعة على سالمة األغذية والمنتجات                    ومنظمة األغذية والزراعة على سالمة األغذية والمنتجات                    

 وفق ضوابط محددة وعدم وجود مخاطر                وفق ضوابط محددة وعدم وجود مخاطر               المشععة   المشععة   الزراعية   الزراعية   
صحية عند استهالكها         صحية عند استهالكها         

    ١٠١٠  >>(  (  أكدت إدارة الدواء والغذاء أيضاً سالمة هذه المنتجات                  أكدت إدارة الدواء والغذاء أيضاً سالمة هذه المنتجات                  
 )  ) كيلوجراى    كيلوجراى    



المشععةالمشععةمحاور دراسات التأكد من سالمة األغذية محاور دراسات التأكد من سالمة األغذية 

                                         المشععة  المشععة  دراسة السمية العامة لألغذية        دراسة السمية العامة لألغذية                 *         *

القيمة الغذائية      القيمة الغذائية      *  *  

                                                    

الميكروبيولوجية           الميكروبيولوجية           الدراسات  الدراسات           *         *

العبوات     العبوات              *          * 



المشععة    المشععة    دراسة السمية العامة لألغذية         دراسة السمية العامة لألغذية         

بالتشعيع     بالتشعيع     انطالق مركبات محللة           انطالق مركبات محللة           
ليست نشطة إشعاعياً          ليست نشطة إشعاعياً          
ليست ضارة بالصحة        ليست ضارة بالصحة        

  ـ السمية الفورية      ـ السمية الفورية    
  ـ التأثير السرطاني          ـ التأثير السرطاني        

  ـ اإلنجاب      ـ اإلنجاب    
  ـ تشوهات األجنة        ـ تشوهات األجنة      

  ـ التأثير على المدى الطويل والقصير                ـ التأثير على المدى الطويل والقصير              



المشععة  المشععة  دراسة القيمة الغذائية لألغذية        دراسة القيمة الغذائية لألغذية        

الحفاظ على أكبر قدر من العناصر الغذائية مطلب لكل طرق                    الحفاظ على أكبر قدر من العناصر الغذائية مطلب لكل طرق                    
التصنيع     التصنيع     

غالبية طرق الحفظ والتصنيع لها تأثير على القيمة الغذائية                        غالبية طرق الحفظ والتصنيع لها تأثير على القيمة الغذائية                        
 عن طرق الحفظ األخرى في تأثيره الطفيف              عن طرق الحفظ األخرى في تأثيره الطفيف             التشعيع     التشعيع     ال يختلف    ال يختلف    

على القيمة الغذائية لألغذية         على القيمة الغذائية لألغذية         
التغيرات الطفيفة في القيمة الغذائية لألغذية غير معنوية                     التغيرات الطفيفة في القيمة الغذائية لألغذية غير معنوية                     

 الدول    الدول   كثيرمن   كثيرمن   إحصائياً في نطاق الجرعات الموصى بها في                        إحصائياً في نطاق الجرعات الموصى بها في                        



المشععةالمشععة على األغذية  على األغذية الميكروبيولوجيةالميكروبيولوجيةالدراسات الدراسات 

القضاء على األحياء الدقيقة           القضاء على األحياء الدقيقة           
القضاء على الطفيليات          القضاء على الطفيليات          ••
القضاء على الحشرات       القضاء على الحشرات       ••
استخدام الجرعات الموصى بها                استخدام الجرعات الموصى بها                ••
ال تعطي الفرصة لنمو أحياء دقيقة ممرضة             ال تعطي الفرصة لنمو أحياء دقيقة ممرضة             ••



العبــــــــوات         العبــــــــوات         

 على العبوات        على العبوات       التشعيع   التشعيع   ال يؤثر    ال يؤثر    

للتشعيع   للتشعيع   دراسة أنواع مختلفة من العبوات مناسبة                دراسة أنواع مختلفة من العبوات مناسبة                





الطرق المستخدمة في تقييم سالمة األغذية          الطرق المستخدمة في تقييم سالمة األغذية          

استخدام حيوانات التجارب                 استخدام حيوانات التجارب                 

التشعيع    التشعيع    كيمياء     كيمياء     

اختبارات الفرز      اختبارات الفرز      

التغذوية    التغذوية    الدراسات   الدراسات   

الدراسات الميكروبية        الدراسات الميكروبية        

دراسة سالمة العبوات      دراسة سالمة العبوات      




