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 م.م.عمار عادل                                   جات األغذية /النظزيصحة منت

 مهمة في صحة الغذاء  مصطمحات

لغذاء الخالي مف المموثات والمخاطر والذي ال ا:  Safe Food*غذاء آمن 

يسبب أذى أو ضرر أو مرض لالنساف عمى المدى البعيد أو القريب وذلؾ بناء 

وتجارب عمى حيوانات التجارب أو بناء عمى عمى نتائج تحميؿ معممية 

 استخدامات طويمة لو.

جميع اإلجراءات الالزمة إلنتاج غذاء صحي  : Food Safety*سالمة الغذاء 

 غير ضار بصحة االنساف.

أي عامؿ بيولوجي أو كيميائي أو إشعاعي أو مواد  : Contaminate*مموث 

ذاء فتؤثر عمى سالمة الغذاء أو غريبة أو أية مواد أخرى لـ يتعمد إضافتيا لمغ

 . مالءمتو لالستيالؾ

 اآلدمي لالستيالؾ الغذاء قبوؿ ضماف : Food Suitability الغذاء *مالئمة

 استخدامو. مف المحدد لمغرض طبقا

 السابؽ المموثات مف أي وصوؿ : Food Contamination الغذاء *تموث

 بالغذاء. المحيطة البيئة أو الغذاء إلى ذكرىا
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 عمى ويؤثر الغذاء في يحدث تغير أي : Food Spoilage الغذاء فساد*

 الى يؤدي مما ضار ميكانيكي أو كيميائي أو ميكروبي نشاط بسبب خواصو

 مطابقتو لعدـ الرقابية الجيات قبؿ مف ايقافو أو المستيمؾ قبؿ مف رفضو

 الغذاء. وصحة وسالمة جودة بشروط الخاصة لممواصفات

 تناوؿ نتيجة التي المرضية الحالة ىو : food Poisoning الغذائي التسمم*

 تناوؿ نتيجة أو السامة نواتجيا أو الممرضة بالميكروبات مموثاً  لكونو إما غذاء

 كيميائية. مموثات

 بصفاتو الغذائي المنتج فييا يحتفظ زمنية فترة  : Shelf Life الصالحية *فترة

 وذلؾ اآلدمي لالستيالؾ وصالحا ومقبوال مستساغا نيايتيا حتى ويظؿ األساسية

 والتخزيف. والنقؿ لمتعبئة المحددة الظروؼ تحت

 فترة نياية يحدد الذي التاريخ : Expiray Date الصالحية انتهاء *تاريخ

 والتخزيف . والنقؿ لمتعبئة المحددة الظروؼ تحت الصالحية

 مرض أي : Foodborne Diseases الغذاء طريؽ عن تنتقل أمراض

 لممرض مسبب أي عمى يحتوي غذاء تناوؿ عف ينتج أو الماء أو الغذاء مصدره

 الحيواف. أو اإلنساف يصيب
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 قدرة عمى لمداللة وصؼ:  Pathogenic Microbe ممرض *ميكروب

 لإلنساف . مرض إحداث عمى ميكروب

 يستعمؿ مكاف أو مبنى أي :Food Establishment الغذائية *المنشأة

 بو المحيطة المنطقة يشمؿ كما الغذاء وتخزيف وتعبئة وتصنيع وتشغيؿ إلنتاج

 واحدة . إدارة تحت ويخضع

 غير أو مباشر بشكؿ يتعامؿ شخص أي:  Food Handler الغذاء *متداول

 األسطح أو الغذاء معدات مع يتعامؿ أو تفريغو أو بتعبئتو سواء الغذاء مع مباشر

 .األغذية وسالمة الصحية الشؤوف لمتطمبات يخضع وبذلؾ لو المالمسة

 ومتداولة منتجة الغذاء وحدات أو الغذاء مف كمية : Food Lot الغذاء *شحنة

 واحدة . ظروؼ تحت

 :  High Risk Foods الخطورة عالية *أغذية

 أية أو طيي بدوف تؤكؿ والتي البكتيريا وتكاثر نمو عمى تساعد التي األغذية

 والمحـو والبيض األلباف ومنتجات الحميب مثؿ.البكتيريا إلبادة أخرى معامالت

" 4.6 مف أقؿ pH ذات"  الحامضية األغذية تشمؿ وال. والخضراوات واألسماؾ

 غير حرارة درجة عمى تخزينو أو تداولو جرى غذاء أي أيضا تشمؿ ولكنيا

 .مناسبة
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 : Good Manufacturing Practice الجيد التصنيع *ممارسة

 ومطابقتو الغذاء، سالمة لتأميف المصنع في تتخذ التي اإلجراءات جميع ىي

ذا والتشريعات لمقوانيف  ممارسة فتكوف current الجارية كممة ليا أضيؼ وا 

 . دائـ تطور في أنيا عمى لتدؿ( الجارية الجيد التصنيع

 : Food Inspection الغذائي *التفتيش

 قانونية سمطة ذات جية بواسطة األغذية نظـ أو األغذية منتجات فحص عممية

 تحت والمنتجات والتوزيع، التصنيع، وعممية الخاـ، المواد في التحكـ بغرض

 بحماية الخاصة لممتطمبات مطابقتيا مف لمتحقؽ النيائية، والمنتجات التصنيع،

 التجارية . الممارسات عدالة وضماف العامة والصحة المستيمؾ

 بالمواد واألجيزة األسطح معالجة عممية:  Sanitation الصحي *التطهير

 عمى يؤثر ال آمف مستوى إلى الميكروبات عمى لمقضاء الحرارة أو الكيميائية

 المستيمؾ . أو الغذائي المنتج

 وبقايا والدىوف والقاذورات األتربة إزالة عممية ىي:  Cleaning *التنظيؼ

 فييا . مرغوب غير أخرى مواد أي أو األغذية

 : Hygienic Surveillance الصحية *الرقابة
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 في الواجبة الصحية الشروط لمتابعة والمكتبية الميدانية اإلجراءات مف مجموعة

 واالعداد التصنيع أماكف في وخاصة توافرىا مف والتأكد المصنع أو المحؿ

 اآلدمي لالستيالؾ الغذاء وصالحية سالمة مف لمتحقؽ فيو والعامميف والعرض

 المعتمدة . لممواصفات ومطابقتو

 : Personal Hygiene الشخصية والصحة *النظافة

 الجمد مثؿ الغذاء، تموث في تساىـ قد التي الجسـ أجزاء وخاصة الفرد جسـ نظافة

 والتي األعضاء، ومخمفات التنفسي والجياز واالنؼ والفـ والعيوف والشعر واأليدي

 مباشرة . غير أو مباشرة بطريقة الميكروبات نقؿ خالؿ مف الغذاء تموث قد

 Detergent *المنظؼ

. بفاعمية األسطح عمى مف األوساخ إزالة عمى القدرة ليا محاليميا كيميائية مادة

 ليا" متعادلة أو حامضية أو الفوسفات أمالح أو القواعد أمالح أو قاعدية إما وىي

 ."سطحي نشاط
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 Rapid Detection Methods السريعة الكشؼ *اختبارات

 بعض أداء تماـ مف والتأكد المموثات عف لمكشؼ سريعة تقميدية غير اختبارات

، طيي تماـ لمبف، البسترة تماـ مثؿ التصنيع عمميات  الكشؼ الماء، جودة المحـو

 األغذية، في واألفالتوكسينات الكيميائية والمبيدات الحيوية المضادات بقايا عف

 وتمعب فقط نوعية أو نوعية كمية تكوف قد نتائجيا لمجودة سريعة اختبارات وىي

 الجودة . وتوكيد اليسب مثؿ االغذية سالمة برامج في ىاما دورا

 

 عمى لمحفاظ وقائية صحية عوامؿ توفير ىي :Hygiene الصحية *الشؤون

 اإلنساف . صحة

 

 :Food Hygiene لألغذية الصحية *الشؤون

 في اإلنساف الستيالؾ ومالئمتو وسالمتو الغذاء صحة بيا تؤمف التي اإلجراءات

 تشمؿ كما وتقديمو وتحضيره وتوزيعو وتصنيعو وحصاده الغذاء إنتاج مراحؿ جميع

 والميكروبيولوجية . والكيميائية الفيزيائية مخاطره أسباب
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 Good Hygienic Practice الجيدة الصحية *الممارسات

 سالمة نظـ أساس وىي الغذائية والمصانع المنآت في الصحي السموؾ في مبادئ

 األغذية دستور في وردت كما الغذاء صحة وأساسيات المنتج تتضمف والتي الغذاء

 . "Codex" العالمي

أي شكؿ يحمي ويحوي المادة الغذائية المعدة لمبيع كوحدة واحدة مستقمة *العبوة :

 سواء كاف مكشوفًا او مغمفًا.

:يقصد بيا وضع المادة الغذائية في عبوة مناسبة تتيح عرضيا  *التعبئة والتغميؼ

لممستيمؾ طبقا لطبيعتيا عمى اف تحمؿ البيانات المطموبة طبقًا لمواصفة البطاقة 

 الغذائية .

أي رقعة أو شيء تصويري أو وصفي سواء كاف مكتوبًا  *بطاقة المادة الغذائية :

 أو مطبوعًا أو معمماً  بحروؼ بارزة ممحؽ بوعاء الغذاء أو مصاحب لو.

:وىو التاريخ الذي مف بدايتو يمكف عرض وتداوؿ المادة الغذائية  *تاريخ األنتاج

 وتكوف صالحة لالستيالؾ البشري .
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 :الغذائي *الغش

نتاج تصنيع الى يؤدي متعمد فعؿ كؿ ىو  لمقواعد مخالفة غذائية مادة وتسويؽ وا 

 خواص مف يقمؿ أف ذلؾ شأف ومف الصناعة أصوؿ في أو في التشريع ليا المقرر

 األساسية المتطمبات فييا تتوفر ال غذائية مادة أنتاج بالتالي الى ويؤدي فوائدىا أو

 صالح غير المغشوش الغذاء ويعتبر.في البمد الصحية السمطة تضعيا التي

 مموثا . يكف لـ وأف حتى البشري لالستيالؾ

 *سمسمة الغذاء :

مجموعة العمميات التي تتعرض ليا المادة الغذائية االولية مف بداية أستالميا  

وحتى األستيالؾ النيائي وتشمؿ األستالـ ، التخزيف ،الطيي ،الخدمة وأدارة 

 المخمفات .

 *مصدر الخطر :

مقبوؿ طبيعتة حيوية )مثؿ تكاثر األحياء الدقيقة( أو ويعني وجود مصدر غير 

كيميائية )مركبات عضوية أو مبيدات ( أو فيزياوية  )أجساـ غريبة أو تربة أو 

حشرات ( تؤثر عمى سالمة الغذاء أو تسبب فساده أو انتاج سمـو بو او تكويف 

 نواتج غير مرغوبة  .
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 االحياء الدقيقة 

 ترى ال اّلتي و الدقيقة الحية الكائنات في يبحث الذي العمـ ىو : الدقيقة األحياء عمـ
 فوائدىا تكاثرىا، عميو، الحصوؿ طريقة و غذائيا نوعية في يبحث المجردة، بالعيف

 .الحية الكائنات بيذه يتعمؽ مؿ وكؿ عنيا، تنجـ التي واألضرار

 الدقيقة األحياء عمـ فوائد

 :مثؿ الحياة مناحي شتىّ  في يستخدـ أصبح الّدقيقو األحياء عمـ إفّ 

 (.االمراض عمـ)الباثولوجيا عمـ أساس - 1

 .البيولوجية األسمحة صناعة في عسكرية استخدامات - 2

 .الحيوّية المضاّدات واستحداث انتاج - 3

 .الّمقاحات وتطوير صناعة -4

 .الّصناعات بعض - 5

 ىذه أخطار مف والحيواف الّنبات و اإلنساف حماية عمى يساعد العمـ بيذا اإللماـ - 6
 .الّدقيقة الكائنات

 في مسّببة او فييا مرغوب غير أخرى أنواع عمى لمقضاء األنواع بعض استخداـ - 7
 .اليستونية المحاربة طريؽ عف المحاصيؿ أو لإلنساف أضرار

 النووي الحمض طبيعية فيـ في الجيني والّتعديؿ الوراثّية اليندسة عمماء تساعد -  8
DNA و RNA. 
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 اّلتي الّتطور وطرؽ مسالؾ ومتابعة معرفة في الّطبيعي الّتطور عمماء تساعد - 9
 .األرض عمى الحياة أخذتيا

 حيث المجردة، بالعيف ُترى ال إذ وِمجيرية النواة، ِبدائية حية كائنات ىي البكتريا:
 وبيئات أماكف في العيش وُيمكنيا الخمية، ُأحادي بسيط داخمي َتركيب مف تتكوف
 باالنقساـ البكتيريا وتتكاثر الحية، الكائنات أجساـ وداخؿ والُمحيطات، كالتُّربة، ُمختمفة
 حجميا ويزداد النووي، ِحمضيا مف ُنسخة بعمؿ الواحدة الخمية َتقـو حيث الثُنائي،

 .الخمية محتوى ُمضاعفة طريؽ عف

 
 البكتريا تحت المجهر

 فيي النواة، حقيقية بالخاليا مقارنةً  جدًا، بسيط البكتيريا تركيب إف البكتيريا تركيب
 :مف تتكوف

 عمى رئيسي بشكؿ ُيساعد ِغالؼ ىو (:Cell wall: باإلنجميزية) الخمية جدار أوال.
 الخمية يحمي فيو ليذا باإلضافة ليا، والصالبة الميكانيكية، القوة وتوفير الخمية، دعـ
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 البروتينات مف رئيسي بشكؿ ويتكوف التركيز، قميمة األوساط في اإلنفجار مف
 . السُّكرية

 مف تتكوف إذ تركيبتيا، في الُيالـ ُتشبو: (Capsules: باإلنجميزية) الكبسوالتثانيا.
 كحافظة وتعمؿ والجفاؼ، الكيميائية المواد مف البكتيريا وتحمي السميكة، السُّكريات
 .بعضيا مع الخمية أجزاء بمصؽ أيضاً  وتقـو لمغذاء، احتياطية

 يكوف ُمستدير، صمب ذيؿ عف عبارة ىو: (Flagella: باإلنجميزية) األسواط ثالثا.
 . أيضاً  الدوراف في ويساعدىا وعكسيا، الساعة عقارب مع الخمية حركة عف َمسؤوؿ

 الخمية غشاء أو (:Plasma Membrane: باإلنجميزية) البالزما غشاءرابعا.
 داخؿ ُمعينة مواد نقؿ في يسمح إذ نافذ شبو غشاء عف عبارة وىو السيتوبالزمي،

 الفسفوليبيد، مف ويتكوف ليا، ميكانيكي حاجز تكويف في ويساعد الخمية، وخارج
 . والكربوىيدرات والبروتينات،

 الكيميائية لممواد مخزف ىو: (Cytoplasm: باإلنجميزية) السيتوبالزمخامسا. 
 والتمثيؿ الخموي، النمو في وُتساعد البكتيريا، حياة عمى ُتحافظ التي والمكونات
 . واإلستنساخ الغذائي،

 مف تتكوف صغيرة ُحبيبات ىي (:Ribosome: باإلنجميزية) الرايبوسومسادسا. 
 ويتـ ،(Ribonucleic acid: باإلنجميزية) الريبوزي النووي والِحمض البروتينات

 . الوراثية الشفرة نقؿ في وُتساعد داخميا، البروتيف تركيب

 ِعبارة وىي البكتيريا في بكثرة تتواجد (:Plasmid: باإلنجميزية) البالزميدسابعا. 
 تبادؿ خالليا مف يتـ حيث بيا، الخاص النووي الحمض مف صغيرة دوائر عف

 . البكتيرية الخاليا بيف النووي الِحمض
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 أصغر وحجميا بالبروتيف ُممحؽ عف عبارة ىي (:Pilli: باإلنجميزية) الشعيراتثامنا.
 .مكانيا في الثبات عمى البكتيريا ُتساعد إذ األسواط، مف

 

 البكتيريا تصنيؼ

 منيا بعضاً  يمي وفيما ُمختمفة، َمقاييس عمى بناءً  البكتيريا تصنيؼ تـّ  لقد

 : الغرام صبغة

 في اإلختالؼ عمى ُمعتمدة البكتيريا، أنواع بيف التفريؽ في ُتستخدـ شائعة طريقة ُتعدّ 
  إلى البكتيريا تقسيـ يتـّ  حيث لمبكتيريا، الخموي الجدار مكونات

 الموف تخزيف ىو ذلؾ في والسبب بالبنفسجي، تموينيا يتـ إذ: الغراـ موجبة البكتيريا-1
 .الخموي ِجدارىا في الموجودة كاليكافالبيتيدو  مف السميكة الطبقة ِخالؿ مف البنفسجي

 عدـ ىو ذلؾ في والسبب األحمر، بالموف تموينيا يتـ إذ: الغراـ سالبة البكتيريا-2
 .أرؽ الخموي جدارىا في كاليكافالبيتيدو  طبقة أف بسبب البنفسجي، الموف تخزيف

 أنيا القوؿ يمكف جدا سميكة الببتيدوكاليكاف طبقة تكوف كراـ لصبغة الموجبة البكتريا
 لصبغة السالبة البكتريا في أما.  الخموي الجدار لطبقة الوحيد وأحيانا األساسي المكوف
 إذ.   أخرى بطبقات التعويض يتـ وبالتالي رقيقة تكوف الببتيدوكاليكاف طبقة فاف كراـ

 المفسفرة الدىوف مف طبقتيف مف كراـ لصبغة السالبة البكتريا في الخموي الجدار يتكوف
 تسمى خارجية وأخرى( السايتوبالزمي الغشاء طبقة نفسيا وىي)  داخمية واحدة

Outer Membarane  .بالبكتريا المحيط الجدار مف تعقيدا أكثر بذلؾ  ليصبح 
  الطبقة تمتاز. كراـ لصبغة الموجبة
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 تتكوف Lipopolysaccharides الدىنية المتعددة السكريات عمى باحتوائيا الخارجية
 أىمية تكمف المعقدة، السكريات مف أنواع مع مرتبطة معقدة دىوف مف الطبقة ىذه
 لمماء الكاره الجزيئات بدخوؿ كمانع دورىا عمى عالوة الغشاء موازنة في الطبقة ىذه
 الحيوانات أنواع لبعض سمية خواص أو صفات تمتمؾ الطبقة ىذه. الخمية إلى

 الخمية مع مرتبطة تكوف كونيا Endotoxin الداخمية بالسمـو وتدعى واإلنساف
 .نفسيا

 أشكال البكتريا

 :إلى شكميا عمى اعتماداً  البكتيريا َتقسيـ يتـّ  حيث الشكؿ

 شكُميا البكتيريا أنوع مف نوع ىي: (Spirilla: باإلنجميزية) الحمزونية البكتريا-1
 مجموعة أسفميا وتندرج الحركة، عمى قادرة لكنيا صمبة، تكوف منيا والعديد حمزونّي،

 طويمة، وتكوف ،(Spirochets: باإلنجميزية) الُممتوية ُتسمى البكتيريا مف ُمميزة
 .ولّينة ونحيمة،

 البكتيريا، أنواع مف نوع ىي(: Cocci: باإلنجميزية) المكورات أو الكروية الخاليا-2
 مف والعديد نوعًا، أربعيف مف أكثر تضـّ  التي الُعنقودية الُمكورات مثؿ أشكاؿ، ِعّدة ليا
 .ضارة غير إنيا حيث والبشرة، التربة في ُمتكافؿ بشكؿ يعيش األنواع ىذه

 صبغة ذات بكتيريا ىي(: Bacilli: باإلنجميزية) العصياتأو   العصوية الخاليا -3
 عمى تتواجد الىوائية، أو ىوائية تكوف أف ُيمكف الشكؿ، َعصوية تكوف موجبة، غراـ
 وباقي والنبات، لإلنساف، ضرراً  بعضيا ُتسبب قد والتربة، الماء في واسع نحو

 .الكائنات
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 : األسواط وجود

---: إلى الحركة عمى ُتساعد التي األسواط وجود عمى بناءً  البكتيريا تصنيؼ تـّ  لقد
 : إلى تقسـ حيث أسواط، عمى تحتوي بكتيريا-1

 .السوط ُأحادية بكتيريا*

 . جانب ُكؿ في واحد سوط عمى تحتوي بكتيريا*

 . الجانبيف كال عمى أو واحد، مكاف في ُمتمركزة األسواط ُمتعددة بكتيريا*

 .البكتيريا جسـ أجزاء جميع في ُمنتشرة األسواط ُمتعددة بكتيريا*

 أسواط عمى تحتوي ال بكتيريا- 2

 البكترييا: أهمية

 قيد عمى لمبقاء جداً  ُميمة ُتعدّ  فيي البيئي، النظاـ في رئيسياً  دوراً  البكتيريا تحتؿ 
 : مثؿ المجاالت، مف العديد في البكتيريا وُتساىـ الحياة،

 وتثبيت التربة، ُخصوبة وزيادة الُعضوية، المواد تحُمؿ في ُميماً  دوراً  لمبكتيريا :الزراعة
 . بالتربة النيتروجيف

 والجبف، الزبدة كصناعة الصناعية، المجاالت مف الكثير في ُتستخدـ حيث :الصناعة
 بُمعالجة أيضاً  وَتقـو بكتيري، نشاط دوف تحدث ال التي الكتاف إنتاج عممية وفي

 تجارية أىمية ذات نفايات تُنتج التي الرمامة البكتيريا مف العديد ويوجد والتبغ، الشاي
 عممية في الُمستخدـ الاّلكتيؾ ِحمض مثؿ األيضي، نشاطيا ِخالؿ مف وذلؾ عظيمة،
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 لمحمويات ونكية رائحة إلضافة استخدامو يتـ حيث الستريؾ وِحمض الدباغة،
 . وغيرىا ،(ب) كفيتاميف والفيتامينات والمشروبات،

 األمصاؿ إنتاج عممية في وُتستخدـ الحيوية، لمُمضادات مصدراً  ُتعدّ  حيث :الطب
 .والمقاحات

 البكتيريا ُتسببها التي األمراض

 التي البكتيريا ُتسمى حيث ضارة أنواع يوجد أنو إال عديدة فوائد لدييا البكتيريا أف مع 
 pathogenic: باإلنجميزية) الُممرضة بالبكتيريا اإلنساف لجسـ والضرر األذى ُتسبب

bacteria)، ومف طبيعتيا، في ُمعدية البكتيريا ىذه ُتسببيا التي األمراض إف إذ 
 قد التي األمراض ومف اإلنساف، حياة ُتيدد ُمضاعفات ذات خطيرة تكوف أف الُممكف
 : ُتسببيا

 . السالمونيال وبكتيريا القولونية البكتيريا ُتسببو والذي الغذائي، التسمـ

 . االبكتيري ُتسببيما والتي المعدة، والتياب الُقرحة

 جنسيًا. الَمنقولة األمراض مف وىو السيالف، مرض

 .البكتيريا ُتسببو والذي السحايا، التياب

 مف وغيرىا الرئوي، وااللتياب الخموي، النسيج التياب الُخّراج، الجروح، التياب 
 .العنقودية الُمكورات بكتيريا ُتسببيا التي األمراض
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 الفطريات

 ال وساكنة النواة وحقيقّية التغذّية ذاتية غير حّية كائنات عف عبارة ىي الفطريات 
 الرطبة المناطؽ في وتوجد والنباتّية، الميتة الكائنات بقايا عمى متطفمة وتعيش ،تتحرؾ
 وتتكاثر التربة، وفي والماء اليواء في وتنتشر ليا مناسبة بيئة تعتبر بحيث والحارة

 تتكاثر وال الخموي، واالنقساـ والتفتت التبرعـ طريؽ وعف والخارجية، الداخمية بالجراثيـ
 .جنسّياً 

  التصنيؼ ُأسس

 انعداـ أو حياتيا دورة في المتحركة األطوار ووجود األبواغ، وشكؿ العاـ، شكميا
 . الجنسّية ونوعيتيا وطبيعتيا انقسامو، انعداـ أو الفطر وانقساـ وجودىا،

  الفطريات أنواع

(. كالخميرة) الكيسّية الفطريات(. الزغبي البياض كفطريات) البيضّية الفطريات
 كعفف) وتّيةكالزي الفطريات(. األسبيرجيممس أنواع مف كبعض) الناقصة الفطريات

 .(الساـ الغراب عيش كفطر) البازيدّية الفطريات(. الخبز

  وأهميتها الفطريات فوائد

 النباتات، تمتص بحيث التركيب بسيطة لمواد العضوية المواد ؿيتحمتقـو ب -1
 .العضوّية المواد مف لمتخّمص وتؤدي

 . والكمأة الغراب كعيش لإلنساف، غذاءً  الفطريات مف بعض تستخدـ  -2
 . الخبز صناعةفي  الخميرةتستعمؿ  -3
 . B فيتاميف عمى المحتوية األدوية لصنع تستخدـ -4
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 البنسميف إنتاج في البنسميوـ فطر يستخدـ. الوراثّية اليندسة تطبيؽ عمى تساعد -5
 .الحيوي المضاد

 .األجباف بعض انواع صناعة  -6
 الفطريات أضرار

 المفحة مرض عف طريؽ نقؿ والبطاطا لمطماطـ ألحاؽ الضرر في يتسبب -1
 .المبّكرة

 .القطف لنباتات التبقع مرضتسبب  الطفيمية الترناريا أجناسبعض  -2
 والمواد والخشب األلياؼمثؿ  المواد، مف العديد وتحمؿ تمؼالى  تؤدي  -3

 .الجمدية والصناعات واألوراؽ الغذائية
 ف.لألنسا الجمدية األمراض -4

 Viruses يروساتاالف

 بالعيف ترى ال غالباً  الصغر بالغة ممرضة عوامؿ أنيا عمى يروساتاالف تعرؼ
 األخرى األنواع نمو تمنع التي المرشحات خالؿ مف المرور عمى القدرة ليا المجردة

 تعد الفيروسات أف وجد. بالرواشح أحياناً  تعرؼ فيي ولذلؾ المجيرية األحياء مف
 طفيميات وىي حصرًا، واحد نمط مف النووي الحامض عمى حاو معد عامؿ أصغر
 أف يمكف ال أنيا أي Obligateintracellular parasites الخمية داخؿ مجبرة
 يصيب بعضيا أف أي جدًا، ضيؽ مضيفي مدى ذات وىي. الخمية داخؿ إال تتكاثر

 قد ليا بالنسبة المضيؼ تخصص أف بؿ النباتات يصيب اآلخر والبعض الحيوانات
 األنسجة مف محدد نوع تصيب أف إال يمكف ال الفيروسات ىذه مف قسـ أف إلى يصؿ
 أف أي البكتريا إصابة عمى القدرة ليا الفيروسات مف نوع ىناؾ. الواحد الكائف في
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 ىذه تعرؼ أف يمكف وبالتالي الكائنات ليذه المضيؼ ىي تكوف البكتيرية الخمية
 Bacteriophage البكتيرية بالعاثيات الفيروسات

 

 :وتركيبها يروساتاالف طبيعة

 20 بقطر والبسيطة الصغيرة منيا واألشكاؿ، اإلحجاـ مف واسع مدى لمفيروسات
 تكوف ما غالباً  والحيواف اإلنساف تصيب التي الفيروسات. والمعقدة الكبيرة أو نانوميتر
ََ  النباتات تصيب التي الفيروسات أما كروية  متعددة أو عصوية تكوف ما فغاليًا

 النوعيف ضمف تقع فإنيا الفيروسات تصيب التي الفيروسات أف حيف في. األضالع
 :ىي لمفيروسات رئيسية أشكاؿ ثالثة ىناؾ أف القوؿ يمكف العموـ عمى.السابقيف

 األضالع متساوي مثمث عف عبارة منيا وجو وكؿ وجو العشريف ذات -1
Locosahedral . 

 . Helical الحموزنية -2
 بأشكاؿر يظي حيث رقيؽ بغالؼ مغمفة وتكوف: Complex المعقدة -3

 .مختمفة وأحجاـ

 اإلنسان تصيب التي يروساتاالف انواع

 مف العديد لو وتسبب االنساف تصيب التي يروساتاالف مف انواع عدة ىناؾ
 .االمراض

 (Encephalitis) الدماغ التهاب -1
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 السبب ولكف أسباب، عدة لو ويوجد المخ، أنسجة يصيب التياب عف عبارة ىو
 .الفيروسية العدوى ىو شيوًعا األكثر

 

 

 (HIVيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز)فا -2

 الفيروس ىذا ويدمر ،جنسًيا تنتقؿ عدوى عف عبارة البشري المناعة نقص يروساف
 التي الجراثيـ مقاومة عمى الجسـ قدرة مف يحد وبالتالي لإلنساف المناعي الجياز
 االبف إلى األـ مف أو مموث دـ مع التالمس طريؽ عف ينتشر.األمراض تسبب
 المناعة نقص لفيروس عالج يوجد ال.الرضاعة أو الوالدة أو الحمؿ أثناء

 .المرض تطور مف كثيًرا تبطئ أف يمكف عالجات ىناؾ لكف اإليدز/البشري

 (HCV) الفيروسي الكبد التهاب -3

 اإلصابة أسباب أكثر مف واحد ويعتبر الكبد خاليا يصيب الدـ في فيروس ىو
 إلى أو بالكبد( خطيرة)أضرار حدوث إلى النياية في يؤدي وقد الكبد بالتيابات

 .الكبد سرطاف أو الكبدي الفشؿ

 درجة في ارتفاع مثؿ أعراض عدة أو واحد بعرض الفيروسي الكبد التياب يبدأ وقد
 .بالبطف واالـ إسياؿ، قيء، غثياف، شديد، إجياد الشيية، فقداف صداع، الحرارة،

 (Chickenpox) الماء جدري -4

 حيث ،(Varicella-Zoster)  الػ فيروس يسببيا التي الشائعة األمراض مف ىو
 .كافة الجسـ أرجاء في الحكة شديدة حمراء حبوب بظيور لممريض يتسبب
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 المصاب الشخص مف الفيروسية العدوى ىوالتقاط الجدري مرض ظيور سبب أما
 جسـ عمى تظير التي البثور مالمسة العطس، أو السعاؿ عند السميـ إلى

 .منيا تخرج التي السوائؿ وخاصة المصاب

 

 يمزمو فإنو السميـ الشخص جسد إلى الفيروس دخوؿ حاؿ بأنو بالذكر الجدير مف
 تسمى ما وىي المصاب الشخص لدى بالظيور األعراض تبدأ حتى يوماً  14-16
 .أعراض أي مف المريض يشتكي ال الفترة ىذه وخالؿ الفيروس، حضانة بفترة

 (Influenza)إنفمونزا -5

 ينتقؿ الذي األنفمونزا فيروس ىو لو والمسبب الوافدة النزلة أو الكريب أيضاً  وتدعى
 .التنفسي الجياز طريؽ عف اخر إلى شخص مف

 بيا، المصابيف عطاس أو سعاؿ طريؽ عف عادةً  وتنتشر بشدة معدية اإلنفمونزا
 .مثالً  المصافحة عند أو المصاب مالمسة عند بيا تصاب أف يمكف كما

 وحتى يوميف إلى بيـو عنده األعراض تظير أف قبؿ العدوى ينقؿ أف لمبالغ يمكف
 العدوى تمتقط عندما الفيروس نشر عمى قادر أنؾ يعني وىذا ظيورىا، بعد أسبوع
 .بو أصبت أنؾ تعرؼ أف قبؿ حتى

 (Measles) الحصبة -6

 معد   فيروس يسببو التنفسية اليوائية المسالؾ في التياب باألساس ىي
 العيف، والتياب األنؼ، ورشح السعاؿ وأعراضيا الحصبة عالمات وتتضمف.جدا

 .والمبقع األحمر الجمدي والطفح والحمى، الحمؽ، والتياب
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 باإلحياء المجهرية  األغذية وتمؼ لتموث العامة األسس

مصادر تموث األغذية يندر الحصوؿ عمى غذاء خاـ خاؿ مف االحياء المجيرية 
اما اف تكػوف ذات طبيعة نباتية او طبيعة حيوانية وكال النوعيف اف كانت  فاالغذية

نباتات او حيوانات معرضة في الطبيعة لمختمؼ مصادر التموث حيث البيئات 
المائية والتربة واليواء مميئة باالحياء المجيرية باالضافة الى ذلؾ يضيؼ االنساف 

يع والتػسويؽ اعػدادا اخرى مف خالؿ عمميات االنتاج والنقؿ والتخزيف والتصن
االحياء المجيرية ولقد قسمت مصادر تموث االغذية الى مصادر طبيعية 

 .ومػصادر صناعية التي يقصد بيا ما يضاؼ اثناء عمميات التصنيع لالغذية

 ثالمصادر الطبيعية لمتمو  -:اوال 

تختمؼ المصادر الطبيعية فيما بينيا بنوع وكمية االحياء المجيرية التي تمػوث بيػا 
االغذية واليمكف عزؿ االغذية عف ىذه المصادر الطبيعية التي تنتج كما اليمكف 
جعػؿ ىػذه المصادر خالية تمامًا مف االحياء المجيرية اال انو يمكف التقميؿ مف 

ادر. وبالرغـ مف اف ىذه المصادر تقسـ الى درجة تموث االغذية مػف ىذه المص
ىواء وماء وتربة واسػمدة ونباتػات وحيوانات اال انيا متداخمة بحيث قد تموث 
بعضيا البعض قبؿ تمويف االغذية نفػسيا. فالتربػة تموث النباتات والحيوانات والماء 

ايضًا واليواء وكذلؾ االسمدة والنبات يموث الحيواف عف طريػؽ العمؼ والعكس 
التربة  صحيح الحيواف يموث النبات عف طريؽ الفضالت واالسمدة والمياه تموث

والحيوانات والعكس ايضًا صحيح وىكذا لذلؾ تحديد وعزؿ ىذه المصادر عف 
 -:بعػضيا غير دقيؽ وىذه المصادر ىي
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 الهواء. ١

اليواء بيئة غير صالحة لنمو االحياء المجيرية لعدـ توفر قدر كاؼ مػف  
عناصػر الغذائية الكافية لنموىا باالضافة الى تعرضو الى عوامؿ فيزيائية وجوية ال

تػؤثر عمػى بقػاء االحياء المجيرية فيو وتكاثرىا كأشعة الشمس والتيارات اليوائية 
حيث تصمو  Carrier واالمطار وغيرىا لذلؾ يمعب اليواء كناقؿ لالحياء المجيرية

رى كالتربة وعمميات التصنيع وحركة العربات االحياء المجيرية مف مػصادر اخػ
ومف الناس مف خالؿ عطاسيـ وتنفسيـ وسػعاليـ لذلؾ االماكف الترابية يكوف 
ىواءىا اكثر تموثا باالحياء المجيرية كما اف االمػاكف المزدحمػة والرطبة اكثر 

 .تموث مف االماكف المشمسة قميمة الناس

 الماء والمجاري. ٢

الماء مصدر طبيعي ميـ لتموث االغذية فالماء في احتكاؾ مباشر مع الغذاء في  
حقؿ االنتاج خالؿ سقي المحاصيؿ التي تنتج منيا االغذية النباتية او لػشرب 
وغػسؿ الحيوانػات المنتجة لالغذية الحيوانية ويعتبر الماء اشد خطرًا عندما يتموث 

حقوؿ والبساتيف وبفضالت المجاري بفضالت الحيوانات والنػاس خاصة في ال
ورمي الحيوانات المريضة الغافقػة فيػو اف مياه الحقوؿ التتعرض الية معاممة تحد 
او تقمؿ مف المحتوى المايكروبي لو. اضؼ الى ذلػؾ المياه في الحقوؿ كمياه 
السواقي واالنيار والمشاريع الزراعية غنية بالمواد العػضوية وليػذا تعتبر بيئة 

 ئمة جدًا لنمو وتكاثر انواع عديدة مف المايكروبات او ناقؿ ليػا مػف خمػائرمال
وفطريات وبكتريا وطحالب وابتدائيات وفايروسات وديداف طفيمية تعتبر فمورا 

 طبيعيػة ليػذه المياه القذرة خاصة االنواع المحبو لمبرودة كبكتريػا
Pseudomonas و Achromobacter  المموثة لو التي باالضافة الى الفمورا
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تضـ انواعًا عديدة مف البكتريا الممرضة والفايروسػات والطفيميات وغيرىا . لذلؾ 
يضيؼ الماء لمغذاء مجموعتيف مف االحياء المجيريػة مجموعػة تسبب تمفو 
ومجموعة تسبب المرض والخطورة لممستيمؾ وىذه الصورة تكوف اوضػح فػي 

و عند استخداـ الماء مباشرة  .الروبياف وغيرىااالغذية المائية كاالسماؾ والمحار و 
بدوف تعقيـ في تصنيع االغذية خاصة عند انشاء مصانع اغذية صغيرة في 
االرياؼ بعيدة عف الرقابة الصحيحة. باالضافة الى ذلؾ قػد يكػوف المػاء مصدر 
لمموثات كيميائية سامة او يكوف سببًا في تغير طعـ ونكية ولوف الغذاء او يؤثر 

مػى القيمة الغذائية لمغذاء نتيجة تفاعؿ ما يحممو مف مكونات مع العناصر ع
 . الغذائية

اما المجاري فيي مرتع لنمو وتكاثر االحياء المجيرية الممرضة وغيػر الممرضػة 
بسبب احتوائيا عمى كؿ العناصر الغذائية الميمة ومصادر الطاقة الف المجاري 

وبقايا االغذية ومعيا االعداد اليائمػة مػف ترمػى فييػا فضالت البيوت والمدف 
البكتريػا والفايروسػات والطفيميات والفطريات الممرضة لالنساف لذلؾ تساىـ بشكؿ 
خطير في تمويف االغذيػة وذلػؾ عف طريؽ استخداميا بدوف معاممو في تسميد 

مف  الحقوؿ الزراعية لممحاصيؿ التي تؤكػؿ بػدوف طبخ مثؿ الخس والميانة وغيرىا
الخضروات او عف طريؽ رمي المجاري الػى الميػاه لتموث االسماؾ واالغذية التي 
تستخدـ مثؿ ىذه المياه في تصنيعيا او غسميا باالضافة الى ذلؾ مجاري 

 .المصانع قد تحتوي عمى مواد كيميائية سامة تصؿ الى غذاء االنساف

 التربة واالسمدة . ٣

التربة تعتبر مستقر لسبورات البكتريا واالعفاف التي تقضي سنوات عديدة فييا 
لحيف توفر ظروؼ النمو والمحتوى المايكروبي لمتربة يختمػؼ حػسب نػوع التربػة 
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ورطوبتيػا ومحتواىا مف المواد العضوية والالعضوية والمثبطات الكيميائية 
الغنية باالحياء المجيرية تموث الحقوؿ وتيويتيػا وتربػة الحقػوؿ الزراعية المسمدة 

والفواكو عند تجميعيا مباشرة عمػى التربة لتمتصؽ بيا دقائؽ التربة بما تحتويو فاف 
مايكروبات كذلؾ تربة حقوؿ تربية الػدواجف والحيوانات تكوف غنية باالحياء 
المجيرية بسبب فضالت ىذه الحيوانات التي تغنػي التربػة بالمواد العضوية 

لضرورية لنمو المايكروبات فييا والتربة التموث فقط الحيوانات ومنتجاتيػا الغذائية ا
او المحاصيؿ واالغذية النباتية بؿ تموث ىي االسمدة المضافة ليا المياه واقداـ 

ودقائؽ التربة  .وايػدي العامميف في ىذه الحقوؿ وفي انتاج الغذاء مف ىذه الحقوؿ
لرياح لتتساقط عمى الثمار لتمتػصؽ بيػا خاصة اذا قد تتطاير اثناء العواصؼ وا

 . كانت معيا دقائؽ غرويو مف الفضالت الحيوانية

 النباتات والحيوانات . ٤

النباتات تموث االغذية التي تنتج منيا مف فمورا مايكروبية عمى سطحيا وتختمؼ 
رز ىذه الفمورا حسب الظروؼ المحيطة بالنبات ونوع النبات فبعض النباتات تف

موادًا تساعد عمػى التصاؽ المايكروبي عمييا او قد تفرز موادًا تثبيط نمو 
المايكروبات او تشجيع نموىا. كمػا اف عوامؿ الشمس والرياح والرطوبة تحدد نمو 
وتكاثر المايكروبات عمى النبات وبصورة عامػة التعتبر النباتات مصدر لتموث 

انيا مصدر لكثير مػف االعفاف والبكتريا االغذية باالحياء المجيرية الممرضة اال 
 و  Pseudomonas و Erminia التػي تتمػؼ الغػذاء خاصػة بكتريػا

Xanthomonas  وغيرىا. حيث تنتقؿ مف النبات الى الثمار لتتمفيا اثناء التخزيف
او التسويؽ كما قد يوجد عمى النبات مايكروبات مصدرىا االسمدة الحيوانية والمياه 

 . تنتقؿ الى الغذاء مف ىذه النباتات نفسيا حيث
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الحيوانات مصدر طبيعي اخطر بكثير مف النباتات النيا مصدر لكثير مػف 
 Maltafever وحمى مالطا Anthrax البكتريػا الممرضة كبكتريا الجمرة الخبيثة

والسؿ والػسالمونيا وغيرىا التي تنتقؿ الى لحميا وبيضيا وحميبيا وتحمؿ جمود 
الحيوانات مالييف االحياء المجيرية باالضافة الى احشاءىا والتي  وحوافر وشعر

تموث المنتجات التي تنتج منيا لػذلؾ الرقابػة الصحيحة الشديدة عمى حقوؿ تربية 
الحيوانات والنظافة والتعقيـ والمقاحات ضػرورة ممحػة لحماية الغذاء مف التموث مف 

حيواف المريض مع الحيوانات ىذا المصدر الخطير باالضافة الى ذلؾ نقؿ ال
السميمة او حجزىا سوية يؤدي الى انتشار االحياء المجيرية بينيػا عػف طريػؽ 
التماس او الفضالت خاصة اذا حجزت فترة طويمة قبؿ ذبحيا وبذلؾ تساىـ في 
نشر االحيػاء المجيرية الى اكبر كمية مف الغذاء المنتج واصابة اكبر عدد مف 

الحيوانات الميتو في مياه تشرب منيا حيوانات سميمة فيو  رمػي المستيمكيف كمػا اف
 .مخاطر كبيرة باصابة كؿ الحيوانات وتموث كؿ الغذاء المنتج منيا

 المجهرية باالحياء االغذية لتمؼ العامة االسس

 في الخوضواف  التمؼ ليا لتسبب االغذية مختمؼ في المجيرية االحياء تنشط
 عمى التعرؼ مف البد االغذية انواع مف نوع لكؿ المايكروبي التمؼ انواع تفاصيؿ

 Organoleptic الذي .لو المشجعة والعوامؿ التمؼ حدوث لكيفية العامة االسس
 الغذاء في يحدث الفساد او بالتمؼ عادة ديقص Spoilage العضوي التغير ىو

 قياًسا مقبوؿ غير المستيمؾ يعتبر ، والنكية والمظير القواـ او الطعـ في كتغير
 .لمغذاء الطبيعية بالحالة

 الغذاء اليكوف بأف ىو الجميع عمييا يتفؽ لمغذاء ىامة صفات وجود مف البد
 التغيير حيث مف فيو التمؼ او التغير درجة حيث مف المستيمؾ صحة عمى خطًرا
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 الخطرة سموميا او ممرضة مايكروبات عمى احتوائو او الكيميائية مكوناتو في
 في تالًفا الغذاء ىذا يعتبر غذاء في تغير او تمًفا يحدث قد انو كما الصحة عمى
 في تمؼ يعتبر الخاـ الحميب مصحت مثؿ آخر غذاء في مرغوب التغير اف حيف
 . ضرورة بؿ تمؼ ليس المتخمرة االلباف في الالكتيؾ حامض وجود حيف

 والبيرة العصائر في وجوده بينما تمًفا ليس المخالالت في الخميؾ حامض انتاج
 ليس المنضجة االجباف في والبروتيف الدىوف تحمؿ تالفة المواد ىذه تعتبر والنبيذ
 عممية فاثناء وىكذا تمًفا يعتبر اخرى بروتينية اغذية في التحمؿ اف حيف في تمًفا

 او والتخدش التمزؽ او لمكسر االغذية مف الكثير تتعرض والخزف والنقؿ االنتاج
 في تمًفا يحدث والتشعيع تدخيفوال والتجميد كالتبريد فيزيائية معامالت بسبب

 انزيمية كيميائية تفاعالتث تحد حيث اىميا الكيميائي التمؼ انو اال .االغذية
 الذاتي والتحمؿ والتزنج واالختزاؿ كاالكسدة سطحو عمى او الغذاء انسجة داخؿ

 والطعـ والموف النكية مف تغير الغذاء مكونات بيف والتفاعالت الغذاء لمكونات

 . الغذائية والقيمة
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 فيها تحدث التي والتغيرات لمتمؼ االغذية قابمية

 الكيميائي، كتركيبيا عديدة لعوامؿ تبعا لمتمؼ قابميتياب بينيا فيما االغذية تتفاوت

 في خصوصية غذاء لكؿ لذلؾ .وغيرىا الماء مف محتواىا ، قواميا حموضتيا،
 :مجاميع بثالث عامة بصورة تجميعيا يمكف انو اال التمؼ،

 

 Stable or non perishable foodsلمتمؼ  قابمة غير اغذية. ١

 تحت تخزينيا عند طويمة جًدا لفترات المجيرية االحياء بفعؿ التتمؼ االغذية وىي

 .الجافة والبقميات الجافة والحبوب والطحيف السكر مثؿ عادية ظروؼ

 

 Semiperishable foodsلمتمؼ  القابمية متوسطة اغذية. ٢

 مثؿ اشير عدة تكوف قد التخزيف مف متوسطة فترة بعد تتمؼ التي االغذية وىي

 .بتخزينيا يعتني اف عمى المجففة والخضر والفواكو والثـو والبصؿ البطاطا

 

 Perishable foodsالتمؼ  سريعة اغذية. ٣

 استخداـ عدـ حالة وفي اياـ او ساعات خالؿ جًدا بسرعة تتمؼ التي االغذية وىي
 ومنتجاتو والحميب كالمحـو الميمة االغذية غالبية وتشمؿ لحفظيا أي طريقة
 .والفواكو الخضر وغالبية واالسماؾ والبيض والدواجف
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 فمنيا التالفة االغذية في المجيرية االحياء تحدثيا التي عامة بصورة التغيرات اما
 لزجة مواد وتكوف والرائحة والنكية والشكؿ الموف كتغير لممستيمؾ ظاىري ىو ما

 بالرغـ الغذاء داخؿ كيميائي كتغير لممستيمؾ ظاىري غير تغير او الغذاء عمى
 تؤدي والتي الظاىرية غير التغيرات بسبب تكوف قد الظاىرية التغيرات اف مف

 .الغذاء قواـ تغير الى كذلؾ

 او معينة مركبات اختزاؿ او كأكسدة كيميائي تفاعؿ بسبب يكوف قد الموف فتغير
 او تفاعؿ نتيجة مركبات تكوف مف ناتجة كذلؾ والرائحة الغذاء في صبغات انتاج
 تخميؽ او مركبات تحمؿ نتيجة تتكوف المزوجة وكذلؾ الغذاء في كيميائي تحمؿ

 تسبب بسيطة مف الميفاف او الديكستراف مف متعددة سكريات فتكويف لزجة مركبات
 كيميائية تفاعالت نتيجة تحدث الغذاء نكية في والتغيرات الغذاء في كبيرة لزوجة
 السكريات تخمر او االمينية لالحماض التاـ غير التحمؿ فمثال نكية مواد وانتاج
 . كاالمنيات نكيو مواد تنتج

 المجهرية باالحياء االغذية تمؼ عمى المؤثرة العوامل

 ليذا سيحدث الذي التمؼ ونوع درجة تحدد بالغذاء تحيط عديدة عوامؿ ىناؾ
 . لو التالفة المجيرية االحياء بنمو العوامؿ ىذه تتحكـ حيث الغذاء

  الغذاء في المجهرية االحياء ونوع عدد .١

 لمشروط تبًعا المجيرية باالحياء تموثيا لدرجة بالنسبة بينيا فيما االغذية تختمؼ

 مف ىائمة باعداد المحممة فاالغذية وتسويقو انتاجو في اتبعت التي الصحيحة
 فنظرًيا .منيا قميمة باعداد محممو التي تمؾ مف اسرع تمفيا المجيريةيكوف االحياء
 حيث االغذية في المجيرية االحياء وعدد التمؼ ظيور سرعة بيف عكسية العالقة



   
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 
 

 م.م.عمار عادل                                   جات األغذية /النظزيصحة منت

 الرائحة او المزوجة كظيور التمؼ ظيور عمى لمحكـ ظاىرية عالمات تعتمد دائًما
 عامؿ ىنا يدخؿ حيث التمؼ عممية مف يسرع الكبير العدد دائًما ليس لكف والموف
 وجود مف فبالرغـ الغذاء في السائدة المجيرية االحياء ومجاميع نوع ىو اخر محدد
 ىذا تحميؿ في النشطة المجموعة تمؾ التوجد قد المجيرية االحياء مف كبير عدد
 ليا مجيرية احياء وجود مف البد البروتينية االغذية فيي واتالفو الغذاء مف النوع

 االغذية وفي الاليبيز انزيمات الدىنية وفي البروتيز انزيمات افراز عمى قابمية
 يبقى ذلؾ ورغـ وىكذا والبكتينز السميميز انزيمات تكوف مجموعات ودوج النباتية

 كؿ وجود احتمالية زادت التموث مصالدر وتنوعت العدد زاد كمما بانو االحتماؿ
 .االغذية اتالؼ في النشطة المجاميع

 لالغذية الكيميائي التركيب .٢

 نوع توقع يمكف لذلؾ الغذائية بمتطمباتيا فيما تختمؼ المجيرية االحياء اف بما
 المجيرية االحياء فتنشط الكيميائي تركيبو حسب غذاء لكؿ سيحدث الذي التمؼ
 االستغالؿ سيمو والنتروجيف والكربوف الطاقة مصادر فيو يكوف عندما الغذاء في

 فالغذاء نايتروجيف كمصدر البسيط والبروتيف ربوفاوك طاقة كمصدر كالكموز
 مف فتتمكف عديدة انواع بوجود فيو التمؼ ويتنوع اسرع يتمؼ المركبات بيذه الغني
 طاقة كمصادر المركبات اعقد االعمى اليحوي الذي الغذاء حيف في فيو النمو

 الكيميائي التركيب لذلؾ تمًفا وابطأ لمتمؼ عرضو اقؿ يكوف ونيتروجيف وكربوف
 الى تقسيميا يمكف لمغذاء االساسية المكونات وحسب التمؼ ونوع بسرعة يحدد

 . فييا سيحدث الذي المايكروبي النشاط نوع مع ثالثة مجاميع
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 السكرية االغذية-أ

 المجيرية االحياء فييا تنشط منيا االحادية خاصة بالسكريات الغنية االغذية
 السكريات لتحوؿ حامضي التمؼ يتحدد ولذلؾ السكريات ليذه والمخمرة المؤكسدة

 ذلؾ ومايرافؽ كحوالت الى السكر بتحوؿ اوتخمري وغازات عضوية احماض الى
 تركيز يكوف عندما وعادة والنكية الطعـ تغير ونيائية وسطيو مواد تكوف مف

 .المحـو مثؿ الغذاء وتحمض اكسدة تحدث اوكسجيف توفر مع واطئ السكر

 النتاج تخمرات تحدث مضادة الحميب في كما متوسطة السكر كمية كانت اذا اما

 في الكحولي التخمر يحدث العالي التركيز وفي. الالكتيؾ حامض مثؿ حوامض
 سوى فييا التنشط حيث لمتمؼ مقاومة تكوف جًدا السكر عالية االغذية حيف

 .لالزموزية المحبة االحياء مف صغيرة مجموعة

 االغذية ىذه فتتمؼ ومعقدة متعددة سكريات عمى الحاوية االغذية حالة في اما
 احادية سكريات الى السكريات ىذه تحميؿ عمى مقدرة ليا التي المجيرية باالحياء
 . السابقة المسارات بنفس وتسير

 البروتينية االغذية-ب

 وفقط لمنمو أي لمنتروجيف كمصدر المجيرية االحياء قبؿ مف البروتيف يستغؿ
 تنمو البروتيف تحمؿ خارجية انزيمات افراز عمى القدرة ليا التي االحياء المجيرية

 تستغميا امينية احماض الى البروتيف وتحمؿ االغذية ىذه االغذية وتتمؼ ىذه عمى
 انو اال التالفة االغذية عفونة تسبب الى مركبات تحميميا في تستمر او لمنمو

 في ومنتشرة البروتينية اتالؼ االغذية يمكنيا عديدة انواع ىناؾ عامة بصورة
 الطبيعة

 الدهنية االغذية-جػ
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 الف والبروتينية السكرية االغذية مف المايكروبي لمتمؼ عرضو اقؿ الدىنية االغذية

 االخرى المجاميع مف اقؿ المركبات تحميؿ عمى القدرة ليا التي المجيرية االحياء
 في يحدث الذي التمؼ وعادة الكيميائي التمؼ الدىنية المركبات في يطغي كما

 وكميسيريف دىنية احماض الى الدىف يتحمؿ حيث تزنج عف عبارة الدىنية االغذية
 التي اتخوالتزن زنحو رائحة ذات Butyric acid خاصة االحماض ىذه وبعض
 : ىي تحدث

 Oxidative rancidity تأكسدي خزنت .-أ

 رائحة ذات وكيتونات الدييايدات وتكويف الدىنية لالحماض ذاتية اكسدة وىي
 .الوقت مع ليا تتعرض الدىوف وكؿ كريية

 Lipoxidase انزيمية اكسدة .ب

 .بالحرارة النشاط ىذا وقؼ ويتـ

 كيتونيخ تزن .ج

 Aspergillu و  Pencillium مثؿ االعفاف تنتجيا انزيمات بفعؿ كيتونات تكويف

 Hydrolytic rancidity تحممي ختزن .د

 االحياء تكوف Lipaseانزيمات بفعؿ زنجة دىنية احماض وتحرر الدىوف تحمؿ
 . االنزيـ ىذا عمؿ توقؼ والبسترة والكريـ الزبد في خاصة المجيرية

 pH قيمة -٣

 الغذاء في المجيرية االحياء ونشاط نمو في يتحكـ ميـ عامؿ الغذاء pH قيمة اف
 فيما تختمؼ واالغذية فييا ينمو pH قيمة مف مدى مجيري حي كائف لكؿ الف
 ٩ مف اعمى واخرى ٢ بحدود pH فييا اغذية فيناؾ pH يمةق حيث مف بينيا
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 فاالغذية ستحدثو الذي التمؼ ونوع ستنشط التي المايكروبية المجاميع تتحدد لذلؾ
 حيف في االعفاف فييا فتنشط اماالحامضية . البكتريا عادة فييا تنشط المتعادلة
 قيمة حسب مجاميع ست الى االغذية عادة وتقسـ جًدا نادرة تكوف القموية االغذية

pH قيمة تقع والتي فييا تنشط التي المجيرية االحياء مجموعة لذلؾ وتبًعا فييا 
pH االغذية تمؾ ضمف لنموىا. 

 AlKaline foods قموية أغذية .أ

 قيمة فيو الذي البيض بياض مثؿ نادرة وىي 7 مف اعمى pHقيمة فييا يكوف التي
pH الشائعة غير الفواكو وبعض ٩,٦ بحدود 

 Neutral foods متعادلة اغذية .ب

 والمحـو والدجاج الحميب مثؿ 7 -6.5 بيف ما pH قيمة فييا التي االغذية ىي
 .البكتريا مف عديدة انواع تنشط وىنا

 Low Acid foods الحموضية قميمة اغذية .ج

 واالسماؾ المحـو بعض مثؿ 6.5-5.3 بيف ما pH قيمة فييا التي االغذية وىي
 . واالعفاف والخمائر ACIDOPHILES لمحموضة المحبة البكتريا تنشط حيث

  Medium Acid foods الحموضة متوسطة اغذية .د

 معمبة ولحـو المعمبة الخضر مثؿ 5.3 -4.5 بيف ما pHا فيي التي االغذية
 لمحموضة المحبة لمبكتريا الدور ايضا الطازجة والخضر الفواكو وبعض ومخمالت
 . والخمائر واالعفاف
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  Acid foods حامضية اغذية . ه

 المتخمرة االلباف مثؿ 4.5 -3.7مابيف  pH قيمة فييا التي االغذية وىي
 . واعفاف وخمائر بكتريا بسبب يكوف والتمؼ الفواكو وعصائر

 acids foods الحموضة شديدة اغذية -و

 البرتقاؿ وعصائر كالمخالالت 3.7 مف اقؿ pH قيمة فييا يكوف التي وىي
 كيميائًيا تمفيا يكوف وعادة المجيرية باالحياء تتمؼ ما نادًرا وىذه وغيرىا والميموف

 قيمة فيو تتغير قد الغذاء الف ذلؾ ثابتو ليست التقسيمات وىذه الحموضة لشدة
pH االحياء ونوع التخزيف حرارة ودرجة التخزيف ومدة النضج درجة حسب 

 pH قيمة التدع Buffers منظمات تحوي االغذية بعض وىناؾ فيو المجيرية
 . الغذاء داخؿ بشدة تتغير
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  الغذائية المواد بمستودعات الخاصة الصحية االشتراطات

 والتعريؼ المجال

 : المجال

 المواد مستودعات في توافرىا الواجب الصحية باالشتراطات الالئحة ىذه تختص
 في كما عامة المخازف ىذه كانت سواء والنقؿ ، التخزيف وظروؼ ، الغذائية

 ( .التجارية والمحالت توزيعيا مراكز أو المصانع)

 الجيات ىذه لمنسوبى خدماتيا وتقدـ أىمية أو حكومية لجية تابعة خاصة أو
 . اإلعاشة متعيدي مف أو قبميـ مف وتدار

 -: تعاريؼ

 مستودعات في توافرىا الواجب الضوابط مف مجموعة-: الصحية االشتراطات
 أنواع مف نوع لكؿ المناسبة النقؿ ووسائؿ ، التخزيف وظروؼ ، الغذائية المواد
 . الغذائية المواد

 المواد وحفظ لبقاء مخصص منو جزء أو مبني ىو -( :المستودع) المخزن
 . عرضيا لحيف محددة مدة الغذائية

 . ـ4ْ و ـ0ْ حرارة درجة تحت األغذية لتخزيف مستودع -: تبريد مستودع

 األغذية لتخزيف ـ18ْ – عمي حرارتو درجة تزيد ال مستودع -: تجميد مستودع
 . المجمدة

 المواد مف النوعية ىذه تتطمب وال ـ25ْ حرارة درجة وىي -: الغرفة حرارة درجة
 . التجميد أو التبريد الغذائية
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 عند مبردة سواء النقؿ في تستخدـ وصياريج وحاويات شاحنات -: نقل وسيمة
 العادية الغرفة حرارة درجة عند أو ـ18ْ– عند مجمدة أو ـ4ْ و ـ0ْ بيف حرارة درجة
 . ـ25ْ

 المستودعات وتجهيزاتها

الشروط الصحية في و اشتراطات عامة لنقؿ وتخزيف األغذية المبردة والمجمدة 
 بيا .مصانع األغذية والعامميف 

 -: فأنو يجب أف تتوافر المتطمبات التالية

  : الموقع والمساحةأواًل : 

 . يمنع منعًا باتًا استخداـ المنازؿ الشعبية كمستودعات-1

أخذ موافقة البمدية عمي الموقع والمساحة بالنسبة لممستودعات التابعة لممحالت -2
العامة أو التي يتـ التوزيع منيا أما الخاصة فتكوف المساحة مناسبة لظروؼ 

 .التخزيف

بعيدًا عف الروائح الكريية والدخاف واألتربة والمموثات يجب أف يكوف الموقع  -3
 . األخرى وغير معرضة لالنغمار بالماء وال يسبب إزعاجًا لممجاوريف

في حالة وجود ثالجات داخؿ المستودع يراعي عدـ تعرضيا ألشعة الشمس -4
 . المباشرة

 . يفضؿ أف يكوف الموقع عمي شارع عاـ -5

 : ثانيًا : المبني
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 -: توفر فيو االشتراطات التاليةيجب أف ت

 .أف يكوف بناء المستودع مف مواد صماء جيدة ومالئمة وسيمة التنظيؼ - 1   

 . أف تكوف أرضية وجدراف المستودع مف مواد مناسبة وسيمة التنظيؼ -2

أف تزود غرؼ مستودعات التبريد والتجميد بأجيزة تبريد وتجميد ذات كفاءة -3
لتوفر البديؿ في حالة تعطؿ أحدىا واف تزود بأجيزة قياس  عالية وبأكثر مف واحدة

 . لدرجة الحرارة مع إمكانية قراءة النتائج مف خارج الغرفة

 . أف توضع عالمات عمي أرضية غرؼ التخزيف لممرات منصات التحميؿ-4

أف يزود المستودع باألرفؼ الكافية المناسبة والتي يرتفع فييا اخفض رؼ عف -5
 . سـ عمي األقؿ20ار األرضية بمقد

أف يكوف تصميـ المخزف بطريقة محكمة الغمؽ تمنع دخوؿ الحشرات -6
 .والقوارض

 . أف يزود بمراوح شفط )تيوية( مالئمة-7

 . أف يزود بإضاءة مالئمة-8

 . مراعاة توفير وسائؿ السالمة طبقًا ألنظمة الدفاع المدني-9

 . اـيمنع استخداـ المستودع لمنـو أو تحضير الطع-10

يجب أف توضع قائمة عمي باب المستودع توضح فييا نوعية المواد الغذائية -11
 . المخزنة وتاريخ انتيائيا

 . االلتزاـ بالنظافة التامة في جميع وحدات المستودع-12
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 :  ثالثًا : التخزين

يجب أف تخزف كؿ مادة غذائية في درجة الحرارة المالئمة ليا سواء عمي درجة -1
 ( .ـ18ْ-ـ( أو المجمدة )4ْفة أو المبردة )حرارة الغر 

تعميؽ الذبائح أف توضع كؿ مادة غذائية في المخزف بالطريقة المناسبة )ك-2
 ة( .المجمدة أو المبرد

يمنع منعًا باتًا تخزيف المنظفات المنزلية والمبيدات الحشرية في مخازف  -3
 . األغذية

بطريقة منظمة بحيث تسيؿ عممية يجب تخزيف المواد الغذائية في المستودع  -4
الوصوؿ إلي جميع أجزائو )في صفوؼ منتظمة غير مكدسة وبارتفاعات مناسبة 

 ( .لتسييؿ الوصوؿ إلييا

أف تكوف ىناؾ مسافة بيف العبوات كافية لسرياف اليواء بحيث يمر عمي أكبر  -5
 . مساحة ممكنة

 . صصة لياأف تخزف المنتجات ذات الروائح النفاذة في أماكف مخ -6

 . يمنع استخداـ الممرات لمتخزيف -7

ال توضع المنتجات مباشرة عمي أرضية المستودع بؿ توضع قضباف حديدية  -8
سـ لرص أكياس الدقيؽ واألرز وما 30عمي األرض بارتفاع ال يقؿ عف او خشبية 

 .شابييما عمييا

أف يتـ  يجب إبعاد المواد التي تؤثر خواص بعضيا عمي البعض اآلخر مثؿ -9
 . حفظ الشاي بعيدًا عف التوابؿ
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 . أف ال يكوف ىناؾ تماس بيف المواد الغذائية وجدراف المخزف -10

يجب أف ترص عبوات المواد الغذائية بطريقة يسيؿ قراءة بيانات البطاقة  -11
 . عمييا

 . أف ترص العبوات بطريقة تسيؿ عممية سحب األقدـ فاألحدث -11

اقالت ميكانيكية متحركة لنقؿ المواد الغذائية إلي داخؿ في حالة استخداـ ن -12
المستودع أو التحميؿ داخمو فيجب أف ال تكوف مف األنواع التي تستخدـ الديزؿ 

 .كوقود

 
 شكل خزن الرز والدقيؽ

 

 



   
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

39 
 

 م.م.عمار عادل                                   جات األغذية /النظزيصحة منت

 العاممين

 الشروط الواجب توفرها في العاممين في التصنيع الغذائي 

يجب أف يكوف جميع العامميف في مستودعات المواد الغذائية حاصميف عمي -1
 شيادات صحية سارية المفعوؿ تثبت خموىـ مف األمراض 

 . العناية التامة بنظافة جميع العامميف -2

 . عدـ تناوؿ األكؿ والشرب داخؿ المستودعات-3

 . منع النـو في المستودعات-4

موحدًا نظيفًا وقت العمؿ ويكوف واقيًا مف البرودة في يجب ارتداء العماؿ زيًا  -5
حالة الدخوؿ لمستودعات التجميد وأحذية خاصة نظيفة ومطيرة لمدخوؿ بيا في 
المستودعات وتحفظ األحذية في دواليب خاصة ويمنع منعًا باتًا الدخوؿ باألحذية 

 . العادية

ي يديو بثور أو يجب إبعاد أي عامؿ تظير عميو أعراض مرضية أو تظير ف -6
جروح أو تقرحات جمدية أو يتضح مخالطتو لمريض مصاب بمرض معدي ويجب 
عمي المسئوؿ عف المستودعات إبالغ الجيات الصحية المختصة في حالة ظيور 

 . أي مف األمراض المعدية ألي عامؿ مف العامميف لديو

 . يمنع التدخيف منعًا باتًا داخؿ المستودع -7

ختصة إبعاد أي عامؿ عف العمؿ إذا رأت في اشتغالو ضررًا يجوز لمجيات الم *
 .عمي الصحة العامة
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 اشتراطات عامة لمتفتيش

معرفة الظروؼ المناسبة لتخزيف كؿ نوع مف المواد  ىيعتمد الحفظ الجيد لمغذاء عم
الغذائية لحمايتو مف التموث إذ أف ارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة تساعد عمي نمو 

كروبات ، ويعتبر التحكـ في درجة الحرارة مف أكثر الوسائؿ فعالية في وتكاثر المي
تالؼ المواد الغذائية أثناء  الحد مف خطورة الميكروبات ومنعيا مف التكاثر وا 
تخزينيا . لذا يجب حفظ األغذية في درجات الحرارة المالئمة ليا سواء مبردة أو 

أجيزة التبريد والتجميد تعمؿ  مجمدة ، ويأتي دور الرقابة الفعاؿ لمتأكد مف أف
بكفاءة عالية ومستمرة مع التأكد مف توفر البديؿ في حالة العطؿ ، حيث يتـ التأكد 

ـ فأقؿ أو وحدات التجميد عند درجة 4ْمف أف وحدات التبريد عند درجة حرارة 
ـ فأقؿ ، وأنو ال يوجد ما يشير إلي ذوباف المواد الغذائية المجمدة ، 18ْ –حرارة 
 . جميع المواد الغذائية سواء مبردة أو مجمدة محتفظة بخواصيا الطبيعية وأف

كما يجب التأكد مف توفر االشتراطات الصحية لممستودعات وتجييزاتيا والعامميف 
 . بيا ووسائؿ النقؿ المرتبطة بيا سالفة الذكر

 وتتـ مراقبة فترات صالحية المواد الغذائية وأنيا محفوظة بطريقة سميمة صحياً 
 . وبعيدة عف المواد ذات الرائحة النفاذة والمنظفات والمطيرات

 بريتطرؽ أخذ عينات الفحص المخ

 : يجب اتباع ما يمي

يجب أف يكوف لدي المراقب الصحي بعض األدوات المساندة لو أثناء قيامو 
 -: بالتفتيش الصحي عمي المخازف وىي

 . تر لقياس درجة الحرارةيرمومث
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 -مسحات كحوؿ –مشارط  –مالعؽ  –أدوات أخذ العينات وتتمثؿ في )الميب 
أدوات لفتح العمب  –أكياس بالستيؾ معقمة  –عبوات معقمة  –مقص  –ممقط 

 –أدوات استالـ أخذت العينات مف أكياس المواد الغذائية  –الصفيح الكبيرة 
 ( . وحافظة نقؿ العينات مزودة بوسائؿ تبريد

 -:شتراطات الخاصة بأخذ العينات وهيوفيما يمي اال

 : -المستودعات الرئيسية ومستودعات المصانع

الفاكية والخضر المعبأة وعصائرىا والمشروبات الغازية والمحوـ واألسماؾ  - أ
عبوة لكؿ ألؼ عبوة وبحيث  2والقشريات ومنتجاتيا : أف ال تقؿ عدد عبواتيا عف 

 . كجـ 3ال يقؿ وزنيا عف 

 : -والدىوفالزيوت  - ب

.  عبوات 3طف وعدد عبواتيا ال يقؿ عف  1ـ لكؿ غك 1أف ال يقؿ وزنيا عف 
 طف .  1أقؿ مف  ىعممًا بأف ىذه النسبة تسري عم

 -: األلباف -ج

الحميب والمبف والمبنة سواء كانت مبسترة أو معاممة بحرارة عالية والمعبأة في  -1
 : عبوات حجـ لتر فأقؿ

ـ غ" ك1والمركزة )المحالة والغير محالة( المعبأة في عبوات "األلباف المكثفة  -2
 : فأقؿ

 : كجـ فأقؿ 2األلباف المجففة المعبأة في عبوات  3- 

 : كجـ فأقؿ 1القشدة والزبدة المعبأة في عبوات  -4
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 . كجـ فأقؿ 1السمف المعبأ في عبوات -5

 :كجـ فأقؿ 1الجبف المعبأ في عبوات -6

 . كجـ1وات يزيد وزنيا عف الجبف المعبأ في عب -7

فيتـ سحب عينات عشوائية مف عدد العبوات الموجودة بالمستودع ثـ يسحب 
مف كؿ عبوة. يتـ سحب الكمية بالطريقة الصحيحة والسميمة التي تمنع  غـ200

تموث العينة أو مصدرىا مع المحافظة عمي خواصيا الطبيعية حتى وصوليا إلي 
 . نتفخة ترسؿ كما ىي إلي المختبرالمختبر وفي حالة وجود عبوة م
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 الهاسب() الحرجة التحكم نقاط وتحديد المخاطر تحميل

 مقدمة 

 وكالة قبؿ مف العشريف القرف مف الستينات بداية في الياسب نظاـ استحدث
 بيمسبري شركة مع بالتعاوف األمريكي الجيش ومختبرات األمريكية، الفضاء

 الطمب ولزيادة. الصحية الناحية مف مأموف بغذاء الفضاء رواد المتعيدة بتزويد
 الكيميائية بالمموثات الغذاء تموث نسبة وزيادة مستمر، الغذاء بشكؿ عمى

 الشركات مف العديد تبنت الغذاء، وجودة سالمة تؤثر عمى التي والميكروبية
 الياسب نظاـ يعد. الغذاء وسالمة جودة البرنامج لضماف ىذا تطبيؽ الغذائية
 غذاء تنتج أف الممكف مف التي العمميات جميع التحكـ في لضماف متكامال نظاماً 
 آمنة أغذية إلنتاج وقائياً  نظاماً  يعتبر أي صحة المستيمؾ، عمى خطراً  أو ضاراً 
 مف والوقاية األغذية إنتاج خطوات عمى الكاممة التحكـ والرقابة طريؽ عف صحياً 

 الخاـ المواد مواصفات فحص إلى باإلضافة ميكروبات ممرضة، أو مموثات أي
 يتميز منتج إنتاج إلى يؤدي مما والتوزيع مواصفات التخزيف ومتابعة المستعممة،

 والسالمة . بالجودة

 المحتمؿ الحرجة بالنقاط يسمى ما أو واألخطاء المخاطر بتحديد النظاـ ىذا يسمح
 تمؾ األخطاء مصادر وما عمييا، لمتفتيش وليس الغذائية المواد إنتاج عند حدوثيا
 الميكروبيولوجية األخطاء تحديد يتـ النظاـ ىذا وبمساعدة. تفادييا يمكف التي

 الغذائي، واختيار التصنيع عمميات أثناء تحدث قد التي والفيزيائية والكيميائية
 أو تحدد القبوؿ لتيا الحدود ووضع حدوثيا، لمنع المناسبة والوسائؿ الطرؽ وتنفيذ
 منتج، وليس إلنتاج الجودة إلنتاج الحقيقي الضماف فيو لذلؾ. لممنتج القبوؿ عدـ
 .جودتو إثبات لمحاولة الالزمة والتحاليؿ االختبارات إجراء ذلؾ بعد ثـ
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 :إلى HACCPالػ نظام ويهدؼ

 جودة توكيد وضماف اإلنتاج عممية في المحتممة األخطاء مصادر عمى التعرؼ.1
 .النيائي المنتج

 .المناسبة الوسائؿ باستخداـ األخطاء ىذه معالجة-2

 .اإلنتاج عممية في التامة السيطرة عمى القدرة -3

 .النيائي لممنتج الصحية أو الغذائية السالمة ضماف-4

 

 :الهاسب نظام وفوائد

 المستيمكيف رغبة لتحقيؽ الغذاء سالمة ضماف ىو لمياسب فائدة وىدؼ أىـ
 :عنو ينتج سميـ غير إنتاج الف.. صحتيـ عمى والمحافظة

 عند واضحاً  الحكومي الفعؿ رد ويكوف: الحكومية والقوانيف التعميمات مخالفة-1
 .فعؿ رد أقؿ ىو الغذاء إعداـ واف.. العامة الصحة عمى وبائية حاالت ظيور

  الغذاء مف وشكواىـ المستيمكيف ثقة فقد-2

 وعدـ مصانعيا إغالؽ يتـ وقد عنيا عمالئيا وانصراؼ الشركة سمعة فقد-3
 . الخطر مصدر بمعالجة تقـو حتى استمرارىا

 الى اتجيت التي والبالد والمستيمكيف الشركات عمى تعود الفوائد مف العديد وىناؾ
 .الغذاء سالمة أجؿ مف مصانعيا في الياسب نظاـ تطبيؽ
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 الخطر مصدر تحميل

 لفحص تجري التي الخطوات جميع ىو الخطر مصدر تحميؿ باصطالح يقصد

 وعمميات واألدوات، واألجيزة الخاـ المواد: مثؿ الغذاء، إنتاج نقاط كؿ واختبار

         وغيرىا المصنعة النيائية والمنتجات لمعماؿ، العممية والممارسة التصنيع،
 عمميات في

 :يمي ما تحقيؽ بيذؼ وذلؾ الغذائي، التصنيع

  وىي) لمخطورة مصدراً  تكوف أف المحتمؿ األغذية وجود احتماالت منع*

 (إلخ...السامة المواد أو الممرضة الدقيقة باألحياء مموثة أغذية

 .سامة مواد أو الغذاء يحمميا ممرضة دقيقة أحياء وجود احتماالت منع*

 

 الخطر مصدر بتحميل وعالقتها الحرجة التحكم نقاط

 تحضير أو تصنيع أو إنتاج خطورة مدى تقدير ىو الخطر مصدر تحميؿ إف

 حدوثيا المحتمؿ الخطر مصادر كؿ تحديد طريؽ عف التقدير ىذا ويتـ األغذية،

 إلى لموصوؿ مصدر كؿ أىمية مدى تقييـ ثـ المختمفة، التصنيعية العمميات خالؿ

  التصنيعية، العمميات في الموجودة احتماالً  األكثر الخطر مصادر نوعية
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 :اآلتية االعتبارات التقدير ذلؾ في ويؤخذ

 . التصنيع في المستخدمة األولية والمادة العناصر-1

 .التصنيع خطوات-2

 . المخاطر تسبب مناسبة غير بصورة الغذاء وتداوؿ وعرض وتوزيع نقؿ-3

 . المستيمؾ مف المحتمؿ السيئ االستعماؿ-4

ذا  فإنو المناسبة، باالختبارات أو بالمالحقة الخطر نوعية عمى التعرؼ تـ ما وا 

 :يمي ما اتباع يجب

 

  وىي الخطر مصادر وتحديد لوصؼ مناسبة إجراءات سمسة وضع -1

 .المنع إجراءات مجموعة عمييا يطمؽ ما

 يطمؽ ما وىي الخطر مصادر دوثح لمنع مناسبة إجراءات مجموعة وضع -2
 . التحكـ إجراءات مجموعة عمييا

  التي الخطر مصادر مف لمتخمص سواء السابقة المختارة اإلجراءات تنفيذ-3

 يمكف ال التي األخطار ليذه مقبولة تكوف حدود لوضع أو حدوثيا تجنب يمكف
 .إزالتيا
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 الحرجة التحكم ونقاط التموث أخطار تحميل نظام مبادئ

 احتمالية بنسبة تحدث أف يحتمؿ التي المخاطر تحديد إلى اإلجراءات ىذه تيدؼ

 يمر التي التصنيعية الخطوات تحديد يستمـز وىذا عمييا، السيطرة تتـ لـ إذا معقولة
 التحكـ ونقاط التموث أخطار تحميؿ نظاـ ويقـو. النياية حتى البداية مف الغذاءبيا 

 :التالية السبعة القواعد عمى الحرجة

  األولى القاعدة

 .التموث لمخاطر تحميؿ إجراء

 

  الثانية القاعدة

 يمكف التي التصنيعية الخطوات تحديد الحرجة، التحكـ نقاط تحديد تستمـز

  منيا بالتخمص أو بمنعيا تحديدىا تـ التي المخاطر عمى السيطرة عندىا

 . مقبوؿ مستوى إلى منيا بالتقميؿ أو نيائياً 

 

  الثالثة القاعدة

 بمكاف األىمية مف الحرجة، التحكـ نقاط تحديد بعد الحرجة الحدود تعييف

 األماف، منطقة بتحديد يتـ وىذا السيطرة، تحت النقاط ىذه أف مف التأكد

 لوضع األبحاث ونتائج التشريعية الجيات تضعيا التي بالمواصفات ويستعاف
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 .الحدود ىذه

 

  الرابعة القاعدة

 يعرؼ ما ووضع الحرجة، التحكـ نقاط تحديد بعد لمرصد طرؽ استحداث

 السيطرة تحت انيأ مف لمتأكد النقاط ىذه تتبع يتـ أف يجب الحرجة، بالحدود

 .األماف حدود وضمف

 

  الخامسة القاعدة

 الحرجة النقاط إحدى خروج عند فعمو يتـ ما وىو تصحيحية، إجراءات استحداث
 السيطرة فقداف لمواجية مسبقة خطة وضع تستمـز القاعدة وىذه" األماف نطاؽ" عف
تمحؽ الضرر  قد التي األضرار مف لمحد الحرجة؛ التصنيعية الخطوات إحدى عمى

 .بالمستيمؾ

 

 السادسة القاعدة

، التحوير ولعمؿ النظاـ صالحية ضماف إلى دؼي: لمتدقيؽ نظاـ استحداث  الالـز
دخاؿ  :يمي بما القياـ يستمـز وىذا األمر، لـز إذا التحسينات بعض وا 

 .الدورية المالحظة. ١



   
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

49 
 

 م.م.عمار عادل                                   جات األغذية /النظزيصحة منت

 درجة ومقياس رة الحرا قياس كجياز القياس؛ وأجيزة المعدات معايرة. ٢
 .الحموضة

 .المتخذة والقرارات السجالت مراجعة. ٣

كالجيات الرقابية  أخرى جية بواسطة أو نفسيا المؤسسة قبؿ مف التدقيؽ. ٤
 الرسمية أو مف القطاع 

. النظاـ لتقييـ السجالت إلى الرجوع التدقيؽ يستمـز لمتوثيؽ، نظاـ استحداث. ٥
 يمكف أخرى طريقة بأي أو مكتوب بشكؿ توثيقاً  يتطمب الياسب نظاـ فإف وعميو
 القياـ عمى العامميف لحث وسيمة بسيطة السجالت تكوف أف ويجب إلييا، الرجوع
 بيا .

 

  السابعة القاعدة

 يتفؽ بما السجالت حفظ مع اإلجراءات بجميع الخاصة المستندات جميع وضع

 .وتطبيقيا القواعد ىذه مع

 األولية الغذائية المواد إنتاج مف ابتداء الجيدة التصنيع ممارسات تطبيؽ يساعد

 المخاطر تحميؿ نظاـ ويقـو .األغذية سالمة زيادة عمى النيائياالستيالؾ  حتى

 سالمة يضمف بما فييا التحكـ وتدابير األخطار بتحديد الحرجة التحكـ ونقاط

 عمى الحرجة التحكـ ونقاط التموث أخطار تحميؿ نظاـ تطبيؽ ويمكف. األغذية

 االستيالؾ ِ  حتى األولية الغذائية المواد إنتاج مف بأكمميا الغذائية السمسمة حمقات
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