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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المحاضرة االولى                                                مبادئ صناعات   
 اعداد د. محمد عبد حمد

 
 

 مقدمة

مف الغذائي باالعتماد عمى الزراعة والصناعات الغذائية ف ىي األاولى اىتمامات العالـ اآلمف    
تسد الحاجة المحمية وتمبي الخطط المستقبمية وبجودة عالية  القائمة عمييا وتوفير الغذاء بكمية

 يا الحديثة في تصنيع وحفظ الغذاء.ونوعية جيدة مف خالؿ ادخاؿ التكنموج

وعمـ الصناعات الغذائية يبحث في كيفية حفظ الغذاء بحالة تصمح لالستيالؾ البشري مع    
ء في اوقات مختمفة مف السنة في غير وتوفير الغذاعمى القيمة الحيوية والغذائية،  المحافظة

كإنتاج منتجات موسـ الشتاء في موسـ الصيؼ او  ،موسـ انتاجيا وفي اماكف غير اماكف انتاجيا
 مع الحفاظ عمى الجودة والنوعية. الى بمد اخر نقؿ منتجات مف بمد لـ تنتج فيو 

خاصة بالمرضى واغذية  االطفاؿ  واغذيةومف واجبات عمـ الصناعات الغذائية تصنيع اغذية    
 وجبات خاصة تجيز فييا المدارس والمستشفيات  واغذية وظيفية خاصو.
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لممختصيف في الصناعات الغذائية معرفة طرؽ تخزيف الغذاء ومعرفة انواع يجب اف تكوف   
في تصنيع الغذاء  المختصوففساد االغذية والعوامؿ الحيوية والغير الحيوية المسببة لو، ويقسـ 

ـ الغذائي الى تسمـ غذائي كيميائي بسبب المعادف واالمالح الضارة نتيجة استخداـ التسم
المبيدات او تموث بالرصاص والقصدير والزرنيخ بسبب استخداـ اوعية طبخ غير مالئمة والتسمـ 
اآلخر تسمـ كيميائي بيولوجي نتيجة استيالؾ غذاء مموث باألحياء المجيرية يحتوي عمى مواد 

 مف نشاط تمؾ االحياء.سامة ناتجة 

تستخدـ في حفظ المواد الغذائية المواد الحافظة الكيميائية )المصرح بيا مف قبؿ منظمة    
 الصحة العالمية( لغرض الحفاظ عمى خواص وتركيب المواد الغذائية االصمية.

ومف الجدير بالذكر اف عمـ الصناعات الغذائية يبحث في استحداث وتطوير طرؽ الصناعة    
الشؤوف الصحية بالمصانع ومراقبة الجودة لجميع المنتجات وتدريب العامميف في القطاع و 

اخذ عينات التحميؿ خالؿ مراحؿ تصنيع المواد الغذائية، وكذلؾ يساىـ في الصناعي عمى طرؽ 
 توفيرىا عمى مدار السنة وانشاء المختبرات.

 اقسام الصناعات الغذائية:

في الصناعات ئية حسب مصادر المواد الخاـ المستخدمة يمكف تقسيـ الصناعات الغذا   
 الغذائية:

 .اواًل: صناعات غذائية تقوم عمى الحاصالت البستانية 

او انتاج  مثؿ صناعة التبريد والتجميد والتعميب والتجفيؼ والتخميؿ لمخضراوات والفواكو    
او انتاج الزيوت مثؿ زيت  العصائر والمركزات او المسكرات والمربيات او المشروبات السكرية

الطعاـ وزيت الزيتوف وزيت جوز اليند والزيوت الطبية والعطرية باإلضافة الى التعبئة الطازجة 
 لمثمار.
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ثانيًا: صناعات غذائية تقـو عمى محاصيؿ الحقؿ مثؿ انتاج السكر مف قصب السكر وبنجر 
ر الزيتية وصناعات الطحف وصناعة السكر وانتاج النشا مف الذرة والرز وانتاج الزيوت مف البذو 

 المخبوزات والمعجنات وتجفيؼ البصؿ والثـو وانتاج الحموى مف السمسـ وغيرىا.

 ناعات تقوم عمى حيوانات المزرعة .ص ثالثًا:

المحوـ ابتداًء مف تكنموجيا الذبح والتقطيع والتجييز والحفظ ىي الصناعات القائمة عمى    
مثؿ  ظة واالشعاع والمنتجات االخرىوالتجفيؼ والتجفيد والمواد الحاف والتبريد والتجميد والتعميب

جاتيا المختمفة ، تسطرمة والبركر  والالنشوف  والدواجف ومنتجاتيا والبيض وااللباف ومنابال
باإلضافة الى تصنيع النواتج الثانوية مثؿ دباغة الجمود وانتاج الجالتيف وانتاج مساحيؽ الدـ 

احماض امينية تستخدـ في تحضير عالئؽ الماشية الى ريش والمخمفات المجففة وتحويؿ ال
 والدواجف. 

 صناعات غذائية تقوم عمى منتجات البحار واالنهار. رابعًا: 

تعتمد ىذه الصناعة عمى صيد االسماؾ وتريدىا ونقميا الى مصانع التجميد  والتعميب او 
تعتمد عمى القشريات كالروبياف والجمبري التجفيؼ او التمميح والتدخيف وكذلؾ الصناعات التي 

 ....الخ

 :اهم التحديات التي تعترض تطور الصناعات الغذائية 

عدـ توفر المواد الخاـ الطازجة الداخمة في التصنيع الغذائي بشكؿ يدعـ انخفاض اسعار -1
 المنتجات وتوفيرىا عمى مدار السنة .

نعي المواد الغذائية، وىذا يمكف اف تقوـ بو عدـ وجود تنسيؽ بيف منتجيف المواد الخاـ ومص-2
الجيات الحكومية بوضع سياسة زراعية بالتنسيؽ مع المنتجيف والمصنعيف او وجود نظاـ تعاقد 

 بيف المزارعيف والمصنعيف لضماف تكامؿ االنتاج لمطرفيف.

 حـ او المبف.بإنتاج االعالؼ لتغذية الماشية المعدة إلنتاج الماالفتقار الى المزارع الخاصة -3
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عدـ توفر مواد التعبئة وارتفاع اسعارىا عمى حساب سعر المنتج مما يضطر الى رفع سعر -4
 المنتج.

رداءة شبكات الطرؽ والمواصالت وتيالكيا مما يؤدي الى زيادة في تكاليؼ نقؿ المواد الخاـ -5
 الى المصانع.

مواد الخاـ الى اماكف تصنيعيا عدـ االعتماد عمى الناقالت المبردة في نقؿ المحاصيؿ وال-6
 بسبب عدـ توفر الناقالت او زيادة في تكاليؼ النقؿ.

االمنية او ندرة ىذه الخبرات نتيجة اليجرة بسبب الظروؼ الخبرات الفنية  توفرعدـ -7
 .واالقتصادية

عدـ استقرار السوؽ بسبب االفتقار الى السياسة الزراعية ودخوؿ الصادرات مف مختمؼ -8 
 ئ بأسعار منافسة.المناش

االقباؿ عمى المنتجات المستوردة لتوفرىا بسعر مناسب دوف االىتماـ بالجودة والنوعية لذلؾ -9
.و ات المختصة ييجب تفعيؿ قانوف حماية المنتج الوطني مف قبؿ الج  بشكؿ صاـر

 هناك عوامل ساعدت عمى االهتمام بتصنيع االغذية وتطورها هي:

في المجتمعات والدوؿ نتيجة فشؿ االنتاج الزراعي بسبب الكوارث المجاعة : تحدث المجاعة -1
مما يشجع ذلؾ الى التفكير في تطوير طرؽ الحفظ الطبيعية او الحروب في بعض مناطؽ العالـ 

 والتصنيع والنقؿ.

الثورة الصناعية: رافؽ التطور التكنولوجي في جميع المجاالت التطور في تطور طرؽ حفظ -2
 وتصنيع الغذاء.

تطور وسائؿ النقؿ ادى الى تقميؿ تكاليؼ االنتاج واستيعاب الكميات المنتجة وتصنيعيا -3
 وتصديرىا الى خارج اماكف انتاجيا.
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تفشي الغش الصناعي والتجاري ادى الى ضرورة البحث العممي إليجاد طرؽ حديثة لمكشؼ -4
 عف الغش لحماية المستيمكيف وبالتالي تطور عمـو االغذية.

 ت االجتماعية والمعتقدات الدينية ادت الى تصنيع وانتاج اغذية معينة دوف غيرىاالعادا-5
 كاألغذية المعدة لممناسبات والمواسـ الدينية.

 التطور العممي في العمـو الكيميائية والتقنية الحياتية والثروة النباتية والسمكية والحيوانية.-6

 

 االهداف الرئيسة لحفظ وتصنيع الغذاء؟

خزنيا عند تداوليا او خالؿ فترة فظة عمى خصائص الغذاء االصمية قدر المستطاع المحا-*
 .لحيف االستخداـ لفترة طويمة 

ايجاد طمب عمى المنتوجات الزراعية لتشجيع المزارعيف عمى االستمرار في الزراعة واالنتاج -*
 مف خالؿ تنوع المنتجات الصناعية.

 عة التمؼ.المحافظة عمى المنتجات الغذائية سري-*

 ايجاد اغذية جديدة ذات قيمة غذائية عالية الجودة واكثر قبوال عند المستيمؾ.-*

 توفير اغذية مالئمة لمطوارئ والقوات المسمحة تتحمؿ فترة خزف طويمة.-*

 توفير اغذية لالطفاؿ والمرضى وكبار السف والحوامؿ والمرضعات ورواد الفضاء وغيرىا.-*

 مقضاء عمى البطالة.توفير فرص عمؿ جديدة ل-*
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 المحاضرة الثانية                                          مكونات الفذاء 

 مكونات الغذاء

يتكوف الغذاء مف مكونيف رئيسيف ىما الماء والمواد الصمبة. فعند تبخر الماء مف المادة     
 Totalالغذائية فاف ما يتخمؼ منيا ىو المواد الصمبة ويطمؽ عييا المواد الصمبة الكمية 

solidis(TSS) لمواد القابمة لمذوباف في الماءوتنقسـ المواد الصمبة بدورىا الى قسميف: االوؿ ا 
والقسـ االخر ىي مواد صمبة  مثؿ السكريات واالحماض العضوية واالمالح وبعض الفيتامينات،

مثؿ الكربوىيدرات المعقدة والدىوف والقسـ األعظـ مف البروتينات وبعض المركبات غير ذائبة 
 النتروجينية وبعض الفيتامينات.

 ى عدة مجاميع الرئيسة وتشمؿ:يمكف تقسيـ مكونات الغذاء ال

 الفيتامينات-الماء                              -

 الحوامض العضوية-الكربوىيدرات                        -

 الصبغات-البروتينات                          -

 االنزيمات -                 الدىوف)الميبيدات(-

 مركبات النكية والمركبات االخرى-                العناصر المعدنية -

 الماء:-1

يعد الماء االساس في التغذية حيث اف االنساف ال يستطيع اف يعيش اكثر مف يوميف بدوف    
وت نسبة الماء في الغذاء تفاوتًا كبيرًا ماء في حيف يستطيع العيش ألسابيع بدوف غذاء، وتتفا

%( وتتأثر كثير مف صفات الغذاء وقيمتو 95-88حيث تتراوح نسبتو في الفواكو والخضار)
تتناسب قابمية حفظ المواد والقيمة  التي يحتوييا الغذاء.كثيرا بنسبة الماء وقابمية حفظو الغذائية 

 الغذائية تناسبًا عكسيًا مع نسبة الماء فييا.
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 ىمية الماء في الغذاء تعود الى:ا

 اف جميع تفاعالت االيض في الجسـ تتـ في وسط مائي.-1

الماء يساعد في عممية المضغ والبمع واليضـ ويشكؿ وسط مالئـ لمتفاعالت الحيوية في -2
 الجياز اليضمي.

 اجزاء الجسـ.وسط ناقؿ لمغذاء الميضوـ الى -3

 مي  وتسييؿ حركة البراز.يساعد عمى اخراج محتويات الجياز اليض-4

 يساعد في التخمص مف االمالح والمعادف الزائدة عف طريؽ البوؿ.-5

 ينظـ درجة حرارة الجسـ .-6

 ضروري لنشاط االحياء المجيرية والتفاعالت الكيميائية واالنزيمية .-7

رد داخؿ والمواد الغذائية الذائبة مف جزء الى اخ O2و  CO2 وسط ناقؿ لثاني اوكسيدالكاربوف-8
 الجسـ.

كما في الطماطة  ومنيا  free waterمنيا الماء الحر حاالت مختمفة بيوجد الماء في الغذاء    
الماء المرتبط بالمواد اليالمية الضرورية كما في حموى الجالتيف كما ويوجد الماء المدمص بشكؿ 

 حميب المجفؼ طبقة رقيقة عمى اسطح االجساـ الصمبة والتي تسيـ في التكتؿ كما في ال

(لتر 3-2)يوميًا  العادي ويرتبط الماء كيميائيًا كما في البمورات السكرية . يحتاج جسـ االنساف
 يوميًا.

 الكربوهيدرات:-2

السكريات والنشا والسيميموز والبكتيف واالصماغ وىي مواد عضوية تشمؿ  الكربوىيدرات    
(% مف المواد الصابة 98-85لكربوىيدرات)، وتشكؿ اتغذية االنسافالمصدر الرئيسي لمطاقة في 

-588، يحتاج الجسـ االعتيادي يوميًا مابيف )التي تدخؿ في تركيب االغذية النباتية
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(غـ/يوـ حسب نوع العمؿ الذي يقوـ بو، ومف الناحية الكيميائية تتكوف الكربوىيدرات مف 888
  الكاربوف والييدروجيف واالوكسجيف.

 : البسيطة السكريات-أ

  Monosaccharideكريات االحادية الس

عدد مف ذرات الكاربوف وعدد مماثؿ مف ذرات االوكسجيف تتكوف السكريات االحادية مف    
 الكموكوز والفركتوز والكاالكتوز والمانوز تسمى مثؿعدد مضاعؼ مف ذرات الييدروجيف و 

ذرة  12اوكسجيف و ذرات 6وذرات كاربوف  6عمى  يحتويالذي الكموكوز مثاؿ عمييا  اليكسوزات
 مثؿ الزايموز والرايبوز.تسمى البنتوزات تحتوي عمى خمس ذرات كاربوف واخرى ىيدروجيف 

 البنائي.تتبايف السكريات االحادية في درجة حالوتيا وذوبانيا حسب نظاـ تركيبيا 

    

 كموكوز                      فركتوز           

يحصؿ عميو الجسـ مف تحميؿ الكربوىيدرات  ،سكر الدـاو  العنببسكر الكموكوز يطمؽ عمى    
فاكية يوجد في الكثير مف الفركتوز سكر اليطمؽ عمى االوزاف الجزيئية الكبيرة كالنشا، ذات 
ترجع اىمية الفركتوز الفسيولوجية الى تحولو الى الكموكوز وتكويف  الخضار،و  الفواكو

 ينتج الكموكوز في الدـ.الكاليكوجيف في الكبد والذي يتحمؿ بدوره ل

 Disaccharideالسكريات الثنائية 



 قسـ عمـو االغذية       د. محمد العيساوي     -كمية الزراعة-جامعة االنبار

9 
 

يتكوف  مثؿ السكروز والمالتوز والالكتوز حيثتنتج مف اتحاد جزيئتيف مف السكر االحادي    
، والالكتوز مف مف الكموكوزالسكروز مف جزيئتي الكموكوز والفركتوز،  والمالتوز مف جزيئتيف 

 جزيئتي الكموكوز والكاالكتوز.

)سكر المائدة( مف اكثر السكريات الثنائية توفرا في الفواكو والخضار حيث يمنحيا  :السكروز   

ض الى كموكوز الحالوة بجانب الكموكوز والفركتوز، يتحمؿ السكروز بواسطة االنزيـ او الحام

%( مف السكروز نفسو يطمؽ عميو بالسكر 123وفركتوز ويصبح مزيج مف السكريف اكثر حالوة )

 % .74%( وحالوة الكموكوز 173وىذه الزيادة ناتجة حالوة الفركتوز العالية ) المحوؿ

%  وعند التحمؿ يتحرر الكموكوز 188تقاس الحالوة نسبة الى حالوة السكروز القياسية وىي    

 %.123=347/2=173+74  :لمسكر المحوؿ كالتالي والفركتوز وتصبح محصمة الحالوة

  .لبعض السكريات الجدوؿ درجة الحالوة النسبية

 الكاالكتوز الالكتوز المالتوز السكر المحوؿ الكموكوز الفركتوز السكروز
188% 173% 74% 123% 32% 16% 32% 

 

يتعرض السكر الى التخمر مباشرة بؿ  السكروز بسكر البنجر او سكر القصب، يطمؽ عمى ال
يوجد  دة يتحمؿ بالحامض حيث اليتحمؿ بواسطة انزيـ االنفرتيز الموجود في الخميرة ، وفي المع

 نزيـ يحممو، وما يتبقى منو يتحمؿ في االمعاء بواسطة انزيـ االنفرتيز.في العصارة المعدية ا

 المالتوز

 سكر ثنائي يتكوف مف جزيئتيف كموكوز وىو احد نواتج تحمؿ النشا بواسطة انزيـ األميميز. 

 الالكتوز 
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ميب المبائف ففي حميب كتوز يوجد في حالكال سكر ثنائي يتكوف مف جزيئة كموكوز وجزيئة
(% يتحؿ ىذا السكر بواسطة انزيـ 5-4.5(% وفي حميب االبقار نسبتو )7-6االنساف نسبتو )

 .الالكتيز الى كموكوز وكاالكتوز

    

 

 Trisaccharide السكريات الثالثية

يتكوف مف الفركتوز  نوزمف السكر االحادي مثؿ الرافي جزيئاتعمى ثالث الثالثي  حتوي السكري
 ميمة.ي يوجد في البنجر السكري بكميات قوالكموكوز والكاالكتوز والذ

 Polysaccharide   )المعقدة(السكريات المتعددة-ب

ومتميزة تختمؼ باختالؼ : يوجد في النباتات بشكؿ حبيبات ذات اشكاؿ واحجاـ مختمفة  النشا
%  38-1بنسبة  Amyloseاالميلوزيتكوف النشا مف مكونيف رئيسيف ىما مصدرىا، 

% مف تركيب النشا، يتكوف كؿ واحد مف 99-78بنسبة  Amylopectin واالميموبكتيف 
كاليكوسيدية  بأواصراالميموز واالميموبكتيف مف العديد مف جزيئات الكموكوز مرتبة مع بعضيا 

( 4-1صرة الفا)ة بآقيمة تتكوف مف الكموكوز مرتبط، االميموز سمسمة مست(6-1( والفا)4-1الفا)
-1صرة الفا)( وارتباط التفرع بآ4-1مف سمسمة متفرعة مرتبطة بآصرة الفا) فيتكوفاما االميموز 

6) . 
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 الشكؿ ادناه يبيف تركيب النشا مف سمسمة االميموز واالميموبكتيف.        

وتتضخـ وعند وعند التسخيف فاف حبيبات النشا تمتص الماء  ،النشا في الماء البارد ال يذوب   
تنفجر وتختمط المحتويات بالماء لتكوف عجينة لزجة ىالمية، تسمى ىذه  °( ـ67-65درجة )

ويصبح الوسط ىالمي الشكؿ.  وعند التبريد تزداد المزوجة    Gelatinizationالعممية بالتيمـ 
والموز مف اىـ مصادر النشا ىي الرز والبطاطا والحنطة والذرة ويوجد في التفاح غير الناضج 

 والباذنجاف كمية البأس بيا مف النشا.

 السيميموز 

( وىو مف االلياؼ غير الذائبة، وليس 4-1يتكوف مف جزيئات كموكوز مرتبطة بأواصر بيتا)   
نظيـ حركة لو اىمية غذائية لخمو العصارات اليضمية مف انزيـ يحممو ولمسيميموز فائدة في ت

 مرونة وليونة تمنع دوف حصوؿ حالة االمساؾ.محتويات الجياز اليضمي ويعطي لمغذاء 

 

 المركبات البكتينية 

ىي عبارة عف سكريات مضاعفة عديمة الحالوة تتكوف مف سكريات احادية قد تكوف متجانسة    
او غير متجانسة مختمفة تسمى بروتوبكتيف وحامض البكتينؾ وحامض البكتيؾ، تتكوف المواد 

يؾ واسترات ىذا الحامض مع الكحوؿ المثيمي، اما البروتوبكتيف البكتينية مف حامض الكاالكتورون
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في الماء يوجد بصورة طبيعية في النبات ، وعند تسخيف االنسجة النباتية فيو الجزء غير الذائب 
شور الحمضيات بوجود الماء مع قميؿ مف الحامض يتحوؿ غنية بالبروتوبكتيف مثؿ التفاح وقال

  لمذوباف في الماء تدعى البكتيف. البروتوبكتيف الى مادة قابمة

 

وعمومًا فاف لممواد النشوية دورًا ميمًا في تغذية االنساف اذ تمتص السكريات االحادية مباشرة    
الى الدـ واما السكريات الثنائية والسكريات المتعددة والسكريات المعقدة تتحمؿ بواسطة االنزيمات 

 عمى مستوى السكر في الدـ. فظالى سكريات احادية وتمتص الى الدـ وتحا
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 المحاضرة الثالثة                     البروتينات                                    -3

 باألحماضغنية فيي تكوف مف المكونات الضرورية لبناء وتجديد انسجة الجسـ البروتينات    
مينية االساسية او ال تحتوي عمى اال لألحماضاالمينية االساسية والبعض االخر تكوف فقيرة 

لذلؾ نرى بعض  كما انيا مكونات اساسية لإلنزيمات والمضادات وسوائؿ الجسـ  كافية كميات
سوء التغذية نظرا لنقص  بأمراضسكاف العالـ الذيف يعتمدوف عمى المصادر النباتية يصابوف 

يتكوف البروتيف مف  امة.بعض االحماض االمينية االساسية في البروتينات النباتية بصورة ع
النيتروجيف والكربوف والييدروجيف واالوكسجيف وبعض البروتينات تحتوي عمى الكبريت والبعض 

%ىيدروجيف، 7%كاربوف، 58%نيتروجيف ،16االخر يحتوي عمى الفوسفور والنسب كما يمي: 
 %كبريت. 3-8.5%أوكسجيف، 22

ية عف طريؽ ارتباط المجموعة تنشأ البروتينات مف اتحاد عدد مف االحماض االمين
(، واالحماض االمينية مركبات عضوية تحتوي COOH)بالمجموعة الحامضية(   NH3)االمينية

مجموعة امينية ومجموعة كاربوكسيمية مرتبطة بمجموعة طرفية تختمؼ باختالؼ الحامض 
 االميني.

                                 
 فيما بينيا بروابط ببتيدية لتكويف السمسمة الببتيدية .يرتبط عدد مف االحماض االمينية 

 
البروتينات مواد غروية ذات وزف جزيئي عالي تتصمب بالحرارة وىي موجودة في كثير مف    

% وفي الحبوب بنسبة 35-15االغذية مثؿ البيض والجبف والحميب والبقوليات المجففة بنسبة 
 %.5-1 % ، اما في الفواكو والخضار فنسبتيا5-18



 قسـ عمـو االغذية       د. محمد العيساوي     -كمية الزراعة-جامعة االنبار

14 
 

يعد البروتيف الجزء االكثر اىمية مف المواد التي يحتاجيا الجسـ الحي وىو موجود في المواد     
ذات االصؿ النباتي والحيواني ويمكف اف تشترؾ في تكويف البروتيف مركبات اخرى مثؿ 

 حامضاً  22-28الكاربوىيدرات واالحماض النووية والفوسفور والدىوف. تتكوف البروتينات مف 
امينيًا، منيا ثمانية احماض امينية ضرورية لنمو وصحة جسـ االنساف وال يتمكف الجسـ 
تصنيعيا لذلؾ يجب تناوليا مع وجبات الغذاء، وتختمؼ البروتينات فيما بينيا نتيجة الحتوائيا 
عمى االحماض االمينية مف حيث العدد النوعية. وفيما يمي جدوؿ لألحماض االمينية االساسية 

 االساسية:وغير 

االحماض االمينية نصؼ  االحاض االمينية االساسية
 ضرورية 

االحماض االمينية غير 
 االساسية

 Valine Cystine   Glycine 

Leucine   Tyrosine  Alanine  

Isoleucine  Serine  

 Threonine   Cysteine  

 Methionine    Aspartic acid  

Lysine   Asparagine  

 Trytophan    Glutamic acid  

 Phenylalanine    Prolin  

Histidine  اساسي لالطفال  Hyroxy proline  

   Arginine 

يستطيع الجسـ تركيبيا لذلؾ  يمكف االستغناء عنيا وال ثمانية احماض امينية ضرورية لمجسـ وال
بد مف تناوؿ اغذية وال  Essential Amino Acid األساسيةيطمؽ عمييا االحماض االمينية 

تحتوي عمييا، ويضاؼ ليا اليستيديف النو ضروري لنمو مرحمة الطفولة وكذلؾ في بعض 
االحياف االرجنيف، اما بقية االحماض االمينية فيمكف لمجسـ انتاجيا مف االحماض االمينية 

 االساسية او مف المركبات النيتروجينية االخرى.
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 الغذائية لها الى:تقسم البروتينات عمى اساس القيمة 

بروتينات كاممة القيمة الغذائية: ويعتمد عمييا في النمو والمحافظة عمى الحياة مثؿ بروتينات -1
 المحـ واالسماؾ.

تكفي مف  بروتينات ناقصة القيمة الغذائية جزئيًا: وىذه يمكف اف تحافظ عمى الحياة ولكف ال-2
 مح والشعير.اجؿ النمو الطبيعي ومنيا بعض البروتينات في الق

يمكنيا المحافظة عمى الحياة او النمو عند  بروتينات ناقصة القيمة القيمة الغذائية: وىذه ال-3
تناوليا بوصفيا مصدرا وحيدا لمبروتينات في الغذاء ومنيا الجالتيف وزيف الذرة حيث زيف الذرة 

 لمتربوفاف.خاؿ تمامًا مف الاليسيف وفقير 

 مركبات غير بروتينات بيا الى:كما تقسـ استناد الى ارتباط 

وتتكوف مف االحماض االمينية فقط وتتصؼ Simple proteins البروتينات البسيطة: -1
بذوبانيا في المحاليؿ المائية مثؿ االلبوميف في البيض والكموبيوليف في الدـ والبروالميف والكموتيف 

 في القمح .

: وترتبط البروتينات معيا  Conjugated proteins البروتينات المرتبطة او المقترنة -2
مركبات غير بروتينية مثؿ البروتينات النووية والبروتينات الفوسفورية مثؿ الفتيميف والبروتينات 

 السكرية مثؿ الييباريف والبروتينات الدىنية مثؿ الكولستروؿ.

واالحماض  البروتينات المشتقة وىي النواتج تحمؿ البروتينات مثؿ الببتونات والببتيدات-3
 االمينية.
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 :Lipids الميبيدات )الدهون( 

 Lipids الدهون 
ىي مجموعة مف المركبات العضوية غير المتجانسة تذوب في المذيبات العضوية مثؿ    

الكحوؿ و االثير والكموروفوـر وال تذوب في الماء تتكوف الدىوف مف الكاربوف والييدروجيف 
 فسفور والنتروجيف، وتستعمؿ الدىوف في لألغراض التالية:واالوكسجيف وبعضيا يحتوي عمى ال

 اعطاء نسجو المميزة لمغذاء كالنعومة عند المضغ. -1
 اعطاء الطعـ عند اضافة الزيت او الدىف.  -2
 تعمؿ كوسط لنقؿ الحرارة عند الطبخ والقمي.  -3
 اكساب الطراوة كما في الكيؾ والمعجنات.  -4
 الزبد والمايونيز.  تمثؿ جزء مف مكونات نظاـ االستحالب مثؿ -5

 تقسـ الدىوف الى ثالث مجاميع ليا صفات مشتركة.  -: تقسم الدهون
وىي عبارة عف استرات ناتجة مف اتحاد كحوؿ مع احماض دىنية، -الدهون البسيطة:-1

 وتشمؿ: *الدىوف والزيوت والشموع.
ثؿ وىي عبارة عف دىوف بسيطة ترتبط مع جزيئة غير دىنية م-: الدهون المركبة-2

 الفوسفولبيدات والكاليكولبيدات والميبوبروتينات .
وىي عبارة عف نواتج تحمؿ الدىوف مثؿ االحماض الدىنية والكحوالت -: الدهون المشتقة-3

والستروالت  والستروبدات و اليايدرو كاربونات مثؿ الكاروتينويدات والفيتامينات الذائبة في الدىف 
(A.K.E.D.) 

 -كل :تركيب الدهن الصالح لل 
تتكوف جزيئة الدىف مف جزيئة مف الكميسروؿ )كحوؿ ثالثي الييدروكسيؿ( مرتبط بثالث    

 احماض دىنية باواصر استرية.

                            
 تتكوف جزيئة الدىف  مف ارتباط ثالثة احماض دىنية مع الكميسروؿ ويسمى كميسيريد ثالثي.

%مف االنتاج العالمي لمدىوف وىذه االنواع 95نباتات نوع مف ال 12مصادر الدىوف: يشكؿ 
 -التالية :
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 جدوؿ يبيف انواع مف مصادر الدىوف 
 نسبة الدىف بالػ% نوع النبات نسبة الدىف بالػ% نوع النبات
 58-45 فستؽ الحقؿ  68-65 جوز اليند

 65-68 البابايو 55-58 السمسـ
 45-35 زىرة الشمس 58-45 بذرة النخيؿ

 48-35 الكتاف 45-48 السمجـ
 28-18 القطف 35-38 العصفر
 45 الخروع 38-25 الزيتوف 

 4 الذرة  الصفراء 28-18 فوؿ الصويا
 وتقسـ مصادر الدىوف الى 

 البذور الزيتية :مثؿ السمسـ والقطف والكتاف-1
 الثمار الزيتية :مثؿ جوز اليند والزيتوف وثمرة النخيؿ االستوائية -2
 وانية : مثؿ ليو الخروؼ وفرشة البطف االنسجة الحي-3
 مصادر بحرية : مثؿ اسماؾ السرديف و الرنكة و الحوت  -4

احامض الدىني عبارة عف سمسمة ىايدرو كاربونية تحتوي عمى االغمب -االحماض الدىنية :
ذرة ويكوف طرفيا االيسر  38ذرات فما فوؽ الى  4عدد زوجي مف ذرات الكاربوف تبدأ مف 

يؿ والطرؼ االيمف مجموعة كاربوكسيؿ مثؿ حامض البيوتريؾ مجموعة مث
CH3CH2CH2COOH  ( 18-4وتكوف االحماض الدىنية التي عدد ذرات الكاربوف فييا مف )

ذرة( 16ذرات سائمة في درجة حرارة الغرفة والدىوف التي تحتوييا كذلؾ ويعتبر حامض البالمتيؾ )
وعا" في الدىوف الحيوانية واالحماض التي تقؿ عف ذرة( اكثر االحماض الدىنية شي18والستريؾ )

 ذرة كاربوف اكثر شوعا في النباتات او في الدىف النباتي.  16
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 مثمة عمى االحماض الدىنية :الجدوؿ يبيف ا
 الصيغة التركيبية عدد الذرات التسمية النظامية االسـ الشائع

 Butanoic 4 CH3(CH2)2COOH يوجد في الحميب \بيوتيريؾ

 Hexanoic 6 CH3(CH2)4COOH في الزبدة الكاكاو والنخيؿ\كابروؾ

 Octanoic 8 CH3(CH2)6COOH الزبدة والنخيؿ والكاكاو\كابريميؾ

 Decanoic 01 CH3(CH2)8COOH كابريؾ

 Dodecanoic 01 CH3(CH2)10COOH لوريؾ 

 Toradecanoic 04 CH3(CH2)12COOH مايريستيؾ 

 Hexadacanoic 06 CH3(CH2)14COOH بالمتيؾ

 Octadecanoic 08 CH3(CH2)16COOH ستيريؾ

 Ecosanoic 11 CH3(CH2)18COOH اراكيديؾ

اضافة الى االحماض الدىنية المشبعة  يوجد ىناؾ احماض دىنية غير مشبعة االواصر 
( الييدروجيف مثؿ االوليؾ يحتوي عمى آصرة مزدوجة واحدة و المينوليؾ عمى)آصرتيف مزدوجتيف 
 والمينولينيؾ عمى)ثالث اواصر مزدوجة( والحامضيف االخيريف يعتبراف اساسياف لتغذية الجسـ . 

تتعرض الدىوف غير المشبعة )االحماض( لعممية االكسدة نتيجة لوجود االواصر الغير     
مشبعة بوجود اليواء فينتج عف ذلؾ تكويف البيروكسيدات مع خميط مف االلدييايدات والكيتونات 

 بعض االحماض الحرة، وذلؾ  نتيجة لفعالية انزيـ البيرواوكسيديز وبعض اثار المعادف.و 
وعمى سبيؿ  trans او  cisتوجد االواصر المزدوجة في الدىوف بشكؿ جنسيف اما الوضع    

ويطمؽ عمية حامض االوليؾ  cisالمثاؿ حامض االوليؾ يوجود بصيغتيف االولى في الوضع 
 (. °ـ44ويطمؽ عمية حامض االلياديؾ درجة االنصيار ) transوالثانية  (°ـ14درجة انصيارة )

         
 التحمل المائي: 

تتحؿ الكميسيريدات في الوسط القاعدي الى احماض دىنية وكميسيروؿ وتعرؼ االحماض     
 وف باألمالح القاعدية لألحماض الدىنية بالصابوف ولذلؾ يقترف اسـ الصوبنة بالتحمؿ المائي لمدى



 قسـ عمـو االغذية       د. محمد العيساوي     -كمية الزراعة-جامعة االنبار

19 
 

 االكسدة 
االكسدة نوع اخر مف التحمؿ يحدث بوجود االواصر الغير مشبعة في االحماض الدىنية     

ويحدث نتيجة تعرض الدىف لميواء فينتج مركبات جديدة مثؿ البيروكسيديدات  وااللدييايدات و 
ى تمؼ الكيتونات  وتسمى ىذه االكسدة الذاتية  وىي اكثر االنواع  االكسدة حدوثا وتؤدي ال

 الدىوف في االغذية. 
 
 

 الشموع 
الشموع عبارة عف استرات االحماض الدىنية طويمة السمسمة مع كحوالت احادية الييدروكسيؿ     

 وىذه اكثر مقاومة لمتحمؿ مف الدىوف وتوجد ىذه عمى سطح االوراؽ والثمار والسيقاف.
 

 الفيتامينات:

لخمية الحية بكميات قميمة لمنمو الطبيعي وال تعرؼ بأنيا مركبات عضوية معقدة تحتاجيا ا   
تتمكف الخاليا الحية مف تمثيميا بكميات كافية لتفي باألغراض الفسيولوجية، وتتراوح كمية 
الفيتامينات التي يحتاجيا الجسـ مف عدة مايكروغرامات ومف الفيتامينات الذائبة في الماء 

فيتامينات ىناؾ فيتامينات ذائبة في الدىف مثؿ و  Cعدة مميغرامات مف فيتاميف  الى B12 فيتاميف 
E  وD و A وK . 
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 المحاضرة الرابعة                                           العناصر المعدنية

عنصر ومنيا االمالح الموجودة بكميات كبيرة  68تقدر العناصر الموجودة في االغذية حوالي    
في االغذية كؿ مف البوتاسيوـ والصوديـو والكالسيـو والمغنسيـو والكموريد والكوبمت والفوسفات 

ي كربونات، وتوجد بعض العناصر بكميات قميمة جدًا او العناصر النادرة وتقدر كميتيا بأقؿ والبا
 مف جزء بالمميوف. وتقسـ العناصر الموجودة بكميات قميمة الى ثالثة مجاميع:

فور واليود ائية وتشمؿ الحديد والنحاس والفوسالعناصر االساسية الميمة مف الناحية لغذ-1
 والزنؾ. والكوبمت والمنغنيز

العناصر غير الميمة مف الناحية الغذائية وغير السامة ومنيا البوروف وااللمنيوـ والنيكؿ -2
.  والقصدير والكرـو

العناصر السامة مف الناحية الغذائية مثؿ الزئبؽ الزئبؽ والرصاص والزرنيخ والكادميـو -3
 واالنتيموف.

 

 انزيمات االغذية 

ي االغذية تغيرات مرغوبة او غير مرغوبة اذا توفرت الظروؼ تحدث االنزيمات الموجودة ف     
المالئمة لعمؿ االنزيـ، ولذلؾ فاف السيطرة عمى عمؿ ىذه االنزيمات لو اىمية كبيرة في تصنيع 
االغذية، وتعتبر انزيمات االمميز مف اكثر االنزيمات انتشارًا حيث توجد في النبات والحيواف 

ه االنزيمات السكريات المتعددة الى سكريات احادية وليا واالحياء المجيرية . تحمؿ ىذ
استعماالت كثير في الصناعات الغذائية في المعجنات وفي ترويؽ العصائر. توجد االنزيمات 

لعمميا،  pHالمحممة لمبروتيف في معظـ الخاليا الحية بصيغة غير فعالة بسبب عدـ مالئمة الػ
يتالئـ مع فعاليتيا تنشط ىذه االنزيمات وتحمؿ  وبعد موت الحيوات وزيادة الحامضية بما

 البروتينات.

لالنزيمات عالقة في تطوير الموف الحاصؿ في االغذية كما في عمميات االنضاج الصناعي     
لمفواكو حيث يختفي الموف االخضر ويحؿ محمو الموف االصفر او البرتقالي او كما يحدث في 

االخضر، ويعزى السبب الى اف فعالية انزيـ الكموروفيميز عممية سمؽ الخضار لمحفاظ عمى الموف 
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chlorophyllase  ـ وعمى ىذه الدرجة يقوـ االنزيـ بتحويؿ 77تكوف عمى اشدىا عند درجة
 الذي يكوف اخضر غامؽ.chlorophyllin الكموروفيؿ الى كموروفيميف

 صبغات االغذية 

بؿ المواد الغذائية مف قبؿ المستيمؾ وىو يعتبر الموف مف العوامؿ الميمة جدًا في درجة تق    
مؤشر لمعرفة نوعية المادة الغذائية ، ويستعمؿ الموف كدليؿ عمى نضج المواد الغذائية كالشاي 

الموف اما يكوف طبيعيًا كما في الفواكو والخضار او نتيجة  لمطبوخ.اوالقيوة والموز والمحـ 
المحمصة مثؿ القيوة والمخبوزات والحمويات او  العمميات التصنيعية كالموف الرمادي في االغذية

االلواف بشكؿ عاـ الطبيعية او الصناعية عبارة عف مواد عضوية يمكف  اضافة مواد ممونة.
 تقسيميا الى اربعة مجموعات :

 .Bilins )و) Hemes )( مثؿ الكموروفيالت والييـ)tetrapyrolمركبات البايروؿ الرباعية )-1

 ( مثؿ الكاروتينويدات.isoprenoidنويد)مشتقات االآيزوبري-2

 والكويرستيف. مثؿ االنثوسيانينات والفالفونويدات Benzopyranالـمشتقات -3

في المحوـ اما  والهيمالصبغة الرئيسية في االوراؽ الخضراء ىي  الكموروفيالت    
 نيناتاالنثوسيافانيا تنتشر في النباتات والحيوانات في حيف تتواجد  الكاروتينويدات
 في الفواكو وجذور الخضار. والفالفونويدات

ىو مصدر الموف االخضر في النبات ولو دور اساسي كعامؿ مساعد في انتاج الكموروفيؿ     
 الكاربوىيدارات في عممية التركيب الضوئي.

nCO2 + nH2O                     (CH2O)n + O2                                               

 ىذا التفاعؿ البسيط ىو المصدر االساسي لكافة المكونات في النبات والحيواف.
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 النكهة في المواد الغذائية

نتيجة اتحاد الطعـ والرائحة النكية ىي االحساس المتولد في فـ المستيمؾ عند تناوؿ الغذاء 
وىي لممادة الغذائية  والحرارةوانطباع اجيزة االستقباؿ مف خالؿ الشـ والتحسس بالنسجة والقواـ 

 ميكانيكية االستقباؿ الحسي لمشخص اثناء تناوؿ او شرب االكؿ.

تعد المواد المتطايرة اىـ مركبات النكية مثؿ الفينوالت والمواد الكحولية وااللديييدية والحامضية 
وفي الفانيال  Limoneneوغيرىا. ومثاؿ عمى مواد النكية في الحمضيات مركب الميمونيف 

وفي الثوـ مركب  Menthol وفي النعناع مركب المنثوؿ   Vanillinالفانيميفمركب 
 وىناؾ نكيات تتولد نتيجة عمميات الطبخ او الشوي او القمي ..الى اخره .   Allicinااللسيف

 فتوجد بشكؿ عاـ اربعة انواع مف الطعوـ ىي الحمو والمر والحامض والممحي.  اما الطعوـ

                       Operation Units التشغيل  وحدات

المصانع الغذائية صممت اجيزة ومكائف مختمفة تقـو بمعظـ خطوات التصنيع عمى اختالفيا    
، ووحدات باقؿ ما يمكف مف االضرار وتتماشى مع التقدـ واالنتشار الواسع لطرؽ حفظ االغذية

غذائي والتي تستطيع كؿ وحدة منيا اف تحدث التشغيؿ المستخدمة في داخؿ معامؿ التصنيع ال
   تغيرًا في خصائص المادة الغذائية عند عدـ اجرائيا بالصورة الصحيحة  

يمكف تقسيـ العمميات التي تشترؾ في تصنيع الغذاء الى العديد مف العمميات العامة  او    
مثمة ىذه العمميات ومف ا   Unit operationالشائعة يطمؽ عمييا وحدات العمؿ او التشغيؿ 

 التي قد تكوف مشتركة عند انتاج العديد مف المواد الغذائية والتي تتظمف :

    Coatingوالطالء                               Cleaningعمميات التنظيؼ 
     Decoratingوالتزييف                           Controlling والسيطرة والمراقبة

    Drying والتجفيؼ                     Disintegratingوالسحؽ او الطحف 
      Formingوالتشكيؿ                                  Evaporating والتبخير 

    Material handingوتداوؿ المواد                     Heat exchangin والتبادؿ الحراري 
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      Packaging والتعبئة                                           mixing والمزج 
       Separatingوالعزؿ                                        Pumping والضخ 

       Sieveingوالنخؿ                                       Filteringوالترشيح 
     Cutting ع والتقطي                                  Condensingوالتكثيؼ 

 وعمميات اخرى.

كما يمكف لوحدات العمؿ اف تتضمف العديد مف النشاطات المختمفة فمثال وحدة عمؿ المزج     
 Blendingو المزج  Beatingو الطرؽ   Agitatingاو عممية المزج تشمؿ عمميات الرج 

لتجنيس او   Emulsifyingو االستحالب  Dispersingالتشتيت و  Diffusing االنتشارو
Homogenizing   و الدعؾKneading   و التحريؾ او المزجStirring  والخفؽ

Whipping حيث قد نرغب في المزج بواسطة الطرؽ او الخفؽ في اليواء كما في حالة عمؿ ،
الرغوة مع البيض او مزج المضافات الجافة كما في تحضير مزيج مف مستحضر الكيؾ الجاؼ 

جؿ االستحالب كما في حالة المايونيز او التجنيس لمنع انفصاؿ او قد نرغب في المزج مف ا
 الدىف في الحميب .
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 Unitاف تصنيع االغذية ىو انتخاب وحدات العمؿ ودمجيا وتحويميا الى وحدات تصنيعية 

processes . و فيما يمي شرح موجز ليذه الوحدات 

ميات مثؿ الحصاد وتشمؿ العديد مف العم    Material handlingتداول المواد  -1
اليدوي او اآللي في الحقوؿ و نقؿ بعض المنتجات سريعة التمؼ بالسيارات المبردة 
وشحف المواشي الحية في سيارات مزودة بالحاويات . وضمف ىذا المجاؿ يجب االىتماـ 
بتوفير الظروؼ الصحية و التقميؿ مف الضائعات سواء في الوزف او في المظير و 

 .نقؿ المواد الخاـ بقدر االمكاف بكتريا واالسراع فيالتقميؿ مف نمو ال
اف عممية التنظيؼ تعني التخمص مف المواد غير المرغوبة     Cleaning التنظيف -2

سواء كانت اوساخًا بسيطة عالقة بالمادة االولية او ىي احياء مجيرية ال ترى بالعيف 
الخاضعة لمتنظيؼ  المجردة و باستخداـ طرؽ وأساليب مختمفة وحسب طبيعة المادة

فمثال تستخدـ اغشية ذات مسامات دقيقة لمتخمص مف االحياء المجيرية في العديد مف 
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االغذية السائمة كالعصائر الرائقة بينما تستخدـ عممية الغربمة لمتخمص مف االجزاء 
النباتية و الرمؿ واالتربة مف البذور في حيف قد تستخدـ الفرش و الماء في ازالة االطياف 

ىذا االساس يمكف مخمفات المبيدات الحشرية مف الفواكو و الخضراوات و عمى  و
المغناطيس ووسائؿ اخرى في عمميات التنظيؼ اليواء والبخار والماء و استخداـ الفرش و 

 االوساخ .ب طبيعة المنتوج ونوع المموثات و حس
او صمبًا  ويقصد بو فصؿ جزء عف باقي االجزاء سواء كاف غازاً  Seperating  الفصل -3

او سائاًل كفصؿ القشور مف الفواكو والخضراوات او فصؿ العصير مف الثمار مف الثمار 
. ويمكف العصائر المبيةاو فصؿ الزيت مف البذور و الثمار الزيتية او فصؿ اليواء مف 

لغذائية فمثاًل عممية الفرز اعطاء االمثمة عف عمميات الفصؿ الشائعة في الصناعات ا
الخضراوات بجانب وجود أجيزة الية والكترونية تقوـ بيذه يدوي لمفواكو و والتدريج ال

العمميات ، حيث تقوـ ىذه االجيزة بأجراء عمميات الفرز والتدريج استنادا الى اختالؼ 
لوف المواد االولية بينما تقـو اجيزة اخرى بيذه العممية مف خالؿ التفاوت في حجـ المواد 

 (1و كما مبيف في الشكؿ )
فصؿ بذور  صورة ادناه الةفي الر والنوى بأساليب و طرؽ مختمفة و ويتـ فصؿ البذو    

 التفاح .
كما يمكف ازالة قشور الثمار بطرؽ مختمفة منيا ميكانيكية واخرى كيميائية فمثال      

وكسيد الصوديوـ تمرر ثمار الفواكو ودرنات البطاطة في محموؿ قاعدي وىو عادة ىيدر 
 .ةباستخداـ الماكن

كما تستخدـ عممية البمورة لفصؿ الممح عف ماء البحر او السكر مف عصير البنجر    
 .قية جدا فالعممية تعد ايضا تنقيةاذا كانت البمورات نو  السكري او قطب السكر ،
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 ازالة بذور التفاح  الة صورة

ة النخؿ ومف ثـ اف فصؿ زيت الذرة مف حبات الذرة يتـ اوال بفصؿ الجنيف عف بقية البذرة بواسط
 يفصؿ الزيت ومف ثـ يفصؿ الزيت مف الجنيف بطريقة العصر او باستخداـ المبيدات العضوية .

باستخداـ اغشية ذات   Ultrafiltrationومف طرؽ الفصؿ الحديثة طريقة الترشيح الفائؽ 
ا ال نيفتحات تسمح بمرور الماء واالمالح والحوامض والقواعد ذات الوزف الجزيئي القميؿ ال

 تسمح بمرور المركبات ذات االوزاف الجزيئية الكبيرة كالبروتينات والسكريات .

 السحق والطحن -4

وىي عممية تحويؿ الكتؿ الكبيرة مف الغذاء الى وحدات او جزيئات صغيرة ويمكف اف تشمؿ     
ى عمميات القطع والطحف والسحؽ واليرس والتجنيس وغيرىا. فمثاًل اف تحوؿ الخضراوات ال

مكعبات او شرائح بطريقة الية في حيف ماتزاؿ المحـو تقطع باليد ومع ذلؾ فقد امكف تطوير 
ذلؾ سكاكيف الية لالستخداـ نفسو ، حيث يتوقؼ العمؿ عمى خصائص العضمة والدىف وك
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اـ. وتسبب عممية الفـر كما في حالة تحضير )البيركر( ارتفاعًا في حرارة المنتوج نتيجة العظ
يمكف ليذه العممية اف تؤدي الى تدىور نوعية المنتوج بسبب )الدنترة الجزئية ( االحتكاؾ و 

كما في   burned flavor لمبروتيف كما اف عمميات الطحف والتنعيـ تسبب ظيور نكية الحرؽ 
رفع حرارة المنتج كالتبريد حيث يتـ فـر منع القيوة المطحونة. لذلؾ يفضؿ استخداـ طريقة ما ل

 الى المحوـ واالغذية االخرى اثناء فرميا.  dry iceالثمج الجاؼ  بإضافةجمد او المحوـ بشكؿ م

ويفيد الثمج الجاؼ في خفض درجة حرارة الغذاء دوف اف يؤدي الى زيادة رطوبتو بسبب تحولو 
 بينما يؤدي الثمج االعتيادي الى رفع نسبة الماء في المنتج عند اظياره . CO2الى 

ى تحويؿ الحبيبات الدىنية الكبيرة في الحميب الى حبيبات صغيرة منتشرة تؤدي عممية التجنيس ال
 فيو .
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  المحاضرة الخامسة                                        :الضخ-5

في التصنيع الغذائي وىي عبارة عف نقؿ السوائؿ  الشائعةعممية الضخ وحدة مف العمميات    
ىذه  إلتماـوالمواد الصمبة مف مرحمة تصنيع الى اخرى. وتستخدـ انواع عديدة مف المضخات 

سب طبيعة المادة الغذائية، ويجب اف تكوف جميع المضخات المستعممة في التصنيع العممية وح
 الغذائي حديد غير قابمة لمصدأ .

 المزج -6

تستخدـ اجيزة ومعدات مختمفة في عممية المزج وحسب طبيعة المواد المطموب مزجيا فمثال    
ب او غاز مع سوائؿ قد تمزج مواد صمبة مع اخرى صمبة او سائؿ مع سائؿ او سائؿ مع صم

 Baking..الخ . ومثاؿ ذلؾ مزج المكونات الصمبة كما في تحضير ذرور )مسحوؽ ( الخبز 

Powder   يفضؿ استخداـ الخالطات المخروطيةblender Conical  في عممية المزج ، بينما
عند مزج المواد الصمبة في  propeller typeمف نوع ذات المراوح يفضؿ استخداـ الخالطات 

و الخالط  Paddleالسوائؿ و اذابتيا فييا. ومف اجيزة المزج االخرى الخالط ذو االذرع 
 . Screwو الخالط الحمزوني  Tumbler mixerو الخالط الدوار   Turbineالتوربيني 

 التبادل الحراري -7

 التسخين-أ

مى القضاء عفبعض االغذية تعرض لمتسخيف مف اجؿ  ،ف المواد الغذائية ال سباب عديدةتسخ   
، وقد يستخدـ حميب او تعقيـ الخضراوات المعمبةكما في بسترة ال االحياء المجيرية وحفظ الغذاء

التسخيف لمتخمص مف رطوبة الغذاء او تطوير نكيتو كما في تحميص المبف او الحبوب او 
الغذائية كما  مادةيا وزيادة طراوتيا او لتثبيط السمـو الموجودة طبيعيا في اليتسخيف االغذية لطيي

نكية  ،ظيورـ االغذية حساسة لمحرارة واف زيادة درجات الحرارة تسبب و معظ. في فوؿ الصويا
ضة لمتسخيف لذا يفضؿ اجراء عممية القيمة الغذائية في المواد المعر الحرؽ والموف الغامؽ وفقداف 

توفير ذلؾ فيما لو . ويمكف الحرارة ) التبريد ( بسرعة ايضا التسخيف بسرعة ومف ثـ خفض درجة
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كاف الغذاء في تماس مع مصدر الحرارة اي عندما يكوف الغذاء عمى شكؿ طبقة رقيقة مالمسة 
، حيث تنتقؿ اليو الحرارة بسرعة وكما في بسترة الحميب في او الصفائح الساخنة لألسطح

يمر  ( ، حيثالشكؿ ادناه)  Plate type heat exchangerالمبادالت الحرارية ذات االلواح
الحميب مف احد جوانب االلواح بينما يمر الماء الساخف مف الجانب االخر و تسخف االلواح ، 
وتنتقؿ الحرارة منيا الى الحميب . ويستخدـ نفس النظاـ في عممية التبريد . ىذا النوع مف اجيزة 

يريج مزدوج وع االخر مف اجيزة التسخيف فيو القدر او الصاما الن .يستخدـ لمسوائؿ فقطالتسخيف 
، حيث يمرر البخار او الماء الحار مف خالؿ الفراغ بيف الجداريف لتسخيف السوائؿ او الجدراف

خالؿ عممية التسخيف لتوزيع الحرارة بصورة السوائؿ الحاوية عمى القطع الصمبة و تحرؾ االخيرة 
 متجانسة ومنع احتراؽ او التصاؽ الغذاء بسطح القدر .

 

 تبادؿ حراري مخطط لوحدة الشكؿ:  

اما في حالة تجفيؼ او تحميص المواد الغذائية فتستخدـ طرؽ مختمفة لتسخيف الغذاء كاستخداـ  
اليواء الحار كما في افراف التجفيؼ او استخداـ االشعة تحت الحمراء او الموجات القصيرة 

Microwave . 

 ب(التبريد

ي عممية التبريد باستخداـ الثالجات الى تبرد . وقد تجر الة الحرارة  مف المادة الغذائيةاز ويعني     
المواد الغذائية الى درجة حرارة فوؽ درجة انجماد الغذاء او الى درجة تحت درجة انجماده 
باستخداـ المجمدات  بيدؼ اطالة فترة حفظة او ألف خواص بعض االغذية تستوجب حفظيا 

 بحالة جامدة كما في االيس كريـ .
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باستخداـ مبادالت حرارية ذات الصفائح او مف خالؿ ة مف الحميب والكريـ وتبرد كميات كبير      
انسكابيا فوؽ حزمة انابيب يمر مف خالليا سائؿ التبريد . اما البيض السائؿ  و شرائح التفاح و 

ـ وذلؾ باستخداـ مجمدات °26-الفواكو االخرى فأنيا تجمد في درجة حرارة منخفضة تصؿ الى 
او بطريقة التجميد الحاد . وىناؾ انواع عديدة مف مجمدات  Airblast freezerاليوائي  التدوير

د بعض االغذية بغمرىا في سوائؿ بر . وتالتدوير اليوائي منيا مجمدات النفؽ و مجمدات الحزاـ 
مبردة وخصوصا المغمفة او المعمبة منيا . و تحرؾ االغذية المعمبة داخؿ سائؿ التبريد لزيادة 

 الحراري . كفاءة االنتقاؿ

النيتروجيف السائؿ في تجميد االغذية اما عف طريؽ غمر الغذاء فيو او رش ويستخدـ    
 النيتروجيف السائؿ عند الغذاء .

 التبخير -8

يستخدـ التبخير في التصنيع الغذائي بالدرجة االساس لتركيز الغذاء كما قد يستخدـ لمتخمص     
 الغذاء او لمحصوؿ عمى المواد المتطايرة المرغوبة .مف المواد المتطايرة غير المرغوبة مف 

ويجرى التبخير بأشكاؿ مختمفة فمثال يبخر ماء البحر باالستفادة مف حرارة الشمس لمحصوؿ 
. او يتـ التبخير في قدر مفتوح كما في الطريقة عمى نطاؽ تجاريعمى الممح وتستخدـ ىذه 

. وىذه الطريقة تحتاج الى حرارة الحموى السكر عند عمؿ بعض انواع تبخير الماء  مف شيرة
لفترة طويمة مما يؤدي الى االضرار بالمنتوج كالحميب او عصير الحمضيات في حالة مرتفعة 

تركيزىا بالطريقة المذكورة لذا تستخدـ اجيزة تبخير متطورة يجري فييا التبخير في درجات حرارية 
في درجات حرارية منخفضة تعتمد عمى منخفضة تعتمد عمى اساس اف السوائؿ يمكف تبخيرىا 

اساس اف السوائؿ يمكف تبخيرىا في درجات حرارية منخفضة في حالة استخداـ الضغط المخمخؿ 
ممـ زئبؽ بينما تنخفض الى  768ـ عنما يكوف الضغط °188فمثال يتبخر الماء في حرارة 

وعند ربط القدر ممـ زئبؽ ،  58ـ عند ضغط °38,3ممـ زئبؽ والى  258ـ عند ضغط  72,2°
المغمؽ بمضخة تفريغ فسنحصؿ عمى مبخر التفريغ مف النوع البسيط . وتستخدـ مثؿ ىذه 

 المبخرات في ازالة الماء مف مستخمص القصب السكري عند صناعة السكر .
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 التجفيف -9

بينما تستيدؼ عممية التبخير تقميص الحجـ الى النصؼ او الثمث تستيدؼ عممية التجفيؼ     
% وتستخدـ المجففات إلنتاج 98-97الرطوبة لحيف بموغ المواد الصمبة الى ما يقرب مف  ازالة

. كما تجفؼ االغذية لحفظيا اغذية معروفة كمسحوؽ الحميب المجفؼ و القيوة السريعة الذوباف 
 مف التمؼ وخفض وزنيا و حجميا .

لفضمى يجب اختيار الطريقة اوالبد مف اجراء عممية التجفيؼ مع اقؿ تأثير في الغذاء . لذا     
 مة اكثر سيولة مف االغذية االخرى.. و تجفيؼ االغذية السائلتجفيؼ الغذاء وحسب طبيعتو

 التشكيل -11

ركر( عمى اف ال يكوف الضغط يستخدـ الضغط في تشكيؿ بعض منتجات المحوـ مثؿ )البي     
يستخدـ البثؽ بالضغط . ويجب استخداـ ضغط متساو لمنع حصوؿ اختالؼ بالوزف . و عاليا

اشكاؿ مختمفة مف المعجنات ثـ أشكاؿ مختمفة عند تصنيع المعكرونو و لمعجيف خالؿ فتحات ب
بالضغط في صناعة الحمويات  Extrusion. كما تستخدـ طريقة البثؽ باألفرافتجفؼ فيما بعد 

في  مف مساحيؽ االغذية المجففة كما Tabletالمختمفة وكذلؾ في تحضير أقراص غذائية 
يعد التشكيؿ عممية ميمة في و  .كو مف مسحوؽ العصير المجفؼتحضير اقراص عصير الفوا

و يوجد نوع خاص مف التشكيؿ يعرؼ  Snacksتحضير اغذية الفطائر الحبوبية والمقبالت 
ضغط مرتفع مع الحرارة او  ، حيث يستخدـ فيياExtrusion cookingبطريقة الطبخ بالبثؽ 
الضغط المرتفع الى جمتنة وتؤدي الحرارة الناتجة بالدرجة الرئيسية مف  ،بدونيا، لبثؽ العجيف

بعض . وفي ة الغذائية بقوة خالؿ جياز البثؽتأثيرات طبخ اخرى في حيف تدفع المادالنشا و 
الضغط بحيث تصؿ درجة حرارة الغذاء الى اعمى مف درجة الحاالت تضغط درجة الحرارة و 

ف فتحة جياز الطبخ بالبثؽ فأف الماء الساخف في المادة غمياف الماء وعند خروج الغذاء م
في نفس المحظة التي تخرج فييا المادة الغذائية مف فتحة الجياز مباشرة بالغمياف  الغذائية يبدأ

بسبب انخفاض الضغط  المسمط عمييا الى مستوى الضغط الجوي االعتيادي ويؤدي الغمياف الى 
حتاج ىذه القطع الى عممية تجفيؼ اضافية باستخداـ . وقد تالقطع المشكمة Puffingنفش 
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( مخطط لنموذج جياز الطبخ بالبثؽ. وىناؾ امثمة عديدة مف عممية 5االفراف. وفي الشكؿ )
المتبعة في الصناعات الغذائية فمثال يشكؿ الزبد و المارجريف والجبف بأشكاؿ مختمفة التشكيؿ 

 صناعية متنوعة . كما يشكؿ الصوصج باستخداـ اغمفة طبيعية او 

  
 ( Potter،1986( جياز الطبخ بالبثؽ المستمر )5شكؿ)

 فتحة التشكيؿ-5منطقة التسخيف  -4منطقة العجف  -3منطقة المزج -2قسـ تكييؼ البخار  -1
 سكاكيف القطع .-6

 التعبئة -11

او لورؽ اـ ادوتعبا االغذية في عبوات معدنية او قناني زجاجية او بالستيكية او باستخ      
 رقائؽ بالستيكية او معدنية او مركبة مف المواد المذكورة .                                  

وحدة في  1888وتتـ عممية التعبئة بواسطة مكائف التعبئة اآللية التي قد تصؿ قدرتيا الى تعبئة 
 الدقيقة .

 المراقبة و السيطرة-12

نظاـ لمسيطرة ىو نظاـ لمسيطرة والقياس والمراقبة اف كؿ ما ذكر مف وحدات العمؿ ىو       
وحدة السيطرة وحدة عمؿ بحد . وتعد جيدة مف المواد الغذائية المصنعةلمحصوؿ عمى نوعية 

ستات( ومجموعة اخرى ، ويمكف اف تشمؿ المحارير والصمامات والضابط الحراري )الثرمو ذاتيا
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كالحرارة والضغط انسياب  و مراقبتياية المعدات لقياس عوامؿ االنتاج االساسمف األجيزة و 
ادناه . وفي الشكؿ جة والمواد الصمبة ومستوى السائؿ، والحموضة والوزف والرطوبة والمزو السوائؿ

جياز تعقيـ المعمبات يوضح عناصر السيطرة حوؿ انسياب البخار وضغطة وضغط اليواء 
 ودرجة حرارة الماء ومستوى الماء .

 

 

 (Potter،1986ئـ مجيز بعناصر السيطرة )جياز تعقيـ قا الشكؿ

 مرشح ىواء -5صماـ اختزاؿ اليواء  -4رة  وحدة السيط-3 صماـ تنظيـ البخار -2البخار   -1
صماـ تسرب البخار   -9صماـ الطفح   -8لماء       انبوب تفريغ ا-7    موزع البخار  -6

-14حامؿ السمة   -13  صماـ االماف  -12ياس الضغط(   مانوميتر)مق -11   محرار-18
 صماـ الطفح لمماء الفائض .-16  ماء لمتبريد -15ىواء لوحدة السيطرة   
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 السادسوالمحاضرة                           مجاميع االغذية الرئيسية

  Eggs-البيض:

 Eggs Productsمنتجات البيض : 

عرفة البيض الطازج فقط وذلؾ بسبب عدـ تقدـ الصناعات اعتاد المواطف العراقي عمى م     
الغذائية في البالد كما ىو الحاؿ في أوربا و التي تنتج البيض الكامؿ والصفار و البياض 

او المجففة بتحمميا  بصورىا السائمة او المجمدة او المجففة ،و تمتاز منتجات البيض المجمدة
، وبرطوبة نسبية اعمى ـ°18ؼ مبردة بدرجة حرارة ج في غر ..ويخزف البيض الطاز لظروؼ الخزف

في جو المخزف وذلؾ لمنع فقداف ىذا الغاز مف البيض  CO2% كما يفضؿ وجود غاز 88مف 
الموجودة في قشرة البيض، وبالتالي يمنع . وقد يرش البيض بنوع مف الزيوت لكي يسد المسامات 

لفترة قصيرة مف اجؿ تخثر طبقة رقيقة ، واحيانا يغمر البيض في ماء ساخف CO2فقداف تبخر و 
مف االلبوميف )البياض( حوؿ الجزء الداخمي لمقشرة ،ومف ثـ تسد المسامات وتقؿ البكتريا المموثة 

اف البيض المخزف في  Thermo-stabilizationوتسمى ىذه الطريقة بطريقة الثبات الحراري 
صناعات الغذائية وذلؾ الرتفاع ظروؼ سيئة او لفترة طويمة ال يصمح استعمالو في بعض ال

، والذي  CO2وذلؾ بسبب فقداف غاز  9.2الى  7حيث يرتفع مف   PHاالس الييدروجيني
قاؿ جزء مف ، كما يحدث سيولة في الصفار بسبب انتالى سيولة البياض وفقداف لزوجتو يؤدي

البيض ، حيث  ، وىذه العالمات االخيرة المذكورة تدؿ عمى عدـ طزاجة الماء الية مف البياض
الصفار وبروز الصفار بصورة واضحة ويكوف البياض ذو ض و ايعرؼ البيض الطازج بثبات البي

 لزوجة عالية ...

 -دور البيض و منتجاته في الصناعات الغذائية :

يستعمؿ البيض في عمميات التناوؿ التقميدي ، ويستعمؿ في صناعة الحمويات و       
وظيفي في الصناعات المختمفة ويعود ذلؾ الى خصائص  المعجنات ولمكونات البيض دور
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المكونات الدىنية و البروتينية ، فمثال بروتينات البياض ليا القدرة عمى حجز اليواء اثناء عممية 
 الخفؽ وىذه صفة ميمة عند صناعة الكيؾ ...

 

  Meatsمجموعة المحوم :

في الغذاء ويمكف تقسيـ المحوـ الى  تعتبر المحوـ مف المصادر االساسية لمبروتيف الحيواني   
مجموعتيف : المجموعة االولى : مجموعة المحوـ الحمراء والتي تشمؿ لحوـ االبقار و االغناـ و 
الماعز والجاموس والجماؿ  : المجموعة الثانية : المحوـ البيضاء )لحوـ الطيور و الدواجف و 

 االسماؾ ( 

ية التي يمكف اف تستعمؿ كغذاء ...وتتكوف ذبائح ويعرؼ المحـ : بانو تمؾ االنسجة الحيوان
الحيوانات  مف مجموعة مف المواد مثؿ االنسجة العضمية و االنسجة الرابطة و العظاـ والدـ ..و 

مف  % مف وزف الذبائح و عموما فأف المحـ يتكوف86-36تتكوف االنسجة العضمية بنسبة 
  :المكونات التالية

 % مف الماء  و ينقسـ الى مجموعتيف :           75ى تحتوي العضالت عم -: الماء-1

 Boundالماء المرتبط  -ويكوف بالقرب مف سطح الجزيئات . ب Free Water الحر الماء-2
water  و ىو يرتبط بجزيئات البروتيف وىو ذو ارتباط اقوى مف النوع السابؽ. ويعمؿ الماء

 كوسط لنقؿ العناصر الغذائية ....الخ

% مف وزف العضمة ويعتبر البروتيف الحيواني 22-16: وىي تشكؿ نسبة بروتينيةالمواد ال-3
وتقسـ  مينية االساسية..مف البروتينات ذات النوعية العالية ألنو يحتوي عمى جميع االحماض اال

 -بروتينات المحـو الى ثالث مجاميع :

 بروتينات المييفيات  - أ
 الساركوبالـز  - ب
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ة و ترجع صالبة المحـ الى . وتكوف ذات نسب قميمبروتينات االنسجة الرابطة . -ج
 .وجودىا

تختمؼ حسب نوعية الحيواف % وىذه النسبة 37-11: وتتراوح نسبتيا مف الدهون -1
النكية لمحـ وتعتبر الدىوف المصدر الرئيسي اىمية في اعطاء الطراوة و  لمدىوف

 .ية االساسيةفة الى االحماض الدىن( اضاK,E,D,Aلمفيتامينات الذائبة في الدىف )
% و ىي تحتوي عمى العناصر المعدنية مثؿ الكالسيـو 14-12: وتكوف نسبتيا  العظام -2

 و المغنسيـو و الصوديوـ .
% و تتكوف 8,1الكربوىيدرات : وتكوف ذات نسب قميمة جدا في المحوـ قد تصؿ الى  -3

 العضالت في المحـو مف ثالث انواع :
ضا بالعضالت الييكمية ال بعضيا مرتبط العضالت المخططة )االرادية (و تدعى اي -1

% مف وزف الذبيحة 48بالييكؿ العظمي و ىي مسئولة عف الحركة وتكوف حوالي 
 .محـو التي تأكؿوىي تكوف وىي تكوف معظـ ال

ارادية ( او الغير مخططة .. وىذه تشكؿ نسبة قميمة في   العضالت الممساء )الال -2
 وعية و الشراييف .المحـ وتوجد بكميات كبيرة في جدراف اال

غير مخططة و توجد : و ىي تشابو كؿ مف العضالت المخططة و العضالت القمب -3
 .في جدراف القمب

 :تركيب العضمة

وىي تتجمع   Muscle Fiberتتكوف العضالت مف االلياؼ التي تدعى بااللياؼ العضمية     
لياؼ العضمية توجد االمع بعضيا لتكوف الحـز العضمية مع بعضيا لتكوف العضمة .. داخؿ 

، التي تتكوف مف خيوط وىمية عمى نوعيف النوع االوؿ : ويكوف بشكؿ خيوط رفيعة المييفيات
..   Myosin: عبارة عف خيوط سميكة تتمثؿ بالمايوسيف والنوع الثاني  Actinتتمثؿ باالكتيف 

                 .  نات الرئيسية الموجودة في العضمةالمايوسيف واالكتيف عبارة عف البروتيو 
 وىذه الخيوط مسئولة عف الحركة بالحيواف الحي )مسئولة عف التقمص في العضمة الحية ( ..
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 Rigor mortis: ظاهرة التيبس الرمي

تعاني الميفيات بعد الموت )بعد ذبح الحيواف( مف تغيرات تسبب او تؤدي الى صالبة      
جيا ، فتصبح العضالت بعد ذلؾ مرنة و طرية المحوـ التي تبقى الى بعض الوقت ثـ تزوؿ تدري

.. اف ىذه الظاىرة تعود الى تحمؿ الكاليكوجيف في العضمة بعد الذبح الى حامض الالكتيؾ الذي 
، وىذا االنخفاض ىو الذي يؤدي الى حدوث ىذه        PHيتراكـ بحيث يؤدي الى انخفاض 

ف اكثر صالبة وبالتالي يجب عدـ تناوؿ ..اف العضالت التي تطبخ خالؿ ىذه االفترة تكو الظاىرة
، حيث تقـو الظاىرة، بؿ يجب اف تترؾ المحوـ فترة زمنية لمتخمص مف ىذه المحوـ في ىذه الفترة

الموجودة طبيعيا في المحوـ عمى تفكيؾ االلياؼ  Proteasesاالنزيمات المحممة لمبروتيف 
ـ( °4ـ بعد الذبح في ظروؼ التبريد )يو  1.5-1العضمية المسببة لمصالبة فتزداد طراوة المحوـ 

 . Agingالتخمص مف تمؾ الظاىرة وتدعى ىذه العممية بالتعتيؽ  ألجؿ

 لحوم الطيور:

، وتعد لحـو مية الرقيقة وتكوف سريعة المضغ واليضـالعض بأليافياتمتاز لحوـ الطيور      
ة االحماض الدىنية الغير ، كما اف نسبحية الطبية وذلؾ لقمة الدىف فيياالطيور مفضمة مف النا

مشبعة اكثر مما يمنع مف ترسيب الكولستروؿ بالدـ ولمحوـ الطيور الصفات التالية مقارنة مع 
  -غيرىا :

 االنسجة الرابطة فييا اقؿ مما يجعؿ لحميا اكثر طراوة و قيمة غذائية . -1
 .جمد و نسبة قميمة منو في العضالتيكـو مضـ الدىف فييا تحت ال -2
 .ع المحـ يختمؼ عف باقي الحيواناتو توزي تقسيـ الجسـ -3

% مف البروتيف وىي تقسـ الى ثالث مجاميع 25-15تحتوي االسماؾ عمى  -لحوم االسماك :
 حسب محتواىا مف الدىف ..

 % .18وىي تحتوي عمى دىف اكثر مف  -االسماؾ الدىنية : .1
 %.18-2.5وىي تحتوي دىف بنسب تتراوح بيف  -االسماؾ نصؼ الدىنية : .2
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 %.2.5و تحتوي عمى اقؿ مف  -السماؾ الغير الدىنية :ا .3
وعموما فاف نسبة الدىف في االسماؾ التي تعيش في المياه المالحة اقؿ مما في لحـو 

 A,Dاالسماؾ التي تعيش في المياه العذبة .. و تتميز لحـو االسماؾ بغناىا بفيتاميف 
د )عنصر اليود يكوف ذو مستوى وبعض المعادف مثؿ الفسفور و البوتاسيوـ والحديد واليو 

عالي في االسماؾ البحرية (.. وتحتوي االسماؾ عمى نسب قميمة جدا مف الكربوىيدرات 
ليذا تكوف سيمة ،وتكوف الياؼ االسماؾ قصيرة وذات نسب قميمة مف االنسجة الرابطة 

 .اليضـ
سمكة ، ويحدث بعد موت )صيد( الاؾ سريعة التمؼ وذات رائحة خاصةتعد لحوـ االسم

 -:ؤدي الى تمفيا ومف اىـ اسباب ذلؾتغيرات كيميائية وفيزيائية في جسميا ت
 سطح السمكة المزج و جيازىا اليضمي حيث يكوناف مموثيف باالحياء المجيرية  وىذه -1

تياجـ السمكة بعد الصيد مباشرة، مما يؤدي الى تمؼ االسماؾ وضيور روائح غير 
 .مرغوبة

جيف )وىي كربوىيدرات متعددة ؤدي الى استيالؾ الكاليكو الصيد تالحركة الشديدة بعد  -2
كذلؾ تحمؿ المواد  PHتخزف في العضالت والكبد ( وارتفاع االس الييدروجيني 

وىذا الوسط ينشط نمو  7.2-7.1ايضا حيث يصؿ الى  PHالبروتينية وتسبب ارتفاع 
 االحياء المجيرية .

ات الغنية بمركب اوكسيد االميف ثالثي نوعية دىوف االسماؾ وما تحتوية مف الفوسفوليبد -3
وتقوـ البكتريا بعد الصيد بفصؿ ىذا المركب عف   Try   methyl   amineالمثيؿ 

( وىذا يعطي النكية الخاصة TMAالفوسفوليبدات وتحويمة الى مركب ثالثي االميف )
 المميزة لألسماؾ .

نسب عالية مف نوعية دىوف االسماؾ التي تتصؼ بسرعة تمفيا الحتوائيا عمى  -4
 االحماض الدىنية غير المشبعة والتي تتاكسد بوقت قصير .
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 :مجموعة الفواكه والخضر

تعني الجزء الناضج  Fruit فالفاكيةالفرؽ بيف الفواكو والخضر يعتمد عمى طريقة االستيالؾ     
التي وىي الخضر فتعني المواد النباتية الطرية  Vegetableمف النباتات المزىرة اما كممة 

والفواكو الطازجة عمى كمية كبيرة مف الماء  رتستيمؾ عادة مع الوجبة الغذائية تحتوي الخض
%( و تحوي عمى نسبة قميمة مف 3.5، وىي فقيرة بالبروتيف )يصؿ الى % 75الى تصؿ 

( .. وبعضيا غني بالكربوىيدات القابمة لميضـ )السكريات والنشا( واخرى 8.5الدىوف )اقؿ مف 
ة لميضـ )السميموز والمواد البكتينية  ( .. كما تحتوي عمى االحماض العضوية مثؿ غير قابم

الموجودة في  Malic acid، كما تحتوي عمى حامض الماليؾ الحمضياتحامض الستريؾ في 
 Mg, K، كما تحتوي عمى االمالح المعدنية مثؿ في العنب Tartaricالطرطريؾ التفاح و 

 الموجودة في الحمضيات .. V.Cمثؿ وغيرىا و تحتوي الفيتامينات 

: فقداف الماء لجني منياوالخضر بعد عممية ا الفاكيةىناؾ بعض التغيرات التي تحدث في    
تؤدي الى الجفاؼ والذبوؿ ومف ضمف الفعاليات والتغيرات  ألنياوىي ظاىرة غير مرغوب فييا 

عممية تنفس الثمرة مع تقدـ الثمرة ، وتزداد ييا يتـ تحمؿ بعض المواد العضوية: التنفس وفالحادثة
، بعد ذالؾ يحدث ارتفاع مفاجئ في سرعة التنفس بعدىا بالنمو ثـ تنخفض عند اكماؿ نضجيا

تبدأ باالنخفاض لحيف مرحمة الشيخوخة وسمي ىذا االرتفاع في سرعة التنفس بظاىره 
Climacteric : وعمى اساس ىذه الظاىرة قسمت الثمار الى مجموعتيف- 

وتكوف ثمار   Climacteric Fruitمار التي تحدث فييا ظاىرة الكاليمكتريؾ وتدعى الث-1
عالية التنفس ومف االمثمة عمييا الطماطة و التفاح والكمثره والموز ، حيث لوحظ خالؿ فترة زيادة 
التنفس زيادة كمية البروتينات التي تكوف معظميا انزيمات ليا عالقة بالتغيرات خالؿ فترة 

 النضج.

ومنيا   Non-climacteric Fruitالثمار التي ال تحدث فييا ظاىرة الكاليمكتريؾ  و تدعى -2
 الحمضيات، البطيخ ،التيف . 
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 -:  Cerealsمجموعة الحبوب 

نصؼ احتياجات ، كما انيا توفر حوالي در الرئيسي لمطاقة المجيزة لمبشرتعد الحبوب المص    
الغذاء مثؿ   إلنتاجدـ كغذاء مباشر مثؿ الرز وقد تصنع الحبوب قد تستخالعالـ مف البروتيف، و 

: الحنطة والشعير والنشا والبرغؿ والمولت وغيرىا ... وتشمؿ محاصيؿ الحبوبانتاج الطحيف 
مف العوامؿ التي ذرة الصفراء و الشيمـ والشوفاف والتريتكيؿ والدخف ..و والرز والذرة البيضاء وال

 -:الـاعد عمى انتشار الحبوب في العتس

 . وفرة المحصوؿ -1
 . سيولة الخزف والنقؿ -2
 . سيولة زراعتيا -3
 . قدرتيا عمى اشباع المعدة وممئيا -4
ىي تتركب مف الكربوىيدات يمة فيي مصدر لمطاقة والبروتيف و قيمتيا الغذائية الم -5

-18% و الرطوبة 11-2% وااللياؼ نسبتيا 13-8% و البروتيف 72-58ونسبتيا 
نوعية البروتينات في الحبوب غير كاممة مقارنة % وتعتبر 5-2% والدىوف 14

المينية االساسية بالبروتينات الحيوانية فبروتينات الحبوب فقيرة بمحتواىا مف االحماض ا
، لذلؾ يتـ تدعيـ الحبوب بالبروتينات ذات النوعية الكاممة بتناوؿ وخاصة الاليسيف

زات البروتينية. و تعتبر الحنطة المحـو والحميب والبقوؿ او تدعيـ منتجات الحبوب بالمرك
 .حبوبية وىي تصنؼ الى ثالثة اصناؼاىـ المحاصيؿ ال

الحنطة االعتيادية او حنطة الخبز و ىي مف انواع الحنطة الصمبة ويصنع منيا  .1
 الخبز بأنواعو .

 .يا البسكت والكيؾ وبقية المعجناتالحنطة المينة ويصنع من .2
نة وينتج منيا المعكرونة والشعرية و وىي الحنطة الخش  Durumحنطة الديوـر  .3

 البرغؿ والنودلز .
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وتختمؼ انواع الحنطة السابقة فيما بينيا، حيث تكوف الحنطة الصالحة لمخبز متميز بقوة ونسبة 
وىو الذي يكوف مع المكونات االخرى الشبكة  Glutenالبروتيف فييا وىو الذي يدعى الكموتيف 

وف اثناء التخمير ..اما ضعؼ الكموتيف فيو يعمؿ عمى انتاج ز المتكاالكموتينية التي تحصر الغ
 خبز غير جيد.

 -مجموعة الدهون والزيوت :

ومنيا النباتية والحيوانية ، واف اكثر الزيوت المنتجة تجاريا ىي الزيوت النباتية )مصدرىا     
اـ والماعز مف ثمار الزيتوف ونخيؿ الزيت وزىرة الشمس والذرة الصفراء ( وتعد االبقار واالغن

المصادر الحيوانية في انتاج الدىوف كما يستعمؿ حميب االبقار بالدرجة الرئيسية في انتاج دىف 
 الحميب .

 -مراحل صناعة الزيوت و الدهون:

 االستخالص : ىناؾ ثالث طرؽ لالستخالص  -1
 االستخالص بالعصر  . أ

مذيبات االستخالص بالمذيبات العضوية وىي اكثر الطرؽ المستعممة و مف ال . ب
 العضوية )االيثر ، الكموروفوـر ، البنزيف ، الكحوؿ (.

 االستخالص بالسمي ) ىي طريقة تذويب الدىوف الحيوانية بالحرارة ( . . ت
 التصفية : وتشمؿ  -2

 ازالة المواد الصمغية . . أ
 ازالة االحماض الدىنية الحرة . . ب
 قصر الموف . . ت
 ازالة الرائحة . . ث
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  تمف الزيوت و الدهون

 ويشمؿ : 

 امتصاص الروائح حيث تمتص الدىوف الروائح النيا تذوب بسيولة فييا .-1

: و يحدث في الزيوت والدىوف نتيجة الكسدتيا  باالوكسجيف او تحمميا rancidityالتزنخ -2
بفعؿ االنزيمات و االحياء المجيرية مما يؤدي الى ظيور روائح غير مرغوبة وتوجد ثالث انواع 

 -مف التزنخ :

تأكسدي : يحدث بتاثير االوكسجيف وىو اكثر انواع التزنخ التي تتعرض ليا انواع التزنخ ال-3
الدىوف والزيوت ، ينتج عنة مركبات الدىايدية وكيتونية مع تغير الرائحة والطعـ ولمنع حدوث 

 Butylated hydroxylمختصر : ( وىو BHT ىذا التزنخ تضاؼ مواد مانعة لالكسدة منيا  )

Toluene . 

خ التحممي : ويحدث بسبب التحمؿ المائي لمزيت او الدىف بفعؿ االنزيمات المحممة لمدىف التزن-1
 يبيزات .الاو ال Lipasesو التي تدعى اليبيزز 

التزنخ الكيتوني : وينتج عف اصابة الدىف ببعض الفطريات عند ارتفاع الرطوبة فيو .. مف -2
 رائحة خاصة لذا يسمى بالتزنخ الفطري.وىذا الفطر يسبب  Aspergillus nigerىذه الفطريات 

 بعض انواع الزيوت والدهون :

 Beef: وىي الدىوف الداخمية المستخرجة مف المواشي منيا Tallowدىف التالو  -1
Tallow  عندما يستخرج مف البقرMutton Tallow  عندما يستخرج مف دىف الغنـ

 اعز . وىو المستخرج مف الم Goat Tallowوىو اقؿ صالبة مف االوؿ 
 : وىو الدىف المستخرج مف الخنازير بطريقة السمي . Lard fatدىف الالرد  -2
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: وىو الدىف النتج بديال عف الزبدة الطبيعية ، يستعمؿ Margarineدىف المارجريف  -3
% اضافة الى 28% وحميب فرز متخمر بنسبة 88دىف ميدرج او دىف حيواني بنسبة 
 مواد محسنة لمطعـ والنكية والموف .

ىذه المجموعة تدرس لجميع االقساـ العممية عدا عموـ االغذية وىي تشمؿ موعة االلبان : مج
 دراسة الحميب والمنتجات المبنية وخصائصيا واىميتيا الغذائية والعالجية .

(. محاضرات مبادئ الصناعات الغذائية، جامعة 2811المصدر: العبداهلل، بياف ياسيف. )
 تكريت.
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            المحاضرة السابعة                  Food spoilageتمف وفساد االغذية 

تتعرض االغذية الغير مصنعة الى التمؼ والفساد وذلؾ منذ حصادىا اف كانت ثمرا او      
ىذا في واف اىـ العوامؿ  يحيث تتعرض انسجتيا لمتمؼ التزنخ حبوبا واف كانت لحوما

 Biological activeالمادة الغذائية مف الماء الفعاؿ حيويا  تحتويوالخصوص ىو مقدار ما 

Water 

المادة الغذائية و خصائصيا الفيزيائية والكيميائية  مظيرويقصد بالتمؼ او بالفساد ىو التغير في 
الحشرات وغيرىا كما تؤدي الحرارة او لمجيرية واالنزيمات والطفيميات و ويشترؾ في ىذا واالحياء ا

الرطوبة المرتفعة او المنخفضة او االوكسجيف او الضوء و التموث بالمعادف الى تمؼ الغذاء 
  -وعموما يمكف تقسيـ ىذه العوامؿ الى قسميف رئيسيف :

 التمؼ او الفساد المكروبي  - أ
 التمؼ او الفساد الغير المكروبي  - ب

  -ئية :كروبي لممواد الغذايالتمف الم

يقة وىي البكتريا و الخمائر و يتـ تمؼ االغذية وفسادىا عف طريؽ االحياء المجيرية ) الدق   
عفاف ( وىي موجوده في اليواء والتربة والماء وغيرىا ، وعند توفر الظروؼ المالئمة ليا فأنيا األ

كذلؾ الحيوانات قبؿ تنمو عمى الغذاء مؤدية تمفيا .. وعادة فأف المحاصيؿ الزراعية قبؿ جنييا و 
ومة بعد جني االمق ىذهالمجيرية بصورة طبيعية ... وتقؿ  لألحياءذبحيا  تكوف مقاومة 

المجيرية اما بالنسبة لمحوـ فأنيا تتعرض لمتموث اثناء  لألحياءالمحاصيؿ وبيذا تكوف عرضة 
المجيرية   االحياءالذبح والتنظيؼ والتداوؿ وكذلؾ مع باقي اصناؼ االغذية .. ويمكف تقسيـ 

  -المسببة لتمؼ االغذية وفسادىا الى ثالث مجموعات :

 -:Yeastsالخمائر  - أ

وىي احياء مجيرية احادية الخمية منيا ما ىو نافع ومنيا ما ىو ضار ، وىي ذات اشكاؿ     
مختمفة منيا الكروي والبيضوي واالسطواني وقد تأخذ شكؿ المثمث او المستطيؿ وال يمكف تميز 
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مائر بعضيا عف بعض او عف البكتريا بواسطة شكؿ مستعمراتيا عمى الوسط الغذائي وال بد الخ
 مف اجراء الفحص المجيري ..

والمربيات و المشروبات الغازية  الطماطـوتنمو الخمائر في االوساط الحامضية و السكرية مثؿ 
ومثاليا الخميرة  وىي ذات اىمية صناعية True yeastsوتصنؼ الخمائر الى خمائر حقيقية ،

العجيف  CO2غاز  نتاجإلوىي تسبب تحمؿ في صناعة الخبز  Saccharomyces ػالمشيورة ب
وتحسيف نوعية الخبز ، و ىذا االستعماؿ يعتبر مف التغيرات المرغوبة اما التغيرات الغير مرغوبة 

 فمنيا نموىا عمى العصائر مسببة تمفيا ونموىا في العمب مسببة انتفاخيا وانفجارىا . 

فمعظميا غير مفيد صناعيا ومنيا ضررىا في فساد  False yeastsاما الخمائر الكاذبة 
المخمالت ... عادة تحتاج الخمائر الى رطوبة اقؿ مما تحتاجو البكتريا واكثر مما تحتاجو 
االعفاف وتصنؼ عمى انيا اعتيادية اذا كانت ال تنمو في  تراكيز عالية مف المواد المذابة اي في 

ز عالية فتدعى انيا محبة لمتراكيز العالية نشاط مائي منخفض ، اما اذا نمت في تراكي
Osmophilic yeasts   وتتحمؿ  4.5-4.. وتفضؿ الخميرة النمو في اس ىيدروجيني مقداره

.. اما درجة الحرارة المثمى لنمو  8.68باستثناء قسـ منيا حيث تتحمؿ الى  8.88فعالية ماء 
بالحرارة وذلؾ باستخداـ درجة  ـ وىي تقتؿ بسيولة°38-25الخمائر و نشاطيا فيكوف بحدود 

الغمياف . ويستطيع البعض منيا اف ينمو في درجة حرارة الصفر . و تنمو الخمائر بالظروؼ 
 اليوائية لكف االنواع التخمرية تستطيع النمو ال ىوائيا ولكف بصورة بطيئة .

 Molds -األعفان :-ب
ومنيا ما ىو مفيد ومنيا ما ىو الضار وىي عبارة عف خاليا عديمة الكموروفيؿ تنمو     

و تكوف بالواف مختمفة مثؿ  Myceliaعمى شكؿ خيوط متشابكة تدعى بالمايسيميا 
االحمر واالصفر و االسود .. و التمؼ باالعفاف اكثر شيوعا مف التمؼ بالخمائر ، و 

وىي تحتاج الى الرطوبة اقؿ مف الخمائر والبكتريا ىي ىوائية تحتاج الى االوكسجيف ، 
ويزداد نمو بتوفر الرطوبة .. وتنمو عمى سطح االغذية وتفضؿ االوساط الحامضية 

( ، وعمى درجات حرارة مثالية بيف 8.5-2وتنمو في مدى واسع مف االس الييدروجيني )
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بدرجات  ينمو Aspergillusـ عمما اف انواعيا مثؿ بعض انواع الجنس 25-38°
ـ وال تستطع °58حرارية اعمى قميال مف االنجماد ومنيا ما ينمو بدرجات تصؿ الى 

 % . 15-14األعفاف اف تنمو عمى رطوبة اقؿ مف 
عفاف تقاـو سبورات بعض اال واف، ف عمى درجة حرارة اقؿ مف الغميافويمكف قتؿ األعفا

 دقيقة. 25-15الغمياف لمدة 
 Mycotoxinsمواد سامة يطمؽ عمييا المايكوتوكسينات   األعفاف تقوـ بأفراز بعض

والتي تدعى    Aspergillus flavusوابرز انواعيا السموـ التي يفرزىا العفف 
Aflatoxins  لإلنسافوىو يكوف اكثر سميا لمدواجف منة . 

 Bacteria -البكتريا : -ج

ات اشكاؿ مخمفة منيا وىي عبارة عف احياء مجيرية اصغر مف االعفاف و الخمائر وذ     
)  Sporesالعصوية و منيا الكروية ومنة الحمزونية .. ولبعضيا القابمية عمى تكويف سبورات 

وىي عبارة عف صور اخرى لمكائف الدقيؽ لو القابمية عمى مقاومة الظروؼ غير المثالية لمنمو 
مثؿ الحرارة العالية و التراكيز العالية (و البكتريا تنمو عمى االغذية مؤدية تحمميا منتجة مركبات 

البكتريا  االحماض العضوية والكحوالت وااللدىايدات وغيرىا وتصنؼ -ابسط في تركيبيا مثؿ :
  -الى ثالثة اصناؼ استنادا الى احتياجاتيا الحرارية :

. وىي البكتريا   Psychrophile , Psychrophilic bacteriaالبكتريا المحبة لمبرودة  -0
ـ و بعضيا تظير نشاطيا فوؽ الصفر مئوي 28التي تنمو عمى درجات حرارة اقؿ مف 
يمكف لبعض اجناس ىذه البكتريا مف النمو ـ و °18بقميؿ .. الدرجة الحرارة المثمى لنموىا 

 , Flavobacterium , Pseudomonasعمى االغذية المجمدة مف اجناسيا 
Micrococcus , Alcaligenes , Achromobacter 

لمجيرية . وتشمؿ معظـ االحياء ا(Mesophilesالبكتريا المحبة لمحرارة المعتدلة ) -2
ـ ومف ىذه البكتيريا التي ليا °38-16ي الحرارة المثمى لنموىا ى المرضية والدرجة

ة ويدعى ىذه البكتريا تفرز السموـ القاتمو  Clostridium botulinumعالقو بالغذاء 
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وىو يؤدي الى الموت ، و يمكف قتؿ خاليا  Botulismيوليني تالتسمـ بيا بالتسمـ البو 
حيث تقاوـ درجة  ىذه البكتريا بالحرارة بسيولة ولكف سبوراتيا تقاوـ الحرارة المرتفعة

لمدة  126-116الغمياف لعدة ساعات لذا تعقـ المحوـ و الخضر عمى درجات تصؿ الى 
تصؿ الى ساعة ، ىذه البكتريا تفضؿ النمو في االغذية القميمة والمعتدلة الحموضة مثؿ 

نموىا ، كما وجد اف اضافة النترات  تثبيطالمحوـ و الخضر ، كما يؤدي الممح الى 
 بة يؤدي الى منع نمو ىذة البكتريا ... لمحـو المعم

. و الدرجة   Thermophilesاو Thermophilic bacteria البكتريا المحبة لمحرارة  -3
ـ وىي قادره عمى النمو عمى °45الحرارية المثمى لنمو ىذه البكتريا ىي اعمى مف 

   Bacillusـ ومف ىذه االنواع °82درجات عالية قد تصؿ الى 
 و قتؿ االحياء المجيرية : مصطمحات تخص نمو -
  الدرجة الحرارية المثمى لمنموOptimum temperature  وىي الدرجة التي يبمغ :

 عندىا النمو حده االقصى ويقؿ النمو بارتفاع او انخفاض درجة الحرارة .
  نقطة القتؿ الحراريThermal Death Point ( ويرمز لياTDP ووىي اقؿ درجة : )

 حياء الدقيقة لفتره زمنيو معينة .حراري تقتؿ عندىا اال
  : وقت القتؿ الحراريThermal Death time ( ويرمز لوTDT وىو عبارة عف )

 الزمف الالـز لقتؿ الكائف المجيري عند الدرجة الحرارية القاتمة .

 -وتقسـ البكتيريا مف حيث احتياجيا لالوكسجيف الى :

: حيث تحتاج مثؿ ىذه البكتيريا الى االوكسجيف Aerobic Bactriaالبكتيريا اليوائيو  -1
 في نموىا وتكاثرىا. 

: وىي ال تحتاج الى االوكسجيف في نموىا  Anaerobic Bactriaالبكتيريا الالىوائية  -2
 وتكاثرىا.

: وىي عبارة عف بكتيريا تحتاج الى   Facultativeالبكتيريا الالىوائية اختياريا -3
 نموىا وال تحتاج لو في مراحؿ اخرى . االوكسجيف في مراحؿ معينة مف
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 مخاطر االحياء الدقيقة         

يمكف تصنيؼ االحياء المجيرية مف حيث ما تسببو مف مخاطر عمى االنساف الى قسميف 
  -رئيسيف :

 االحياء المجهرية المرضية : وهي عمى نوعين  -1
و مف مصادرىا احياء غير قادرة عمى النمو في الغذاء اال انو  يعتبر وسطا لنقميا  - أ

، وايادي العماؿ ومالبسيـ ...الخ ( ومف تمؾ االمراض التي )الحيوانات المصابة
نوع  Mycobacteriumتنتقؿ عف طريؽ الغذاء مرض السؿ التي تسببو بكتريا 

tuberculosis الكامؿ :  ي)االسـ العممMycobacterinm tuberculosis  
التي تنتقؿ عف طريؽ الحميب الخاـ ، كما تدخؿ الطفيميات تحت ىذا الصنؼ مثؿ 
اميبيا الزحار التي يتموث بيا الغذاء في الحقؿ وكذلؾ ديداف التريخيا التي تنتقؿ عف 

 طريؽ المحوـ .
لحـو  الحيوانية اضافة الى دةماألسومصدر تموثيا  Salmonella typhimurium - ب

الحرارية المثمى لنمو ىذه االنواع  رجةبة والقوارض والصراصر ، و الدالدواجف المصا
 ة القتؿ بالحرارة وتفرز سموميا داخؿ جسـ االنساف .عـ وىذه البكتريا سري38-37°

  -االحياء المسببة لمتسمم الغذائي : و انواع التسمم هي : -2
التسمـ بسموـ البكتريا العنقودية و البكتريا المسببة ليذا التسمـ ىي بكتريا اؿ  - أ

Staphylococcus aureus  وىي تعيش في االنؼ و الحنجرة و البمعوـ وتحت
االظافر وفي االذف .. وينتج ىذا السـ في الغذاء قبؿ االكؿ .. ومف اعراض ىذا 

 التسمـ : القيئ و الغثياف واالالـ االسياؿ .
 التسمـ البوتيوليتي : وقد تـ ذكره عند دراسة البكتريا المحبة لمحرارة المعتدلة . - ب

 التمف غير المكروبي لممواد الغذائية :

ذكرنا في المحاضرة السابقة انو يمكف تقسيـ التمؼ الى صنفيف : احدىما ىو التمؼ غير       
 لذي يمكف تقسيمة الى : المكروبي واالخر ىو التمؼ الغير مكروبي لممواد الغذائية ا
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: تحتوي االنسجة الحية عمى االنزيمات وىذه تعمؿ بنظاـ متوازف في  التمؼ االنزيمي -1
االنسجة الحية ، ولكف ىذا النظاـ يضطرب عند موت الحيواف او عند تضرر االنسجة 
النباتية بعد الجني او الحصاد ، مما يؤدي الى احداث تغيرات غير مرغوبة في المادة 

 Pepsinلالستيالؾ .. وانزيـ الببسيف  الغذائية تحط مف جودتيا وقد تصبح غير صالحة
يساعد عمى ىضـ البروتيف في االمعاء الدقيقة في الحيواف ، ولكف بعد موتو فانو يياجـ 
االنسجة المكونة ليا ، واالنزيمات في الفاكيو والخضر وتؤدي وظيفتيا التي خمقت مف 

لتغيرات المونية البنية مرغوبة في الثمار منيا تاثيرىا عمى القواـ وعمى الموف مثاؿ ذلؾ ا
 في التفاح و البطاطا .. ومف االمثمة عمى ذلؾ :

في اكسدة حامض االسكروبيؾ ) وىو فيتاميف  Ascorbic acid oxidaseيسيـ انزيـ  - أ
C. او تحطيمو ) 

 Chlorophyllideبتحويؿ الكموروفيؿ الى مركب  Chlorophyllaseيقوـ انزيـ  - ب

 وبالتالي ازالة الموف االخضر .
بتحميؿ المواد البكتينية في الفاكيو و الخضر وبالتالي  Pectinaseيقوـ انزيـ البكيتينز   - ت

 فقداف قوميا .
بتحميؿ المواد الدىنية و انتاج االحماض الدىنية وظيور  Lipaseيقوـ انزيـ الاليبيز  - ث

 الطعـ المتزنخ في الغذاء .
 Enzymaticر االنزيمي ما يدعى باالسمرا بإنتاجالتأثيرات عمى لوف الثمار وذلؾ  - ج

browning  ( حيث يتغير الموف الطبيعي ، مثاؿ ذلؾ تغير لوف التفاح و الكمثرى
 Polyphenol (PPO)العرموط ( و البطاطا ، و تؤدي انزيمات البولي فينوؿ اوكسدير 

oxides  العامؿ المساعد في تمؾ التفاعالت وىناؾ تفاعالت مرغوبو تقوـ بيا االنزيمات
د في الصناعات الغذائية مثؿ استمرار نضج الطماطة بعد جنييا و التطرية وليا فوائ

الطبيعية لمحوـ عند التعتيؽ او باستعماؿ االنزيمات المحممة لمبروتيف ، واستعماؿ 
)او االميميزات ( في تحميؿ المواد النشوية و الحصوؿ عمى  Amylasesانزيمات 

في ترويؽ العصائر ..  Pectinasesز سكريات بسيطة ، واستعماؿ انزيمات البكتينيز 
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وعموما تمكف ايقاؼ نشاط االنزيمات وذلؾ باستخداـ الحرارة عمى درجات اعمى مف 
ـ كما يمكف استخداـ الدرجات المنخفضة في خفض نشاط االنزيمات .. كما يمكف 75°

 ايقاؼ نشاطيا باستعماؿ المواد الكيميائية الحافظة .
ى الرغـ اف الحرارة العالية ذات تأثيرات عمى االحياء التمؼ بالحرارة العالية : عم -2

واالنزيمات في الغذاء اال اف ليا تأثير ضار عمى الغذاء نفسو ، فالحرارة المرتفعة تسبب 
في دنترة البروتينات وكسر المستحمبات واتالؼ القيمة الغذائية ، كما تؤدي الحرارة الى 

ت االسمرار االنزيمي ( و التفاعالت البنية غير تنشيط التفاعالت البنية االنزيمية )تفاعال
وىي التفاعالت التي تحدث  Millard reactionاالنزيمية والتي تدعى تفاعالت ميالرد 

مركبات سمراء –بيف السكريات المختزلة مع االحماض االمينية مكونة بوجود الحرارة 
الية الى تفاعالت كما تؤدي الحرارة الع Melanoidinsالموف تعرؼ بالميالنونيديف 

والى فقداف الموف االخضر لمخضراوات حيث يتحوؿ  Cفيتامف  كرممة السكريات وتمؼ
ذي الموف الزيتوني الشاحب وكذلؾ تضرر صبغات  Phiophytinالكموروفيؿ الى 
ذي الموف الزيتوني الشاحب وكذلؾ تضرر صبغات  Phiophytinالكاروتينات و 

 الكاروتينات و االنثوسيانيف .
تمؼ بالحرارة المنخفضة : يؤدي تجميد الفاكيو و الخضر الى تمزيؽ انسجتيا وتشقؽ ال -3

جميد الى تمؼ االغذية تقشرتيا مما يجعميا عرضة لالحياء المجيرية ، كذلؾ يؤدي ال
المائي ويؤدي الى انفصاؿ الدىف ،  –السائمة كالحميب حيث يتكسر المستحمب الدىني 

البروتينات و انفصاليا .. اما التبريد فتأثيره يختمؼ عف  كما اف التجميد يؤدي الى دنترة
تأثير التجميد فبالرغـ مف اف التبريد يؤدي الى خفض النشاطات الحيوية داخؿ االنسجة 

 الحية اال اف تمؾ االنسجة تتمؼ تدريجيا بسبب تنفس خاليا تمؾ االنسجة اثناء الخزف .
ب الى الغذاء عف طريؽ الماء او العمب المتسر  دمؼ بايونات المعادف : يسبب الحديالت -4

المعدنية او االجيزة الى حدوث تغيرات في لوف الغذاء ، حيث يتحد مع التانينات 
Tannins  مكونا تاتينات الحديد ذات الموف االسود الغامؽ او القيوائي ..كما يتحد

موجود في الحديد مع الكموروفيؿ فتتكوف مواد غامقة ، كما يتحد الحديد مع الكبريت ال
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ذات الموف االسمر . كما يؤدي القصدير الذي يموث  FeSالغذاء مكونا كبريتيد الحديد 
مرار المادة الغذائية كما يؤدي الى تغير عف طريؽ العبوات المعدنية الى اسالغذاء 

صبغة االنثوسيانيف وفقداف لونيا . كما يقوـ النحاس باالتحاد مع الكموروفيؿ ليكوف 
 وف اخضر غامؽ .معقدا معو ذو ل

والدىوف ومركبات النكيو  C , Aالتمؼ باالوكسجيف : يقـو االوكسجيف باكسدة فيتامينات  -5
،وىذا يؤدي بدورة الى ضرر في لوف الغذاء و نقص قيمتو الغذائية اضافة الى دورة في 

 نمو و تكاثر االعفاف .
ف التبريد يؤدي الى التمؼ بالرطوبة و الجفاؼ : اف زيادة الرطوبة النسبية في جو مخاز  -6

تشجيع نمو االحياء المجيرية في حيف يؤدي انخفاضيا الى ذبوؿ الثمار ، لذا يؤدي 
 زيادة الرطوبة النسبية الى تكتؿ المواد الغذائية او المزوجة او التميؤ .

التمؼ بالحشرات والطفيميات و القوارض : وىذه االحياء تؤدي الى اضرار كبيرة في  -7
 -3انتاج روائح كرييو  -2الضرر المباشر في تناوليا لمغذاء  -1نيا :المواد الغذائية م

وجودىا او فضالتيا او بيوض )الحشرات ( يزيد مف احتماؿ  -4بقاء فضالتيا بالغذاء 
االضرار االقتصادية واالضرار الصحية حيث يؤدي نمو  -5نمو االحياء المجيرية 

اصابة الغذاء بالطفيميات يجعمة غير  -6القوارض الى الى امراض التيفوئيد و الطاعوف 
  Entamoeba histolyticaصالح لالستيالؾ البشري . مف امثمة تمؾ الطفيميات :

 انتري االميبي .ز المسؤوؿ عف الد
 االضرار الميكانيكية ومف امثمتيا : -8

 تؤثر الطبقات السطحية لمثمار وما يتبع ذلؾ مف مياجمة االحياء المجيرية ليا . - أ
لمحوـ وغيرىا الى  البطيءتؤدي البمورات الثمجية المتكونة بصورة كبيرة في التجميد  - ب

 تمزيؽ جدراف الخاليا .

 االسباب و العوامل التي تؤدي الى منع التمف الغذائي :

 تنظيؼ االدوات و االجيزة  االيدي و ومالبس العماؿ و ارضيات المعامؿ ... . .1
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 جيزة تعقيـ المياه المستعممة و تعقيـ اال .2
  .منع تشغيؿ العماؿ في حالة اصابتيـ باألمراض المختمفة .3
  .تطبيؽ جميع الشروط الصحية .4

(. مبادئ الصناعات الغذائية، 0222المصادر: االسود، ماجد بشير؛عبدالعزيز، عمر فوزي ؛ القا، امجد بوياسر)   

 جامعة الموصل.
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 الثامنةالمحاضرة            Packing مواد التعبئة و التغميف

تشكؿ مواد التعبئة والتغميؼ نسبة عالية مف كمفة انتاج المنتجات الغذائية ، فقد تصؿ        
% .. وقد تستعمؿ بعض البمداف مواد تعبئة وتغميؼ ذات كمفة عالية لكنيا  58-28كمفتيا 

منتجة محميا حتى توفر العممة الصعبة ليا . اما عف انواع المواد الداخمة في صناعة العبوات 
متنوعة تشمؿ انواع المعادف الصمبة و النصؼ صمبة )مثؿ العمب و البراميؿ المعدنية (  فيي

والمعادف المرنة مثؿ رقائؽ االلمنيوـ و القصدير ،كذلؾ يستعمؿ الزجاج كما في القناني ، و 
تستخدـ المدائف وىي انواع البالستيؾ الصمبة و النصؼ صمبة ، كذلؾ يستخدـ الكارتوف و 

 خشبية ..المنتجات ال

وفي العراؽ تطور استخداـ مواد التعبئة والتغميؼ، فقد كانت تستخدـ سابقا العبوات الخشبية.   
العبوات المصنعة مف النسيج مثؿ االكياس وبتطور الصناعات الغذائية تطورت العبوات ، 

ت فاستخداـ القناني الزجاجية عندما تطورت صناعة المشروبات الغازية والعصائر ، واستخدم
 العبوات البالستيكية عندما تطورت صناعة االلباف وىكذا باقي الصناعات وباقي انواع العبوات .  

  -وظائف وفوائد العبوات ومتطمباتها في الصناعات الغذائية :

 الخاصة . لألغذيةاف تكوف غير سامة ومالئمة  .1
 اف يكوف ليا القابمية عمى الحفاظ عمى المنتوج مف التموث بعد تعقمو . .2
اف يكوف ليا القابمية عمى منع تأثر الغذاء بالمحيط الخارجي مثاؿ ذلؾ منع امتصاص  .3

 او فقداف الرطوبة .. وكذلؾ الغازات و الرائحة والضوء ...الخ 
 القابمية عمى حماية الغذاء مف الصدمات الميكانيكية . .4
 ممحة المنزلية(اف تكوف سيمة الفتح او سيمة في اخراج المواد فييا مثؿ عبوات الممح )الم .5
 بعد فتحيا . بإحكاـاف تكوف سيمة الغمؽ  .6
 اف تكوف قميمة التكاليؼ . .7
اف تكوف ذات مظير مقبوؿ وذات ممصؽ يوضح تركيب وصالحية المنتج وغيرىا مف  .8

 المعمومات .
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 -انواع مواد التعبئة :

 تقسـ مواد التعبئة بصورة رئيسية الى المواد الصمبة والمواد المرنة : 

 اوال : مواد التعبئة الصمبة وتشمل : 

 القناني الزجاجية : -1
وتعد مف المواد المالئمة لتعبئة المواد الصمبة و السائمة والغازية وىي رخيصة الثمف 

% ، و 15% و الصودا )رماد الصودا (18..الخ ويصنع الزجاج مف حجر الكمس 
 % اضافة الى انواع بعض االكاسيد .75السميكا 

 -ا القناني الزجاجية في تعبئة االغذية :فوائد ومزاي
 معرفة نوع المنتوج و ذلؾ يعود الى شفافية الزجاج . .1
 عدـ تأثر المادة الغذائية بالعبوة لكوف الزجاج مادة خاممة كيميائيا . .2
 يمكف استخداـ القنينة عدة مرات وىذا عامؿ ذو فائدة اقتصادية . .3
 العالية لذا يمكف استخداميا في التعقيـ .ىناؾ انواع مف الزجاج تتحمؿ الحرارة  .4
 الزجاج اكثر صالحية لتعبئة المربيات والمخمالت ككونو ال يتأثر بالحموضة . .5
 الزجاج مادة رخيصة وتصنع مف مواد خاـ متوفرة . .6
 يمكف تصميميا بأشكاؿ مختمفة . .7

 عيوب الزجاج :

 صادي .ثقؿ وزنة بالمقارنة مع باقي مواد التعبئة وىذا لو تأثير اقت -1
 سيولة كسر القناني اثناء عمميات النقؿ واحيانا اثناء التعقيـ . -2

 العمب المعدنية :-2
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وعادة تصنع مف الحديد او االلمنيوـ . ومف العوامؿ والشروط التي يجب االخذ بيا بظر   
 االعتبار عند صناعة العمب المعدنية :

 مدى تأثير المادة الغذائية في تآكؿ العمبة . - أ
 العمبة .سمؾ معدف  - ب
 طريقة فتح العمبة . - ت
 Enamelsاستخداـ مواد وقائية او مواد طالء  - ث
 تصميـ العمبة والتركيب الكيميائي ليا . - ج

 لماذا تستخدـ مواد الطالء في العمب؟: 

 تحسيف المظير الخارجي و الداخمي لمعمبة . -1
 ة .بخصائص الغذاء الجذاب واالحتفاظزيادة فترت خزف العمبة وبالتالي خزف الغذاء  -2
 المحافظة عمى المادة الغذائية مف التموث بالمعادف . -3
 . التآكؿعدـ  -4

 ويتميز االلمنيوم عن الحديد )عند استخدامها تعبئة المواد الغذائية كاالتي (

 خفيؼ الوزف . .1
 الخارجي . كؿالتآيقاـو  .2
 ال يتموف عند وجود الكبريت في الغذاء . .3
 سيؿ التشكيؿ . .4
 عدـ تأثره بالظروؼ الجوية . .5

 

 اال انه ال يخمو من العيوب ومنها : 

 تفاعمو مع بعض المواد الغذائية . -1
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 صعوبة او عدـ امكانية لحامة ببعضو . -2
 مدة خزف معمبات األلمنيوـ تكوف اقؿ بالمقارنة . -3
 . بالمقارنةمتانة عند استخداـ نفس السمؾ مف الحديد  ؿاق -4

 

 

 -ثانيا: مواد التعبئة المرنة :

وتصنع مف مواد كثيرة اىميا الورؽ بانواعة والعبوات البالستيكية ومنيا السيموفاف وخالت      
 السميموز ، بولي امايد )النايموف ( والبولي اثميف و رقائؽ االلمنيوـ .. الخ 

 وتعد مواد التعبئة المرنة بديال عف العمب المعدنية والقناني الزجاجية ومف خصائص ىذه المواد: 

 مة الحرارة .مقاو  .1
 تشغؿ وحجميا اقؿ وحتى وزنيا اقؿ . .2
 استخداميا يؤدي الى االقتصاد بالطاقة اثناء التصنيع و الخزف . .3
 مالئمتيا لعمميات النقؿ واستخداميا في االغراض المختمفة . .4

 Laminationالتصفيح او االغمفة المتعددة الطبقات 

ر مف الرقائؽ او دمج صفيحتيف او اكثر مف وىي عباره عف مزج )او استعماؿ ( اثنيف او اكث    
المواد المرنة مثؿ الورؽ و البولي اثيميف ورقائؽ االلمنيـو ممتصقة فيما بينيا بواسطة مادة الصقة 

 لمحصوؿ عمى مواد مرنة جديدة تختمؼ عف المواد االولية المستعممة في صناعتيا .

 ه العبوه ىي : اف الغاية او السبب في انتاج او تصنيع او استخداـ ىذ

 تحسيف قوة العبوة  -1
 و البخار  O2تقميؿ نفاذية  -2
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 مقاومة المواد الدىنية  -3
 منع فقداف المواد المتطايرة مف الغذاء  -4
 امكانية التشكيؿ بعدة صور او طرؽ  -5
 سيولة عمميات الطوي وغيرىا  -6
 احتوائيا عمى ميزات معظـ انواع العمب التي درست سابقا  -7

 مف امثمة تمؾ العمب : عمب التتراباؾ التي يحفظ بيا الحميب و العصائر وغيرىا 
 
 

 خصائص االغذية                
  -لقد وضع المتخصصوف بشئوف االغذية عدة خصائص مميزة لالغذية منيا :  

 Food health safetyاوال : السالمة الصحية 
ضارة بالصحة مثؿ المواد الكيميائية يجب اف تكوف االغذية خالية مف المواد ال    

 السامة واالحياء المجيرية المعدية المسببة لالمراض .
خاؿ مف  –و الغذاء المصنع خصوصا  –و القاعدة االساسية ىي اف يكوف الغذاء 

 المواد الضارة في صحة االنساف ميما كاف مصدرىا او نوعيتيا .
اف ىذا الغذاء ال يضر بصحتو و االخر  لقد كاف االنساف القديـ يميز بيف االغذية عمى

قد جربو بانو مضر بالصحة وكانت ىذه الطريقة ىي االسموب الوحيد في تحيد صالحية 
الغذاء .. اما االف : فقد توفرت المعمومات في ما ىو مضر بالصحة .. واصبح دور 
مؤسسات الدولة المتخصصة ىي حماية الغذاء مف التموث ومنع وصوؿ االحياء 

يرية المرضية و انتشارىا ، كما وجدت القوانيف و التشريعات لقياس اليورمونات و المج
المضادات الحيوية في االغذية المصنعة فضال عف المواد الكيميائية الحافظة المضرة 

 بالصحة .
 Food Purityثانيا : النقاوة 

 تتحد ىذه الصفة او الخاصية بما يحتويو الغذاء مف الشوائب وىي نوعاف :
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 المواد الغريبة المموثة لمغذاء  - أ
المواد غير المرغوبة او غير المقبولة تؤثر عمى نوعية الغذاء المصنع مف ىذه  - ب

المواد وجود البذور و القشور في المربيات ، او وجود بقايا الغضاريؼ في المحوـ او 
الريش في الدجاج ،وىي عموما مواد غير ضارة بالصحة ولكنيا غير مقبولة مف قبؿ 

 مستيمؾ .. وعموما فاف المواصفات القياسية تمنع او تحدد نسبة ىذه المواد .ال

 Functional propertiesثالثا : الخصائص الوظيفية 

وىي تشمؿ الخصائص الكيميائية و الفيزيائية لألغذية و التي ليا عالقة مباشره بتصنيع     
نة لمرغوة تصمح النتاج الكيؾ و الغذاء ومثاؿ ذلؾ مكونات البيض ذات خاصية استحالبية ومكو 

المايونيز . و النشا ذو قابمية عمى االرتباط بالسكر و الحامض والماء في صناعة المربيات ، 
وحنطة الخبز ليا القابمية عمى انتاج الطحيف الصالح النتاج الخبز عكس باقي انواع الحبوب 

 فظ غازات التخمر ..بسبب ما تحتويو حنطة الخبز مف بروتيف )كموتيف ( قادر عمى ح

 Nutritional Valueرابعا : القيمة الغذائية  

ترتبط القيمة الغذائية لغذاء معيف بالتركيب الكيميائي لو ، ومدى االستفادة مف المكونات    
الغذائية فيو .. وال بد اف يكوف ىذا المعيار ىو الميـ في اختيار الغذاء ، فعمى االنساف اف 

در لمطاقة و الكربوىيدرات و الى حد ما ىو مصدر لمبروتيف )الناقص يعرؼ اف الحبوب ىي مص
في بعض االحماض االمينية ( في حيف تمثؿ مجموعة المحوـ و االلباف مصدرا جيدا لمبروتيف 

البقوليات . ويمكننا اجراء تغيير في القيمة الغذائية لغذاء معيف  –الى حد ما  –االساسي ومثميا 
او التقوية او التعريض  Enrichmentاو االغناء  Fortificationتدعيـ معيف باجراء عمميات ال

Restdration  باستخداـ المكونات التغذوية التي قد تكوف فيتامينات او معادف او بروتينات او
 احماض امينية . 
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 Strong abilityخامسا : قابمية الخزن 

   Shelf lifeوىي قدرة الغذاء عمى المحافظة عمى نوعيتو وىو ما يطمؽ عمية بالعمر الخزني     
..و تختمؼ االغذية في عمرىا الخزني اعتمادا عمى تركيبيا وعمى محتواىا الطولي وطريقة 

لالغذية المصنعة لجعؿ المستيمؾ عمى  Expire dataتداوليا .. يجري تحديد فترة الصالحية 
مف العمر الخزني ليا ..وتتـ ىذه العممية بخزف تمؾ االغذية تحت ظروؼ قاسية وتحديد بينة 

المدة التي تبدا فييا التغيرات النوعية بالضيور فييا بحيث تصبح غير مقبولة او غير صالحة 
 لالستيالؾ .

 -عوامل النوعية للغذية وكيفية قياسها :

اقباؿ المستيمؾ عمى السمعة الغذائية يعتمد عمى  تعرؼ النوعية بأنيا درجة جودة الغذاء واف   
نوعيتيا ، فقد يربح المنتج ربحا قميال مقابؿ الحصوؿ عمى مواصفات جيدة لسمعتو مف اجؿ 
استمرار جذب المستيمؾ ليا ، فيو يختار مثال مواد اولية غالية السعر مف اجؿ نوعية اعمى 

 لمنتجاتو .

 -ذائية :العوامل المؤثرة في نوعية المادة الغ

 you must use goodىناؾ قاعدة في عممية التصنيع الغذائي وىي -اوال :المادة االولية :
raw material to get good quality  فال بد مف مادة اولية جيد لمحصوؿ عمى منتوج جيد

 النوعية ومطابؽ لممواصفات القياسية 

  -وتقييـ المادة االولية المستعممة في التصنيع الغذائي كاالتي :

 اف تكوف مطابقة لممواصفات و الشروط . .1
 ذات درجة نقاوة عالية  .2
خالية مف السموـ او االحياء المجيرية المرضية او مما يؤثر في عممية التصنيع او  .3

 نوعية المنتج .
 المطموبة .اف تكوف قادرة عمى انتاج منتوج خاضع لممواصفات  .4



 قسـ عمـو االغذية       د. محمد العيساوي     -كمية الزراعة-جامعة االنبار

61 
 

   -ثانيا : طريقة التصنيع :

اف طريقة التصنيع او االنتاج ىي تحدد نوعية المنتوج ، حيث يمكف تصنيع اكثر مف منتوج     
غذائي باستخداـ عدة طرؽ تصنيعية او انتاج نفس المنتوج بصفات مختمفة .. فيمكف انتاج 

ة التي يحتوية( ويمكف انتاج طحيف ذو درجات استخالص مختمفة )اي يختمؼ في نسبة النخال
قشطة ذات نسب دىف مختمفة ، كما يمكف الحصوؿ عمى معجوف ذي لزوجة عالية باستخداـ 
الطريقة الساخنة في تصنيع معجوف الطماطة حيث تنشط االنزيمات المحممة لمبكتيف ، في حيف 

 يمكف الحصوؿ عمى معجوف ذي لزوجة منخفضة باستخداـ الطريقة الباردة .

 : االجهزة المستخدمة  ثالثا

اف لألجيزة و المكائف المستخدمة في العممية االنتاجية تأثيرا واضحا في النوعية .فنوعية      
ىذه االجيزة وطريقة عمميا وصيانتيا وعمرىا او حداثتيا ،كميا عوامؿ ميمة ذات عالقة بنوعية 

ببا في خفض نوعيتيا باي صورة المنتوج ..فقد تكوف المكائف سبب في تموث المادة الغذائية او س
 مف الصور )تضرب امثمة عمى ذلؾ ( .

 

 رابعا : العنصر البشري : المراقب عمى العممية االنتاجية 

توجد في المعامؿ دائرة خاصة لمسيطرة النوعية ، تحتوي عمى قسميف احداىما المختبرات       
ع بعضيما تقوـ المختبرات بقياس واالخر قسـ السيطرة النوعية ، او يكوف القسماف مندمجاف م

نسب ومكونات المواد االولية و المنتجة و فحصيا كيميائيا وميكرو بيولوجيا و حسيا ، في حيف 
  -و ىو يمثؿ قسـ مف االشخاص المدربيف و االعماؿ التالية : –يقـو قسـ السيطرة النوعية 

 االشراؼ عمى نظافة المعامؿ  -1
 التصنيع و بعدىا اخذ النماذج قبؿ و اثناء عممية  -2
 توثيؽ نتائج الفحوصات اليومية  -3
 اجراء تجارب لتطوير نوعية المنتجات  -4
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 فتح دورات تدريبية لمعامميف و الفنييف  -5
 وضع المواصفات لممواد االولية و المصنعة  -6

وعموما يمكف اف تقسـ قياسات النوعية الى ثالث اقساـ ىي المظير و القواـ و النكية .. و 
مظير : الحجـ و الشكؿ و انواع التمؼ المختمفة و الممعاف و الموف والكثافة . في تشمؿ عوامؿ ال

 حيف تشمؿ عوامؿ القواـ : الشعور بالمتانة والميونة و العصيرية و المضغ 

وتشمؿ الحالوة والمموحة والحموضة و  Odorو الرائحة Taste اما عوامؿ النكية فيي : الطعـ 
 المرارة ..

 ات حسيا واالخرى باستخداـ االجيزة المختمفةوتقاس بعض القياس

 

     


