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 بعض التعاريف المهمة في صحة األغذية

 المقبولة.  : إزالة األتربة، وبقايا األغذية، والقاذورات، والدهون وغيرها من المواد غير النظافة

المادة الملوثة : أي مادة بيولوجية أو كيماوية أو غريبة، أو أي مادة أخرى ال تضاف إلى األغذية 

 عن قصد، مما قد يضر بسالمة األغذية أو صالحيتها. 

 التي توجد بها ألي مادة ملوثة.  : تعرض األغذية أو البيئة التلوث

األغذية  : خفض الكائنات المجهرية الموجودة بالبيئة إلى المستوى الذي ال يضر بسالمةالتطهير

 أو صالحيتها، وذلك باستعمال المواد الكيماوية و/أو الطرق الفيزيائية. 

: أي مبنى أو منطقة يتم فيها تداول األغذية وما يحيط بها من مساحات تدخل تحت  المنشأة

 سيطرة اإلدارة نفسها. 

: هي جميع الظروف والتدابير الالزمة لضمان سالمة األغذية وصالحيتها النظافة العامة لألغذية

 في جميع حلقات السلسلة الغذائية. 

فيزيائية توجد في األغذية أو في الظروف التي تكتنفها  : أي مادة بيولوجية أو كيماوية أواألخطار

 مما قد يتسبب في إحداث تأثير ضار بالصحة. 

: نظام لتحديد أخطار التلوث المهمة لسالمة األغذية،  تحليل أخطار التلوث ونقطة التحكم الحرجة

 وتقييمها والتحكم فيها. 

المعبأة أو  و غير مباشر مع األغذية: أي شخص يتعامل بشكل مباشر أ المتعاملون في األغذية

غير المعبأة، أو مع المعدات أو األدوات الغذائية، أو مع األسطح المالمسة لألغذية، وبذلك يكون 

 مطالبا باالمتثال لشروط سالمة األغذية. 

: ضمان أال تتسبب األغذية في اإلضرار بالمستهلك عند إعدادها و/أو تناولها  سالمة األغذية

 طبقا لالستعمال المقصود منها.



 

المقصود  : ضمان أن تكون األغذية مقبولة لالستهالك البشري طبقا لالستعمالصالحية األغذية

 منها.

الغذائية، بما في ذلك على : الحلقات التي تنطوي عليها السلسلة  إنتاج المواد الغذائية األولية

 سبيل المثال، عمليات الحصاد، والذبح، والحلب، وصيد األسماك. 

: هي مجموعة من االجراءات الميدانية والمكتبية الهدف منها حماية المستهلك الرقابة الصحية

وضمان تقديم الخدمات الغذائية بأفضل الطرق والتحقق من سالمة وصالحية المواد الغذائية 

هالك البشري ومطابقتها للمواصفات والتأكد من صالحية اماكن تحضير وتصنيع المواد لالست

الغذائية ومواقع العرض ووسائل النقل والتوزيع وكذلك التأكد من سالمة العاملين في هذا المجال 

 والنوعية.  ضمان وصول الغذاء للمستهلك بأعلى مستوى ممكن من الجودة

 ط به القيام بأعمال الرقابة الصحية.: الشخص المنو المراقب الصحي

: حالة الفرد وهو في تمام القوة والعافية من الناحية الجسمية والعقلية واالجتماعية , وليس  الصحة

 فقط من ناحية خلوه من االمراض 

 : مجموعة األطعمة والمشروبات القابلة للتناول )األكل( من قبل اإلنسان عدا الدواء.الغذاء

المباشر،  :اي مادة مصنعة , نصف مصنعة أو طبيعية معدة لالستهالك البشري يةالمادة الغذائ

ومنتجاته  والتبغ وقد تستعمل في تصنيع او تحضير او معاملة اي مادة غذائية، وال تشمل العطور

 او اي مادة تستخدم كدواء. 

التي لها  : مجموعة من الضوابط والتدابير الواجب توافرها في المنشآتاالشتراطات الصحية

 عالقة بإنتاج المواد الغذائية لضمان سالمة وصحة المواد الغذائية خالل السلسة الغذائية.

: مواد كيميائية تستخدم للقضاء على الميكروبات وال تقتلها في الحال لكنها تحتاج الى المطهرات

تأثير وقت حتى تؤتى اثرها في قتل الميكروبات ويعرف هذا الوقت بزمن التالمس ويختلف 

 المطهرات باختالف نوعها وتركيزها وزمن التالمس. 

: انحراف عن الحالة المعتادة للجسم وقد يظهر هذا االنحراف في صورة تغير في تركيب المرض

أو طبيعة الجسم أو في وظيفة احد أعضائه . وغالبا ما يعطي االنحراف عالمات او تغيرات 

 يطلق عليها طبيا اعراض المرض. 

: مهاجمة الميكروب للجسم ونموه فيه وافرازه للسموم داخله مما يترتب عليه ظهور  العدوى

 األعراض المرضية. 

 األغذية. : يقصد بها المعدات واآلالت واالدوات واألواني التي تستعمل في تداولالتجهيزات

بوعا تصويري او وصفي سواء كان مكتوبا او مط البطاقة الغذائية: أي رمز او رقعة او اي شئ

 أو معلما بحروف بارزة ملحق بوعاء الغذاء او تابع او مصاحب له. 

 : اي شكل يحمي ويحوي الغذاء للبيع كوحدة واحدة مستقلة سواء كان مكشوفا اومغلقا.العبوة

: هي المدة الزمنية التي يحتفظ فيها المنتج بصفاته ويظل حتى نهايتها مستساغا مدة الصالحية

واالستهالك البشري، وذلك تحت الظروف المحددة للتعبئة والنقل  ومقبول وصالحا للتسويق

 والتخزين. 



 

 : التاريخ الذي من بدايته يمكن عرض وتداول المادة الغذائية بشرط صالحيته تاريخ االنتاج

 لإلستهالك.

المحددة للتعبئة  : التاريخ الذي يحدد نهاية مدة الصالحية تحت الظروفتاريخ انتهاء الصالحية

صالحة للعرض  قل والتخزين لمادة غذائية ما وبعد هذا التاريخ تصبح المادة الغذائية غيروالن

 والتسويق واالستهالك من قبل المستهلك.

واحدة.  : كمية بأكملها من صنف واحد من البضاعة يتم تصنيفها في دفعةالطرد او الرسالة

 : األجزاء التي يتكون منها الطرد او الرسالة.  العبوات

 : كمية من البضاعة تؤخذ عشوائيا وبنسب معروفة لتمثل الرسالة.ة اوليهعين

 : حالة مرضية تنشأ عن تناول طعام ملوث بأحد مسببات التسمم الغذائيالتسمم الغذائي

 ملوثات كيميائية(.  -مبيدات حشرية  -عناصر معدنية سامة  -)ميكروبات او سمومها 

تتعرض لها المادة الغذائية األولية بداية من استالمها : مجموعة العمليات التي  سلسلة الغذاء

وحتى االستهالك النهائي وتشمل االستالم , التخزين , التجهيز , الطهي , الخدمة وادارة 

 المخلفات.

: مواد غريبة عن الغذاء تنتقل من الوسط او البيئة المحيطة , وتضر بسالمة الغذاء او الملوثات

 بيولوجية. ت الى ملوثات طبيعية , ملوثات كيميائية , وملوثاتصالحيته . وتنقسم الملوثا

: اجسام غريبة يمكن تميزها بالمس أو بالنظر وغالبا ما تكون موادغير غذائية الملوثات الطبيعية

 والحشرات أو أجزائها. -األتربة –الرمال  -القطع الزجاجية -مثل القطع المعدنية 

توجد بالغذاء مثل السموم الفطرية التي تنتجهاانواع معينة من  : مواد كيمائيةالملوثات الكيميائية

االسمدة  -بقايا المبيدات الحشرية  -الفطريات في الغذاء عند توفر ظروف بيئية مناسبة 

المواد المضافة  -المعادن الثقيلة السامة كالرصاص والزئبق والكادميوم  -والمخصبات الزراعية 

دات األكسدة ومكسبات الطعم والرائحة ومواد التحلية الصناعية لألغذية كالمواد الحافظة ومضا

بقايا  -والمواد الملونة )فوق الحدود المسموح بها( المنظفات الصناعية والمطهرات الكيمائية 

 العقاقير البيطرية المستخدمة في عالج الحيوانات والمواد المشعة. 

: الميكروبات سواء الممرضة او المسببة للتسمم الغذائي بأنواعه او المسببة الملوثات البيولوجية

 للتلف وفساد الغذاء . 

: معاملة المادة بغرض القضاء على جميع الكائنات الحية المجهرية الملوثة لها ويتم  التعقيم

 التعقيم بالمعاملة الحرارية او بإحدى طرق التعقيم األخرى. 

لكائنات المجهرية الموجودة بالبيئة المحيطة بالغذاء الى المستوى المأمون : خفض أعداد االتطهير

باستعمالها أو  الذي ال يضر بسالمة الغذاء او صالحيتها باستعمال المواد الكيمائية المصرح

 بالطرق الفيزيائية.

 أقسام الغذاء :

الفساد  الحتماالتيقسم الغذاء الى ثالث مجموعات حسب المحتوى المائي ودرجة تعرضه 

 الميكروبي. 



 

: أغذية تتميز بمحتواها المائي المنخفض وال تتعرض بسهولة للفساد بالميكروبات  األغذية الثابتة

ومنها الحبوب والبقوليات والمعكرونة والطحين والزيوت والشاي والبن والسكر والبهارات 

 )درجة مئوية(.  25الغرفة  والتوابل ويمكن تخزينها في المخازن العادية عند درجة حرارة

: أغذية محتواها المائي متوسط مثل البطاطا والجزر والبصل والثوم  األغذية النصف طازجة

 ) درجة مئوية(.  25وتخزن في المخازن العادية جيدة التهوية عند درجة حرارة الغرفة 

روبات اكثر من : أغذية محتواها المائي مرتفع وتكون عرضة للفساد بالميك األغذية الطازجة

غيرها ومنها اللحوم واألسماك والبيض والدواجن واأللبان ومنتجاتها والخضر والفواكه وتخزن 

 م.° 18-م او التجميد عند ° 4في الثالجات للتبريد عند

: نقل , استالم , تجهيز، تحضير, تقديم , تخزين او عرض المواد الغذائية بقصد  تداول األغذية

 البيع. 

 : كل من يعمل في أي مرحلة من مراحل تداول الغذاء.  ذيةمتداول األغ

: مجموعة الخطوات التي تتعاقب بغرض تحويل مادة غذائية أولية ايا كانت الصناعات الغذائية

الى منتج اكثر صالحية لالستعمال بواسطة االنسان . بصرف النظر عن الغرض النهائي النتاج 

 هذا المنتج. 

مراعاة كافة اشتراطات الجودة من درجة حرارة ورطوبة نسبية،  متطلبات التصنيع الجيد:

 وتطبق خالل جميع مراحل تداول الغذاء . 

 الممرضة : الغذاء الخالي من العيوب ويتصف بكونه غير ملوث باالحياء المجهريةالغذاء األمن

 او سمومها التي تفرزها وخاليا من الحشرات او اجزائها ومحتفظا بجميع خواصه الحسية

 والظاهرية وبكامل قيمة الغذائية.
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 الكشف عن الحيوان 
 الكشف عن الحيوان قبل ذبحه 

 -التالية: يكشف عن كل حيوان التأكد من الحاالت 

 . المظهر العام من الناحية الصحية. 1

 حالة جسم الحيوان . ۲

 . الحمى ٣

 . الجروح 4



 

 

 . األمراض الوبائية والمعدية والجلدية5

 . الكسور 6

 الخراج والدمل. ۷

 األمراض السرطانية الظاهرة . ۸

 . تحديد جنس الحيوان ذكرا أو أنثى، والسن 9

 ۔ أي سن، واإلناث التي تجاوز عمرها كما يلي:يسمح بذبح اإلناث العقيمة في .  ۱۰

 األغنام ما فوق الخمس سنوات.  ▪
 األبقار ما فوق الثماني سنوات. ▪
 اإلبل ما فوق الخمسة عشر سنة.   ▪

توضع الحيوانات وخصوصا الفصيلة البقرية منها تحت المراقبة إذا ظهرت أعراض الحمى لمدة  
ي عليها قبل الذبح، إذا رأى الطبيب أن هذه  ساعة على األقل، على أن يعاد الكشف الظاهر   ۱۲

الحمى عابرة تزول بعد وقت قصير، وعالج بسيط، حيث أن الحيوان إذا ذبح وهو محموم يعدم  
التي   األمراض  عن  للكشف  وأيضا  بالمجزرة  الكرانتين(   ( الصحي  الحجر  في  ذلك  ويتم  لحمه. 

 ن البقر  ليس لها أعراض مميزة بعد الذبح مثل: الكزاز والسعار وجنو 

 الكشف على الحيوان بعد الذبح
 . تتم عملية الذبح على حسب الشريعة اإلسالمية. 1

 . ال يسمح بنفخ الحيوانات بالفم خوفا من انتقال الجراثيم التي قد تسبب أمراضا للمستهلك.٢

 يفضل أن يجري الكشف في ضوء النهار أو على ضوء كافي.. ۳

السليمة  4 الذبائح  على  الكشف  يبدأ  على .  الكشف  ويؤجل  منها،  األغنام  وخصوصا    ظاهريا، 
الحيوانات المشتبه في إصابتها بأمراض إلى بعد االنتهاء من الكشف على اللحوم جميعها، ألن  
المشتبه فيها تحتاج إلى إجراء فحص لجميع الغد بالجسم، أو إجراء الكشف في المختبر إذا لزم  

 واحدة.   كافيا، فيجري الكشف دفعة األمر، أما إذا كان عدد األطباء البيطريين



 

 

  . يجب توفر الشروط الصحية أثناء الكشف؛ وقد تعدم الذبيحة كلها أو البعض منها أو يفرج 5
   -عنها، يرجع ذلك إلى تقدير الطبيب البيطري كاالتي: 

وضعه (أ) في  الطحال  يترك  أن  على  بها،  الخاصة  الذبيحة  أسفل  األمعاء  وضع    يجب 
 تكون األمعاء متصلة بالمستقيم عند فصلها.الطبيعي على أن 

مثبتة    يجب أن يكون الكبد والرئتان والقلب والكلى واألعضاء التناسلية والضرع والمثانة (ب )
 وملتصقة بذبيحتها، تثبيتا والتصاقا طبيعيا.  

 يجب أال ينزع أي جزء من األعضاء أو األحشاء أو الغدد الليمفاوية أو اللحم.  (ج)
بواسطة   اللحم أو في الغدد الليمفاوية أو األعضاء التناسلية إال  يمنع عمل أي قطع في (د )

 الطبيب البيطري.
  . يجب أن يكون تصميم األختام صادرة من اإلدارة البيطرية، وتعمم على جميع الشعبيات، أو 6

أن   على  أجزائها،  معظم  وعلى  الذبيحة،  على  القراءة  واضحة  وتكون  المحافظات،  أو  البلديات 
للماء وغير    من اللحم ختم خاص به، أما الحبر يجب أن يكون من النوع المقاوم  يكون لكل نوع

الضار بصحة المستهلك، ويفضل أن يكون من مصدر نباتي ويحتوي على مادة سرية لسهولة 
 الكشف عنه من قبل المفتش.

 

 أهم الفحوصات بعد عملية الذبح
أكبر كمية من الدم من جسم الحيوان، عن  عملية الذبح هي تحويل العضالت إلى لحم، بعد إزالة  

طريق النزف الكامل ) يعتبر الدم بيئة جيدة لنمو كثير من األحياء الدقيقة الممرضة، والمسببة  
لألمراض والتسمم الغذائي( ، وهي أيضا بداية؛ لمجموعة من التغيرات التي تحدث خالل عملية  

هذا يجب إجراء الفحوصات على الذبيحة    التيبس الرمي، أثناء تحويل العضالت إلى لحم، وعلى
 ۔ وعلى بقية أجزاء الحيوان المذبوح، وتشمل هذه الفحوصات اآلتي:

 فحص الدم 
الطبيب   يفحص الدم في حالة الذبح االضطراري ) في حالة الكسر أو غيره على حسب ما يقرره

  ۔ للتأكد من سالمته وخلوه من األمراض األتي:البيطري( و 



 

 

تأخذ بضع قطرات من الدم على نصل السكين، وتترك لتسيل عليه، وتجرى الفحوصات وتدون  
 المشاهدة التالية:  

إذا كان لون الدم أحمر فاتح، أو أحمر مبيض؛ الحيوان مصاب بحاالت فقر الدم، أو  .1
 سرطان الدم. 

 إذا كان لون الدم أحمر داكن، الحيوان مصاب بالحمى.  .2
 حيوان مصاب بالحمى الفحمية.  إذا لم يتخثر الدم؛ ال .3
بالتسمم   .4 مصاب  الحيوان  العادية،  الحالة  من  نوعا  أقل  بدرجة  تخثره  درجة  كانت  إذا 

 الدموي. 
 فحص الذبيحة  

 ۔. تلقى نظرة شاملة على كامل الذبيحة للبحث عن اآلتي:1

 وجود تشوهات في العظام.   (أ)
 وجود بعض اإلصابات والكدمات. (ب )
  وجود بعض األورام والتشوهات. (ج)

 . فحص األغشية المخاطية، ومالحظة إذا كان هناك فساد، أو بداية فساد. 2

 . فحص الغشاء البريتوني وبقية األغشية المبطنة بالجسم  3

 ۔. تقسم الذبيحة إلى قسمين من خالل العمود الفقري، وتجرى الفحوصات التالية:4

 عية . الكشف على الدهن واللحم واألنسجة الضامة ودرجة صفاتهما الطبي ▪
 فحص العظام وعظم القص وعظم الحوض للتأكد من عدم إصابتها بالسل.  ▪
عند  ▪ العرج  حاالت  في  وخاصة  التهابات،  وجود  عدم  من  للتأكد  األوتار؛  عن   الكشف 

 الحيوان قبل الذبح. 
مرض  ▪ نتيجة  أو  التغذية  نتيجة  التغير  هذا  سواء  الدهن  لون  في  تغير  أي  مالحظة 

 اليرقان.
 ات في األنسجة العضلية؛ للتأكد من خلو القلب أو العضالت أوعمل عدد من القطاع ▪

 الحجاب الحاجز من يرقات الدودة الشريطية.



 

 

 فحص الرأس
 ۔ يشمل فحص الرأس الفحوصات التالية:

 فحص كل من اللسان والعضالت، والعقد الليمفاوية والشفاه واللثة والشدقين واألسنان. .1
 تفحص األسنان للتأكد من عمر الحيوان.  .2
تفحص اللثة والشفاه والشدقين واللسان ؛ للتأكد من خلوها من أي تقرحات، أوالتهابات،  .3

 أو اإلصابات ببعض األمراض، مثل: الحمى القالعية، أو الطاعون البقري، وغيره. 
 ي، بمعدلتفحص عضالت الرأس، وتعمل مقاطع رقيقة فيها، وموازية لطرف الفك السفل .4

الشريطية   الدودة  يرقات  عن  للبحث  العضالت  هذه  وتفحص  ناحية،  كل  في  مقطعين 
 فيذبائح األبقار، والكيسة اإلبلية في اإلبل. 

والقروح .5 الندبات،  مثل  الموضعية،  اإلصابات  عن  للبحث  اللسان  واألورام،    يفحص 
 واإلصابات الناتجة من األمراض السارية.

 ، وفي جوانبه؛ للبحث عن يرقات الدودة الشريطية.تعمل شقوق طولية في اللسان .6
  تفحص العقد الليمفاوية الموجدة في البلعوم، وأمام الكتف، وتحت الفك، لتحقق من عدم  .7

 وجود أي تضخم أم احتقان فيها.  
 البحث عن اإلصابة بالتدرن بالنسبة لألبقار ) تفحص العقد الليمفاوية بالذبيحة واألجهزة  .8

 مثل الرئة والكبد(. واألعضاء الداخلية 

 

 فحص البلعوم والرئتين وعقدهما الليمفاوية 
 . التأكد من ارتباط الرغامي؛ طبيعيا وقويا، قبل إجراء أي فحص في التجويف الصدري.١

سطح    مالحظة الشكل الطبيعي للرئتين ولونهما، والتأكد من عدم التصاقهما، ويجب أن يكون .  ۲
 الفاحص.الرئتين دائما من جهة 

 . عمل شق طولي عند تفرع القصبة الهوائية، إلى قسمين. ٣

الرقيقة4 الطولية  الشوق  من  عدد  فيها  يعمل  أو  للقصبات،  اللمفاوية  العقد  فحص  والمتوازية   . 
 للتأكد من التدرن.  



 

 

 إخراج.  . تتحس الرئتين من أعلى إلى أسفل بين األصابع للبحث عن األكياس أو إصابات أو5

 اع عرضي في الجزء السفلي عند الفص الحجابي، وتشعب الرئتين. . يعمل قط6

الهوائية.  ۷ الشعب  الهوائية، حتى  القصبة  امتداد    ؛ للكشف عن   يعمل قطاع طولي على طول 
الديدان   والتأكد من عدم وجود  الجنب،  الرئة، وغشاء  أو  يةئو ر الالتهابات  الدرن،  أو  األكياس    ، 

 المائية أو األورام. 

 قد الليمفاوية للبحث أو التأكد من عدم اإلصابة بالدرن. تفحص الع. ۸

 
 

 
 References:                                                                  -:المصادر

 . 1980,  األسودير شماجد ب.   تأليف: علوم تكنولوجيا لحوم  -1
 .1987 , صادق حسن الحكيمباسل كامل داللي و تأليف:     . األغذيةتحليل  -2
 .   2017 ,  عامر عبدالرحمن الشيخ ظاهرتأليف:       .صحة الغذاء  -3



 

 

 

 

 

 

 محاضرات  

 صحة منتجات حيوانية 

 إعداد  األستاذ  الدكتور 

 عادل  عبدهللا  يوسف  الحمداني 
 

 

2020-2021 
 

 المحاضرة الثالثة

 

 فحص القلب

 

 

Third lecture 

Heart examination 

 

 جمهورية العراق 

 ليم العالي والبحث العلمي عوزارة الت

 جامعة األنبار 

 كلية الزراعة 

 قسم اإلنتاج الحيواني

 المرحلة الثانية  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فحص القلب

 . يفحص القلب من الخارج.1

حالة  توجد فييفتح غشاء التامور؛ للكشف عن وجود تجمعات للسوائل المصلية اللمفاوية التي . ۲

 االلتهابات الجرحية.

 . البحث عن وجود أي إلتصاقات.٣

 . تفحص األغشية للبحث عن اإلصابة بالدرن في غشاء التامور.4

 . تعمل من ثالث إلى أربع شقوق ، خفيفة في جدران البطين األسر، ثم شق طولي، يمتد من5

ما بين البطينين لمالحظة أي  أسفل القلب حتى قمته، ويمر من خالل البطين األسر، والحاجز

 تغيرات غير طبيعية . 

وجود  . يفحص القلب من الخارج والداخل؛ للبحث عن يرقات الدودة الشريطية، والكشف عن6

 أي تغيرات غير طبيعية.

 التأكد من خلو البطين األيسر من الدم المتخثر.. ۷

 فحص الكبد

بالداخل؛ مثل:حدوث  طبيعية على السطح أو. يكشف عن الكبد، للبحث عن وجود حاالت غير 1

 تغيرات في اللون، أو القوام، أو في التركيب.

 . البحث عن بقع دموية، أو أورام، أو بؤر نخرية، أو التصاقات.۲

 . البحث عن وجود يرقات الديدان الشريطية، أو األكياس المائية، أو اإلصابة بالدرن.٣

  . ال يجب نزع أي عقد قبل فحص الكبد.4



 

 . يجب فحص المرارة؛ للتأكد من عدم إصابتها بااللتهابات، أو التضخم، وفي حالة االشتباه5

تفحص ميكروبيا من أجل الكشف عن األحياء الدقيقة المسببة للتسمم الغذائي، وخاصة 

 السالمونيال.



 

 شروط الذبح

 شروط الذبح الشرعية وسننها

كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )أن هللا 

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته(، وشروط الذبح أربعة وهي 

 ۔كاآلتي:

 . أهلية الذابح ) المذكى ( بأن يكون عاقال، مميزا، مسلما أو كتابيا، ذكرا أو أنثى.1

هللا  من أي مادة ماعدا العظم والظفر، قال رسول هللا صلیأن تكون اآللة المستخدمة في الذبح . ۲

عليه وسلم: )ما أنهر الدم وذكر اسم هللا عليه فكلوا ليس السن والظفر(، وأن تكون أداة الذبح 

بصورة كاملة قدر  المستخدمة نظيفة وحادة، تقطع بحدها ال بثقلها، وتتم عملية النحر أو الذبح

 اإلمكان.

لذابح عند حركة يديه بالذبح ) باسم هللا(، قال تعالى في سورة األنعام . التسمية، يقول ا3

 وال تأكلوا مما لم يذكر اسم هللا عليه وانه لفسق(. (: ) ۱۲۱اآلية)

وليس  يتم قطع الحلقوم والمرئ والودجين دون سائر الرقبة، وأن يكون ذلك من الجهة األمامية. 4

 من أحد جانبي الرقبة.

 يجب تطبيقها قبل عملية ذبح الحيوان وهي:هناك شروط أخرى 

 إجراءات قبل الذبح

 ساعة، تبعاً لنوع الحيوان 14إلى  12. تصوم الحيوانات قبل ذبحها بمدة 1

 ذبح الحيوانات السليمة غير المجهدة.. ۲

 . إجراء الكشف البيطري قبل وبعد عملية الذبح.٣

 ۔احية:. يجب إجراء عملية الذبح تحت ظروف صحية جيدة من ن4

  داخل المباني 

  وأجهزة نظيفة. آالتباستخدام 

  .أن تتوفر الشروط الصحية الالزمة في األشخاص القائمين على العمل 

تعتبر عملية الذبح واحدة من الخطوات األولى في تحويل العضالت إلى لحم، بعد إزالة أكبر كمية 

بر بداية لمجموعة من التغيرات من الدم من الحيوان المذبوح، عن طريق النزف، وحيث أنها تعت

في مرحلة التيبس الرمي في العضالت، البد أن يكون النزف كامال؛ ألن الدم يعتبر بيئة جيدة 

لنمو الميكروبات المسببة لألمراض والتسمم الغذائي والفساد، وعلى هذا يجب إجراء الفحوصات 

 ومنها فحص :

 . الدم.۱

 . الذبائح.۲



 

 . الرأس.3

 رئتين وعقدهما الليمفاوية. . البلعوم وال4

 . القلب.5

 . الكبد.6

 الطحال.. ۷

 الكليتين.. ۸

 . المعدة واألمعاء.9

 الرحم ۱۰

 . الضرع.11

بعد أن تتم عملية ذبح الحيوان، يترك لبضع من الوقت إلتمام عملية النزف بالكامل، وقد تتم 

أعلى ورأسه منكسة وتعرف  عملية النزف برفع الحيوان بواسطة رافعة أوتوماتيكية، ترفعه إلى

هذه الطريقة باسم النزف العمودي أو يترك الحيوان ملقى على أحدى جانبية، وتعرف باسم 

النزف األفقي.وبعد إتمام عملية النزف، ترفع الذبيحة بواسطة رافعة، وتبدأ عملية السلخ يدويا أو 

 . آليا
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Fourth lecture 
 

Examination of carcasses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 فحص الذبائح:
األمراض   من  المستهلك  حامية  هو  االختصاص  ذوي  قبل  من  الذبائح  فحص  من  الغرض  أن 

وهو بالوقت نفسه حماية للثروة الحيوانية واالقتصاد الوطني، المختلفة وتبصيره إلى نوعية اللحوم  
 وبذلك يتم الفحص بدقة عالية ويتحدد نوع اللحم وكما يلي:

 لحوم صالحة لالستهالك البشري.  .1
 لحوم غير صالحة لالستهالك البشري.  .2
 لحوم صالحة لالستهالك البشري بعد اجراء بعض الفاعالت عليها .  .3

 ا يلي: ويتصف فحص بعد الذبح بم



 

 

 . يتم الفحص من قبل الطبيب البيطري المختص.1

االستعانة.  ۲ مع  الطبيعية  االضاءة  تحت  الذبيحة  على  الفحص  اجراء  يتم  باإلضاءة    أن 
 الصناعية عند الحاجة. 

 بعد الذبح. عليها عند الفحص  قبل الذبح يجب االخبار . أي مالحظات من قبل الفاحص 3

 فحص الذبيحة: 
 الرأس: فحص -1
 النظر ظاهريًا واللمس . -أ

 فحص العقد اللمفاوية تحت الفكية السفلى والبلعومية والنكفية.  -ب 

اللسان للتأكد من عدم وجود ندب أو تقرحات وكذلك نعمل شق  -ت  طولي في عضلة    فحص 
 للمكيسات البقرية. اللسان للتأكد من عدم وجود الطور الطفيلي المعدي

 للمكيسات البقرية. أكد من عدم وجود الطور الطفيلي المعديفحص عضالت المضغ للت -ث 

 

 

 

 فحص االحشاء:  -۲
 فحص منطقة الصدر وتشمل:  -أ
طولي 1 شق  عمل  وكذلك  اللمفاوية  العقد  ومالحظة  العلوي  المظهر  من  التأكد  يتم  الرئتان:   .

 للتأكد من عدم وجود ديدان رئوية. 

العام  2 المظهر  مالحظة  يتم  القلب:  مارًا  .  القاعدة  إلى  القمة  من  طولي  شق  وعمل  والملمس 
القلب وعمل األذنيين ومالحظة عضالت  بين  والحواجز  وجود   بالجيوب  عدم  للتأكد من  شرائح 

 حويصالت المكيسة المذنبة.



 

 

للتأكد من عدم وجود 3 القناة الصفراوية  العام والملمس ويتم فتح  المظهر  يتم مالحظة  الكبد:   .
 شيوك(. طفيلي الكبدي )فا

 فحص أحشاء منطقة البطن: وتشمل:  -ب
التقرحات ١ مالحظة  يتم  الفحص  قبل  المعدة  ونهاية  بداية  ربط  بعد  المعدة:  غير    .  والتغيرات 

 الطبيعية على المعدة. 

الخارجي.  ۲ المظهر  فحص  يتم  الفحص  قبل  األمعاء  طرفي  ربط  بعد  العقد    االمعاء:  وكذلك 
أو عن وجود بعض البشرات   آفة السل أو بعض الطفيليات اللمفاوية المسارقية بحثا عن وجود  

 (. Pinply gutالمعوية )

وجود  ٣ عن  طوليللتأكد  شق  عمل  مع  والملمس  للطحال  العام  المظهر  فحص  يتم  الطحال:   .
 تغيرات في جسم الطحال. 

 فحص عام للذبيحة: ويتم فيه:   -ج
 في الصالة. . التأكد من سالمة ونظافة الذبيحة المعلقة على سكة النقل 1

 فحص العظام. . ۲

 . فحص الحجاب الحاجز واألغشية المعلبة مثل غشاء الخلي والجنب.3

 . فحص الكليتين والعقد اللمفاوية الكلوية بعمل شق طولي فيها. 4

أي خراجات أو    ( أوSeptic mastitis. فحص الذرع: ويتم فيه مالحظة االلتهابات االنتانية )5
 اللمفاوية فوق الضرع.درن كذلك الغدد 

 . فحص الدهون ومالحظة اللون وطبقة الدهون بالعين المجردة. 6

 الفحص النهائي: -د
بالذبائح المشكوك بها والتي ُعزلت جانبا مع الدقيق الخاص  احشائها لتقييم    ويقصد به الفحص 

الغرض   لهذا  مصمم  خاص  مكان  في  الفحص  هذا  ويتم  البشري.  لالستهالك  حيث صالحيتها 
أن   يمكن  بطريقة  هذه  تصميم  ويتم  المختبري،  الفحص  نتائج  لحين ظهور  الذبائح  بإبقاء  يسمع 



 

 

تنظف وتعقم من دون أن تعرض بقية الهالة التلوث وكذلك يتم ارسال الذبائح أو األحشاء إلى 
الجزء  تحديد  يتم  كما  البشري  لالستهالك  الصالحة  الذبائح  تلويث  دون  مباشرة  االتالف  غرف 

 لح لالستهالك واتالف االجزاء الغير صالحة. الصا

 Meat Marking labelingختم وتمييز الذبائح: 
 أن الغرضمن استعمال األختام لتمييز اللحوم وهو: 

 . الداللة على فحص أو تقييم الذبيحة أو كالهما . 1

 سرعة وبساطة االستدالل على نوع ونوعية اللحم. . ۲

 نع تبديل األجزاء غير الصالحة مع غيرها . . الوقاية من الغش أو التدليس لم3

ألنها أفضل    rollerوتستخدم أختام حديدية دوارة    Stampsويستعمل لتميز الذبائح أختام خاصة  
من المصنوعة من المطاط لكونها معمرة ويحتوي الختم على عالمات توضيح نوع ونوعية وكمية  

 اللحوم وتاريخ الذبح إضافة إلى عالمات سرية. 

ومن  وتستعم المختلفة  الحيوانية  الفصائل  لحوم  لتمييز  األختام  من  متعددة  واشكال  ألوان  ل 
 المختلفة.  الضروري تمرير الختم على جميع اجزاء الذبيحة من الرقبة حتى القوائم

وغير   بسرعة  وتجف  وثابتة  جيدة  التصاقية  قابلية  ذات  تكون  أن  يجب  المستعملة  األصباغ  أن 
 ضارة بالصحة العامة. 

% مذابة بقليل من حامض الخليك والجلسرين وقد 2-1ستخدم عادة طبقة الفوكسين بتركيز  إذ ي
 تستعمل الكحول المثيلي بدال من الجلسرين. 

 Meat transportationنقل اللحوم: 
يوجب  مما  المستهلك  إلى  جيدة  بحالة  للحوم  والصحي  الصحيح  النقل  من  األساسي  الهدف  ان 

 توفير االحتياطات التالية:

 . منع االنكماش العضلي. 1

 تجنب التلوث.. ۲



 

 

 . منع نمو وتكاثر الجراثيم.٣

 . المحافظة على الطعم والرائحة المقبولة. 4

 . بقاء المنتوج صالحة لالستهالك عند البيع. 5

ومزودة بأماكن لتعليق الذبائح    Tracksويتم نقل اللحوم في سيارات خاصة معدة لذلك الغرض  
ات او سيارات خاصة لنقل اللحوم المغلفة والمعبأة في صناديق أو کارتون  أو أوعية لخزن النفاي 

ومواصفاتها العامة هي قدرتها على تحمل    ويختلف نوع األغطية المستعملة حسب نوع المنتوج.
وقدرتها الميكانيكية  او  اليدوية  وعدم    المعامالت  الشحوم  امتصاص  وعدم  التلوث  منع  على 

 طعم أو رائحة اللحم الطبيعي. احتوائها على سواد تؤثر على

اللحوم  طبقة  على  للمحافظة  األوكسجين  بمرور  تسمح  مغلفات  استخدام   Oxالبراقه  ويفضل 
myoglobin لمنع الجفاف وتلوت سطح اللحوم. ةولكن تمنع فقدان الرطوب 

  -۷وفي المسافات التي ال يتعدى زمن النقل ثالثة أيام يستخدم التبريد وفي المسافات الطويلة )
باغلفة۱۰ تغليفها  يفضل  المكيف    chloridepolyolefinpolyviny  ايام(  المحيط  استخدام  او 

 % نتروجين( خالل عملية النقل.15و  ,2O% 5۲و   2Co%   60وهو )

المسافات  في  عنها  االستغناء  ويمكن  الطويلة  للمسافات  الثالجة  السيارات  يستخدم  الصيف  في 
 المتفق عليها لنقل اللحوم:القصيرة، أما درجات الحرارة  

 °مDeep frozen   (-۱۸)اللحوم المجمدة شديداً  -

 °م(  ۱۲ -لحوم الدواجن المجمدة ) -

 ( °م۳لحوم باردة وغير مجمدة )  -

 ويجب أن تتوفر الظروف الصحية التالية عند نقل اللحم:

 نظافة العاملين. . ۱

 نظافة سيارات النقل.. ۲



 

 

 تلوث اللحوم.عدم نقل مواد من شأنها  . ۳

 . عدم استخدام سيارات نقل اللحوم في نقل الحيوانات الحية. 
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 مواصفات لحوم ودهون الحيوانات المختلفة
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 مواصفات لحوم ودهون الحيوانات المختلفة:

التعرف على نوعية اللحوم والدهون وعائديتها إلى الحيوانات المختلفة وهذا مهم من الضروري 

في مجال صحة اللحوم لألسباب الصحية وعالقة ذلك باألمراض المختلفة وكذلك لألهمية 

صناعة المنتجات الغذائية ذات  القضائية من حيث الكشف عن الغش والتدليس التجاري خاصة في

 وجب ما يلي:المصدر الحيواني وهذا ي

 . معرفة مواصفات اللحوم المختلفة والدهون.1

 . العلم بالطرق الفيزياوية والكيماوية لتمييز تلك اللحوم أو الدهون.٢

 . العلم بالطرق البيولوجية للتمييز.3

 الحيوانات المختلفة. . تقدير عمر وجنس4

 الماشية: -1

 يها بالخبرة العلمية.عل حيث تتميز لحوم الماشية برائحة خاصة يمكن التعرف

نجد أن لون اللحم في العجول والثيران الصغيرة العمر أحمر فاتح وفي الثيران المخصية يكون 

( لوجود marblingكي )ياللون بني األحمر الفاتح إلى األحمر القاتم مع وجود الشكل الموزائ

في الحيوانات المسنة الشحوم بين األلياف العضلية إذ يكون الشحم ذي لون ابيض وصلب القوام و

يكون الشحم مائل إلى االصفرار وقوامه أقل صالبة ونجده في الحيوانات الصغيرة السن أصفر 

 اللون.



 

وفي العجول حديثة الوالدة )العمر عدة أيام( يكون لون اللحم شاحب مائي والدهون جالتينية 

 القوام.

 الجاموس: -٢

لون اللحم يميل من البني الغامق إلى اللون البني الفاتح ويصبح بعد التبريد أحمر فاتح وهو بذلك 

يشابه اللون في الماشية لكن األلياف العضلية في لحوم الجاموس تكون خشنة الملمس مقارنة 

اموس بلحوم الماشية حيث األلياف ناعمة، وال تتداخل الدهون بين األلياف العضلية في لحوم الج

على العكس منها في لحوم الماشية وإنما تتواجد الشحوم بين حزم العضالت اذ يكون لون الدهون 

 أبيض ناصع وخشن الملمس وصلب القوام وهو أكثر لزوجة من دهون الماشية.

 االغنام : -٣

 واألحمر لحوم األغنام ذات رائحة تشبه رائحة كرش األغنام ولون اللحوم ما بين األحمر الفاتح

وال تتواجد الدهون  الملمس القاتم وحسب النوع والعمر أن دهون لحوم األغنام بيضاء اللون خشنة

 العضالت في األغنام ذات التغذية الجيدة تالحظ ترسب الشحوم بين مختلف العضلية بين األلياف

 الماعز:  -4 

السلخ ولون لحوم ان لحوم الماعز ذات رائحة خاصة تنتقل من الجلد إلى الذبيحة خالل عملية 

الماعز مشابه إلى لون اللحوم في االغنام لكن الشحوم نجدها متمركزة حول الكليتين وال توجد 

 شحوم بين العضالت.

 الخيول:  -5

أن لون لحوم الخيول هو األحمر القاتم المائل إلى الزرقة بعد القطع مباشرة يتحول اللون إلى 

الدهون أصفر ذهبي وقوامها  اللحوم غير مقبولة ولون ( بعد تعرضه للهواء، رائحةrustyالبني )

 الكاليكوجين. طرية ولزج، تحتوي لحوم الخيول على نسبة عالية من

 الجمال :  - 6

 أن لون لحوم الجمال أحمر وردي ولون الدهون يكون أبيض مصفر وملمسه ناعم ولزج. 

 بالدهن.االلياف العضلية عريضة وخشنة الملمس وتكون غير ممتزجة 

 الكالب:  -۷

تكون لحوم الكالب ذات لون أحمر مسود ولون الدهون هو االبيض السنجابي واأللياف العضلية 

 خشنة الملمس.

 الطرق الكيمياوية لتمييز لحوم ودهون الحيوانات : 

يتم االتجاه نحو الفحوصات الكيمياوية عند تداخل اللحم للحيوانات المختلفة أو االعضاء الجسمية 

مختلفة خاصة عند مزج اللحوم وتفيد المالمح التشريحية للحيوانات مما يخلق الشك بالغش ال

 والتدليس التجاري ولغرض معرفة عائدية اللحوم إلى الحيوانات المختلفة نعمل حساب ما يلي

 كيمياويا  



 

 لحوم األجنة  تقدير نسبة الكاليكوجين في الفصل: حيث لوحظ أن لحوم الخيول وكذلك

 تحتوي على نسبة عالية من الكاليكوجين مقارنة بلحوم بقية الحيوانات.والكبد 

 الدهنية فقد وجد  يمكن الكشف عن وجود دهون الخيول من خالل تعيين نسبة االحماض

وجد أن نسبة هذا  linoleic  (حامض اللينوليك%2-1أن دهون الخيول تحتوي على )

 (. %0.5الحامض في دهون بقية الحيوانات ال تزيد عن )

 اللحم:  نوع لتحديد البيولوجية الطرق

 الفحوصات: هذه ومن سريعة نتائج وذات جدا   دقيقة فحوصات المجال هذا في ويستخدم

 .Precipitation Test. اختبار الترسيب 1

 . Anaphylactic Testاختبار التألق . 2

 .Complement Fixation Testممت. اختبار تثبيت الم٣

 .Haem Agglutination Test. اختبار التالزن للدم 4

 ،الخيول(. ان اختبار الترسيب يستخدم للتفريق بين لحوم الفصائل المختلفة )الماشية، االغنام

 كما ويستخدم فحص تالزن الدم للتفريق بين لحوم الفصيلة الحيوانية الواحدة )األغنام والماعز(.

 Meat Microbiologyاالحياء المجهرية في اللحوم: 

تعرض السطح الخارجي للذبيحة إلى التلوث الجرثومي بعد اجراء عملية الذبح وتعتمد درجة 

 التلوث على طبيعة المجزرة الصحي ونظافة الذبيحة وكذلك نظافة الذبح.

ويحدث التلوث الجرثومي خالل عملية الذبح وتقطيع وتجهيز الذبيحة وتسويقها إذ أن عضالت 

الحيوان الحي الخالي او السالم من االمراض تكون خالية من األحياء المجهرية وشحوم وعظام 

 تقريبا  .

 

 مصادر التلوث الرئيسي في اللحوم:

 يلي: . الحيوان ومحيطه )وهي تشمل المجزرة واألدوات المستخدمة والعمال( وكما1

 من الملوثات. %33أ. غطاء الحيوان ويشمل الجلد والشعر ويمثل 

 من الملوثات. %3ل ثاألمعاء ويمب. محيط 

 % من الملوثات. 5ت. محيط المجزرة ويمثل 

 % من الملوثات.  50ث. النقل والخزن ويمثل 

 من الملوثات. %  ٢ج. التقطيع والتغليف ويمثل 

 من الملوثات.  %٣ح. العمال واالدوات المستخدمة ويمثل 



 

بواسطة الدم في الحاالت  اء الجسم. جهاز الدوران : تنتقل بعض الجراثيم إلى مختلف اعض2

 التالية:

ويساعد في ذلك القلب  أ. عند استخدام أدوات ملوثة عند الذبح إذ تدخل الجراثيم إلى مجرى الدم

 ألنه في بداية الذبح ال يزال يعمل. 

ثم الوصول  ب. الحيوان المريض المتعب يكون أكثر عرضة لمهاجمة الجراثيم لجدار األمعاء

دم ويساعد في ذلك عدم حدوث النزف الجيد، مما ينصح بتجويع الحيوان قبل الذبح إلى مجرى ال

 اعطاء فرصة لنمو وتكاثر الجراثيم في الذبيحة.  واالسراع في اجراء عملية التبريد لمنع

من الجراثيم  ت. في الحيوانات المريضة والتي تم اجراء عملية الذبح لها يحتمل حدوث التلوث

لمرض وهنا تحدد نوع اإلصابة والتلوث حسب نوع المسبب الجرثومي المرضية المسبة ل

 للمرض.
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 العوامل التي تؤثر على فعالية وتكاثر الجراثيم في اللحوم
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Factors affecting the efficacy and 
reproduction of microrganism in meat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وتكاثر الجراثيم في اللحوم:العوامل التي تؤثر على فعالية 
 درجة الحرارة. . ۱

 . الرطوبة النسبية. ٢

 . PH. األسس الهيدروجيني ٣

 . الصفات الطبيعية للحوم. 4



 

 

 . االوكسجين. 5

 . درجة الحرارة:  1

تقسم الجراثيم من حيث قابليتها للعيش في درجة حرارة مثالية إلى جراثيم محبة للبرودة وهي تلك  
°م وإلى جراثيم محبة للحرارة وهي تلك الجراثيم التي  ۲۰درجة حرارة مثالية أقل منالتي تعيش عند 

°م في حين الجراثيم المحبة للحرارة المعتدلة تعيش  45تعيش وتنمو عند درجة حرارة أعلى من  
 °م(.45  -°م ۲۰بين )

الذبائح   أو  اللحوم  نتوقع تواجدها على  التي يمكن أن  الجراثيم  لنا أن  المخزونة  ومن هذا يظهر 
 تعتمد على درجة الحرارة المخزونة بها تلك اللحوم.

ان خزن اللحوم عند درجة حرارة منخفضة يعطي الفرصة لنمو وتكاثر الجراثيم المحبة للبرودة، 
( درجة  تعتبر  فترة  5حيث  إطالة  عدم  يوجب  مما  المفسدة  الجراثيم  لنمو  حرجة  درجة  هي  °م( 

 فساد. الخزن للحوم عند تلك الدرجة لمنع ال

إذ ۳-إن درجة حرارة ) الجراثيم  لنمو  الحيوية  الفعالية  تقلل من  التجميد مفيدة او   °م(  إن عملية 
 تساهم في قتل الجراثيم او ايقاف النحو لها.

 :  Relative humidity. الرطوبة النسبية: ٢

ويدخل في   ةيعمل الماء كوسط تذوب فيه المواد الغذائية الداخلة إلى الخلية وكذلك المواد الخارج
 التفاعالت الحيوية الخاصة بالخاليا الجرثومية.

خاصة تلك   ان الرطوبة النسبية من العوامل الهامة التي تؤثر على نمو وتكاثر الخاليا الجرثومية 
 الجراثيم المتواجدة على سطح اللحوم. 

الفطريات والجراثيم إال  ان الخمائر تنمو على السطح المحتوي على رطوبة قليلة في حين ال تنمو  
 إذا كانت نسبة الرطوبة عالية.

ويمكن لهذه الجراثيم جميعا أن تنمو على اللحوم إذ أن معظم اللحوم المحفوظة في التبريد تحاط  
 إضافة إلى وجود الماء في اللحم نفسه.  %90برطوبة نسبية عالية تزيد عن 



 

 

 : Oxygen. االوكسجين ٣

ومعظم االعفان والخمائر تنمو على  Aerobic & facutatine   اريةان الجراثيم الهوائية واالختي
الالهوائية  الجراثيم  تنمو  حين  في  للهواء  المعرض  اللحم  غير    anaerobicسطح  اللحم  داخل 

الفساد   مسببة  الظروف Putrefactiveالمفروم  يهيء  ونفاذيته  المستخدم  الغالف  نوع  آن   .
 و في او على اللحوم.المالئمة لنوع الجراثيم التي يمكن أن تنم 

 : PH. األس الهيدروجيني 4

( في حين  7.0أن األس الهيدروجيني المالئم لنمو معظم البكتريا يكون قريبا من نقطة التعادل )
الهيدروجيني   الفطريات في األس  تنمو  الحامضي حيث  الوسط  التي تفضل  والخمائر  الفطريات 

-5.6الهيدروجيني في اللحوم الجيدة هو )  االس( أن  4-4.5( والخمائر تنمو عند )4-8من )
د من تكاثر الجراثيم على اللحوم، على العكس من اللحوم  ح( وهذا المعدل إلى حد ما يقلل او ي5

ذات األس الهيدروجيني القريب من نقطة التعادل مثال ذلك لحوم الذبائح المريضة او المجهدة 
 حسب يكون الفساد في هذه اللحوم أسرع.

)الذبيحبعد عم الحيوان  لحم  يكون  الذبح  ناحيةال  ةلية  من  التعادل  في حدود  أو  متعادال   )PH  
 وبعد ساعتين من الذبح يبدأ التحول نحو الحامضية.

ساعة    ٢٤( بعد  6بعد ساعتين من الذبح ويصل إلى )  6.9في اللحم يبلغ    PHفقد لوحظ ان ال  
( بعد مرور  ذلك  يستقر على  ثم  96حيث  الذبح  ال  ( ساعة على  يبدأ  ذلك  باالرتفاع    PHبعد 

 بسبب تفسخ البروتين وانتاج االمونيا.  

في لحوم الحيوان المنصب والمجهد المريض يبقى على نقطة التعادل إلى أن    PHفي حين أن ال
 يتم تفسخه. 

 . الصفات الطبيعية للحوم: 5

فكلما ازدادت هذه  ان مساحة السطح المعرضة للهواء من اللحم تؤثر على القيمة الخزينة للحوم،  
اللحم خاصة مع توفر النامية على  الجراثيم  األوكسجين والرطوبة مما   المساحة كلما أزداد عدد 

 تكون في اللحوم المفرومة. يسرع من عملية الفساد ولذلك نجد أن سرعة حدوث الفساد 



 

 

 مصادر التلوث الميكروبي بالمجازر :
ج.  ۱ على  مباشرة  الذبح  قبل  الحيوان  حالة  فيمكنتؤثر  تلوثها  ومدى  الذبيحة  تخترق    ودة  أن 

الحيوان وعدم راحته ولعدم سقية    الجراثيم الجدار المعوي وتدخل إلى تيار الدم ذلك نتيجة الجهاد 
 الماء أو بسبب المرض قبل الذبح. 

استنشاق  وكذلك عند    . تدخل الجراثيم إلى التيار الدموي اثناء الذبح وتتوزع بالعضالت والرئتين2
 محتويات الكرش خالل عملية الذبح.

. تلعب قناة الهضم دور مهمًا في تلوث الذبيحة وتقدر كمية الروث في االبقار )في الكرش(  ٣
( من عدد  10x1.5غم من الروث( على مليار ونصف )   ۲۸كغم( حيث يحتوي على )  45-  4)

( السامغم/10x2الفطريات  على  محتوياته  خالل  من  الكرش  ويحتوي  تلوث  (  يمكن  التي  ونيال 
 الذبيحة.  

تلك الجراثيم الموجودة   . الجلد مصدر مهم من مصادر تلوث اللحوم إذ يعتمد نوع الجراثيم على4
في التربة او المرعى، وتعتبر المنطقة الخلفية والمنطقة البطنية من أكثر مناطق التلوث للذبيحة  

 في حالة السلخ اليدوي. 

السلخ   حالة  للذبيحةتعتب  اآلليوفي  المتوقع  التلوث  مناطق  والبطن  األكتاف  يعتبر    ر  وعموما 
 السلخ اآللي األفضل صحيًا. 

السلخ اليدوي وعند   . الجدران واألرضيات وهي من مصادر التلوث المهمة للذبيحة خاصة عند 5
 عدم كفاءة عملية التنظيف والتطهير للمجزرة. 

تلعب دور مهم   المعقمة جيدًا إذ   الكالليب غير. المعدات واآلالت المستعملة ومنها السكاكين و 6
 في حدوث وانتشار التلوث في الذبائح.

مهمة 7 مصادر  تعد  النظيفة  غير  والمالبس  العمال  أيدي  والمالبس:  االيدي  بجراثيم    .  للتلوث 
التطهير والنظافة الشخصية للعمال    والدوسنتاريا مما يوجب االهتمام بدقة  والباراتيفوئيد   الكوليفورم

 ذلك العمال المرضى الحاملين لالمراض االنتقالية مثل السل .... الخ.  ك

 . هواء المجزرة قد يحتوي العديد من الفطريات والجراثيم مما يوسع دائرة التلوث للذبائح. 8



 

 

 . الذباب والقوارض مما قد يسبب نقل االمراض وحدوث التلوث للذبائح.9

 اللحوم:أنواع الجراثيم المتوقع تواجدها في 

تتوقع   لذا  المجهرية  األحياء  وتكاثر  لنمو  المالئمة  الظروف  وكذلك  التلوث  تعدد مصادر  بسبب 
 تواجدها على سطح لحوم الذبائح او داخل تلك اللحوم. 

والتي   للبروتين  والمحطمة  للبرودة  المحبة  الجراثيم  نجد  التبريد  وتحت ظروف  اللحوم  فعند خزن 
 ومايكروكوس.   والفالفوبكزيم وأهم نواعها األكروموباكز pseudomonseتعود إلى عائلة ال  

اللحم والخمائر على سطح  الفطريات  نمو  للحوم نالحظ  الخزينة  الفترة  تطول  ما    وعندما  مسببة 
 يلي: 

 . النقاط البيضاء على سطح اللحم وسببه فطر سبوروترايكم. 1

 . النقاط السوداء على سطح اللحم وسببه کالدوسبوريم. ٢

 . البقع الخضراء على سطح اللحم وسببه فطر )البنسيليم.( ٣

 . النمو الزغبي االبيض سببه الميكوروالرابزوبس.4

اللزوجة وتحلل الدهون من خالل تغير  كما نالحظ الخمائر على سطح اللحم المخزون حيث نجد  
الوردي والمسبب هي خمائر مثل   ثم  اللون االبيض واالصفر  اللحوم نالحظ  لون وطعم ورائحة 

 سبوريوم. التوريالالكاديراترايكو
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 الطرق المختلفة لحفظ المواد الغذائية والمنتجات

 

Seven lecture 

 

The different methods of preserving food 

and products 

 

 جمهورية العراق 

 ليم العالي والبحث العلمي عوزارة الت

 جامعة األنبار 

 كلية الزراعة 

 قسم اإلنتاج الحيواني

 المرحلة الثانية  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرق المختلفة لحفظ المواد الغذائية و المنتجات 

 الغرض من حفظ األغذية: 

 ( منع نمو الكائنات الحية الدقيقة1)

 التزنخ ... الخ( –منع حدوث التفاعالت الكيميائية غير المرغوبة )األكسدة  -2

 منع حدوث أي تغيرات لونية غير مرغوبة أثناء حفظ المنتج. -3

 عادة منع كل ما يؤدي إلى تلف الغذاء وفساده.حفظ األغذية يشمل  -4

 ولعل أهم طرق فساد المواد الغذائية هي كما يلي

 طرق فساد المواد الغذائية 

 فساد نتيجة الكائنات الحية قد تكون كائنات حية دقيقة مثل

 البكتريا  -1

 الفطريات  -2

 الخمائر -3

 يميائياو قد تكون حشرات وقوارض ...الخ او فساد ک

 د ناتج من نشاط اإلنزيمات والتي منها فسا

 محللة للدهون -1

 محللة للبروتينات -2



 

 محللة للكربوهيدرات او التلف ضوئي -3

 تأثير الضوء على بعض المكونات الغذائية

 : -أسباب تلف وفساد األلبان ومنتجاتها يمكن إرجاعها إلى

 ومنتجاتهاتلف ناتج من نمو الميكروبات المختلفة في األلبان  -

 تلف ناتج من نشاط اإلنزيمات وتحليل مكونات األلبان ومنتجاتها -

الطرق المختلفة لحفظ األغذية تتجه إلى منع كل ما هو من شانه أن يؤدي إلى الفساد ولو نظرنا 

مسببات الفساد لوجدنا أنها الكائنات الحية الدقيقة والفساد الكيميائي الناتج من نشاط  إلى أهم

 ت غير المرغوب فيها.اإلنزيما

 

 :-الظروف التي تؤدي إلى نشاط مسببات الفساد هي

 توفر درجة الحرارة المناسبة لحدوث الفساد -1

 المحتوى المائي للمواد الغذائي -2

 وجود األكسجين -3

 (pH)درجة حموضة الوسط  -4

 توفر بعض العناصر الغذائية الهامة -5

 :-في حفظ األغذية إلىيمكن تقسيم الطرق المختلفة المستخدمة 

 طرق تعتمد على استخدام المعامالت الحرارية ومنها -1

 التبريد( –طرق تعتمد على الحرارة المنخفضة مثل )التجميد  -

 التعقيم( –الغلي  –طرق تعتمد على الحرارة المرتفعة مثل ) البسترة  -

 ...الخ( -يزطرق تعتمد على تقليل المحتوى المائي للمنتجات )التجفيف. الترك -2

 ... الخ( -السوربات  -استخدام المواد الحافظة في حفظ األلبان ومنتجاتها )ملح الطعام  -3

 طرق تعتمد على التعبئة الجيدة للمنتجات في جو مفرغ من الهواء -4

 األكسدة )ثاني أكسيد الكبريت( لمنع نمو الفطريات على السطح  -5

 جبن( لمنع نمو الفطريات التشميع )كما في حالة بعض أنواع ال -6

 التدخين كما في بعض أنواع الجبن -7



 

تصنيع المنتجات كأحد وسائل الحفظ مثل تصنيع اللبن إلى جبن بتركيز المكونات وتقليل  -8

 المائي المحتوى

 استخدام اإلشعاعات النووية في الحفظ  -9

ة األغذية للحد من نمو إن من أهم النواحي الصحية في حفظ األطعمة المحافظة على درجة حرار

الميكروبات واألحياء الدقيقة التي قد تكون سببا رئيسا في فساد الغذاء وتلوثه وهذا الغذاء الملوث 

قد يكون سببا في إصابة اإلنسان بالتسمم وكذلك األمراض التي قد تكون سبب في سقم اإلنسان 

لطعام سواء عن طريق التبريد أو وقلة نشاطه والحد من حيويته لذلك يجب االهتمام بعملية حفظ ا

 التجميد أو التجفيف.

هذه أهم الطرق التي يمكن المحافظة على الغذاء وتقديمه بشكل صحي خال من المشكالت 

 الصحية وسنبدأ في هذه الحلقة بالحديث عن التبريد . 

 الحفظ بالتبريد:

الدقيقة وبالتالي التقليل من حدوث ان تبريد المواد الغذائية يؤدي إلى التقليل من نشاط األحياء 

 الفساد للمواد الغذائية .

 الحفظ بالتجميد : 

إن الحفظ بالتجميد تساعد المواد الغذائية على إطالة فترة صالحيتها وتمنع كذلك فساد المواد 

الغذائية وذلك ألنها تؤدي إلى القضاء على الميكروبات الحية ولكل مادة غذائية نقطة تجمد محددة 

ء الحر م والماء يوجد في المواد الغذائية في صورتين يطلق عليها الما5.2-فدرجة تجمد اللبن 

والماء المرتبط وبتقليل نسبة الماء الحرفي المواد الغذائية يحسن من صفات األغذية المجمدة فكلما 

انخفضت درجة حرارة التجميد قل الفقد في اللون والقيمة الغذائية والقوام. يستخدم اسلوب الحفظ 

كثير من االطفال حيث بالتجميد عادة في مجال االلبان في حفظ المثلجات اللبنية التي هي غذاء ل

 م 40-يتم الحفظ على درجات حرارة تصل الى 

 حجم البلورات الثلجية : 

البلورات الثلجية تقلل درجة جودة األغذية يفضل التجميد السريع الذي يتميز بصغر حجم 

البلورات وبإمكان امتصاص السائل المتكون داخل الخاليا أثناء إعادة صهر المواد الغذائية مما 

المحافظة على النظام البروتوبالزمي الفردي في خاليا الخضروات واللحوم واألسماك  إلى يؤدي

والدواجن والفاكهة بعكس التجميد البطئ الذي يكون بلورات ثلجية كبيرة الحجم. ولذلك في مجال 

 بلورات الثلجية المتكونة.وب التجميد السريع لتقليل حجم الاأللبان يستخدم أسل

 :  التلف التجميدي

تتعرض المواد الغذائية للتلف التجميدي أثناء التجميد بتيار هواء ولذلك ينصح بتغليف األطعمة 

قبل تجميدها لمنع تسرب، رطوبتها بالتسامي. وهذا التلف التجميدي يؤثر في لون وقوام ونكهة 

 . هالتلف ليس ممكن معالجته بعد حدوثاألطعمة عالوة على قيمتها الغذائية وهذا 

 بالتجفيف:  الحفظ



 

يقصد به تقليل المحتوى المائي للمادة الغذائية بدرجة ال تسمح بنمو الكائنات الحية الدقيقة وتقليل 

نشاط اإلنزيمات التي تسبب تلف المادة الغذائية وفي مجال األلبان يستخدم التجفيف في حالة 

اما التجفيف  ف بعدة طرقذات المحتوى الرطوبي المرتفع حيث تتم عمليات التجفي األلبان السائلة

باالسطوانات واما التجفيف بطريقة الرذاذ وهي أفضل من حيث المحافظة على العديد من 

 الكيميائية التي تحدث نتيجة التجفيف وتغير من لون المنتج مكونات اللبن وتقليل التفاعالت

تحفظ بالتجفيف إال أنه التجفيف هو أقدم طرق حفظ األغذية التي عرفها اإلنسان فالحبوب الغذائية 

فيالجو الرطب قد يستلزم األمر استخدام حرارة صناعية في تجفيف الحبوب. فالتجفيف الشمسي 

على هذا األساس هو أقدم وأهم طرق حفظ األغذية وقد اخترعت غرفة التجفيف الصناعي 

ن التجفيف واستخدم فيها الهواء الساخن. وبمقارنة التجفيف الشمسي بالتجفيف الصناعي يتضح أ

الصناعي يمكن التحكم في ظروفه داخل حيز محدود بينما التجفيف الشمسي تتحكم فيه العوامل 

الجوية الطبيعية وأن األغذية المجففة صناعياً تكون أجود في الصفات من نظيرتها المجففة شمسياً 

شمسي التجفيف الصناعي بينما في التجفيف ال وأن النظافة والشروط الصحية تتوفران في

تتعرض األغذية للذباب والغبار والطيور والقروض والتجفيف الصناعي مكلف إال أنه يمتاز 

ً والتجفيف الطبيعي تنخفض نسبة السكريات في  بارتفاع درجة جودة األغذية المجففة صناعيا

 األغذية بسبب التخمر واستمرار التنفس ويتغير لون المادة الغذائية .
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Eight lecture 
 

Dry yogurt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تجفيف اللبن :
 يجفف اللبن كامال أو بعد نزع دهنه ويستخدم في ذلك مجففات الرذاذ أو المجففات األسطوانية .

 مزايا التجفيف :  
تكون   المجففة  والتجفيف  األغذية  األخرى  الوسائل  بجميع  المحفوظة  األغذية  من  تركيزا  أكثر 

 قليلة التكاليف تحتاج إلى قليل من األيدي العاملة وبعض المعدات الرخيصة الثمن  وسيلة

 الحفظ بالتمليح  -3



 

 

الضغط  زيادة  على  يعمل  حيث  الغذائية  المنتجات  من  العديد  لحفظ  عادة  التمليح  يستخدم 
في الوسط مما يعني عدم إتاحة الماء الحر في الوسط لكي تستفيد منه الكائنات الحية    ي موز وز األ

الدقيقة يستخدم اسلوب التمليح عادة في تمليح الجبن المختلفة إلطالة مدة حفظها من جهة ومن  
جهة أخرى اعطائها طعم مقبول مستساغ بالنسبة للمستهلك حيث يضاف الملح إلى اللبن مباشرة  

تصنيع الجبن الدمياطي الطرية في مصر بينما في العديد من أنواع الجبن األخرى التي  في حالة  
 بعد التصنيع عادة  تصنع في العالم فيستخدم أسلوب التمليح للجبن

 الحفظ بالتركيز  -4
الحفظ بالتركيز يعني زيادة تركيز مكونات المادة الغذائية أو بمعنى آخر تقليل المحتوى من الماء  

الوسط ويستخدم أسلوب الحفظ بالتركيز في مجال األلبان في حفظ األلبان المركزة حيث    الحر في
يتم التركيز تحت تفريغ لتقليل عيوب التلون البني الذي يحدث نتيجة للتفاعالت الكيميائية غير  
كعامل حفظ  المحالت  المركزة  األلبان  حالة  في  السكر  من  مرتفع  تركيز  يستخدم  كما  المرغوبة 

 ايضا 

 الحفظ باستخدام الحرارة.: -5
صورة   في  إما  الحرارة  وتستخدم  المختلفة  الفساد  عوامل  وتكاثر  نشاط  وقف  إلى  الحرارة  تؤدي 
درجات حرارة مرتفعة مثل البسترة والغلي والتعقيم أو الحرارة المنخفضة مثل التبريد أو حفظ اللبن  

 التجميد )التجفيد(   بالتجفيف مع

 المرتفعة استخدام الحرارة  (أ)
 التعقيم.  -الغلي   –للقضاء على بعض أو كل عوامل الفساد الموجودة في اللبن مثل البسترة 

 استخدام الحرارة مع خفض الرطوبة:  -ب 

وفيها تستخدم درجات الحرارة المرتفعة مع خفض نسبة الرطوبة باللبن كليا أو جزئيا تحت تفريغ  
 اللبن المجفف.  –اللبن المكثف   مثل

 رارة المنخفضة: الح -ج

 م.  9 : 5لوقف نشاط عوامل الفساد وهي التبريد على درجات حرارة من 



 

 

 المواصفات القياسية للبن المبستر 
 تنص على أن اللبن المبستر  1986عام   1616المواصفة القياسية رقم 

 ال يختزل ازرق الميثلين في اقل من نصف ساعة   -1

 الفوسفاتيز يعطي نتيجة سالبة الختبار   -2

 يشترط في اللبن المبستر المعدل ما يلي:  •
 % 8.5% والجوامد الصلبة الالدهنية عن 3نسبة الدهن ال تقل عن   -1

 % 8.5% دسم والمواد الصلبة الالدهنية عن   1.5اللبن المبستر النصف دسم ال يقل عن   -2

لصلبة الالدهنية ال  % والجوامد ا5.5اللبن المبستر الجاموسي نسبة الدهن بة ال تقل عن    -3
 %. 8تقل عن  

 تؤثر البسترة على حجم القشطة الناتجة   -4

تؤدي البسترة إلى القضاء على إنزيم الليبيز وبالتالي يمنع عملية التزنخ وكذلك القضاء على    -5
 إنزيم الفوسفاتيز 

 

 

 

 البسترة
 تعريفها:

كاف معينة  ولمدة  معينة  حرارة  درجة  إلى  اللبن  جزيئات  كل  تعريض  جميع  هي  على  للقضاء  ية 
الخواص  على  المحافظة  مع  اإلنزيمات  نشاط  ووقف  المرضية  وغير  المرضية  الميكروبات 

 ْم.   10ميائية والقيمة الغذائية للبن ثم التبريد الفجائي ألقل من  يالطبيعية والك

 األسس العلمية للبسترة:



 

 

هو قتل الميكروبات المرضية وخاصة ميكروب السل ويعد التخلص منة دليل على ابادة جميع  
 الميكروبات المرضية األخرى باللبن.  

 أغراض البسترة: 
 صحي:   غرض .1

الطبيعية   الصفات  في  تغيرات  إحداث  عدم  مع  المرضية  الميكروبات  من  خالي  لبن  إنتاج  وهو 
 للبن. 

 غرض تجاري:  .2 

 وهو إطالة مدة حفظ اللبن ومنتجاته لفترة طويلة نسبية تحتفظ بخواصه الطبيعية والكيميائية. 

 أنواع البسترة
 (Holding Pasteurization• البسترة بطريقة )الحجز 

 :م.  10دقيقة والتبريد الفجائي إلى اقل من   30;م /63وفيها تستخدم درجات حرارة  

 اض:الطرق المستخدمة فيها طريقة األحو 

غطاء  ولها  اللبن  لتقليب  مقلب  بها  الجدران  مزدوجة  يصدأ  ال  الذي  الصلب  من  أحواض  وهي 
الكميات   حالة  وفي  للتبريد  وأخرى  للتسخين  أحواض  استخدام  يمكن  كما  ترمومتر.  به  محكم 

 الصغيرة يستخدم حوض واحد يتم به جميع العمليات.  

 

 مزايا البسترة بطريقة الحجز 
 رخص الثمن  -1

 قلة التكاليف  -2

 ال تحتاج إلى أجهزة دقيقة  -3

 لها كفاءة عالية في قتل الميكروبات  -4



 

 

 عيوبها
 احتمال تلوث اللبن عند التعبئة بعد تمام البسترة  -1

 احتمال تكاثر البكتريا المحبة للحرارة وخاصة في حالة عدم النظافة  -2

ة طويلة وفقد كمية كبيرة من اللبن  تحتاج إلى مساحات كبيرة وعدد من العمال وتحتاج إلى مد   -3
 بالتبخير  

 H.T.S.T (High Temperature Short Time)البسترة بالحرارة العالية والوقت القصير
;م  10ثانية ثم التبريد الفجائي إلى    16م/72وفيها تعرض جميع جزيئات اللبن إلى درجة حرارة  

ن السوائل الساخنة والسوائل الباردة بطريقة  ويتم فيها التسخين والتبريد بطريقة التبادل الحراري بي 
مباشرة بواسطة ألواح معدنية من الصلب الذي ال يصدأ حيث يمر اللبن على ألواح من جهة  غير

ألواح معدنية. وهذه  أو  مبادل حراري  البارد من جهة أخرى ويسمى  او  الساخن  الوسط  يمر    ثم 
يل مسار اللبن الذي لم يتم بسترته إلعادة  الطريقة بها محول عاكس لتيار اللبن الذي يقوم بتحو 
 البسترة ويوجد منظم حرارة يقوم بتسجيل وتنظيم الحرارة. 

 يتركب الجهاز من األجزاء التالية:
 حوض موازنة به عوامة للتحكم في كمية اللبن المارة بالجهاز .   -1

 مبادل حراري ذو ألواح معدنية ويتكون من  -2

 القسم األول للتسخين والتبريد االبتدائي   -أ

 ْم. 72قسم التسخين بالماء الساخن   -ب 

 قسم التبريد بالماء العادي  -ج

 ثانية .  16قسم الحجز أو الماسك حيث يمكث اللبن بهذا الجزء مدة  -ح

 محول تيار اللبن )عاكس اللبن(   -3

 وحدة لتعبئة اللبن في أكياس-4



 

 

 ة العالية والوقت القصير مميزات البسترة بالحرار 
 سرعة إتمام البسترة والحصول على اللبن المبستر.  -1

 دقة الجهاز وكفاءة العالية  -2

 ال تحتاج إلى مساحة كبيرة وال يتعرض اللبن للهواء الجوي   -3

 سهولة تنظيف الجهاز  -4

 طريقة اقتصادية توفر في الوقت وفي استهالك الطاقة الحرارية  -5

 عيوبها:
 ارتفاع ثمن الجهاز  -1

 يحتاج إلى خبرة فنية عالية لتشغيل الجهاز   -2

 البسترة بالطريقة الخاطفة  -5
ثواني ثم التبريد الفجائي    10ْم لمدة  85-80في هذه الطريقة يتم تسخين اللبن إلى درجات حرارة 

من   اقل  ارت  10إلى  البسترة  في  المستخدمة  الحارة  درجات  زادت  كلما  أنه  فعت  ْم حيث يالحظ 
 تها في القضاء على الميكروبات وقل األثر السيىء على خواص اللبن و القيمة الغذائية.ءكفا

 تأثير عملية البسترة على خواص اللبن.  
 ال تؤثر البسترة على لون أو طعم اللبن الناتج   -1

 الجبن الناتج من اللبن المبستر يكوناکثر طراوة من الناتج من اللبن لغير المبستر  -2

% و تقل 20بنسبة    C% وفيتامين  15-10بنسبة    Bتأثر بعض الفيتامينات مثل فيتامين  ت  -3
 نسب الفقد في حالة البسترة السريعة

 
 

 



 

 

 

 

 
 References:                                                                  -:المصادر

 . 1980,  األسودير شماجد ب.   تأليف: علوم تكنولوجيا لحوم  -1
 .1987 , باسل كامل داللي و صادق حسن الحكيمتأليف:     . األغذيةتحليل  -2
 .   2017 ,  عامر عبدالرحمن الشيخ ظاهرتأليف:       .صحة الغذاء  -3



 

 

 

 

 

 

 محاضرات  

 صحة منتجات حيوانية 

 إعداد  األستاذ  الدكتور 

 عادل  عبدهللا  يوسف  الحمداني 
 

 

2020-2021 
 المحاضرة التاسعة

 

 

 مصادر تلوث االغذية باألحياء المجهرية

 

Nine lecture 

 

 

 جمهورية العراق 

 ليم العالي والبحث العلمي عوزارة الت

 جامعة األنبار 

 كلية الزراعة 

 قسم اإلنتاج الحيواني

 المرحلة الثانية  

 

 



 

Sources of food contamination with 

microorganisms 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مصادر تلوث األغذية باألحياء المجهرية

األنسجة الداخلية للمصدرين الرئيسيين للغذاء "النباتي والحيواني" معقمة أي خالية من األحياء 

"، ولكن جميع األغذية الخام منها والمصنعة عدا المعقمة infectedالمجهرية "ما لم تكن مصابة 

الخمائر منها ونسبتها ضئيلة جدا" تحوي على أنواع مختلفة من األحياء المجهرية مثل البكتريا و

واالعفان والفايروسات وغيرها ويحصل لها تلوث منذ بدأ عملية إنتاج المادة األولية إلى لحظة 

 استهالكها. 

 وتتلوث األغذية باألحياء المجهرية من مصدرين رئيسيين وهما :

المجهرية  وهي األحياء : Residentأو  Naturalاألحياء المجهرية الطبيعية أو المقيمة  -أ

اجد بشكل طبيعي على الغذاء وتكون نوعيات األحياء المجهرية فيها وأعدادها متوازنة التي تتو

فيما بينها، واالختالف في نوع وعدد األحياء المجهرية للغذاء نفسه من مكان ألخر يعود سببه إلى 

االختالف في التركيب الكيمياوي، المنطقة الجغرافية، الظروف البيئية، واألحياء المقيمة في 

غذية النباتية، أما في األغذية الحيوانية فهي غالبا ما تأتي من الحليب والشعر والوبر والريش األ

 والجهاز الهضمي والبولي والتناسلي والتنفسي.

هي األحياء  :Contaminated microorganismmsاألحياء المجهرية الملوثة   - 2

ذاء وعليه تكون كمياتها ونوعياتها أكثر المجهرية التي تصلللغذاء من مصادر البيئة الخارجية للغ

عددا وتغايرا من األحياء الطبيعية ومصدرها هي الهواء، التربة، الماء، األعالف، اإلنسان، 

المضافات الغذائية، معدات التصنيع الغذائي، مواد التعبئة والتغليف والحشرات والقوارض 

وث من خالل استعمال الطرق الصحية وغيرها، ولكن يمكن التحكم في مستوى هذا النوع من التل

 في تداول الغذاء بدأ بإنتاج المادة األولية وصوال إلى لحظة االستهالك.

 من األهداف الرئيسية التي يسعى إليها المختصون في فهم مصادر تلوث األغذية : 



 

 باألحياء المجهرية هي :

 يساعد في تطوير أساليب السيطرة على األحياء المجهرية.  -1

 يقلل الحمولة الميكروبية كما ونوعا في الغذاء.  -2

 الوصول إلى أغذية أمنة من الناحية الصحية.  -3

 تحقيق أعلى درجات الجودة في إنتاج وتصنيع وتوزيع األغذية. -4

 يساعد في وضع المواصفات القياسية لألغذية والحدود الميكروبية األمنة للمستهلك. -5

 

 Bacteria    البكتريا

 

Acinetobacter Erwinia Pediococcus 

Aeronionas Escherichia Proteus 

Alcaligenes Flavobacterium Pseudomonas 

Arcobacter Hafnia Psychrobacter 

Bacillus Kocuria Salmonella 

Brochothrix Lactococcus Serratia 

Campylobacter Lactobacillus Shewanella 

Carnobacterium Leuconostoc Shigella 

Citrobacter Listeria Staphylococcus 

Clostridium Micrococcus Vagococcus 

Corynebacterium Moraxella Vibrio 

Enterobacter Paenibacillus Weissella 

Entrococcus Pantoea Yesinia 

 Molds  األعفان

Alternaria Cladosprium Mucor 

Aspergillus Colletotrichum Pencillium 

Aureobasidium Fusarium Rhizopus 

Botrytis Geotrichum Trichothecium 

Bysschochlamps Monilia Wallenia 

  Zaromyces 

 Yeasts   الخمائر

Brettanomyces Issatchenkia Schizosaccharomyces 

Candida Kluyveromyces Torulaspora 

Cryptococcus Pichia Trichosporon 

Debaryomyces Rhodotorula Zygosaccharomyces 

Hanseniaspora Saccharomyces  

 Protozoaالبرتوزوا

Cryptosporidium parvum  Entamoebahistolytica 



 

Cyclosporacayetanensis  Giardia lamblia 
Toxoplasma gondii   

 األحياء المجهرية المتواجدة في األغذية( أهم 1-4الجدول )



 

 

 Ultra Hi Temperature(U.H.T)   ثانيا : التعقيم بطريقة الحرارة فوق العالية

 خطواتها:

 .°م 5يتم استالم اللبن ويختبر من حيث مدى تحمله للحرارة ثم يبرد إلى درجة حرارة  -1

يسحب اللبن من حوض الموازنة بطريق معقم إلى قسم التسخين المبدئي بالبخار عن طريق  -2

 .°م 65 - 60الحراري  -التبادل

 يجنس اللبن على نفس درجة الحرارة  -3

 ْم عن طريق التبادل الحراري 85-80التسخين المبدئي حتى درجة حرارة  -4

 إزالة الروائح والغازات. -5

 ْم.  125القسم الثالث وترفع درجة حرارة اللبن إلى  يصل اللبن إلى -6

 ث. . 10ْم لمدة 145-135التعقيم النهائي إلى  -7

في حالة عدم وصول درجة الحرارة إلى الدرجة المطلوبة يعاد اللبن مرة أخرى إلى حوض  -8

 عملية التعقيم من جديد.  الموازنة لتبدأ

 Sterilizationالتعقيم 

 تعريف التعقيم: 

-115تعريض جميع جزيئات اللبن لحرارة عالية أعلى من درجة الغليان وتصل إلى حوالي  هو

دقيقة وتكون كافية للقضاء على جميع الميكروبات واألحياء الدقيقة  20ثانية إلى  2ْم لمدة 150

 الموجودة باللبن.

 استعماالت اللبن المعقم 

 الشرب واألغراض المنزلية  -1

 للبن مثل الزبادي صناعة بعض منتجات ا -2

 صناعة االيس كريم  -3

 ال تصلح لصناعة الجبن اال بعد تعديل الكالسيوم  -4

 سهولة عملية التوزيع والتسويق كما تقلل من مشاكل اللبن المرتجع الى المصانع -5

 

 طرق التعقيم 

 التعقيم باألبراج

اللبن إلى درجات حرارة حتى وفيها ينتقل اللين خالل سير معين في أربعة أبراج يتعرض فيها 

ْم ويتم التبريد خارج 48دقيقة ثم يبرد إلى  20ْم في البرج الثالث ويظل عليها لمدة 115تصل إلى 

 االبراج بواسطة الهواء البارد



 

 Boiling Milkغلي اللبن 

لقتل جميع الميكروبات  °م100.5إلى   100.17هو تعريض جميع جزيئات اللبن لدرجة حرارة

 المرضية غير المتجرثمة دون المساس بخواص اللبن الطبيعية. 

 الطريقة الصحيحة لغلي اللبن 

 تسخين اللبن في حمام مائي  -1

 التقليب الجيد والمستمر اثناء التسخين  -2

 التأكد من وصول اللبن إلى درجة الغليان المطلوبة -3

 شاط البكتريا التبريد الفجائي للبن لمنع ن -4

 بعد التبريد الفجائي للبن يغطى اإلناء ويحفظ في الثالجة .  -5
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 الحفظ باستخدام المواد الحافظة 

 
Ten lecture 

 

 جمهورية العراق  

 ليم العالي والبحث العلمي  عوزارة الت

 جامعة األنبار  

 كلية الزراعة  

 قسم اإلنتاج الحيواني 

 المرحلة الثانية   

 

 



 

 

 
Preservation using preservatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحفظ باستخدام المواد الحافظة  
الحصول على الغذاء المناسب منذ بدء الخليقة من أهم العوامل التي دفعت اإلنسان إلى الخروج  
الغذاء  فيها وال يزال الحصول على  يعيش  التي  البيئة  الكهوف ومحاولة تحسين وضعه في  من 
بالرغم من التقدم العلمي في الوقت الحاضر من أهم المشاكل التي تواجه عالما يزداد عدد سكانه 

سرعة غير معقولة وحتى آخر القرن التاسع عشر كان حل مشكلة التغذية تكمن في تزويد كل  ب
فرد بكمية كافية من البروتينات والدهون والسكريات ولقد كان الخوف من أن تصبح كمية الطعام  
مختلف  وفي  الحالي  القرن  في  الصحة  على  الخطر  أن  اال  األفواه  ماليين  إلطعام  كافية  غير 

الم أصبح ال يكمن في الغذاء الكافي بقدر ما يكمن في التغذية غير الصحية ، بمعنى  أرجاء الع



 

 

أنه أصبح الحصول على الغذاء المناسب وبالسعر المناسب وفي الوقت المناسب من أهم عوامل 
المدد   لدعم  ضرورة  العصر  هذا  في  الغذاء  حفظ  مهمة  أصبحت  وقد  السليمة،  بالحياة  التمتع 

من   وأصبح  الحفظ الغذائي  عمليات  أثناء  األغذية  الى  المضافة  المواد  تأثير  معرفة  الضروري 
لتقاوم عوامل الفساد الحيوية والكيماوية لضمان صالحية المادة الغذائية بدون تلف سواء بالنسبة  
المواد   حول  االرتباك  ويسود  الناس  أغلبية  القلق  يسود  ولذلك  المستديم  أو  المؤقت  للحفظ 

غراض اذ ان البيانات التوضيحية على اغلفة وعبوات المواد الغذائية فيما  المستخدمة في تلك األ 
عدا تلك الخاصة بالملح والسكر والدقيق قد تحتوي على كلمات طويلة معقدة وما هي اال أسماء 
الغذائية  للمنتجات  أضيفت  حافظة  مواد  أكانت  سواء  مختلفة  كيميائية  لمواد  مألوفة  غير  غريبة 

ال العمليات  تركيزاتها أثناء  وباختالف  باختالفها  فعاليتها  تختلف  أخرى  مركبات  أو  تصنيعية 
المتباينة. لهذه األسباب فإنه قد حان الوقت ألن يقوم المختصون بترشيد المستهلكين وتوعيتهم ،  

 بماهية المواد المضافة ألطعمتهم وآثارها على أجسامهم. تعريف المواد المضافة 

أو خليط من المواد بخالف العناصر األساسية التي تتكون منها المواد تعتبر المادة المضافة مادة  
خالل   خاصة  ظروف  تحت  الزراعية  الخامات  أو  عموما  الغذائية  المواد  إلى  وتضاف  الغذائية 

 خطوات التصنيع الغذائي لعدة أغراض أهمها: 

 موسمية   زيادة فترة حفظ المادة الغذائية خصوصا اذا كان هذا الغذاء ينتج في أوقات  -1

عدة   -2 أو  عدة شهور  بين  تتراوح  لمدة طويلة  تخزينها  أو  توزيعها  نطاق  توسيع  بغية  تعبئتها 
 سنوات 

 

 

 المواد الحافظة 

تمنع   حيث  والخمائر(  والفطريات  )البكتريا  الدقيقة  لألحياء  بالنسبة  ضار  تأثير  ذات  مواد  هي 
 نشاطها و تكاثرهابمعنى أن لها تاثيرا حافظا بالنسبة للمادة الغذائية وتقسم إلى :  



 

 

الطبيعية الحافظة  وحمض  المواد  الخليك  حمض  مثل  العضوية  واألحماض  والملح  السكر   :
والتوابل المياه    الالكتيك  حفظ  في  مساعد  كعامل  يستخدم  الذي  الكربون  أكسيد  وثاني  وزيوتها 

الغازية وهذه المواد. يمكن إضافتها إلى الغذاء بأي تركيز يتفق مع ذوق المستهلك وطبيعة المواد 
 المحفوظة.

 المواد الحافظة الكيماوية 
الفاكهة  -1 عصائر  في  ويستخدم  وأمالحه  البنزويك  المربى    -حامض  الغازية    -المشروبات 

 المانجو 

والمشروبات    -2 العصائر  في  ويستخدم  وأمالحه  السوربيك  الجبن    -المخلالت    -حامض 
 الجبن األبيض  -اللحوم ومنتجاتها  -الحلوى   -منتجات المخابز  -المطبوخ 

 بيونيك وأمالحهو ر حامض الب -3

الزبيب    -4 في  ويستخدم  الكبريت  أكسيد  ال  -ثاني  عسل    -مجفف  المشمش  الناعم  السكر 
الفاكهة المجففة    -حلوى    -بسكويت    -جيالتين    -بيض مجفف    -خضر مجففه    -الجلوكوز  

عموما ، ويستخدم ثاني أكسيد الكبريت بإسراف شديد في منتجات الفاكهة المجففة ليعطي اللون  
دة )تؤثر على  والالمع وهذه المادة غير مرغوب فيها لما تسببه من أضرار صحية عدي  -الفاتح  

 وتسبب أعراض الحساسية واضطراب الجهاز الهضمي(. -فيتامين ب  

والنيترات التي تضاف إلى ملح الطعام إلنتاج ما يسمى بملح البارود والذي    امالح النيتريت   -5
بالصحة تسمى   تكون مركبات ضارة  يمكن أن  )البسطرمة(  اللحوم  يستخدم في تصنيع منتجات 

 نيتروز أمين  

المو  إذا هذه  لإلنسان  بالنسبة  كذلك  سامة  فإنها  الدقيقة  األحياء  لنمو  مثبطة  أنها  جانب  إلى  اد 
فإن    -منذ الطفولة    -تجاوزت الحد المسموح به، ونظرا ألن المواد الحافظة تؤخذ لفترات طويلة  

الغذائية  المواد  من  التقليل  الضروري  من  لذا  االحتمال  شديد  أمر  األمراض  بعض  في  التسبب 
 ة قدر اإلمكان  المحفوظ

 



 

 

 المواد المانعة لألكسدة 
الزيوت   الناتج عن أكسدة  التزنخ  تأخير حدوث  أو  القدرة على منع  لها  المواد  هي مجموعة من 

 والدهون مما يسبب تغير اللون والرائحة وتقسم هذه المواد الى مجموعتين. 

 األولى . طبيعية ومن أهمها 

 توكوفيرول )فيتامين ه( -ألفا •
 فيتامين ج   •
 حمض الفوسفوريك   •
 حمض النيتريك  •

 الثانية . صناعية ومن أهمها:

(BHT) ButylatedHydroxy toluene 

 (BHA) ButylatedHydroxy anisole 

 (PG) Propyl Gallate 

عند  للنمو  بالنسبة  وكذلك  الحساسية  لذوى  بالنسبة  تأثير ضار  ذات  المواد  هذه  أن  لوحظ  ولقد 
األطفال. ولذلك يتوجب على المستهلك يهتم بالصحة الجيدة أن ينظر عند شراء المنتجات إلى  
البطاقة ليتعرف على العناصر التي يحتوي عليها المنتج واالبتعاد قدر اإلمكان عن تلك النوعيات  
صناعية   ألوان  إليها  المضافة  األغذية  تناول  الموادعن  تلك  من  كبيرة  كميات  فيها  تدخل  التي 
الطازجة   والخضروات  الفواكه  استهالك  إلى  واالتجاه  االطفال  عليها  يقبل  التي  الحلوى  وخاصة 

 والمنتجات الطبيعية النقية.  

 حفظ األغذية باستخدام اإلشعاعات النووية
التشعيع تقنية  الطاقة   استخدام  مصادر  أحد  إلى  الغذاء  تعرض  بها  يقصد  األغذية  حفظ  في 

أو   االلكترون  أشعة  من  محكمة  كميات  تنتج  أجهزة  من  أو  مشعة  نظائر  من  إما   ، اإلشعاعية 
األشعة السينية والتي تعمل على مسببات الفساد لجرعة محددة وفعالة بهدف حفظ الغذاء وتقليل 

الغذاء  فترة صالحية  واطالة  الحفظ    الفاقد  طريقة  وتتميز  والتلف  الفساد  مسببات  على  بالقضاء 



 

 

باإلشعاع بكونها سريعة وقليلة النفقات وال تسبب أي اثر ضار لإلنسان كل ذلك بدون رفع درجة 
حرارة الغذاء ولهذا السبب يطلق عليه بالتعقيم البارد والفعل الحافظ لإلشعاع هو تنشيط أو تحطيم  

والكائنات   البكتيريا  فانه خاليا  ونفاده  اإلشعاع  مرور  فعند  للغذاء  الملوثة  األخرى  الدقيقة  الحية 
تكوين   في  تسبب  وتحوير  تبديل  عملية  ذلك  عن  وينتج  المادة  ذرات  وتهيج  تأين  على  يعمل 
 . تحطيمها  في  يتسبب  مما  األخرى  الحية  والكائنات  البكتريا  خاليا  داخل  قاتلة  كبيرة  جزيئات 

التغيرات ا تأثيره على  الغذاء  ويكون  تأين وتهيج بعض ذرات مكونات  لكيميائية قليال وال يتسبب 
 اكتسابها خاصية اإلشعاع  

يعتبر حفظ األغذية بطريقة تعريض المواد الغذائية لجرعة مناسبة من اإلشعاعات النووية أحدث 
والبسترة   والتجميد  التجفيف  مثل  الحفظ األخرى  تختلف عن وسائل  اإلنسان وهي  ابتكرها  طريقة 

والتبريد  ال التعليب  و  إلى    0000تقليدية  النووية  باإلشعاعات  الغذاء  حفظ  طرق  وتنقسم  إلخ 
 طريقتين هما : 

: تعرف باسم البسترة باإلشعاع وتجري باستخدام الجرعات المنخفضة من االشعاع الذري    األولى
وال والقشريات  األسماك  مثل  التلف  السريعة  الطازجة  األغذية  بعض  في  الفاسد  دواجن  لتأخير 

وتخفيض أعداد األحياء الدقيقة في البهارات والقضاء على بعض البكتيريا ) مثل السالمونيال ( 
 والطفيليات وإطالة فترة صالحية الفواكه مثل الفراولة بتاخير نمو الفطريات.  

االحياء    الثانية كافة  للقضاء على  مرتفعة  استخدام جرعات  تتطلب  وهذه  التعقيم  باسم  تعرف   :
حرارية  الدقيق معامالت  فيه  يستخدم  الذي  بالتعليب  شبيهة  المعاملة  وهذه  الغذاء  في  الموجودة  ة 

من   صغيرة  لجرعات   ) حيوانية  أم  كانت  نباتية   ( الغذائية  المواد  بتعرض  وتتم  الغذاء  لحفظ 
قيمة   أن  إال  اإلشعاعية  البسترة  عملية  يشبه  وهو  مشع  نظير  من  الصادرة  النووية  اإلشعاعات 

ال المستخدمة في عملية  الجرعات  الجرعات  تلك  بكثير من  أكبر  الغذائية  المواد  لها  تي تتعرض 
 البسترة اإلشعاعية. 

التشعيع تطبيقات  من    تشمل  منخفضة  جرعات  باستخدام  الحشرية  اإلصابات  من  الحد  أيضا 
إحالل   وباإلمكان  التمور  مثل  األخرى  المخزنة  واألغذية  الحبوب  في  الحشرات  لقتل  التشعيع 

يع لقتل الحشرات بداًل من المواد الكيميائية المبخرة مثل ايثيلين ثنائي البروميد والذي سوف  التشع



 

 

بيئي واضرارًا على طبقة األوزن . كما أن استخدام   تلوث  يسببه من  لما  دوليا  يحظر استعماله 
دول ، التشعيع في هذه الحالة سوف يسهل من التبادل التجاري للمنتجات الغذائية الزراعية بين ال

حيث ان كثير من الدول تمنع استيراد األغذية المصابة أو المشتبه في إصابتها بالحشرات خوفا 
 من دخول أو حدوث إصابات جديدة في بلدانها 

في  وتستخدم  )كيلوجراي(  باسم  منها  الوحدة  تعرف  بوحدات  النووية  اإلشعاعات  جرعة  تقاس 
وأشعة   بيتا  جسيمات  السابقتين  المشعة(. الطريقتين  النظائر  نواتج  أنواع  من  نوعان   ( جاما 

ومنع   الحشرات  على  للقضاء  استخدامها  عن  فضال   . المشعة  النظائر  نويات  من  الصادرتان 
نظرا   جاما  أشعة  استخدام  يفضل  العموم  وجه  وعلى   . تخزينها  فترة  النباتية  المحاصيل  تنبيت 

لها.   تتعرض  التي  المواد  اختراق  على  الكبيرة  والحزم  لقدرتها  األشعةالسينية  استخدام  أمكن  كما 
مليون الكترون فولت ويمكن استخدام حاالت استثنائية    5اإللكترونية التي تقدر طاقتها بحوالي  

االشعاعيتين يجنبنا استخدام    وفي الحقيقة أن حفظ الغذاء ) نباتي أو حيواني ( بهاتين الطريقتين
 عالة للقضاء على السالمونيال وما يسببه من امراض.المبيدات الكيميائية فضال عن أنهما وسيلة ف

كذلك امكن حفظ كميات هائلة من األغذية التي كانت تفقد نتيجة تعرضها لألوبئة والميكروبات 
% من المحصول الغذائي العالمي كان يفقد وال يستفاد  35المختلفة التي تفسدها . إذ أن حوالي  

حفظ هذه الكميات الهائلة وليس هذا فحسب بل امكن    منه مطلقا وذلك قبل استغالل اإلشعاع في
استخدام  فيها  تصلح  ال  قد  األغذية  بعض  هناك  فان  الحال  وبطبيعة  الغذائي  المحصول  زيادة 
للحاالت   التقليدية  الطرق  اإلبقاء على  يوحي بضرورة  وهذا  التشعيع(   ( الحديثة  المعالجة  طريقة 

النووية في نمو  التي ال يمكن استخدام اإلشعاعات  تأثير على  المشعة  النظائر  ها كما أن بعض 
 بعض النباتات ومن هذه النظائر الفوسفور الذي يتسبب في اعاقة نمو النبات.

بطريقة   حيوانية  أم  كانت  نباتية  الغذائية  المواد  بمعالجة  المتعلقة  البحوث  أن  هو  القول  مجمل 
إ باإلضافة  المطلق  ونجاحها  جدواها  أثبتت  قد  النووي  على  التشعيع  القضاء  امكانيات  لى 

القيمة   على  المحافظة  مع  األخرى  المرضية  والميكروبات  الغذائي  التسمم  وجراثيم  الطفيليات 
 الغذائية الموجودة في الغذاء النباتي او الغذاء الحيواني على السواء.  



 

 

جارب ومن الجدير بالذكر أن فكرة تقنية تشعيع الغذاء قد بدأت منذ أكثر من ستين عاما ومرت بت
دول   وظلت   . األغذية  حفظ  طرق  من  طريقة  أي  بها  تحظى  لم  مستفيضة  ودراسات   : بحثية 
التقنية   هذه  باستخدام  المتعلقة  المستجدات  باهتمام شديد جميع  تتابع  السابقة  الفترة  الخليج طيلة 
الحالي مستخدمة   الوقت  الدولي حيث أصبحت في  المستوى  تنامي استخدامها على  خاصة مع 

من أربعين بلدًا في العالم . فعلى سبيل المثال أجازت الواليات المتحدة االمريكية تشعيع  في أكثر  
الدواجن المبردة واللحوم المبردة وبعض الفواكه والبهارات ، وأجازت فرنسا تشعيع الدواجن المبردة 

لبطاطس ،  والجمبري والبهارات وأجازت إندونيسيا تشعيع البهارات واألرز وأجازت اليابان تشعيع ا
والبهارات   والبطاطس  الدواجن  تشعيع  والجزائر  سوريا  ومنها  العربية  الدول  بعض  أجازت  كما 
تدل على   المنتج  بطاقة  الدول على وضع عالمة في  هذه  األغذية في بعض  تشريعات  وتنص 

 تشعيع الغذاء. 

ية ومنظمة  وقد أهتمت بموضوع تشعيع األغذية عدة منظمات دولية كاللجنة الدولية للطاقة الذر 
الدولية  االستشارية  والمجموعة  بهولندا  األغذية  تشعيع  لتقنية  الدولي  والمركز  العالمية  الصحة 

وخل  ، بالمستهلكين  الخاصة  والجمعيات  واالتحادات  األغذية  األغذية  لتشعيع  دستور  لجنة  صت 
الكودکس( إلى أن األغذية المشععة تعتبر امنة كما خلصت لجنة خبراء سالمة األغذية والتغذية  )

التابعة لمعهد تقنية األغذية والذي يعتبر المؤسسة الرئيسية في مجال علوم األغذية بأمريكا إلى  
 الجودة  القول ) أن تشعيع األغذية يعتبر آمنًا وقد يفيد المستهلك في الحصول على أغذية عالية

 
 الفرق بين تقنية التشعيع والتلوث اإلشعاعي  

اما فيما يختص بالفرق بين تقنية التشعيع في حفظ األغذية والتلوث اإلشعاعي فهناك التباس لدى 
المستهلكين بشأن التفرقة بين تقنية تشعيع األغذية بغرض حفظها والتلوث اإلشعاعي وقد يكون  

ي نشأت بسبب الحروب أو نتيجة لالنفجارات النووية كما هو  سبب ذلك إلى الكوارث النووية الت
للتلوث   تعرضت  التي  األغذية  هي  إشعاعيا  النشطة  فاألغذية  تشيرنوبل  حادثة  في  الحال 
التلوث غير مرغوب  النوع من  النووية وهذا  المفاعالت  اإلشعاعي بصورة عرضية مثل حوادث 

 فيه وليس له عالقة بتشعيع األغذية. 

 شعاعية* الجرعة اإل



 

 

للمعالجة  المعرض  الغذاء  بواسطة  الممتصة  اإلشعاعية  الطاقة  كمية  وهي  اإلشعاعية  الجرعة 
بالتشعيع ويجب أن يكون الحد األدنى للجرعة الممتصة لتشعيع أي غذاء كافية لتحقق من خالله  

ة الغرض التقني وان يكون الحد األعلى للجرعة الممتصة اقل من تلك التي تحدث تأثيرات عكسي 
اإلشعاعية   الجرعة  تقاس  وعادة   ، للغذاء  الحسية  الخواص  او  الوظيفية  الخصائص  على 
عالقة   مفهوم  تغير  وقد   ، المشعع  الغذاء  في  المؤينة  األشعة  لقياس  وحدة  وهي  بالكيلوجراي 
الجرعات اإلشعاعية المستخدمة لسالمة الغذاء بعد أن كان الحد االقصی المسموح به لالستخدام  

عام    كيلوجراي  10 ثبوت   1980في  بعد  أهمية  يشكل  األعلى  الجرعات  من  الخوف  يعد  ولم 
المؤتمر  أكد  وقد  التطبيق  مجال  أو  المنتج  أو  الجرعة  عن  النظر  بغض  اإلشعاعية  المعالجة 

اليا  ط العالمي " ضمان سالمة وجودة الغذاء من خالل المعالجة بالتشعيع " والذي عقد بمدينة ان
عدم الحاجة إلى وضع حدود على الجرعات القصوى من وجهة نظر    بتركيا في بيانه الختامي

لتقنين   المحدد  العامل  هي  الجيدة  والمعالجة  للغذاء  الحسية  الخواص  أن  حيث  الغذاء  سالمة 
والتي  فقط  الضرورية  الحاجة  عند  التشعيع  استخدام  يجب  عامة  وبصفة  المستخدمة،  الجرعات 

اجة تتطلبها صحة الغذاء و اال تستخدم كبديل عن  تتطلب هذه التقنية أو عندما تكون هناك ح
جودة مالئمة وفي حالة صحية    الممارسات الجيدة للتصنيع وان يكون الغذاء ومواد التعبئة ذات 

مقبولة ومناسبة لهذا الغرض . وال تؤدي وحدات التشعيع إلى مخاطر تؤثر على المجتمع المحيط  
ا  تشعيع  وحدات  انشاء  بالتأكيد  يجب  ولكن  مع  بها  جيدة  بصورة  عملها  تضمن  بطريقة  ألغذية 

اإلشعاع   الكشف عن  ناحية  واما من  والتشغيل  اإلنشاء  توافرها عند  الواجب  االحتياطات  مراعاة 
فيزيائية   تغيرات  إلى  يؤدي  التشعيع  من  بها  المسموح  الجرعات  استخدام  أن  التأكيد على  فيجب 

ة بالتشعيع وتشابه تلك التي تحدث من  وكيمائية في االغذية ولكنها تغيرات صغيرة وغير خاص
التي  الدول  أن  ورغم   . األخرى  الحفظ  مثل طرق  الغذاء  على  تجري  التي  المختلفة  المعامالت 
أو  إيجاد وسائل  أن  اال  المشععة  األغذية  الكشف عن  بطرق  تطالب  األغذية ال  بتشعيع  تسمح 

الجرع لتحديد  مفيدًا  يكون  ربما  المشععة  األغذية  عن  للكشف  معامالت  طرق  في  المستخدمة  ة 
األغذية ، كما أنه يعد أمرًا مرغوبًا للمستهلك والجهات الرقابية وللمصنعين اللذين يستخدمون هذه  

في الدول التي تسمح لذلك تباع بأسعار أعلى من نظيراتها غير    ةالتقنية ، إذ أن األغذية المشعع
مونيال وزيادة فترة صالحيتها أو عدم  المشععة وهي عادة تتميز بصفات جيدة مثل خلوها من السال

المستهلك   خداع  التجار  يحاول  وقد  والبطاطس  والثوم  البصل  مثل  منتجات  في  اإلنبات  ظهور 



 

 

ويدعی أنها عوملت بالتشعيع . وهناك عدة طرق مختلفة للكشف عن    بعرض أغذية غير مشععة
 كيمائية والطرق الحيوية األغذية المشععة تشمل الطرق الفيزيائية وطرق تعتمد على الخواص ال
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الدواجن ويقصد بها الطيور االليفة التي تربى لغرض االستهالك البشري وتشمل الدجاج والرومي 
 البط الوز والحمام وما شابه ذلك . 

تعد لحوم الدواجن من ارخص انواع اللحم وذات قيمة غذائية عالية اذا ما قورنت باللحوم الحمراء 
لألبقار واالغنام ويعتبر دجاج اللحم من اكثر الطيور الداجنة شيوعا على المستوى العالمي وهي  

 ال تختلف عن بقية الطيور في طريقة تجهيزها   

لتسويق يتم نقلها من حقول التسمين الى المجازر االلية  وعند بلوغ دجاج اللحم العمر المناسب ل
 للدواجن اذ تعتمد الخطوات التالية لتجهيز الدواجن. 

 اوال: امساك الطيور وتحميلها



 

 

يتم شحن دجاج اللحم في الصباح الباكر ونحذر من اجراء هذه العملية خالل فترة الظهيرة لتفادي 
 لحرارة العالية وتأثيرها خاصة في فصل الصيف نفوق اعداد كبيرة من الطيور بسبب درجات ا

ثانيا: ترفع المعالف والمناهل وقت االمساك لكي ال تصطدم بها الطيور ولذلك تعد فترة تصويم  
 للطيور قبل الذبح وهي فترة ال تقل عن اربعة ساعات 

العملية م لما يصاحب  للهواء خالل عملية االمساك نظرا  الشافطة  المراوح  اثارة  ثالثا: تشغيل  ن 
 للغبار 

ال  الطيور  الن  خضراء  او  زرقاء  بمصابيح  المصابيح  استبدال  او  االضاءة  تخفيض  رابعا: 
 تستطيع الرؤية بهذه االلوان  

(   3-2خامسا: ندفع الطيور الى الربع االخير من القاعة وتحتجز بقواطع خشب يدخل للقاعة )
 زيد عدد الطيور لكل عامل عن عمال المساك الطيور ويفضل ان تمسك من االرجل وان ال ي

 طير لكل يد. 4-5

 

 

 سادسا : يمكن اجراء الفحص الطبي قبل الذبح خالل هذه الفترة  

 15-10سابعا : يتم نقل الطيور الى اقفاص خاصة للنقل سعة القفص الواحد ))  كما 

 يجب ترك مسافات للتهوية بين االقفاص داخل الشاحنة. 

ألي سبب خاصة وقت الظهيرة صيفا وعند الضرورة يجب ان  ثامنا: يحذر توقف عربات النقل  
توقف العربات تحت مظالت في الظل وعند وصول العربات الى المجزرة وتأخير عملية تفريغ  
العربة يجب تهيئة مسقفات  مفتوحة الجوانب او مفتوحة من جانب واحد ومجهزة بساحبات هواء 

 للطيور ولحين موعد تفريغ الحمولة . قوية من الجانب االخر لتوفير التهوية الالزمة

 فحص قبل الذبح



 

 

يصل الدجاج الى المجازر في اقفاص خاصة اذ يتم التفريغ مباشرة او بصورة غير مباشرة ففي  
الحالة المباشرة تحمل االقفاص الى خطوط السير المتحركة لتفرغ في المكان المخصص لها ويتم  

كالليب خاصة في سلسلة متحركة وتعلق من منطقة االرجل  تعليق الدجاج من االرجل بواسطة  
واخر   كالب  بين  المسافة  وتكون  االسفل  نحو  الراس  يتدلى  قبل   15بحيث  الفحص  ويتم  سم 

 وصول الدجاج الى مكان الصعق.

اما الحالة غير المباشرة تتم من خالل تفريغ صناديق الدجاج في قاعات ذات اضاءة جيدة ويتم  
تجوال بين الدجاج ويتم اخذ عينات عشوائية للتأكد من درجة الحرارة وعدم  الفحص من خالل ال

قرار   فيعتمد  بيطرية  صحية  شهادة  توفر  عدم  حالة  وفي  للدجاج  العامة  والحالة  الجلد  جفاف 
الشائعة   باألمراض  المسبقة  والمعرفة  المتيسرة  والمعلومات  وخبراته  مشاهداته  على  الفاحص 

 المشكوك بها في اقفاص خاصة لغرض الفحص الدقيق .بالمنطقة ويتم عزل الطيور 

يتم تجويع الدجاج  قبل الذبح مع تناول الماء ليزيد من فترة صمود الدجاج مما يجعل طعمه اكثر 
الى   الممتلئة  االمعاء  من  الجراثيم  لمرور  مقاومة  اكثر  تكون  الفارغة  االمعاء  ان  اذ  استساغه 

 التجويف البطني. 

 

 حص قبل الذبح الى :وتصنف الطيور في الف

 دجاج صالح للذبح -
 -دجاج غير صالح للذبح ويشمل :-
 الدجاج المريض او الحالة غير قابلة للشفاء  -ا

 الحاالت التي يمكن عالجها وترسل خارج المجزرة للعالج -ب 
انها    -ج تعامل  اذ  جيدة  البدنية  العامة  حالتها  لكن  موضعية  مرضية  بحاالت  مصاب  دجاج 

 مشكوك بها 
 االت يعتمد الحكم عليها على نتائج الفحص بعد الذبح وال تصل الى درجة االتالف.ح -د 

وبصورة عامة تعزل عدد من الطيور في هذا الفحص خاصة حاالت االمراض التنفسية او الجروح  
 او الهزل وحاالت االفتراس وامراض سوء التغذية.



 

 

 ذبح الدجاج:
المتحركة من خالل فتحة خاصة الى مكان الصعق والذبح يمرر الدجاج المعلق بواسطة السلسلة  

 وهي في حالة هدوء نسبي كما كانت عليه في بداية عملية التعليق 
 ان الغرض من صعق الدجاج هو منع الحركة غير الضرورية واحداث نزيف جيد.

المكهربة او عن طريق   او االسالك  بالصفائح  المتدلية  الرؤوس  احتكاك  الصعق عن طريق  يتم 
( مكهرب  مائي  بحمام  لصعق    70-50مرورها  مكهربة  سكاكين  استعمال  بواسطة  او  فولت( 

ثوان  يحصل نزف الدجاج من خالل قطع    10الطيور اثناء عملية النزف اذ يفقد الوعي خالل  
القطع   يحصل  اذ  الرقبة  منطقة  حول  عرضي  قطع  الهوائية  والقصبة  والمرئي  والشرايين  االوردة 

عادية يدويا مع ذكر اسم )هللا تعالى ( اثناء الذبح او يتم بواسطة جهاز الذبح  بواسطة السكاكين ال
 بواسطة سكين خاصة على شكل قرص كهربائي دوار. اآللي

اللحم لمدة    40-30يحدث النزف بعد عملية الذبح بسرعة فائقة خالل)   ثانية ( اذ ينزف دجاج 
 دقيقة.  2دقيقة( ال تمام النزف ويستغرق النزف في الرومي  1-5)

يتم نزف    2-1%( من وزن الدجاج الحي الذي وزنه  7.3-11.6*يشكل الدم ) كليوغرام حيث 
 %( من الدم الكلي. 35-50كمية من  الدم تشكل )

 
   Post mortem ierspection    فحص بعد الذبح

 فحص الذبيحة -1 
 فحص االحشاء -2
 الفحص النهائي  -3
 

بعد ازالة الريش لمالحظة المظهر العام للذبيحة ليتم  فحص الذبيحة : يتم فحص الذبيحة  -اوال  
الجروح   وحاالت  االحتقان  حاالت  او  النزف  اكتمال  وعدم  الهزال  حاالت  تشخيص  خالله  من 

 السطحية اذ تعزل هذه الحاالت قبل دخول الذبائح الى قسم التنظيف في المجزرة. 
 عالمات النزف الجيد في الدجاج 

 عدم احتقان اوعية الرقبة وعدم تلونها سواء باللون المزرق او المخضر-1
 عدم تواجد النزف في اصل نزع الريش خاصة في الجناح والفخذ -2



 

 

 يعمل النزف الجيد على تحسسين مظهر الذبيحة ويحافظ على بياض اللحم -3
 

المكان  يتم فحص    -فحص االحشاء :    -ثانيا  اذ يجهز  المخرج    المتدلية من فتحة   االحشاء 
المناطق   ازالة  في  الفاحص  على مساعدة  والعمل  المرفوض  الدجاج  لجمع  كاف وعربات  بضوء 

 المصابة موضعيا 
الفحص باليد اليمنى : يمرر الفاحص يده اليمنى على ارجل الذبائح لتقييم حالة العظام ثم يفتح  -أ

لمشاهدة   البطني  الخارجي التجويف  السطح  لفحص  الذبيحة  تدار  ثم  للذبيحة  الداخلي  السطح 
مرضية وكذلك تعين درجة السمط ونالحظ مكان قطع االرجل عند   ة والراس لمالحظة اي عالم

 العرقوب قبل غسلها لتعيين حاالت االلتهاب الغشاء الزليلي المعدي 
قوامه ثم يمسك الطحال بين  باليد اليسرى : يمرر الفاحص يده اليسرى على الكبد لمالحظة  -ب 

 االبهام والسبابة الختبار قوامه او وجود افات به 
 الفحص النهائي  -ثالثا: 

بعد غسل التجويف البطني وازالة االحشاء تكون المرحلة االخيرة من الفحص وتالحظ فيها الحالة  
 العامة للذبيحة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس الصحية المطلوبة 

 
 وث ذبائح الدواجنمصادر تل

الطيور غير النظيفة والتي يعلق بأقدامها وريشها القاذورات   -درجة نظافة الطيور قبل الذبح :-1
 وفضالت الفرشة تزيد من فرص التلوث

طريقة الذبح وكمية الدم المتبقية داخل الذبيحة : كلما زادت كمية الدم داخل الذبيحة اي عدم  -2
 عرض الذبيحة للتلف السريع كفاءة عملية النزف زادت فرص ت

السمط  -3 عملية  في  المستخدم  الماء  نظافة  مدى  ان   : المستخدم  الماء  ونظافة  السمط  عملية 
ودرجة حرارته من العوامل المؤثرة في زيادة نسبة التلوث للذبائح اذ يسهل في ادخال اعداد كبيرة  

لية التلوث ويزيد من الحمل  من الجراثيم على اسطح الذبائح وعدم تجديد ماء السمط يرفع احتما
 الميكروبي للماء ثم الذبيحة. 

م  63*درجة ماء السمط العالية قد تسبب تهتك الجلد للذبيحة ويعرضها للتلف فعند درجة حرارة  
ولمدة دقيقتين للسمط الشديد قد يسبب تهتك الجلد وتعريض الذبيحة للتلوث الميكروبي بنسبه اكبر  



 

 

ولمدة دقيقتين يكون سطح الجلد   35عند درجة حرارته منخفضة في حين عندما يكون ماء السمط  
 في وضع طبيعي بعيدا عن التلف لسطحه تكون حالة التلوث اقل . 

بالجلد -4 تهتك  او  الريش بصورة جيدة دون حدوث تسلخات  اتمام عملية نزع  الريش : ان  نزع 
والت الخزن  اطول في  لفترة  للذبيحة  الصمود  وقابلية  الخزن  فترة  كغطاء يجعل  يعمل  انه  اذ  جميد 

 واقي ضد التعرض للهجوم الميكروبي وبذلك تطول الفترة الخزنية الصحية للمنتوج .
نزع االحشاء الداخلية: ان نزع االحشاء الداخلية بصورة جيدة دون حدوث خطأ في تلك العملية  -5

خ ذبائح  على  الحصول  في  يساهم  الذبيحة  في جوف  الداخلية  االحشاء  تمزق  عدم  من  اي  الية 
التلوث والعكس صحيح مما يوجب الحذر لمنع هذا التلوث بمحتويات القانصة والحوصلة والمرارة 

 واالمعاء
العمال والمشتغلين في المجزرة: ان سالمة العمال في المجزرة صحيا له اثر مهم في سالمة  -6

يد الذبائح الى درجة  الذبائح وسالمة المنتوج صحيا كذلك طرق التبريد الالزمة والسريعة فعند تبر 
 (دقيقة بعج الذبح سوف يقلل الحمل الجرثومي. 40-30م خالل)  4حرارة  

 حفظ لحوم الدواجن 
كبيرة   بدرجة  الميكروبية  الملوثات  الى  لها  تجرى  التي  والمعامالت  الذبح  اثناء  الدواجن  تتعرض 

نسبة عالية من    اضافة الى ان الدواجن تحتوي على نسبة رطوبة عالية والياف مرنة وشحوم ذات 
الالزمة  الحفظ  اجراءات  تتخذ  لم  اذا  بسرعة  التفسخ  الى  يعرضها  مما  المشبعة  غير  االحماض 

 بسرعة . 
وتعتمد فترة خزن الدجاج على درجة حرارة الخزن والحالة الصحية للحوم الدجاج المنتج مثال على  

م اما الدجاج المنتج  2ساعة عند درجة حرارة    24ذلك ال يمكن خزن ذبائح الدجاج ال كثر من  
م(  فانه يصمد لفترة تصل الى  -18-10-تحت ظروف صحية جيدة وخزن عند درجة حرارة)  

شهر قبل ان يبدا تغير الطعم واللون وخاصة في الدهن وعلى ذلك تلجا بعض المجازر الى    12
زن اذ % من وزن الجسم في الكتف او الفخذ ال طالة فترة الخ5اضافة مادة بولي فوسفات بنسبة  

كذلك   بالماء  لالحتفاظ  اللحم  قابلية  من  تزيد  كما  واالكسدة  التزنخ  تأخير  على  المادة  هذه  تعمل 
القوام لعدم انكماش االنسجة ويقتصر  العمر التخزيني للحوم الرومي واالوز والبط عنه   تحسس 

عة  ويرجع هذا في لحوم الدواجن عند افتقارها الى التعبئة الجيدة وتخزينها عند درجات حرارة مرتف
 الى ضعف ثبات مكونات الدهون في الرومي واالوز والبط عنه في الدواجن.



 

 

–حروق التجميد  –التغيرات االساسية التي تحدث اثناء حفظ اللحوم متعددة واهمها النمو الفطري  
 التحليل البكتيري وزناخة الدهن. 

 
 التغيرات المحتملة في جودة لحوم الدواجن المجمدة

 تغيرات في المظهر العام قد تحدث تغيرات بالمظهر العام للحوم الدواجن المجمدة ومن اهمها:- 

 تلون غير طبيعي -أ

 السائل المتقاطر  -ب 

تكدس الثلج داخل االكياس التي لم تنطبق على جسم الدواجن التي بداخلها اي ان  االكياس  -ج
 اكبر من الذبيحة  

 تلون الدواجن المجمدة بالوان غير طبيعية      

السيئ -1 النزف  نتيجة  المبردة  غير  او  جيدا  المسمنة  غير  للدواجن  الخارجي  السطح  احمرار 
 والرديء  

ذب-2 جلد  على  بنية  )البشرة بقع  االدمة  قطع  بعد  اللمف  خروج  نتيجة  المبردة  الدواجن  ائح 
 الخارجية( 

غمقان السطح الخارجي وهو يحدث في ذبائح الدواجن المبردة والمتجمدة او قد يحدث بسبب  -3
 الرطوبة المفقودة او تركيب بلورات الثلج الموجودة في طبقات السطح الخارجية  

عيوب  -4 اغلب  وتمثل  التجميد  للذبيحة  حروق  العام  المظهر  تمس  وهي  المجمدة   الدواجن 
تأثيرها على جودة  المجمدة مما يسبب ظهور بقع رمادية صفراء وقد تتطور هذه البقع لينعكس 

لطهي ويمكن  اللحوم نفسها بشكل روائح ونكهة غير طبيعية وجفاف اللحوم وعسر مضغها بعد ا
 -الظاهرة بما يلي: هذه معالجة

لمراد تجميدها في عبوات تنطبق على جسم الذبائح تماما ومصنوعة من مادة تعبئة الدواجن ا-أ
 غير منفذة للماء



 

 

 ة  لمجمدة يجب ان تكون منخفضة وثابتدرجة حرارة تخزين الدواجن ا-ب 

 يجب ان تكون الرطوبة النسبية لحجرات تخزين الدواجن المجمدة اعلى ما يمكن. -ج

واجن الصغيرة التي يتم تطريتها غالبا مايظهر بعظام  غمقان العظام )تلون العظام( :لحوم الد -5
واالنسجة المجاورة لون بنفسجي والذي يتحول الى لون بني عند الطهي والذي يحصل هو تحرر  
الهيموغلوبين من خالل نخاع العظم اثناء عمليتي التجميد والتطرية حيث يتفكك التركيب العظمي  

ال الهيموغلوبين  الى هجرة طبقة  يؤدي  والتي  مما  المجاورة  واالنسجة  للعظم  الخارجي  السطح  ى 
ميت  الى  الهيموغلوبين  يتحول  نكهة  اعند طهيها  ذلك على  يؤثر  ان  دون  بني(  )لون  هيموغلوبين 

 ورائحة اللحوم. 

تجميد   ان  وجد  الظاهرة  هذه  لون    السريعولمعالجة  تحول  من  يحد  السائل  النتروجين  باستخدام 
 العظام الى اللون الداكن.

 تنشأ رائحة ونكهة غير طبيعية للحوم الدواجن المجمدة بسبب االتي : قد 

بودرة  -1 من  اساسا  والمشتقة  مشبعة  غير  كليسريدات  على  مباشرة  ذبحها  قبل  الدواجن  تغذية 
 السمك. 

 تاخير تجويف الدواجن بعد ذبحها كذلك تأخير التبريد -2

 لسوء ظروف التخزين والتبريد  أوليفساد ميكروبي  -3

الدهون في لحوم الدواجن المجمدة بسبب درجة الحرارة المرتفعة او بسبب طول   تزنخر  تطو -4
 مدة التخزين او افتقارها الى التعبئة الجيدة او حدوث حروق تجميد مكثفة. 
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 صحة لحوم االسماك

السكان تعاني معظم دول العالم النامية من ازمة في توفير البروتين الحيواني نتيجة ازدياد اعداد 

لذا توجهت معظم الدول للبحث عن مصادر إلنتاج المواد الغذائية الغنية بالبروتين فكان مبتغاها 

 في مياه البحار والمحيطات وما تحتويه من احياء مائية خاصة االسماك.

وتعد لحوم االسماك من المواد الغذائية ذات القيمة الغذائية العالية بالبروتين واالحماض االمينية 

افة الى ما تحتويه زيوتها من االحماض الدهنية المشبعة وغير المشبعة وكذلك الفيتامينات اض

واالمالح المعدنية اضافة الى استخدام احشائها واالجزاء غير الصالحة لالستهالك البشري 

 كأعالف حيوانية او اسمدة نباتية كما تدخل في الصناعات الدوائية.

ا بسبب خاصية تركيبها الكيمياوي مما يوجب االهتمام بها من تتميز لحوم االسماك بسرعة تلفه

 وقت صيدها ولغاية وصولها الى المستهلك لمنع اسباب التلف والحفاظ على قيمتها الغذائية.

 القيمة الغذائية للحوم االسماك:

تناولت الدراسات العلمية تعين عناصر اللحم الغذائية من بروتين ودهن وامالح ورطوبة ومواد 

شوية ومقارنة تلك النسب بين االنواع المختلفة من االسماك لتحديد الجيدة منها غذائيا كمصدر ن

 للغذاء البشري او كمصدر بروتيني بديل.

% من وزنها وبذلك تتفوق على حيوانات 60-50وجد ان  نسبة اللحم الصافي في االسماك يشكل 

كبير مكونات لحوم حيوانات المزرعة  اللحم االخرى ويتشابه التركيب الكيميائي لألسماك لحد

%( والدهن  24-15( والبروتين )%80-66وتتراوح المكونات االساسية لألسماك من الرطوبة )

 %( .  2- 0.8%(  والمعادن) 0.1-22



 

تصنف لحوم االسماك على انها من اللحوم البيضاء الغنية بالحوامض األمينية الضرورية لجسم 

, الصوديوم , كلور , هضمها  وغناها بالمعادن الكثيرة من كبريت االنسان اضافة الى سهولة 

, فيتامين , البايروكسين , الريبوفالفين , الثايمين , المغنسيوم , الكالسيوم , الفسفور , البوتاسيوم 

 الفوليك والكولين., حامض البايونتيك , النياسين 

السماك على شكل طبقات خفيفة يكون الدهن نسبة مهمة من وزن السمكة وتكون الشحوم في ا

تحت الجلد او بين االلياف العضلية كما تتجمع نسبة عالية من الدهون في الكبد او حول االحشاء 

كما تتشابه لحوم االسماك مع بقية اللحوم باحتوائها على نسبة قليلة من الكربوهيدرات ماعدا 

 (.%1.5بيان )( والرو%3المحار الذي يحتوي نسبة عالية من الكربوهيدرات )

تتعرض االسماك الى كثير من الملوثات الكيمياوية من خالل تواجدها في البيئة المائية اذ يصل 

الكثير من المخلفات الصناعية والمنزلية ومخلفات المستشفيات والمعامل الكيمياوية والمبيدات 

الصيد وما تتعرض له  الحشرية والهواء واالسمدة التي تقلل من قيمتها الغذائية كذلك فان عمليات

 االسماك من ملوثات جرثومية خالل العمل والنقل تسبب تلف االسماك.

 مصادر تلوث االسماك

 المياه-1

 ادوات الصيد-2

 الصيادوون-3

 تسويق االسماك -4

 طرق الحفظ والخزن -5

 الطيور والحشرات  -6

المتعدد المصادر الذي يصيب المياه تلعب المياه دور مهم في تلوث االسماك وبسبب التلوث  -اوال

المياه من ملوثات صناعية وكيمياوية ومخلفات المجازر والمستشفيات وجثث الحيوانات النافقة 

والمدفونة بالقرب من مجاري االنهار والجداول مما يلوث مياه االنهار وانعكاس ذلك على حالة 

 االسماك الصحية.

راكب او االحواض التي تخزن فيها االسماك اذ ادوات الصيد: وتشمل الشباك وارضية الم -ثانيا

تتلوث هذه االدوات خالل استعمالها في الصيد دون ان يتم غسلها وتنظيفها او تعقيمها بصورة 

مستمرة للتخلص من االحياء المجهرية العالقة من خالل رحلة صيد سابقة ولوحظ عمليا وجود 

 لفترة طويلة على سطح مراكب الصيد. زيادة كبيرة في الحمل الجرثومي لألسماك التي تترك

الصيادون: يشكل الصيادون مصدر مهم للتلوث في االسماك فقد يحدث ان يكون الصيادون -ثالثا

والبائعون حاملين لكثير من الجراثيم المرضية خاصة المكورات العنقودية الذهبية والسالمونيال 

 والشيكيال وغيرها .



 

النامية تسوق االسماك بطرق بدائية غير صحية اذ تعرض تسويق االسماك :معظم الدول -رابعا

االسماك بشكل مكشوف مما يعرضها للتلوث الهوائي كذلك قيام البائعين بتنظيف االسماك ونزع 

احشائها بالقرب من االسماك االخرى مما يؤدي الى اختالطها بمحتويات االمعاء الملوثة او قد 

يحصل له تغير او تبديل مستمر مما ينقل التلوث من  توضع االسماك في احواض ماء راكد اي لم

 سمكة ملوثة الى مجموعة سليمة.

خامسا: طرق الحفظ والخزن: تتعرض االسماك اثناء حفظها الى الملوثات كما تضيف اماكن 

الخزن خاصة التي ال تتوفر فيها شروط الصحة العامة  كثيرا من الملوثات الجرثومية سواء من 

 نقل االسماك اومن االشخاص القائمين بالعمل . سطوحها او اثناء

الطيور و الحشرات: تساهم الطيور بالتلوث من خالل تجمعها قرب االسماك المصطاده -سادسا

على سطح المراكب  والسفن اذ تحاول تلك الطيور تناول االسماك او مخلفاتها مما يضيف الكثير 

م التي تتواجد على اجسامها.اما الحشرات فهي من الجراثيم من خالل التبرز او من خالل الجراثي

 حامل للجراثيم ووجودها بالقرب من االسماك المصطادة يساهم في عمليات التلوث .

 انواع واعداد الجراثيم او االحياء المجهرية في االسماك

تختلف انواع الجراثيم المتواجدة في االغذية في مابينها حسب الظروف البيئية التي تستطيع 

 يش والتكاثر فيها.الع

وجد ان مجاميع االحياء المجهرية الشائعة والمعزولة من الخياشم او من الطبقة السطحية اللزجة 

اذ تشكل ما الموركسيال او من االسينيتوبكتر في االسماك المبردة هي من اجناس الزوائفو

اجناس  % من االحياء المجهرية المعزولة اما المجاميع السائدة فكانت من60مجموعة 

% اما باقي االجناس فكانت من 2والسارسيتيا والتي شكلت نسبة  وموالفالفوبكتريم الكوراينكتر

 الكاليجينس والعصيات.

تحمل اسماك المياه العذبة عموما الجراثيم التي تتواجد في مياها وهي تختلف عن الجراثيم 

يمكنها ان تحمل الجراثيم المحبة على اسماك المياه المالحة اذ   Hallabacteriaالمتواجدة  

 للملوحة مثل

كما تعمل الخمائر والفطريات على فساد االسماك كذلك نجد لفصل السنة وموقع صيد االسماك  

دور مهم في تحديد انواع الجراثيم التي يمكن عزلها فقد لوحظ تواجد قسم منها في فصول 

ع كما يمكن عزل الجراثيم المرضية محدودة من السنه وبصورة مرتفعة في فصلي الصيف والربي

من المياه القريبة من مصادر التلوث بالبراز اما بخصوص اعداد الجراثيم المتوقع تواجدها على 

جسم السمكة فقد لوحظ تركز االعداد الجرثومية في الجلد والخياشيم واالمعاء فقد وجد ان العدد 

 سم( 201-710غم( وعلى الجلد)  310-610الجرثومي في الخياشم هو) 

/مل ( من محتويات االمعاء علما ان نسبة االختالف تعتمد على درجة  310-810وفي االمعاء) 

التلوث ونوع السمك اذ ان االسماك البحرية يكون فيها الحمل الجرثومي اقل عدد مما هو عليه 

كما لوحظ ان  مقارنة باالسماك النهرية بسبب محدودية الجراثيم التي يمكنها النمو بوجود االمالح

المعامالت التي تجرى على االسماك وطرق الحفظ تؤثر على اعداد الجراثيم وانواعها فقد وجد 



 

ان عملية غسل السمك او ازالة الراس يمكن ان يختزل نسبة عالية من التلوث الجرثومي وكما 

 لوحظ ان للتجميد دور هم في الحد من اعداد الجراثيم الملوث على االسماك .

 السماكفساد ا

ان جسم السمكة يشبه الى حد ما انبوبا مجوفا له سطحان داخلي واالخر خارجي فالسطح الداخلي 

يتمثل بالفم والخياشم والمعدة واالمعاء اما السطح الخارجي يتمثل بالجلد والقشور وعندما تكون 

 السمكة على قيد الحياة يكون كال السطحين فعالين فسلجيا بصورة جيدة .

ح الداخلي بتحويل المواد التي يتناولها االسماك الى مواد مذابة والتي تمتص من خالل يقوم السط

االمعاء ثم الى الدم ومن ثم الى انسجة الجسم المختلفة كما هو في باقي الحيوانات اما السطح 

 الخارجي متمثال بالجلد فنالحظ ان النشاط الفسلجي له اهمية كبيرة الحتوائه على اعداد كبيرة من

الغدد التي تفرز مواد شبيه بالمخاط تنتشر عليه مكونه سطحا لزجا شديد الرطوبة ومتماسك 

بحيث ال يمكن ازالته بسهولة اال اذا تركت السمكة لبضعة ايام في الثلج تتحول هذه الطبقة الى 

 هالم يسهل فصله وازالته بالماء.

اثيم المسببة  للفساد وفي االسماك ان هذه المادة اللزجة تعتبر ذات اهمية كبيرة لحيوية الجر

 لسببين مهمين هما:

عند تلوث سطح السمكة بالجراثيم فسوف تكون هذه الجراثيم مغمورة في هذه المادة اللزجة -1

 مما يصعب ازالتها وبذلك تهيأ مجاال بيئيا جيدا يحافظ على الجراثيم المفسدة.

ان هذه المادة اللزجة هي بيئة خصبة لنمو وتكاثر الجراثيم بسبب مكوناتها الكيميائية فهي اي -2

 فأي المادة اللزجة تتألف من 

 مركبات متعددة السكريات-

 احماض امينية حرة-

 اوكسيد ثالثي مثيل االمين-

 مشتقات البايرودين.-

كون رائحة كريهة يمكنها النفاذ الى وعند تحطم هذه المركبات خاصة الحوامض االمينية سوف تت

 اللحم المتواجد تحت الجلد واحداث الفساد.

 -العوامل المسببة للفساد في االسماك ولحومها:

نوع االسماك: االسماك تختلف في قابليتها للفساد حسب النوع والشكل معظم االسماك -1

حالة الصمل  الرمي في  المفلطحة تعتبر اسرع فساد من االسماك االنبوبية بسبب سرعة حدوث

 االسماك المفلطحة مقارنة باألنبوبية.

)في الوقت نفسه نجد نوع من االسماك المفلطحة ال تفسد بنفس السرعة بسبب انخفاض الرقم 

 مثل اسماك الهاليون 5.6الهيدروجيني في لحومها الى 



 

 كما نجد ان االسماك الدهنية وبسبب اكسدة الدهون تفسد بسرعة.

مك عند الصيد: عند تعرض االسماك لإلجهاد وبسبب طريقة الصيد الذي يتسبب حالة الس-2

بنقص الكاليكوجين في العضلة وبالتالي عدم تكون مايكفي من حامض اللبنيك وبقاء الرقم 

الهيدروجيني عالي مما يعطي مجال واسع لنمو الجراثيم وحدوث الفساد في لحوم االسماك ومن 

 االسماك المجمدة.ثم قصر العمر الخزني لتلك 

(او اكثر قليال يوقف  0درجة الحرارة :ان حفظ االسماك بعد الصيد مباشرة وعند) صفر  م-3

عمل النمو الجرثومي وكذلك االنزيمات التي تفرزها الجراثيم ويبطئ التفاعالت الكيمياوية في 

 ا.لحوم االسماك مما يبعد حدوث الفساد في لحوم االسماك ويطيل العمر الخزني له

المعامالت التي تجري على لحوم االسماك :ان تنظيف االسماك ونزع احشائها الداخلية مباشرة -4

دقيقة كذلك اجراء عمليات التدخين او التمليح او التجفيف او  15بعد الصيد ثم التبريد خالل 

ويزيد التجميد والتي تعمل على عرقلة  نمو الجراثيم ومنع عمل االنزيمات يؤخر حدوث الفساد 

 من العمر الخزني لفترة اطول وبنوعية افضل.

  الصمل الرمي: هو عبارة عن تقلص العضالت بنوعيها المخطط واالملس والذي يحدث

 بعد الموت ويؤدي الى تيبس العضالت المخططة.

الرمي في جسم السمكة  الصمل بعد حدوث -الفعالية الجرثومية والحمل الجرثومي ونوعه:-5

 ن داخل الخاليا والياف اللحم مكونه وسط جيد لنمو الجراثيم .تتحرر السوائل م

واذ ان الجراثيم واالحياء المجهرية تتواجد على الهالم الذي يغطي السطح الخارجي لجسم 

السمكة وفي الخياشيم والقناة المعوية ولما كانت جراثيم السطح الخارجي اكثر قربا من اللحم 

السطح الداخلي )االمعاء( فان لحم السمكة القريب من السطح  مقارنة بالجراثيم التي تتواجد في

الخارجي يهاجم بالجراثيم المفسدة اسرع او قبل السطح الداخلي الن الجلد يكون بتماس بكميات 

 اللحم الكبيرة من جسم السمكة .

في ان االحشاء الداخلية من المعدة واالمعاء الممتلئتين بالمواد البرازية الشبه سائلة خاصة 

االسماك ذي التغذية الجيدة تساهم في تلوث السطح الخارجي فعند وجود ضغط حتى لو كان 

خفيف على جسم السمك يؤدي الى خروج المواد البرازية الملوثة باألحياء المجهرية من فتحة 

المخرج  ذلك لعدم وجود الفضالت التي تحكم سد هذه الفتحة بصورة جيدة مما يلوث السطح 

 اللحم الكبيرة قرب الذيل   بجانب  فتحتة المخرج.خاصة مقاطع 

ان الروائح الكريهة للبراز سوف تنفذ من خالل الجلد الى لحم السمك اضافة الى جراثيم التي 

تخترق الجلد بعد موت السمكة وصوال الى اللحم ان الوقت الالزم لوصول الجراثيم الى اللحم 

ظروف الخزن مما يوجب االسراع في ازالة غير معروف قد يحتاج عدة ايام وهذا حسب 

االحشاء الداخلية من السمكة كما ان الخياشم الرخوة الغنية بالدم تعد مكانا جيدا لنمو الجراثيم 

وحدوث الروائح الكريهة وتغير لون المادة اللزجة ومن ثم رداءة نوعية السمك وقد لوحظ ان 

يسرع من عملية الفساد   BacterAcinetoالزوائف تواجد اعداد كبيرة من الجراثيم من جنس

 لنشاطها في تحليل بروتين ودهن السمك كذلك جراثيم



 

% من العدد البكتيري في السمك الفاسد وبصورة عامة نلخص ان 75اللتان تشكالن اكثر من  

سرعة التلف الجرثومي تعتمد على الحمل الجرثومي وكمية االنزيمات المحطمة المنتجة من قبل 

 وكذلك على سرعة نمو الجراثيم ذاتها .الجراثيم 

التحلل الذاتي : ان لحوم االسماك ذات مستوى رطوبة عالية وليونة االنسجة المكونة لجسم -6

السمكة ولكون لحومها اقل حامضية من بقية انواع اللحوم مما يساهم في الفعالية الجرثومية 

غير البروتينية  ةبات النتروجينوزيادة فعالية انزيمات التحلل ومنها حصول انحالل المرك

 ATP-ADP-AMP  مثل  ()النيوكليتيدات

وتكوين الهايبوزنثين او انحالل االوكسيد مثيل امين الثالثي في االيام االولى من موت السمكة 

 مكونة رائحة كريهة يمكنها النفاذ الى اللحم المتواجد تحت الجلد .

ر المشبعة مع االوكسجين وهذا التفاعل هو اكسدة الدهون : هو تفاعل مكونات الدهن غي-7

والتزنخ مصطلح يطلق على الدهون والزيوت التي  .المسؤول عن تطور رائحة ونكهة التزنخ

تغيرت صفاتها الفيزياوية وتغير طعمها ورائحتها اذ ان لحوم االسماك تحوي الكثير من 

 .  االحماض الدهنية غير المشبعة فمن السهل تعرضها الى التزنخ

ان الدهون في انسجة الحيوانات تكون محمية من هذا التفاعل بسبب وجود مضادات االكسدة 

الطبيعية ومن المالحظ ان عدد البكتريا يقل كلما ازداد تزنخ الدهون ذلك الن االحماض الدهنية 

المتحررة تكون مثبطة لعدد منها كما البيروكسيدات التي تنتج خالل اكسدة االحماض الدهنية غير 

Pseudomonas  و Bacillus وGram nagtive  المشبعة تكون سامه للجراثيم ومنها 

 ادلة وعالمات فساد االسماك

هناك عدد من االختبارات لتحديد صالحية ونوعية لحوم االسماك لالستهالك البشري من عدمه 

 وهي 

 الفحوصات الحسيه-1

 الفحوصات الجرثومية-2

 الفحوصات الكيميائية-3

 الفيزياوية الفحوصات-4

 اوال: الفحوصات الحسية :

يمكن االستدالل على فساد االسماك من خالل تعاقب التغيرات الخارجية في السمكة اذ تفسد حتى 

تصبح متفسخة من خالل اختفاء االلوان الزاهية المميزة للسمك الطازج اذ تبدأ باللون الشاحب ثم 

الثنيات الجلدية والخياشم ثم تغوص العينين االصفر او البني ويزداد الهالم على الجلد خاصة 

بالتدريج وتنكمش ويصبح البؤبؤ منتفخا والقرنية فاتحة وتصبح الخياشم وردية فاتحة ثم صفراء 

 رمادية اللون.



 

تظهر نعومة اللحم بحيث نالحظ نضح السوائل  بالضغط  ويصبح قابل لالنبعاج للداخل عند 

بسهولة بمحاذاة السلسلة الفقرية ويظهر لون بني محمر الضغط عليه باألصبع ويمكن سلخ اللحم 

من ناحية الذيل نتيجة تأكسد صبغة الهيموغلوبين ونالحظ تعاقب الروائح ففي البداية تكون 

من رائحة الحشائش البحرية ثم رائحة حلوة مرطبة ثم رائحة سمك فاقد TMA الرائحة قريبة 

 للنظارة بسبب تكون  

ة االمونيا واخيرا التفسخ نتيجة تكون كبريتيد الهيدروجين واالندول وقد تراي مثيل امين ثم رائح

تظهر روائح التزنخ على االسماك الدهنية  لذلك نجد بعض باعة االسماك يقوم بالغش التجاري 

من خالل اخفاء عالمات الفساد بنزع العينين او صبغ الخياشم او اخفاء الروائح الكريهة من 

 ماك بالثلج او خلط السمك الطازج مع االسماك الفاسدة. خالل الخزن لتلك االس

 ( يوضح الفرق بين السمك الطازج والفاسد1جدول رقم )

 السمك الطازج السمك الفاسد

 المظهر باهت-1

 العيون غائرة-2

 الخياشم ذات لون غامق متسخ-3

 اللحم طري ورخو-4

 البطن متغيرة اللون وذات رائحة كريهة-5

 القوام الدم غامق رقيق-6

 اللحم يترك العظام بسهولة ويتفرط-7

 العمود الفقري متغير اللون مائل الى اللون الوردي-8

 عدم وجود التماسك بين القشور والجلد-9

 المظهر براق-1

 العيوان براقة ومكتملة المظهر-2

 الخياشم حمراء وبراقة اللون-3

 اللحم صلد الملمس-4

 ريهةالبطن نظيفة خالية من الروائح الك-5

 الدم طازج ذي قوام طبيعي-6

 يلتصق اللحم بالعظام اثناء الشطر-7

 )رمادي اللون( العمود الفقري لؤلؤي-8

 القشور متماسكة مع الجلد-9

 

الفحوصات الجرثومية: وهذه الفحوصات االكثر شيوعا لتحديد درجة ونوعية اللحم -ثانيا :

مهمة في قياس الناحية الصحية لالسماك  لألسماك ان استخدام العدد الكلي للجراثيم ذو قيمة

مليون  10وبحسب المواصفات البكتريولوجية العالمية يجب ان اليزيد عدد الجراثيم الكلي عن 

جرثومة /غرام والمكورات  400جرثومة /غرام واحد وان يقل عدد جراثيم البراز القولونية عن 

 جرثومة /غرام2000العنقودية الذهبية عن 

 الفحوصات الكيمياوية -ثالثا:

 وتشمل هذه الفحوصات عدد من الطرق التحليلية في تقييم جودة االسماك ونوعية لحومها وهي 

قياس تركيز مثيل االمين الثالثي: حيث يتم في هذا االختبار تحديد نوعية لحوم االسماك البحرية -أ

 يث يتم مالحظة مستوى ال   فقط ح TMA في انسجة لحوم االسماك البحرية والذي يكون بين

 ملغم/غم لحم لكي يكون اللحم مقبول للمستهلك عالميا./10-5

 Total volatile nitrogen(TVN) قياس تركيز النايتروجين الكلي المتطاير  -ب



 

وفي هذا االختبار تعتبر لحوم االسماك غير مقبولة حسب المواصفات العالمية عند احتوائها على 

 غم من لحم السمك./100ملغم/ 30-20نية الطيارة بما يزيد عن المواد النايتروجي

 TBA):قياس قيمة التزنخ بحمض الثيوباربتيوريك )-ج 

وهذا االختبار يمثل كمية المانوالديهايد الناتجة من تأكسد الشحوم واالحماض الدهنية غير 

والناتج  TBA)عل ال )المشبعة او الثيوبابيتوريك الحامضي مع المانوالديهايد وذلك من خالل تفا

صبغة حمراء ولكي يكون اللحم مقبول يجب ان ال تزيد كمية المانوالديهايد المتكونة في اللحم  هو

 ملغم/كغم شحوم السمك الطازج1عن 

يصاحب عملية الصمل الرمي تكون حامض اللبنيك اذ تعتمد  -قياس تركيز الرقم الهيدروجيني:-د

كة على كمية الكاليكوجين واالخيرة مسؤوله عن قيمة الرقم كمية الحامض المتكونه في جسم السم

المصطادة حديثا وبسهولة اي دون اجهاد عالي  الهيدروجيني النهائي في لحم السمكة فاالسماك

على السمكة تحتوي العضالت على كمية عالية من الكاليكوجين اذ تكون قيمة الرقم الهيدروجيني 

-6اللحوم قريبة من التعادل وبمرور الوقت تهبط الى PH ل لتك وبذلك نجد ان لحوم االسماك اق

 ) PH 5-8) وهذا واحد من االسباب التي تجعل لحوم االسماك حامضية.   6.2

مثيالتها من لحوم اللبائن في سرعة الفساد وعلى ذلك يمكن اعتماد قيمة الرقم اسرع من 

 يدل على عدم  6.8فعند  للحم السمك ونوعية اللحم السمكي الجيدطراوة الهيدروجيني دليل على 

 جودة لحوم االسماك المخزونه.وطراوة 

 اختبار الترسيب -ه

 اختبار التنقيط باليود-و

 اختبار االندول-ز

 اختبار االمونيا -ح

 الفحوصات الفزياوية : هناك عدة اختبارات فيزياوية تحدد نوعية او طراوة السمك ومنها  -رابعا:

السمكة الطازجة تسقط في قعر االناء اما طفو السمكة يعني انها  دخلت  اختبار الطفو حيث ان-1

مرحلة الفساد في حين نجد في بعض الحاالت طفو السمكة الطازجة وهذا يعود الى تواجد غازات 

 .في الجوف
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 صحة البيض

يعتبر البيض احد المصادر المهمة لغذاء االنسان نظرا لقيمته الغذائية العالية مقارنة باألغذية 

نسب مكوناته من البروتين والمعادن والفيتامينات اضافة الى كونه غذاء  االخرى حيث ارتفاع

 مستساغ وسهل الهضم.

كما يدخل البيض في كثير من الصناعات الغذائية والمعجنات وفي الصناعات الصيدالنية 

والتجارية واالصباغ  والصابون كما تستعمل مخلفات البيض في تحضير العلف الحيواني 

  كمصدر للكالسيوم

 ويعتبر البيض من االغذية سريعة التلف خاصة عند عدم توفر ظروف الخزن الجيدة .

 ان اهم مسببات التلف هي الظروف الجوية والبيئة المحيطة به من حرارة ورطوبة وتلوث .

ان افضل واعلى قيمة غذائية للبيض عندما يكون طازجا ثم تبدأ بعد ذلك التغييرات على مكونات 

لزمن مما يوجب الرقابة الصحية على البيض ومنتجاته لمنع اي تغير في مكونات البيضة بمرور ا

البيض سواء التي سببها كيمياوي وجرثومي لتصل الى المستهلك محتفظة بقيمتها الغذائية 

 الصحية العالية.

 Nutritive Value Of Egg  القيمة الغذائية للبيض

ان البيضة تكونت اصال إلنتاج االفراخ وبالتالي ليس بالضرورة ان تكون غذاء للبشر وهذا 

السبب في احتواء البيضة على النسب العالية من المواد الغذائية ذات النوعية الجيدة لتغذية وتقوية 

 الجنين تعد البيضة. 



 

 

المشبعة والفيتامينات مصدر غني بالبروتينات كما انها مصدر مهم لألحماض الدهنية غير -1

 .  D وبعض المعادن النادرة وهي مصدر طبيعي مهم لفيتامين  وتفتقر لحامض االسكوربيك

تحتوي اال القليل جدا من الكالسيوم )ماعدا ما هو موجود في القشرة( ان هذه القيمة الغذائية  وال

هضمها جعلته في مصاف العالية للبيض وقلة السعرات الحرارية المتولدة عنه اضافة الى سهولة 

االغذية المناسبة لالطفال والشباب في مرحلة النمو او عند اللجوء الى استخدامه في االغذية 

العالجية الموزونه يتكون بياض البيضة من االلبومين والماء اذ يحتوي البياض على 

الباقي % و41الكربوهيدرات وتكون اما حرة او متحدة وتكون الحرة على شكل كلوكوز بنسبة 

المتحد على شكل كاليكوبروتين الحاوي على المانوز والالكتوز كما يحتوي البياض على 

 الكبريت والبوتاسيوم والصوديوم والفسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد.

يشكل الصفار اكثر من ثلث الجزء الصالح لألكل من البيضة وهو يمثل ثالث ارباع القيمة 

 التي تعطيها البيضة كما يجهز معظم الدهون والحديد وفيتامين B-A ونصفالحرارية والكالسيوم 

البروتين والرايبوفالفين الموجودة في تركيب البيضة وللصفار دور مهم في القيمة الغذائية 

%  من المواد الصلبة ويعتبر الصفار المصدر االساسي 50للبيض الحتوائه على نسبة تقارب 

% من تركيبه وتختلف هذه النسبة حسب نوع الدجاج المنتج  36-32للدهون في البيض اذ تمثل 

% على شكل دهون فسفورية و  28.3% ثالثي الكليسريدات و 65.5يتكون دهن البيضة من 

% في حين تبلغ الدهون غير 37من الكوليسترول وتبلغ نسبة الدهون المشبعة في الصفار  5.2

 %.93المشبعة بنسبة 

% من تركيبة 1الكربوهيدرات حيث تبلغ نسبتها في الصفار حوالي كذلك يحتوي الصفار على 

 % 0.2ويشكل الكلوكوز منها 

% والعناصر االساسية هي الفسفور والكالسيوم 1وتبلغ نسبة العناصر غير العضوية في الصفار 

 والبوتاسيوم.

 -يحدث التدني بنوعية البيضة بسبب التغييرات التالية:

لتبخر الرطوبة من داخل البيضة ومن الممكن تحديد درجة االنكماش االنكماش ويحدث نتيجة -1

من حجم الفسحة الهوائية كلما زاد االنكماش كبر حجم الفسحة الهوائية ان سرعة حدوث 

 االنكماش تعتمد على:

 درجة حرارة الخزن -أ

 درجة الرطوبة المحيطة-ب

 سرعة التهوية-ج

 درجة التثقيب الموجودة على قشرة البيضة-د



 

 

ان درجة الحرارة المحيطة عامل مهم في حدوث االنكماش مما يوجب خزن البيضة في درجات 

حرارة التبريد فكلما زادت درجة الحرارة قلت الفترة االزمة لكي تتدنئ البيضة وتتحول من 

 اقل . الى نوعية   AA نوعيتها من درجة 

 السيولة )المائية(-2

كلما تقدم عمر البيضة وبالتالي يزداد حجم الصفار  يرتحل بعض الماء من البياض الى الصفار

مسببا الضعف او التمدد في غشاء الصفار ان تسرب الماء من البياض الى الصفار يساعد على 

اقتراب الصفار من سطح البيضة وبسبب التمدد او التمزق الذي يصيب غشاء الصفار وكلما 

يم الملوثة بسرعة وبصورة مباشرة بعد اقترب الصفار من السطح امكن تعرضه الى غزو الجراث

غم 2اختراقها للقشرة الخارجية وقد حسبت كمية الماء الممكن ان تصل للصفار فكانت بحدود 

م ان سبب حصول حالة السيولة ال يعرف 30خالل عشرة ايام عند خزن البيض في درجة حرارة 

والالليسوزايم بروتين  ينبالضبط لكن التوقعات تقول ان البياض الذي يحتوي على االفوميوس

اللذين يرتبطان مع بعضهما فعند حصول فك االرتباط بين هذين البروتينين يحدث فقد البياض 

 للماء.

 وهناك بعض الباحثين يعزي عملية فقدان الماء الى تغيير في التركيب الكيمياوي لالوفوميوسين .

لتالي يقل ارتفاعه ويزداد قطر المسافة ان البياض السميك يفقد قوامه الجيالتيني بمرور الزمن وبا

 التي يشغلها عند كسر البيضة على سطح مستوي .

كذلك يحصل خالل الخزن ترحال بعض المكونات الدهنية للصفار الى منطقة البياض فقد لوحظ 

خالل اربعة اشهر من 0,0058الى   0,0037مثال زيادة النسبة المئوية للدهن في البياض من 

عالج سطحيا بالزيوت كأحد طرق الحفظ ان فقدان الدهون من الصفار يؤثر سلبيا خزن البيض الم

 على صفاته التصنيعية.

غاز   CO2تغيرات الرقم الهيدروجيني عن طريق مسامات القشرة يتم فقد او انخفاض تركيز -3

 اوكسيد الكاربون باستمرار من خالل عملية الخزن وتقل سرعة الفقدان ببطء بتقدم عمر ثاني

البيضة الخزني ان فقدان غاز ثاني اوكسيد الكاربون هو االساس في التغير الذي يصيب االس 

الهيدروجيني لبياض البيضة اثناء عملية الخزن ان الرقم الهيدروجيني لبياض البيضة الطازجة 

بعد مرور ثالثة ايام في البيض المخزن عند درجة  9.18بينما تصل قيمته الى  7.9 -7.6هو 

م يمكن ابطاء  35-3يوم خزن عند حرارة تتراوح بين  21بعد  9.4م وتصل القيمة الى  3 حرارة

عملية التغيير في االس الهيدروجيني من خالل حفظ البيض في درجات الحرارة الواطئة او 

ظروف الخزن التي تتقدم فيها التيارات الهوائية السريعة او عند الخزن بتواجد غاز ثاني اوكسيد 

 CO2 التغييرات في االس الهيدروجيني عند خزن البيض يتواجد ومن الجدول نالحظ الكاربون

 بنسب مختلفة 

 ( يبين نسبة غاز ثاني اوكسيد الكاربون في المحيط حول البيض المخزن2جدول رقم) 

نسبة غاز ثاني اوكسيدالكاربون في المحيط حول 

 البيض المخزن
PH البيض 



 

 

0.03 9,61 

1 8,43 

3 7,99 

5 7,78 

10 7,50 

97 6,55 

بنسب  CO2  قيمة التغيرات في قيمة االس الهيدروجيني عند خزن البيض بتواجد ان نالحظ

  مختلفة

وتزداد قيمته تدريجيا لتصل الى  6.0االس الهيدروجيني لصفار البيضة الطازجة يبلغ   رابعا:

 م.37يوميا عند حرارة  18يوما او لمدة  50م ولمدة 2عند خزن البيض في درجة حرارة  6.4

خامسا: التلف الجرثومي :ان محتويات البيضة الطازجة تعد علميا خالية من الجراثيم المفسدة 

ولكن بمرور الزمن وعند عدم توفر الشروط الصحية خالل المعاملة والخزن تتعرض محتويات 

لى تلف البيضة البيضة الى الغزو الجرثومي من الخارج  مما يسبب تغيرات سلبية وهذا يؤدي ا

 وعدم صالحيتها لالستهالك البشري.

اهم الخطوات االساسية الواجب العمل بها للمحافظة على نوعية البيضة بمواصفات عالية وكما 

 يلي:

 مرات(يوميا لتفادي الكسر والبيض المتسخ  4-3التجميع المتكرر )-1

 م10جة الحرارة قبل التعبئة التبريد الجيد بعد تجميع البيض وعملية الغسل على ان تكون در-2

% هي 80-70% علما ان رطوبة 85% والتزيد عن 60رطوبة الخزن يجب ان التقل عن -3

 المثالية للخزن دون التخوف من نمو االعفان

 التعبئة الجيدة بوضع النهاية الكبيرة للبيضة الى االعلى وفي حاويات مبردة-4

لتقصير الوقت بين االنتاج واالستهالك بشرط توفير التسويق المتكرر خالل االسبوع مرتين -5

 امكانية التبريد في موضع االنتاج

 النقل بواسطة سيارات مبردة-6

م  ولفترة ال تزيد عن 13-7حسن االستخدام من قبل المستهلك للبيض بحفظ البيض في ثالجة  -7

 اسبوع.

 االحياء المجهرية في البيض

من الجراثيم من الداخل والخارج لكن سرعان ما تلوث ع توا يكون خاليا وان البيض الموض

القشرة الخارجية من خالل االعشاش والظروف المحيطة والتداول والجوع والتعبئة غير الصحية 

. 

 تحمي البيضة نفسها من التلوث او الغزو الجرثومي من خالل 



 

 

 الطبقة البروتينية الخفيفة الخارجية -1

ن الخط الدفاعي االول على الرغم من قابلية القشرة على التبادل القشرة الخارجية  وهما يمثال-2

 الغازي

االغشية الداخلية للبيضة والتي تعرقل عملية اختراق الجراثيم وعلى الرغم من هذه الخطوط -3

الثالثة فان التغيير السريع في درجات الحرارة المحيطة يسمح للجراثيم من التغلب على دفاع تلك 

التلف في البيضة ومثال على ذلك عند وضع البيض الحار في درجة حرارة االغشية واحداث 

محيط بارد فان الجراثيم سوف تنسحب الى الداخل بسبب التقلص الذي يصيب محتويات البيضة 

كذلك التغيرات التي تحدث في الغشاء خالل تقدم عمر البيضة سوف يشجع غزو ونمو الجراثيم 

مر البيضة ودرجة حرارة الخزن والرطوبة النسبية حيث تعتمد سرعة التغيرات على ع

 والمكونات الغازية للمحيط اضافة الى المانع الفيزيائي للقشرة واغشيتها.

ويعتبر صفار البيضة وسط مالئم لنمو وتكاثر االحياء المجهرية الحتوائه على العناصر 

 نعات النمو.الضرورية للنمو واالس الهيدروجيني المعتدل وعدم وجود مثبطات او ما

لذا فان تلف البيض بالجراثيم يعود باألساس الى نموها في الصفار لذلك كلما قرب الصفار من 

قشرة البيضة سرع من عملية الفساد ولسهولة وصول االحياء المجهرية بعد اختراقها للقشرة 

 واغشيتها في حين يعتبر بياض البيضة )االلبومين( وسطا غير جيد لنمو الجراثيم بسبب

 ارتفاع االس الهيدروجيني خالل فترة الخزن-1

احتواء االلبومين على المواد المثبطة لنمو الجراثيم مثل الذي يسبب تحلل جدران الخلية -2

الجرثومية خاصة جراثيم المكورات الموجبة لصبغة كرام وهي مضادة لنمو الجراثيم تسبب 

 حجزها  

ر الحديد الذي تحتاجه الجراثيم خاصة لعنص Con-Albumin احتواء البياض على مادة -3

 الزوائق اضافة الى حجزه لبعض الفيتامينات والزنك والنحاس .

اتحاد  الرايبوفالفين مع البروتينات وااليونات الموجبة  يحد من نمو بعض انواع الجراثيم -4

 التي تحتاج هذا الفيتامين للنمو

 فعالية الفطريات. يحد منوالذي يثبط من انزيم محطم البروتين الفطري وبذلك 

  Ovoiehibitor تواجد بروتين بيتا او -5

 

 العوامل التي تتحكم بفساد البيض بالجراثيم 

 سمك طبقة الكيوكتل-1

 مسامات القشرة-2

 نظافة القشرة-3



 

 

 نوع وعدد الجراثيم-4

 درجة الحرارة ونسبة الرطوبة-5

 عمر البيضة-6

 سالمة البيضة-7

 سمك طبقة الكيوكتل-اوال

الكيوكتل وهي مادة بروتينه تغطى بها قشرة البيضة وتسد المسامات  يقوم الدجاج بافراز

المتواجدة على القشرة لتمنع دخول االحياء المجهرية واالوساخ الى محتويات البيضة الداخلية 

وعند التخزين الطويل للبيض تستنشق هذه الطبقة لذلك فكلما زاد سمك هذه الطبقة منعت دخول 

ء المجهرية للبيض وعكس ذلك كلما قل سمك تلك الطبقة كانت ارق ساعد على دخول االحيا

 االحياء المجهرية وزيادة فساد البيض.

 ثانيا: مسامات القشرة

كلما زاد عدد المسامات على قشرة البيضة سعتها زادت سرعة فساد يسرع في دخول االحياء 

 المجهرية الى داخل البيضة.

 ثالثا: نظافة القشرة

لما كانت القشرة الخارجية للبيضة ملوثة ستكون جيدة لنمو االحياء المجهرية مما يزيد في تكاثر ك

 وزيادة الحمل الجرثرومي واحتمالية نفاذيتها الى داخل البيضة.

:تزداد سرعة فساد البيضة عند تواجد الجراثيم ذات النفاذية العالية  نوع وعدد الجراثيم-رابعا:

طمة للبروتين خاصة العصيات السالبة الكرام كذلك زيادة الحمل الجرثومي وكذلك الجراثيم المح

 يزيد سرعة الفساد.

:ان تجمع الرطوبة على البيض والحفظ في درجات  درجة الحرارة ونسبة الرطوبة-خامسا:

الحرارة العالية يعد عامل مهم في سرعة الفساد  ان التغيير السريع العكسي في درجات الحرارة 

لجراثيم على النفاذ داخل البيضة متخطية القشرة واغشيتها حيث ان وضع البيض الحار يساعد ا

في درجة حرارة التبريد يساعد على سحب الجراثيم الى داخل البيضة بسبب التقلص الذي يصيب 

 محتويات البيضة

بتقدم عمر البيضة بسبب حدوث تغير سلبي في اغشية القشرة مما يشجع  عمر البيضة-سادسا:

 غزو ونمو الجراثيم اضافة الى ظروف الخزن من حرارة ورطوبة.

: ان تواجد كسور او شقوق على سطح البيضة يساهم في حدوث الفساد  سالمة القشرة-سابعا:

 ودخول االحياء المجهرية للبيضة

 تواجدها على قشرة ومحتويات البيضاهم انواع الجراثيم المتوقع 



 

 

 -ان معظم الجراثيم المتوقع عزال من قشرة البيضة تكون من الموجبة الصبغة ومنها:

 المسبحيات ,المكورات العنقودية ,الزوائق, فالفوبكتريم , االيشريشيا , االيزوباكتير  وغيرها 

 اهم انواع الفساد الجرثومي في البيض

م عند توفر قشرة ملوثة غير نظيفة وكبر حجم المسامات الموجودة يحدث الفساد بفعل الجراثي

 -على القشرة ووجود رطوبة عالية وانواع هذا الفساد مايلي:

 له جراثيم الزوائق المشعة يكون لون الفساد اخضر   المسبب  Green Rot الفساد االخضر -1

مالحظته عند الفحص الضوئي المبقع للزالل يتم مالحظته بسهولة  عند كسر البيضة وال يمكن 

وقد يختلط الصفار مع البياض ويطفي اللون االخضر وقد نشم رائحة الفاكهة او الرائحة الحلوة 

 نالحظ ذلك من خالل تعريض البيض للضوء فوق البنفسجي

المسبب لهذا التبقع جراثيم االكروموباكتير وبعض  Colorless Rot الفساد وعديم اللون-2

جراثيم القولون يمكن مالحظة البقع بالفحص الضوئي للبيض في هذا الفساد يضمحل الصفار او 

 تتكون قشور بيضاء هناك رائحة غير مرغوب بها او رائحة الفاكهة .

فار يصبح مسودا او الفساد االسود :تكون البيضة معتمة عند اجراء الفحص الضوئي الن الص-3

متحطم يظهر لون البيضة والرائحة عفنة مصاحبة بتواجد غاز كبريتيد الهيدروجين وهذا يدل ان 

البيضة كانت مخزنه في ظروف حرارة عالية المسبب لهذا الفساد جراثيم االيروموناس  وعندما 

مشع او بني   يكون المسبب جراثيم الزوائق نجد رائحة اللهانة والبياض سائل له لون اخضر

 مخضر والصفار طريا مع وجود كتل سوداء.

يحدث هذا الفساد بسبب الخزن عند الحرارة العالية او يحصل في المراحل -الفساد الوردي:-4

المتقدمة من التبقع االخضر وهو غير شائع نالحظ وجود نقاط وردية في الصفار والبياض 

 الجرثومي له هي الزوائقPseudomonasالمسبب 

لفساد االحمر : وهو فساد غير شائع وعادة يكون مصاحب برائحة ضعيفة والمسبب ا-5

 .  Serratia الجرثومي له جرثومه السريشيا

الفساد الذي يحصل بفعل الفطريات :تلعب الفطريات دور مهم في حدوث الفساد في البطن -6

رطوبة مما يساعد حيث يالحظ النمو الفطري قرب الفسحة الهوائية حيث توفر االوكسجين وال

 للنمو ويقسم هذا الفساد وحسب مراحل النمو الى 

النمو االول )النمو االبتدائي الصغير( في هذا النمو تتواجد مستعمرات الفطر الصغيرة على -أ

سطح القشرة او تحت القشرة مباشرة نجد فطر البنسليوم تحت القشرة يعطي اللون االصفر او 

طر الكالدوسبوريم يعطي اللون االسود او االسود المخضر في حين ف االخضر او االزرق .

 وفطر السبوروترايكم يتميز باللون الوردي.

الفساد الفطري الخارجي : يظهر الفطر على شكل نمو زغبي يعطي القشرة الخارجية عند  -ب

 توفر الرطوبة والمسبب له فطر مثل فطر  البنسليم ,الكالدوسبوريم



 

 

النمو االخيرة( تصل الفطور الى داخل محتويات البيضة حيث يصبح الفساد الفطري )مرحلة -ج

البياض جيالتينيا وملونا وهو المرحلة االخيرة من الفساد وقد يتمزق غشاء الصفار بسبب النمو 

 الفطري المسبب له فطر السبوروتراكيم المسبب اللون االحمر والكالدوسبوريم ذي اللون االسود.
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