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 السابعةالمحاضرة  
 المجهرية األحياءب األغذية تلف على المؤثرة العوامل

 .له التالفة المجهرية األحياء بنمو العوامل هذه تتحكم حيث الغذاء لهذا سيحدث الذي التلف ونوع درجة تحدد عواملعدة  هناك
 :الغذاء في المجهرية األحياء ونوع عدد .١

 اوتسويقه اانتاجه في اتبعت التي الصحيحة للشروط تبًعا المجهرية األحياءب تلوثها لدرجة بالنسبة بينها فيما األغذية تختلف
 عكسية العالقة فنظرًيا  .منها قليلة بأعداد محمله التي تلك من أسرع تلفها يكون  المجهرية األحياء من هائلة بأعداد المحملة األغذيةف

 كظهور التلف ظهور على للحكم ظاهرية عالمات تعتمد دائًما حيث األغذية في المجهرية األحياء وعدد التلف ظهور سرعة بين
 ومجاميع نوع هو اخر محدد عامل هنا يدخل حيث التلف عملية من يسرع الكبير العدد دائًما ليس لكن واللون  الرائحة أو اللزوجة
 تحليل في النشطة المجموعة تلك توجد ال قد المجهرية األحياء من كبير عدد وجود من فبالرغم الغذاء في السائدة المجهرية األحياء

 الدهنية وفي البروتيز أنزيمات افراز على قابلية لها مجهرية احياء وجود من البد البروتينية األغذية يفف واتالفه الغذاء من النوع هذا
 كلما بانه االحتمال يبقى ذلك ورغم وهكذا والبكتينز السليليز أنزيمات تكون  مجموعات وجود النباتية األغذية وفي الاليبيز أنزيمات

 .األغذية اتالف في النشطة المجاميع كل وجود احتمالية زادت التلوث ادرمص وتنوعت العدد زاد
 لألغذية الكيميائي التركيب .٢

 حسب غذاء لكل سيحدث الذي التلف نوع توقع يمكن لذلك الغذائية بمتطلباتها بينها فيما تختلف المجهرية األحياء ان بما
 كالكلوز االستغالل سهله والنتروجين والكربون  الطاقة مصادر فيه يكون  عندما الغذاء في المجهرية األحياء فتنشط الكيميائي تركيبه

 أنواع بوجود فيه التلف ويتنوع أسرع يتلف المركبات بهذه الغني فالغذاء نيتروجين كمصدر البسيط والبروتين وكربون  طاقة كمصدر
 اقل يكون  ونيتروجين وكربون  طاقة كمصادر المركبات اعقد األعلى يحوي  ال الذي الغذاء حين في فيه النمو من فتتمكن عديدة

 إلى تقسيمها يمكن للغذاء األساسية المكونات وحسب التلف ونوع بسرعة يحدد الكيميائي التركيب لذلك تلًفا وابطأ للتلف عرضه
 . فيها سيحدث الذي الميكروبي النشاط نوع مع ثالثة مجاميع

 السكرية األغذية  -أ

 يتحدد ولذلك السكريات لهذه والمخمرة المؤكسدة المجهرية األحياء فيها تنشط منها األحادية خاصة بالسكريات الغنية األغذية
 مواد تكون  من ذلك يرافق وما كحوالت إلى السكر بتحول تخمري أو  وغازات عضوية أحماض إلى السكريات لتحول حامضي التلف

 مثل الغذاء وتحمض اكسدة تحدث كسجينأو  توفر مع واطئ السكر تركيز يكون  عندما وعادة والنكهة الطعم تغير ونهائية وسطيه
 التركيز وفي .الالكتيك حامض مثل حوامض إلنتاج تخمرات فتحدث الحليب في كما متوسطة السكر كمية كانت إذا أما .اللحوم
 من صغيرة مجموعة سوى  فيها تنشط ال حيث للتلف مةاو مق تكون  جًدا السكر عالية األغذية حين في الكحولي التخمر يحدث العالي

 لها التي المجهريةاألحياء ب األغذية هذه فتتلف ومعقدة متعددة سكريات على يةاو الح األغذية حالة في اما .للملوحة المحبةاألحياء 
 .السابقة المسارات بنفس وتسير احادية سكريات إلى السكريات هذه تحليل على مقدرة
 :البروتينية األغذية  -ب

 أنزيمات افراز على القدرة لها التي المجهرية األحياء وفقط للنمو أي للنتروجين كمصدر المجهرية األحياء قبل من البروتين يستغل
 أو للنمو تستغلها امينية احماض ببتيدات أو إلى البروتين وتحلل األغذية هذه وتتلف األغذية هذه على تنمو البروتين تحلل خارجية
 البروتينية األغذية اتالف يمكنها عديدة انواع هناك عامة بصورة انه اال التالفة األغذية عفونة تسبب مركبات إلى تحليلها في تستمر

و  Microorganisms Peptidasesو   Proteins Peptidesو    Proteoluticمسببة الحاالت التالية :  الطبيعة في ومنتشرة
Peptides Amino Acids  وDeaminase   وAmino Acids Organic acids + NH3  و Decarboxylase وAmino 
Acids Amines + CO2 األغذية لتلف كمظاهر مركبات عنها تنتج اخرى  عديدة وتحوالت . 
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 الدهنية: األغذية-ج 

 تحليل على القدرة لها التي المجهرية األحياء الن والبروتينية السكرية األغذية من الميكروبي للتلف عرضه اقل الدهنية األغذية
 الدهنية األغذية في يحدث الذي التلف وعادة الكيميائي التلف الدهنية المركبات في يطغي كما األخرى  المجاميع من اقل المركبات

 والتزنجات Rancidity االحماض هذه وبعض وكليسيرين دهنية احماض إلى الدهن يتحلل حيث هخزن رائحة ذات تزنج عن عبارة
  خاصة Butyric acid -: هي تحدث التي

 رائحة ذات وكيتونات الديهايدات وتكوين الدهنية لألحماض ذاتية اكسدة وهي:  تأكسدي تنزنجال  Oxidative rancidity -أ
 . الوقت مع لها تتعرض الدهون  وكل كريهة

 .بالحرارة النشاط هذا وقف ويتم Lipoxidase انزيمية كسدةأ  -ب
 Aspergillusو  Pencillium مثل االعفان تنتجها أنزيمات بفعل كيتونات تكوين كيتوني تزنج .ج
 أنزيمات بفعل ةخزن دهنية أحماض وتحرر الدهون  تحلل Lipase األحياء تكون :  تحللي زنجت Hydrolytic rancidity -د

 . االنزيم هذا عمل توقف والبسترة والكريم الزبد في خاصة المجهرية
 . تلًفا أسرع كان كلما الكيميائية بمكوناته غنًيا الغذاء كان كلما - : مالحظة

 pH قيمة-3
 فيما تختلف األغذيةو  فيها ينمو قيمة ان pH الن الغذاء في المجهرية األحياء ونشاط نمو في يتحكم مهم عاملغذاء الحموضة 

 pH الميكروبية المجاميع تتحدد لذلك ٩ من أعلى وأخرى  ٢ بحدود قيمة من مدى مجهري  حي كائن لكل pH قيمة حيث من بينها
 فيها فتنشط الحامضية اما .البكتريا عادة فيها تنشط المتعادلة األغذيةف ستحدثه الذي التلف ونوع ستنشط التي pH فيها اغذية فهناك

 فيها تنشط التي المجهرية األحياء مجموعة لذلك وتبًعا فيها األغذية عادة وتقسم جًدا نادرة تكون  القلوية األغذية حين في االعفان
pH األغذية تلك ضمن لنموها قيمة حسب مجاميع ست إلى. pH قيمة تقع والتي  

1- AlKaline foods  من اعلى 7 قيمة فيه الذي البيض بياض مثل نادرة وهي :قلويةال غذيةاأل pH بحدود قيمة فيها يكون  التي 
 و Pseudomonas و pH. Proteus للقلوية المحبة للبكتريا للتلف الدور هنا .الشائعة غير الفواكه وبعض 6.9

Achromobacter  مثل Alkaliphiles . 
2- Neutral foods  قيمة فيها التي األغذية هيو  :متعادلةال غذيةاأل pH وهنا واللحوم والدجاج الحليب ثلم 6.5-7 بين ما 

 .البكتريا من عديدة أنواع تنشط
3- Low Acid foods  قيمة  فيها التي األغذية وهي :الحموضية قليلة غذيةاألpH اللحوم بعض مثل 5.6 – 3.5 بين ما 

 واالعفان والخمائر ACIDOPHILESللحموضة  المحبة البكتريا تنشط حيث .كواالسما
4-  medium Acid foodsفيها  التي األغذية: الحموضة متوسطة اغذيةPH ولحوم المعلبة الخضر مثل 3.5- 4.4 بين ما 

 .والخمائر واالعفان للحموضة المحبة للبكتريا الدور أيضا الطازجة والخضر الفواكه وبعض ومخلالت معلبة
5- Acid foods  قيمة  فيها التي األغذية وهي: حامضية اغذيةPH الفواكه وعصائر المتخمرة االلبان مثل 4.5-3.7 بين ما 

 نعفاأ  و وخمائر بكتريا بسبب يكون  والتلف
6- acids foods  قيمة  فيها يكون  التي وهي :الحموضة شديدة األغذيةPH والليمون  البرتقال وعصائر كالمخلالت 3.7 من اقل 

 وهذه PH ومدة النضج درجة حسب الحموضة لشدة كيميائًيا تلفها يكون  وعادة المجهرية باألحياء تتلف ما نادًرا وهذه وغيرها
 ذلك ثابته ليست التقسيمات

 Buffers تحوي  األغذية بعض وهناك فيه المجهرية األحياء ونوع التخزين حرارة ودرجة التخزين قيمة فيه تتغير قد الغذاء الن 
  الغذاء داخل بشدة تتغير PH .قيمة تدع منظمات ال
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 األغذيةالمجهرية في  األحياءطرق ووسائل السيطرة على 
 الميكروبات على وللسيطرة .الغذائي الفساد لمنع أو التلوث منع أو العدوى  انتقال لمنع إما الميكروبات على السيطرة إلى عادة نلجأ

 المراد الجسم من إزالتها أو ونشاطها نموها إلى وقف أحيانا ُيلجأ بل الموجودة، الميكروبات جميع قتل الضروري  من ليس أنه يالحظ
 .فيها يستخدم خاصة وحاالت مدى معين، له منها كل والمواد الوسائل من عديد وتستخدم .تعقيمه

 
 الميكروبي النمو على السيطرة بوسائل المرتبطة المصطلحات العلمية

 Sterilization التعقيم
 أنها حيث الداخلية الجراثيم تدمير فيها بما تعقيمها، المراد المادة أو الجسم على الميكروبية الحياة أشكال جميع على القضاء هو

 .درجات له توجد ال أي مطلقًا، يكون  والتعقيم .مقاومة الميكروبية الحياة أشكال أكثر
 Disinfection التطهير

 كيميائية مادة عادة المطهرة المادة وتكون  .الفيروسات أو الداخلية الجراثيم دون  الممرضة الخضرية الخاليا على القضاء هو
 .الكامل التعقيم إلى التطهير يؤدى وال .نموها تثبيط أو الميكروبات عدد تقليل إلى يؤدى مما تطهيره، المراد الجسم إلى تضاف

 Antisepsis المطهرات
  .حية أنسجة أي أو المخاطية، األعضاء أو ألحي، الكائن جلد على من الميكروبات إبادة في المستخدمة الكيماويات هي

     Germicidecideالجراثيم قاتالت
 :أمثلتها ومن .البروتوبالزم تقتل أي سريعا الميكروبات تقتل التي الكيميائية المركبات هي

 Bactericide البكتريا قاتالت
 Sporicide الجراثيم قاتالت

 Fungicide الفطريات قاتالت
 Viricide الفيروسات قاتالت

 Amoebicide والبروتوزوا األميبا قاتالت   
 Bacteriostatic البكتيري  النمو موقفات

 نشاطها معاودة للبكتريا يمكن المواد هذه أزيلت إذا وبالتالي البكتريا، قتل عدم مع التكاثر وإيقاف البكتيري  النمو تثبيط يتم فيها
 .وتكاثره الفطري  النمو توقف والتي الفطري  للنمو موقفات أيضاً  وتوجد .وتكاثرها

    Asepsis asepsis ميكروبات بدون  =الميكروبات من الخلو
 إلي دخولها لمنع الميكروبات من اإلخالء تقنية مموتص .محددة مساحة أو ما شيء على من الممرضة الميكروبات غياب هو

 .الميكروبات من تماماً  خالية ظروف تحت الجراحية العمليات إجراء ومثالها .ما مساحة أو جسم داخل
 Degerming الجراثيم إزالة
 .المطهرات باستخدام أو الميكانيكي بالتنظيف حي كائن جلد على من الميكروبات إزالة هو

 Sanitization الصحية الوقاية
 .المطهرات أو الكيماويات باستخدام العام الصحة بمستويات لالرتفاع الممرضة الميكروبات أعداد تقليل هو

تسبب األحياء المجهرية تلف الغذاء وانتقال األمراض إلى اإلنسان وهي المسؤولة عن تلف األغذية وحوادث التسمم فيها ، حيث تتلف 
األحياء المجهرية الجلود واألنسجة واألبنية الخشبية مما يسبب خسائر اقتصادية هائلة وبذلك يكون من المهم السيطرة على نمو هذه 

 الكائنات.
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د بالسيطرة هو منع نمو أو قتل وإزالة األحياء المجهرية وذلك بواسطة العديد من الطرق التي توصل لها اإلنسان عبر والمقصو 
 التجارب والدراسات العلمية المتتالية:

 الطرق الفيزياوية:  -1
 والتي تشمل استخدام درجات حرارة عالية أو اإلشعاع الذري والضغط والترشيح.

 الطرق الكيماوية: -2
 خباستخدام مركبات كيماوية مثل الحوامض والكحول ومركبات النيتريك والنيتروز .... الوذلك 

تستخدم األساليب المذكورة أعاله للسيطرة على األحياء المجهرية في الطب والصناعات والخدمات العامة وذلك بإتباع تعليمات وقيود 
غذية لى الوسائل الكفيلة بالسيطرة على األحياء المجهرية في األفي كيفية االستعمال حيث سيتم التركيز في الصفحات التالية ع

 حصرًا.
لقد أهتم اإلنسان بمشكلة تلف األغذية والوسائل الكفيلة بالسيطرة على مسببات التلف فقد أستخدم اإلنسان قديمًا وسائل بسيطة 

غذية بعد ع عشر تمكن نيكوالس ابيرت من حفظ األفي حفظ األغذية كالتمليح والتجفيف والتخمير والتدخين، وفي مطلع القرن التاس
طبخها تحت درجات حرارة عالية ووضعها في أواني معدنية وسدها سدًا محكمًا لعزلها عن المحيط الخارجي، وبهذه الطريقة بدأت 

ارة العالية وذلك لحر عملية حفظ األغذية بالتعليب وقد وضع لويس باستور األسس العلمية في حفظ األغذية بواسطة إستخدام درجات ا
في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وفي الوقت الحاضر يتم استخدام مزيج من األساليب القديمة والحديثة في السيطرة على 

 األحياء المجهرية في األغذية.

 :الفيزيائيةالطرق  :أوال
 العالية الحرارة -1

لفترات طويلة أو قصيرة ويعتمد  األغذية حفظ مجال في وبالذات الميكروبات لقتل استعماال الطرق  أكثر من الحرارة تعتبر
الحرارة يتحمل المعاملة ب ذلك على نوع الغذاء والغرض من المعاملة الحرارية المستخدمة فبعض األغذية كالحليب ومشتقاته ال

للحرارة  ت كالشجر والجزرالعالية بسبب تغير طعمه ومظهره بينما يمكن تعريض أغذية أخرى كالحبوب وأنواع من الخضراوا
العالية دون تأثير يذكر في الطعم والمطهر. والحقيقة العلمية تقول أن زيادة تعريض الغذاء للمعاملة الحرارية يعني زيادة في 

 .ءقتل أكبر للكائنات الحية وصواًل إلى حالة التعقيم والتي يختفي عندها وجود أي نوع للكائنات المجهرية وأنزيماتها في الغذا
 الميكروبية الخاليا الحرارة وتقتل .عليها السيطرة وسهولة االقتصادية لتكلفتها نظراً  استعماال التعقيم طرق  أكثر من الحرارة وتعتبر

 عدة االعتبار في يؤخذ أن يجب بالحرارة التعقيم عمليات استخدام وعند .وتدميره للخاليا األنزيمي النظام إتالف طريق عن
 :منها عوامل

1- Thermal Death Point (TDP)  
 ذلك .دقائق ١٠ مدة في السائلة المادة في الموجودة الميكروبية الخاليا جميع لقتل تكفي حرارة درجة أقل بها ويقصد

 .وآخر ميكروب بين تتفاوت الحرارة تحمل على الخاليا قدرة أن
2- Thermal Death Time (TDT)  

 درجة على .ثابتة حرارة درجة عند سائلة بيئة في الموجودة الميكروبات من % ٩٠ لقتل تكفي فترة أقصر به ويقصد
 الميكروبات لقتل التعقيم من كل وتعتبر TDT، TDP في نستخدمها التي الحرارة كمية لتحديد األهمية من كبيرة

 .المادة في الموجودة
3- Decimal Reduction Time  

 ًا،جد اً مهم العامل هذا ويعتبر .ثابتة حرارة درجة عند البكتيريا خاليا من % ٩٠ لقتل الكافي بالدقائق الوقت به ويقصد
 .التعليب صناعة في وبالذات
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 تقتل الجافة فالحرارة Moist heat رطبة صورة في أو .Dry heat جافة صورة في إما التعقيم عمليات في الحرارة وتستخدم
 على تساعد التي الرطوبة وجود بفعل الميكروبات تقتل الرطبة الحرارة بينما Oxidation األكسدة عامل بفعل الميكروبات

 .Three dimensional structure األبعاد الثالثيةته صور  في البروتين جزيئات تربط التي الهيدروجين روابط تكسير سرعة
 أنواع الحرارة المستخدمة في تعقيم الغذاء:

 ثالثة حسب درجة الحرارة المستخدمة في المعاملة وهيتقسم المعامالت الحرارية في حفظ األغذية إلى أنواع 
 البسترة -أ

 م.100استخدام درجة حرارة غليان الماء  -ب
 م.100أستخدم درجة حرارة أعلى من  -ت

 Pasteurizationالبسترة -أولا 
 النبيذ فساد تسبب التي كانت الميكروبات على للقضاء طريقةهذه ال الميكروبيولوجي علم نشأة بداية في باستير لويس طور العالم

بعدها تم استخدام هذه الطريقة لمعاملة الحليب بغية التخلص من األحياء المجهرية  .باسمة الطريقة هذه وسميت فرنسا، في
 الضارة فيه وإطالة أمد حفظه. 

تعرف البسترة على أنها طريقة تعقيم جزئية للمحاليل العضوية دون التغيير في صفاتها الكيمياوية والتي يتم من خاللها القضاء 
على أغلب الميكروبات التي تسبب فساد األغذية وبضمنها كافة الميكروبات المرضية. في هذه الطريقة يتم أستخدام حرارة أقل من 

ن الغذاء المبستر يجب أن يتم حفظه تحت درجة حرارة واطئة أو بطريقة مالئمة أخرى لغرض زيادة فترة درجة غليان الماء، على أ
حفظه. وعادة يستخدم البخار الجاف أو الرطب أو الماء الحار أو التسخين الكهربائي في رفع درجة حرارة الغذاء وبعد الوصول إلى 

 الحرارة لفترة معينة ثم يبرد.الحرارة المطلوبة للمعاملة يترك الغذاء على هذه 
 تستخدم البسترة في الحاالت التالية:

 إذا كانت األغذية تتأثر من حيث الطعم واللون عند الحرارة األعلى من البسترة. -1
 إذا كان الهدف القضاء على الكائنات الممرضة. -2
 مثل الخمائر.إذا كانت الميكروبات المراد قتلها ليس لها القدرة علة مقاومة الحرارة العالية  -3
 عندما يتم استخدام طرق حفظ إضافية بعد البسترة كالتبريد أو التسكير أو إضافة الحامض... الخ. -4
عندما يكون من البسترة القضاء على كائنات تزاحم بكتريا مفيدة على المغذيات والتي تضاف بعد البسترة كما هو الحال في  -5

 والنبيذ.تصنيع منتجات األلبان المتخمرة واألجبان 
بصورة عامة يمكن القول إن درجة المعاملة الحرارية وفترة التعريض يعتمدان على الطريقة المستعملة في البسترة ونوعية الغذاء المعمل 

 وبصورة عامه فكلما زادت درجة الحرارة قل الوقت الالزم إلجراء البسترة والعكس هو الصحيح.
 ºم100يان ثانياا: تسخين األغذية لدرجة حرارة الغل

عادة تستخدم حرارة قريبة من درجة غليان الماء لتعقيم األغذية الحامضية والمتوسطة الحامضية غير أن األغذية القاعدية أو المتعادلة 
ال يمكن أن تعامل بهذه المعاملة لغرض القضاء على الميكروبات التي تسبب فسادها، إذ أن مثل هذه المعاملة لها القدرة على القضاء 

لى معظم الميكروبات عدى أنواع من السبورات المقاومة للحرارة. حيث يتم رفع درجة حرارة الغذاء إما باستخدام الماء المغلي أو ع
 بخار الماء أو الفرن المسخن كما في عمليات خبز الخبز والمعجنات والتي تتم في األفران. 

 ºم100تسخين األغذية بدرجة حرارة أعلى من  ثالثاا:
ذلك عبر أجهزة وقدور الضغط البخاري حيث ترتفع درجة الحرارة داخل هذه القدور مع زيادة ضغط بخار الماء والذي يمنع من يتم 

ومع ارتفاع ضغط  ºم109ترتفع درجة الحرارة إلى  2سم6.25كغم على  2.270مغادرة هذه األجهزة فمع ارتفاع ضغط البخار إلى 
.غالبا ºم121.5كغم فان الحرارة تصل إلى  8.1. وعند وصول الضغط إلى ºم115.5ترتفع إلى  كغم فان درجة الحرارة5.4البخار إلى 
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ما تستخدم هذا النوع من المعامالت في حفظ األغذية المعلبة لقدرتها على القضاء على جميع أنواع الخاليا الخضرية والسبورات التي 
 تسبب تلف الغذاء. 

 للغذاء:العوامل المؤثرة على نفاذية الحرارة 
يجب اإلشارة إلى أن أجزاء الغذاء ال تتعرض لنفس المعاملة الحرارية المسلطة عليه ففي الغذاء هناك ما يعرف بالجزء البارد وهو 

 عديدة.أبعد نقطة في الغذاء عن المعاملة الحرارية وبالتالي فهي تستقبل أقل كمية من الحرارة وذلك ألسباب 
 فقد وجد أن العلب الزجاجية أبطئ من المعدنية في توصيل الحرارة. الغذاء،بسبب المادة المصنوع منها علب  -1
حجم وشكل علبة الغذاء، فكلما كبر حجم العلبة تطلب ذلك وقت أطول للتعقيم بشرط ثبات درجة حرارة التعقيم لجميع األحجام.  -2

ل نسبة المساحة السطحية بالنسبة لحجم العلبة قإن ذلك عائد لطول المسافة بين محيط العلبة الخارجي ومركز العلبة. وكلما زادت 
الوقت الالزم للمعاملة، فالعلب أو القناني ذات الشكل األسطواني الطويل تحتاج لوقت أقصر للتعقيم من تلك العلب األسطوانية 

 القصيرة بشرط تساوي حجم كال الشكلين.
 قيم.رارة الغذاء أثر ذلك سلبًا على مقاومة الميكروبات لحرارة التعفكلما ارتفعت درجة ح التعقيم:درجة حرارة الغذاء في العلبة قبل  -3
 كلما ارتفعت درجة حرارة جهاز التعقيم كلما زادت نفاذيتها الى العلبة. -4
 يلعب حجم وشكل وتجانس الغذاء داخل العلبة أثناء عملية التعقيم دورًا مؤثرًا على نفاذية الحرارة إلى داخل العلبة. -5
 الحرارة لداخل العلبة مع تحريك وتقليب العلب أثناء التعقيم وخصوصًا في األغذية ذات الطبيعة السائلة.تزداد نفاذية  -6

 تأثير الحرارة العالية على األحياء المجهرية:
بب ستلعب الحرارة دورًا في القضاء على جميع أنواع الكائنات الحية في الغذاء وبضمنها األحياء المجهرية وسبوراتها وذلك يكون ب

 تغيير طبيعة الجزيئات البروتينية في الخاليا الميكروبية وبالتالي إيقاف نشاط األنزيمات الرئيسية وتحطيم بنيتها الكيماوية وبالتالي
توقف األعمال الحيوية في الخلية وبضمنها أنزيمات التنفس والتكاثر. يمكن القول أن هالك الميكروبات الموجودة في الغذاء بسبب 

يكون تدريجيًا فعند تعريض الغذاء للحرارة تهلك الكائنات غير المقاومة للحرارة بسرعة في حين تقاوم السبورات تلك الحرارة الحرارة 
وذلك لقلة محتواها الرطوبي مما يؤثر سلبًا في سرعة تأثير الحرارة عليها في حين تهلك الغالبية العظمى من الكائنات التي تكون 

ثنين وبالتالي يمكن القول أن سرعة القضاء على الميكروبات في الغذاء بواسطة الحرارة العالية يكون مقاومتها متوسطة بين األ
قيم عند ربط مست لوغارتميلوغارتميًا ومنتظمًا ومتناسبًا مع سرعة امتصاص الكائنات لهذه الحرارة، ويكون هذا الهالك بشكل خط 

 العلقة بين كمية الحرارة وموت الكائنات.
وتعد الحرارة الرطبة أكثر فاعلية من الحرارة الجافة في القضاء على الميكروبات وذلك لقدرة األولى على مسخ بروتينات الخلية 

  C. potulinumدقيقة فقط للقضاء على السبورات  20-2م الرطبة تحتاج 120وتغيير طبيعتها الكيمياوية، فقد وجد أن حرارة 
دقيقة على التوالي في حال  50و 120بينما تطلب ذلك فترة   C. perfringensللقضاء على سبورات  البكتيرية وتحتاج دقيقة واحدة

أستخدمت الحرارة الجافة. وذلك ألن تأثير الحرارة الجافة على لخاليا يكون أقل ويكون عبر قدرتها على أكسدة البروتين وهذا يتطلب 
 حرارة أعلى ووقت أطول. 

درتها على مقاومة المعامالت الحرارية. إذ يمكن القول أن الخمائر هي األكثر تأثرًا من الكائنات األخرى تتباين الكائنات الحية بق
دقائق من الخاليا الخضرية فيمكن القضاء على  10-5لفترة أطول ب Aeciosporesبالحرارة العالية. إذ تحتاج سبورات الخمائر 

  15 -10م لمدة º 60دقيقة  ويقضى على أغلب سبورات الخمائر تحت  15 -10لمدة  ºم58-50الخاليا الخضرية عند حرارة 
دقيقة وال تقاوم أي منها حرارة الغليان لفترة وجيزة وبذلك تكون عملية البسرة وخبز الخبز والمعجنات في األفران كفيلة بالقضاء على 

 نواعها والوسط الغذائي الناميه فيه. الخمائر تمامًا ، أن تأثير الحرارة على الخمائر وسبوراتها تختلف باختالف أ
دقائق مع أن بعض األعفان يقاوم الحرارة  10 – 5م لمدة 60أما األعفان وسبوراتها فيقضى على أغلبه على الحرارة الرطبة 

رجات . وتعد د 10 – 5العالية نسبيًا. وتعتبر السبورات الالجنسية أكثر مقاومة من المايسيليوم ويتطلب القضاء عليها حرارة أعلى ب
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هي األكثر مقاومة بين األعفان ، حيث وتتمكن سبوراتها على تحمل معاملة حرارية  Mucor , Aspergillus , Penicilliumأعفان 
 م لمدة نصف ساعة.120م لفترة قصير ومقاومة درجة حرارة جافة تصل إلى 100 – 90رطبة  تصل إلى 

حمل الحرارة العالية على أن السبورات البكتيرية هي أكثر مقاومة من الخاليا أما البكتريا وسبوراتها فتعد أكثر قدرة على ت
م في حين أن هناك أنواع 60الخضرية وتختلف قدرة الخاليا على مقاومة الحرارة تبعًا للنوع والجنس فقسم منها يتلف بالحرارة على 

 ريا على مقاومة الحرارة تعتمد على:لعدة دقائق. إن قدرة البكت ºم 90من البكتريا لها القدرة على مقاومة 
 نوع البكتريا: فعلى العموم الخاليا الكروية تكون أكثر مقاومة من البكتريا العصوية. -أ

  Mesophilic , Psychrophilicأكثر قدرة على مقاومة الحرارة من نوع  Thermophilic تعد البكتريا نوع  -ب
 والسبور الحرارة أكثر من تلك التي تفشل في تكوين مثل هذه التراكيب. تقاوم البكتريا التي تكون الكبسول -ت
 الخاليا الحاوية على الدهون تكون أكثر مقاومة للحرارة. -ث

 للحرارة العالية: ةالعوامل المؤثرة على مقاومة الكائن المجهري
 فكلما زادت شدة المعاملة الحرارية تطلب ذلك إنقاص الوقت الالزم للتعرض لمثل هذه المعاملة. والوقت:العالقة بين الحرارة  -1
 كلما زاد تركيز الخاليا الخضرية والسبورات في الغذاء قبل المعاملة تطلب ذلك معاملة حرارية أكبر للقضاء عليها جميعها -2
 لة الحرارية وذلك تبعًا لعوامل عدةتؤثر الظروف التنموية للخاليا في قدرتها على مقاومة المعام -3
 كبر.أكان الوسط الغذائي المستخدم في تنمية الخاليا جيدًا وغنيًا زادت مقاومة الخاليا للحرارة  فكلماالغذائي: مكونات الوسط  -أ

وقد وجد أن الوسط الحاوي على مستخلص الكبد والخضراوات ينتج كائنات ذات مقاومة أكبر، وإن وجود كميات قليلة من سكر 
 من مقاومة الميكروبات. والمغنيسيوم يزيدالكلوكوز وآيونات الفوسفات 

 درجة حرارة نموهاة مع أرتفاع درجة حرارة حضن الميكروب: تزداد قدرة الميكروبات على مقاومة المعاملة الحرارية العالي -ب
 المثالية 

عمر الخاليا الميكروبية: تختلف مقاومة الخاليا الخضرية للحرارة تبعًا لعمرها ومرحلة نموها حيث تعتبر مرحلة الركود أو   -ت
ة. في حين تعد لحرار والتي تعتبر أقل المراحل مقاومة ل يالسكون أكثر. في مقاومة للحرارة من الخاليا في مرحلة التزايد اللوغاريتم

السبورات الفتية غير الناضجة أقل مقاومة للحرارة من السبورات الناضجة كما تتناقص قدرة السبورات على المقاومة بزيادة فترة 
 خزنها.

تركيب الوسط الذي تسخن فيه الخاليا: فلمكونات وسط التسخين تأثير مباشر على قدرة الكائنات الميكروبية على مقاومة  -4
 ومن هذه المكونات: الحرارية،مالت المعا

 الرطوبة: فالحرارة الرطبة أكثر فعالية في القضاء على الميكروبات من الحرارة الجافة. -أ
بصورة عامة مقاومة الخاليا تكون أكثر عندما تسخن في وسط متعادل أو قريب من التعادل مقارنة مع األوساط الحامضية  :pH -ب

 أو القاعدية وكلما زاد االبتعاد عن نقطة التعادل قلت مقاومة الكائن للحرارة.
ديوم( حيث يكون تأثيره على مقاومة محتويات الوسط الغذائي األخرى مثل احتواء الغذاء على ملح الطعام )كلوريد الصو  -ت

فانه يحمي بعض السبورات من الحرارة  %3-0.5الميكروبات متباين ففي حين يؤثر سلبًا على مقاومة الخاليا الخضرية بتراكيز 
بعض لبينما زيادة نسبته يقلل من مقاومة تلك السبورات من الحرارة. كما أن وجود السكريات بنسب متباينة يكون كعوامل حماية 

الخاليا الخضرية والسبورات من تأثير الحرارة عليها وذلك لطبيعة نمو الكائن نفسه كونه محب للتراكيز السكرية العالية أو ال. كما 
تعد الغرويات كالدهون والبروتينات من المركبات التي تعطي الحماية للميكروبات أثناء تعريضها للحرارة العالية. كما وجد أن إضافة 

 ت الحياتية والمواد المعقمة لألوساط الغذائية تقلل من مقاومة البكتريا للحرارة.المضادا
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 :Thermal Death Time تأثير الحرارة والوقت على هالك الميكروبات  
توجد عدة طرق مختبرية لدراسة تأثير الحرارة على الميكروبات وأكثرها شيوعًا استخدام طريقة األنابيب الزجاجية حيث تجري العملية  

 وفق الخطوات التالية:
 وضع عدد معين من الخاليا الخضرية أو السبورات القياسية ) المراد تقدير وقت هالكها ( في وسط غذائي بداخل أنابيب أختبار -أ

 صغيرة  محكمة الغلق.
 ( ºم100توضع األنابيب في حمام مائي ذات حرارة ثابتة ) مثاًل  -ب
 دقائق مثاًل ( 10ترفع األنابيب من الحمام المائي تباعًا وبفواصل زمنية محددة ) كل  -ت
تبرد األنابيب مباشرة ثم تحضن كما هي أو بعد زراعتها في وسط غذائي مالئم لمعرف العدد الحقيقي للكائنات الحية في  -ث

 النموذج .
 تعد المستعمرات النامية بعد إنتهاء فترة الحضن وتقارن األعداد مع وقت المعاملة الحرارية. -ج

 منحنيات مقاومة الميكروبات للحرارة 
ة الخطية الناتجة من تأثير درجة المعاملة الحرارية ووقت التعريض على األعداد الحية للكائنات المجهرية سواء تعرف بأنها العالق

 الخاليا الخضرية أو السبورات. وهناك طريقتان يمكن بواسطتها التعبير عن مقاومة الميكروب للحرارة عبر هذه الطريقة.
 بتري: طريقة العد الميكروبي للخاليا الحية في أطباق  -أ

وفيها يعرض الغذاء بعد تجزئته في أنابيب اختبار معقمة مسبقًا ومحكمة الغلق لمعامالت حرارية ثابتة وضمن مديات زمنية  -1
 تفصل بينها توقيتات محددة.

 يتم رفع األنابيب من المعاملة الحرارية وتبريدها مباشرة. -2
 مناسب وتحت درجة حرارة حضن مثلى.تزرع محتويات األنابيب في أطباق بتري وتنمى على وسط غذائي  -3
 يتم حساب أعداد المستعمرات النامية في األطباق. -4
 ترسم عالقة بين أعداد األحياء النامية ووقت التعرض للمعاملة الحرارية. -5
 

بعد الحصول على الرسم البياني لمقاومة الميكروبات للحرارة يكون ممكنًا 
والتي تعرف بأنها والوقت الالزم بالدقيقة لعبور الخط  Dاستخراج قيمة 

البياني الخاص بمقاومة الميكروبات للحرارة مرحلة لوغارتمية واحدة وهذا 
من عدد المايكروبات المتبقية بعد كل مرحلة  %90الوقت يهلك 

لوغارتمية مبتدأ بالعد المايكروبي االبتدائي تحت درجة حرارة ثابتة.كما 
رياضيًا إذا عرفنا أعداد األحياء األولية والنهائية   Dمة يمكن حساب قي

 وفق المعادلة التالية:
 
 

)bLog10-aU= D ( Log10 
 = فترة التسخين بالدقائق. Uحيث أن قيمة 

A .عدد الميكروبات االبتدائية قبل التسخين = 
B  .عدد الميكروبات الحية بعد التسخين = 
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 استخدام الحرارة المنخفضة:      
يتم خفض  اهوالتجميد يقصد به التجميد البطيء والسريع والتجميد الفائق. وفي بنوعيها التبريد والتجميد.المقصود هنا الحرارة المنخفضة 

النشاط الميكروبي عن طريق خفض التفاعالت الحيوية التي تجرى في الخاليا الحية وطبعًا يعد التجميد أكثر فاعلية في حفظ األغذية 
. غير أننا ال يمكن اعتبار الحرارة المنخفضة طريقة تعقيم لألغذية إنما هو طريقة حفظ تساعد في إطالة فترة حفظ الغذاء من التبريد

 لفترة محددة دون إيقافه تماما، إن ذلك يأتي من قدرة الكائنات المجهرية على مقاومة الحرارة المنخفضة بشكل أكبر من الحرارة العالية.
 Filtration الترشيح :ثانيا

 مرور لمنع تكفي لدرجة جدا صغيرة ثقوب على يحتوي  سطح خالل غازية أو سائلة مادة أي مرور بأنه الترشيح يعرف
 مثل ،(بالحرارة تعقيمها عند تتأثر التي أي) للحرارة الحساسة المواد لتعقيم الطريقة هذه وتستخدم .خاللها الدقيقة األحياء

 اللقاحات اإلنزيمات، المغذية، البيئات بعض الحيوية، المضادات
 التجفيف :ثالثا

 الجفاف حالة لدينا تنشررررررررأ المادة من الماء سررررررررحب حالة وفي  .وتكاثرها الدقيقة األحياء لنمو ضررررررررروريا الماء وجود يعتبر
Dessication إعادة وعند .سرررنين لعدة كامنة تعيش أن تسرررتطيع ولكنها التكاثر، أو النمو الدقيقة األحياء فيها تسرررتطيع ال حيث 

 عمليات في المبدأ هذا على ويعتمد .والتكاثر النمو في المتمثل نشاطها الميكروبات تستعيد المادة هذه إلى بأخرى  أو بوسيلة الماء
  Lyophilization. التجفيد بطريقة المختبرات في الميكروبية المزارع حفظ

الغذاء المجمد من  فيتحويل الثلج  أي( Sublimation)التسررررررررامي  تجفيد األغذية هو إزالة الماء من األغذية المجمدة عن طريق  
بخار مباشررررة دون أن يمر بالحالة السرررائلة. ومن وجهة نظر الصرررناعات الغذائية يعرف التجفيد بأنه طريقة فريدة  الحالة الصرررلبة إلى

الشررررررررركل والقوام والطعم والرائحة واللون والصرررررررررفات الكيميائية والقيمة  فيللحفظ يزال فيها الماء من المادة الغذائية دون تغير ملحوظ 
. وال إليهاالماء  بإضرررررافة( سرررررريعا Reconstitutionجفدة ٍاسرررررتعادة حالتها الطازجة ) اسرررررترجاعها  الغذائية. ويمكن لهذه األغذية الم

 .عند درجات الحرارة العادية أي -تبريد الماء من األغذية يسهل حفظها لفترات طويلة دون حاجة إلى إزالةشك أن 
 والخضر تجفيفا شمسيا الفاكهةتجفيف  في تيةاآلالنقاط  مراعاةيجب 

  .لألكلتكون صالحه  ال التي األجزاءأو  الفاكهةيجب عدم تجفيف ثمار  -1
صرررررررررررررناديق الحقل وكذلك أماكن االسرررررررررررررتالم  فيعمليه قطف الثمار ونقلها  فيكل العمليات وخاصرررررررررررررة  في النظافة مراعاةيجب  -2

 .والتجهيز والتداول والتخزين
ل جيدا ثم تغسررر قلوي محلول منظف  في آلخرمن آن  ولذلك يحسرررن عمرها سرررليمة نظيفةالتجفيف  صررروانييجب المحافظة على  -3

بالماء المحتوى على أحد المواد المطهرة وتجفيفها تماما قبل االسررررررررررررتخدام وعاده يجب القيام بهذه العملية عند بدء موسررررررررررررم التجفيف 
 .وجافه تماما نظيفة الصوانيونهايته بحيث تخزن 

لبعض أنواع  ياناألح في بعضأن ذلك قد يضررر  إالبها  العالقة األتربة ألزالهأو أجزاؤها قبل تجفيفها وذلك  الفاكهةيجب غسرريل  -4
 .فصلت حبات العنب من العناقيد قبل عمليه الغسيل إذاحالة العنب وخاصة  فيكما  الفاكهة

رصرررراص لمن الزرنيخ أو ا متفاوتةعلى كميات  يحتوي وخاصرررررة أن معظمها  الفطريةأو  الحشرررررريةالمبيدات  أزالهيراعى اسرررررتمرار  -5
جودها على أسررررطح حالة و  في األمالحتعتبر عمليه تركيز لهذه  الفاكهة.  وحيث أن عمليه تجفيف الفاكهةعمليه تجفيف  إجراءقبل 

ن حسررربالثمار يسرررت األمالحبعض الحاالت مثل حالة شرررده التصررراق هذه  فيعمليات غسررريل خاصرررة أو  بإجراءالثمار ويتم ذلك عاده 
 بقايا الحامض زالةإل كاملةويعقب ذلك عمليه غسرريل  األمالحدروكلوريك للتخلص من هذه الهمض حا % 1 -، 5اسررتخدام محلول 

 .المستخدم
لجير عمليات الفرز والتقشرررررير والتجهيز وذلك بمعاملتها بكلوريد ا للتجفيف، وبقاياأو الغير صرررررالحه  الفاسررررردة الفاكهة إعداميجب  -6

 .فالماكن التجفي المجاورة األماكن فيلمنع توالد الحشرات والقوارض  وبالتاليحفره خاصة لمنع حدوث التخمرات  فيوذلك 
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أو  وانيصررعلى  حالة تجفيف المشررمش يالحظ المحافظة على النوى حيث أن له قيمه اقتصرراديه وفى هذه الحالة يجفف اما في -7
 .لتداول الحشرات وذلك منعا طويلة متباعدةعدم تكويمه وتخزينه لفترات  مراعاةمصاطب من االسمنت مع 

التنبيه على العمال بغسررررررررررل أيديهم عده مرات أثناء  المسررررررررررتخدمة، مع وعيةاألدورات المياه مع غسرررررررررريل  في النظافةيجب توفير  -8
  .العمل

 .التخزينوسائل وأماكن  في التامة النظافة مراعاةيجب  -9
 .فناء التجفيف إلى بالوصول-كالقطط والكالب  األليفةحيوان وخاصة الحيوانات  يأليراعى عدم السماح  -10
 
 Osmotic pressure األسموزى  الضغط :ابعار 

 Osmotic الضغط األسموزى  تأثير على الميكروبي الفساد من وحمايتها األطعمة لحفظ والسكريات األمالح استخدام يعتمد 
pressure التركيز  مرتفعة بيئة ظروف خلق إلى يؤدى الخارجي الوسط أمالح( في المواد ) سكريات، هذه تركيز  زيادة أن ، ذلك

Hypertonic التجفيف  طريقه كبير حد تشبه إلى لطريقةاوهذه  . الميكروبية الخلية داخل من الماء سحب إلى تؤديDesiccation 
 كلتا أن مع الحيوي  نشاطها وقف ليابالت و الخلية، من الماء سحب مبدأ على الطريقتين كلتا اداعتم حيث من أعاله المذكورة

 جدار عن ويبتعد البالزمي الغشاء ينكمش الخلية من الماء سحب بمجرد أنه ويالحظ .مباشرة الخلية موت إلى تؤديان ال الطريقتين
 الفساد ومنع األطعمة حفظ في الطريقة هذه وتستخدم Plasmolyses  البلزمة العملية وتسمى هذهوالتكاثر  النمو ويقف الخلية

 عفن) الفطريات قدرة أن يالحظ أنه غير .وغيرها الفواكه حالة في والتسكير اللحوم حالة في التمليح باستخدام وذلك فيها الميكروبي
 مقارنة بالبكتيريا الحمضي الوسط في النمو على تهاقدر  إلى إضافة والجفاف ،اليالع األسموزى  الضغط تحمل على( وخمائر

 .األمالح أو بالسكريات منها المعاملة حتى الغذائية المواد وبعض الفواكه إفساد على قدرة أكثر جعلهاو 
 
 Radiation اإلشعاع :خامسا

 نوعان الغرض لهذا ويستعمل .لها التعرض مدة وطول كثافتها، األشعة، موجة طول على الميكروبات في اإلشعاع تأثير يعتمد
 :هما اإلشعاعات من

  جاما وأشعة إكس أشعة مثل  Ionizing radiation :  المؤينة األشعة .١
 Non ionizing radiation  المؤينة غير األشعة .٢

 Ultra .البنفسجي فوق  الضوء إشعاعات أمثلتها ومن المؤينة، اإلشعاعات تميز التي تلك من أقصر موجات ذات أشعة وهي
violet light في وتستخدم إلخ، ...والمطاعم، المستشفيات، في الهواء تعقيم :اإلشعاعات هذه فيها تستخدم التي االتلحا ومن 

 إلى يؤدي لها التعرض وطول العين، في تأثيرها احتمال اإلشعاعات هذه سلبيات ومن  .إلخ …والسموم واللقاحات األمصال تعقيم
 إذا مباشرة بطريقة لها الميكروبات تعريض يحتم االختراق على اتهقدر  عدم أن كما .الجلد بسرطان واإلصابة بالجلد، حروق  إحداث

 الميكروبات إلى وصولها يمنع إلخ، واألقمشة، األوراق مثل حاجز أي وجود أن ذلك استخدامها، من فعالة نتائج على الحصول أريد
 مميزات الحفظ باإلشعاع:

 المحافظة على طزاجة الغذاء وعلى حالته الطبيعية الموجود عليها. -1
ة وهى أو األغذية المجمد الطبيعيوضعها  فيقتل الميكروبات الملوثة لألغذية  فييمكن استخدام هذه التقنية  -2

 على حالتها دون الحاجة إلى صهرها.
 تعقيم األغذية المعاملة باإلشعاع. فيعدم لحاجة إلى وجود محاليل ملحية أو سكرية  -3
المؤينة  ةوالتغليف وذلك لمقدرة األشع إمكانية استعمال عبوات للتعبئة كبيرة الحجم مما يقلل من تكاليف التعبئة -4

 وخاصة أشعة جاما اختراق العبوات كبيرة الحجم.
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الصفات الحسية أو الكيميائية  فيتغيرات  أيال يؤدى إلى حدوث  يجراكيلو  1ن التشعيع بجرعات منخفضة أقل م -5
 قيمتها الغذائية. فيلألغذية وال 

رية ية المعالجة بالتشعيع أقل بكثير كم مثيلتها الناتجة عن المعامالت لحراالمكونات الكيميائية لألغذائ فيالتغيرات  -6
 )خاصة التعليب(.

 فيخير عديد من األغذية )كالتب فيإمكانية استخدام هذه التقنية كبديل للتبخير بالمواد لكيميائية المستعملة  -7
 التجفيف(.

 عملية التشعيع بعد التعبئة والتغليف مما يضمن منع إعادة تلوثها بعد التشعيع. إجراء -8
 ية.ال تتحمل الحرارة العال التيتعبئة األغذية خاصة  فينوع من مواد التعبئة والتغليف  أيأمكانية استعمال  -9

يد أو تبر ة لطرق الحفظ بالتوفير الطاقة حيث ثبت أن لطاقة الالزمة إلجراء التشعيع أقل من الطاقة الالزم -10
تقليل الخسائر االقتصادية المرتبطة باألمراض المنقولة إلى اإلنسان عن طريق الغذاء وذلك عن  بالتجميد أو التعليب

 طريق قتل البكتريا الممرضة غير المتجرثمة والطفيليات الضارة
 

 :باإلشعاععيوب الحفظ 
ة وفى األغذي الحيوانياألغذية ذات األصل  فيالخواص الحسية )نكهة ولون(  فيحدوث تغيرات غير مرغوبة  -1

 الدهنية وذلك عند استخدام جرعات تشعيعية أعلى من الجرعات الحدية.
قوام بعض الفواكه الخضروات الطازجة وزيادة نفاذية األنسجة عند استخدام جرعات أعلى من  فيحدوث ليونة  -2
 كيلو جراى. 3
المركب ولكن هذا القد أقل  Bوبعض من فيتامين  A, C, Eبعض الفيتامينات خاصة فيتامينات  فيحدوث فقد  -3

 من الفقد الحادث بالتعليب.
أو أعلى وبقاء هذه األنزيمات نشطة  مجراكيلو  10رعة مقاومة أنزيمات األنسجة حيوانية والنباتية لإلشعاع حتى ج -4

 يؤدى إلى تلف هذه األغذية أثناء التخزين بفعل هذه األنزيمات. األغذية المحفوظة بالتشعيع مما فيوفعالة 
( ال تؤدى إلى يجراكيلو  10-1تحقق معظم األغراض ) تيوالحفظ األغذية  فيجرعات التشعيع المستعملة  -5

 قد تكون أفرزتها بالغذاء قبل التشعيع. التيإتالف السموم الميكروبية 
 ال يؤثر على الفيروسات. يكيلوجرا 10سطة حتى التشعيع بالجرعات لمنخفضة أو المتو  -6
 الخوف من اإلشعاع. -7
إضافة بعض األعباء المالية على كاهل المستهلك ولكن هذه األعباء أقل من أعباء طرق الحفظ األخرى مثل  -8

 التجميد أو التعليب.
منتجاتها عيع األلبان السائلة و ال يمكن تطبيق هذه التقنية على جميع أنواع األغذية حيث توجد تحفظات على تش -9

 الطرية وتشعيع البيض ومنتجاته لظهور طعم ورائحة غير مرغوبة .
   عدم وجود طرق عامة رسمية للتعرف على األغذية المعالجة باإلشعاع. -10
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