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 المحاضزة الزابعت

حفظ األغذيت بالتجفيف  

Food Preservation by Dehydration (Drying) 

 

 كتعتمد عمى تقميؿ نسبة الرطكبة بالشكؿ األغذيةىك احد الطرؽ الشائعة في حفظ  :التجفيف
 يحدث التغيرات التي تؤثر أك اإلمكافالذم يحفظ المادة الغذائية بحيث ال يؤثر عمى طعميا قدر 

 . المجيريةاألحياءنمك فيو ب  يسمح البنفس الكقت عمى جكدة الغذاء ك

:  كالتجفيؼ نكعاف رئيسياف ىما 

كىي طريقة قديمة تعتمد عمى استخداـ حرارة الشمس : Sun Dryingالتجفيؼ الشمسي  
.  تجفيؼ التيف ك الزبيب أكلمتجفيؼ كما في صناعة المعجكف البيتية 

كىي طريقة استخداـ اليكاء الساخف كالحرارة : Artificial Dryingالتجفيؼ الصناعي  
 مف األكبر التجفيؼ التي تمر بيا المكاد الغذائية لغرض التخمص مف الجزء أجيزةفي 

الفكاكو كالخضراكات حيث نحصؿ عمى مكاد ,الحميب ,ا كتجفيؼ العصائر قرطكبت
.   اقؿ مف ذلؾأكلمفكاكو % 24لمخضراكات ك % 6-4  رطكبةغذائية جافة الى حد نسبة

( % . 3-2) الحصكؿ عمى مسحكؽ جاؼ فاف نسبة الرطكبة تنخفض الى أريد إذا أما

 

:  المواد الغذائية تجفيفخطوات 
 الجني أك العاممة األيدم تجنى الثمار كالخضراكات الناضجة بكاسطة :الجني واالستالم -1

.  كتكزف األكليةالميكانيكي كتنتخب الثمار الجيدة لغرض التجفيؼ حيت تستمـ المكاد 
 تعزؿ الثمار التالفة المتعفنة كالمصابة بالديداف كالحشرات كتؤخذ الثمار :الفرز -2

 .كالخضراكات السميمة 
تقميؿ عدد ؿ المكافحة ككآثار كاألكساخ األتربة إلزالةتغسؿ الثمار قبؿ التقشير : الغسل -3

 .ضمف لنظافة الجزء المحمي بعد التقشير أ المجيرية عمى سطح الثمار  كىذا األحياء
زالةر يالتقش -4  إجراءالبذكر كجيكبيا مف مركز الثمار قبؿ ك  القشكرتزاؿ:  مركز الثماروا 

 عممية إجراءكاف . شرائح كذلؾ لغرض تسييؿ عممية التجفيؼتقطيعيا إلى عممية  
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 (بالمعاممة بالقمكم) كاألجاصالتقشير تتـ بتخديش الطبقة الشمعية لمقشرة كما في العنب 
 .ثانيو  ( 30-20)قاعدم ساخف لمدة % 2-1كذلؾ بتغطيس الثمار بمحمكؿ 

 األحياءتجرم عممية السمؽ لممكاد الغذائية كذلؾ لمحد مف نشاط  : الكبرتةأوالسمق  -5
اإلنزيمات كالتخمص مف اليكاء المكجكد  كتثبيط فعؿ الميكركبيةالمجيرية كتقميؿ الحمكلة 

 باستعماؿ أما كيتـ السمؽ .مرغكب فييا اؿالتخمص مف المكاد غيرو في المسافات البينية
 يستخدـ أكدقائؽ لمفكاكو,  (6-4)دقائؽ لمخضراكات ك  (10-8)بخار الماء لمدة 

 المادة التي ال تصمح ليا عممية السمؽ فتجرم ليا عممية كأماالتغطيس بالماء الساخف 
 .الكبرتة 

    :Sulfuringالكبرتة 

تجرل ىذه العممية        عبارة عف تعريض المادة الغذائية المراد تجفيفيا الى غاز ثنائي الكبريت
عمى جميع أنكاع الفاكية كبعض أنكاع مف الخضر كالبطاطس كالجزر كالقرنابيط كالبصؿ كالثـك 

 : منيا كاليدؼ

كاألحياء المجيرية كبذلؾ تزداد  اإلنزيماتتحتفظ الثمار بألكانيا الطبيعية كذلؾ لتثبيط  - أ
ذ ت مدة حفظيا  . لمباألبيض فمثال الباذنجاف يحتفظ بالمكف األنزيميمنع االسمرار كا 

عطاءأللكاف ؿالكبرتة عممية قصر ك  المكف الزاىي كالجذاب لممكاد الغذائية المراد كا 
 .تجفيفيا

 مادة حافظة لممكاد الغذائية مف SO2 الفترة الخزنية لممادة الغذائية كذلؾ الف إطالة - ب
  .كأطكارىا الحشرية اإلصابة

 A, C تقميؿ مف تحطيـ الكاركتيف كفيتاميف أمالحفاظ عمى بعض مف القيمة الغذائية  - ت
 .نظرا ألثر الغاز المختزؿ

يمكف استخداـ درجات حرارة أعال في التجفيؼ كمدة أقؿ دكف اإلضرار بالمادة المراد  - ث
 .تجفيفيا

 .تككف بديمة لعممية السمؽ في المكاد الغذائية التي ال يمكف إجراء عممية سمؽ ليا - ج

 :مساوئ الكبرتة 

 :كمنيامع ذلؾ فاف عممية الكبرتة ليا مساكئ عمى المكاد الغذائية  ك
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.  المادة الغذائيةةتغير في طعـ كنكو 
 .  المكجكد في المحـB1 بعض الفيتامينات كخصكصا إتالؼ 

 أك Blanchingلذلؾ برزت ىنالؾ اقتراحات الستعماؿ بدائؿ عف الكبرتة كعممية السمؽ الخفيؼ 
فتغطس الثمار  ( االسككربيؾحامض ) C فيتاميف  أكE مثؿ فيتاميف األكسدةاستعماؿ مضادات 

غذية لمدة ثالث دقائؽ حيث تحافظ األ (حامض الماليؾ% C+ 0,25 فيتاميف % 1)في محمكؿ 
 رفع الحمكضة بكاسطة إف كما األكسدةمجففة عمى المكف الجيد المرغكب كذلؾ لمنع عممية اؿ

 .األنزيماتحامض الستريؾ تؤدم الى عرقمة عمؿ 

 : Sulphuring Methodsطزق الكبزتت 

, كالمشمش )حيث يتـ تعريض المادة الغذائية المراد تجفيفيا : طريق الحرق المباشر .1
 المعبأ في  الناتجة مف الحرؽ المباشر لعنصر الكبريتاألبخرةالى  (العرمكط , الخكخ 

ساعة قبؿ تجفيفيا حيث تتـ عممية الحرؽ  (12-8) لفترة اسطكانات معدنية بييئة سائؿ
 لدخكؿ األسفؿفي صندكؽ خاص ذك رفكؼ تكضع فيو المكاد الغذائية  كفية فتحة مف 

 لخركج الدخاف كذلؾ الستمرار عممية االحتراؽ   األعمىاليكاء كفتحة مف
حيث يتـ تغطيس المكاد الغذائية المراد تجفيفيا في محمكؿ كبريتي : طريقة التغطيس .2

 Sodium المتككف مف مزيج متساكم مف محاليؿ أمالح الكبريت كبريتات الصكديكـ
metabisulfite ىذه الطريقة اقؿ إف. ساعة (1–0,5)لمدة %  (0,5 -0,2) كبنسبة 

 بنظر األخذ كذلؾ لضعؼ نفاذية الكبريت الى داخؿ الثمار كيجب األكلىكفاءة مف 
االعتبار كمية الكبريت المتككنة عمى سطح المادة الغذائية المراد معاممتيا بحيث تككف 
ىذه الكمية كافية لممحافظة عمى نكع الثمار دكف حدكث تغير في نكية كطعـ المادة 

 ة مف الفاكوSO2 الخزف كاف المستكل المطمكب مف أثناء الى الحفاظ عمى المكف إضافة
 :  فمثالأخرلكالخضراكات يختمؼ مف كاحدة الى 

 كغـ مادة جافة 1/ غـ (4-2):    المشمش كالتفاح 
كغـ مادة جافة  1/ غـ( 1,5 -1):     العػنػػػػػػػػػػػػػػب 

 مادة جافةكغـ  1/غـ( 0,6-0,2): الفاصكليا الخضراء 
 ىكاء ساخف عمى المادة الغذائية حيث يعمؿ عمى خفض نسبة إمراركىي  :التجفيف -6

 ةالرطكبة فييا حسب نكع كطبيعة الغذاء بحيث يتضمف الحفاظ عمى شكؿ كطعـ كنكو
:     عدة عكامؿعمىعممية التجفيؼ تعتمد ك .  كىناؾ عدة طرؽ لعممية التجفيؼالغذاء

 .طريقة التجفيؼ المتبعة - أ
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.  دخكؿ اليكاء  كاتجاهسرعة - ب
 .درجة الحرارة لميكاء كالمادة الغذائية  - ت
 . المادة الغذائية أكنسبة الرطكبة في اليكاء  - ث
 .حجـ كسمؾ شرائح المادة الغذائية  - ج
 .التركيب الكيميائي لممادة الغذائية  - ح

 المساحيؽ إلنتاج حتى الطحف أك ذك قابمية عالية لمخزف  في النيايةيككف المنتكج النباتي جاؼ
 :كتحسب نسبة التجفيؼ كما يأتي

% للرطوبة في الغذاء المجفف − 100

% للرطوبة في الغذاء الطازج − 100  
=  نسبة التجفيف  

 

  كغـ باذنجاف جاؼ1حصؿ عمى تكيؼ % 90نسبة الرطكبة بباذنجاف فإذا كاف لديؾ / س
 ؟% 5 بنسبة رطكبة

100−5 =نسبة التجفيؼ /ج

90−100
=  95 

10
 يمكف تجفيفيا كغـ باذنجاف طازج 9.5 = 

 .كغـ باذنجاف جاؼ1لمحصكؿ عمى 

 : طرق التجفيف

 :كأىميا تستخدـ عدة طرؽ لتجفيؼ المكاد الغذائية 

كيستخدـ بيا اليكاء الساخف الذم يمر عمى : Tunnel Driersاألنفاؽ التجفيؼ بكاسطة  - أ
نسبة الرطكبة حيث يستخدـ الحزاـ الناقؿ لنقؿ المكاد  المادة  الغذائية لغرض خفض

 . األنفاؽالغذائية داخؿ 
 تصمح لممكاد الغذائية السائمة حيث تككف عمى :Drum Driersطريقة االسطكانات  - ب

شكؿ طبقة رقيقة عمى سطح االسطكانة الساخنة كالتي تسخف بكاسطة البخار الى درجة 
 متمكضعة عند نياية دكرة االسطكانة اشطةؾ  سكيفـ كاالسطكانة تدكر كتكجد120°
 .  عنيا المادة الغذائية الجافةإلزالة

 كىي مف طرؽ التجفيؼ بالتكصيؿ اليكائي حيث :Spray dryingالتجفيؼ بالرذاذ  - ت
ـ كيتـ التخمص مف الرطكبة بسرعة °200تضخ المادة الغذائية مع اليكاء الساخف بدرجة 

ـ كتسحب °80عالية دكف االرتفاع العالي لدرجة حرارة المادة الغذائية فقد تصؿ الى 
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 الحساسة جدا لمحرارة األغذيةالمادة الجافة حاؿ جفافيا حيث تستخدـ ىذه الطريقة الى 
 . مثؿ الحميب كالبيض كالقيكة كالعصائر

 كىي مف الطرؽ الحديثة التي يتـ فييا تجميد المادة الغذائية :Freeze Dryingالتجميد  - ث
 الحيكية أكثـ التخمص مف الرطكبة بكاسطة ظاىرة التسامي حيث تجفؼ المادة الغذائية 

 الحساسة جدا كاألغذيةدكف ارتفاع درجة الحرارة كتستخدـ لألدكية ك المكاد البيكلكجية 
  .كاأللكافلمحرارة كذلؾ إلنتاج النكيات 

 
 تجمع المكاد الغذائية بعد انتياء عممية التجفيؼ :Sweating Operationالتعريق  -7

 الغرض منيا أكثر أك أسبكع صندكؽ محكـ الغمؽ لمدة أككتترؾ في محؿ خاص 
. تجانس نسبة الرطكبة في المنتكج كخاصة عند االختالؼ في حجـ الشرائح المجففة 

 أكياستعبأ المكاد الغذائية الجافة في عبكات محكمة الغمؽ مف  :Packaging التعبئة -8
غاز النيتركجيف عند ؿ  استعماأك األككسجيف العبكات الزجاجية المفرغة مف أكالنايمكف 

 كما في الحميب كقد تستخدـ فاثيمي في براميؿ مبطنة مف الداخؿ بالبكلي أالتعبئة كقد تعب
. العمب المعدنية الصغيرة المفرغة كما في حميب األطفاؿ

 

: يزات مواد التعبئة لألغذية الجافةمهم مأ

. كاألككسجيفغير نفاذة لمرطكبة  -أ 
 . عممية النقؿ كالشحفأثناء متانة لمحفاظ عمى المادة الغذائية ذات تككف أف -ب 
 . تككف ذات مظير جذاب لممستيمؾ أف -ج 
 . مقبكلةىاتكاليؼ -د 

 : المجففتاألغذيت عيوب أهم

 كىي حالة جفاؼ السطح لممكاد الغذائية نتيجة :Case hardeningالتصمب السطحي  -1
 التجفيؼ كخاصة المكاد الغذائية السكرية كذات أثناءالستخداـ درجات الحرارة العالية 

 .ةالشرائح الكبير
.  نتيجة لممعاممة الحرارية كخاصة فقد الفيتامينات:التأثير عمى القيمة الغذائية -2
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 في المكاد الغذائية المجففة خاصة قصر : كالصبغاتاأللكافتأثير التجفيؼ عمى بعض   -3
 بكاسطة عممية الكبرتة كقد تحدث عممية كرممة كتغير المكف األنثكسيانيفلكف صبغة 

  .لممادة الغذائية
 امتصاص الماء المفقكد كذلؾ إعادة عند :فقد بعض خكاص المادة الغذائية الطازجة -4

قؿ قابمية أغ كلحدكث عممية الدنترة لبركتيناتيا كما تصبح المكاد النشكية كالصـ
 .المتصاص الماء 

.  المسببة لمنكية الخاصة لممادة الغذائية :فقداف بعض المكاد المتطايرة  -5
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