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 5-محاضرة 

 

استخدام االنسان المضافات الغذائية منذ القدم فقد استخدم المصريون القدماء بذور نبات    
الخردل لحفظ عصير العنب واستعمل العرب ممح الطعام لتمميح المحوم ثم تجفيفيا عمى الشمس. 

ب روحي شبيو كذلك استخدم  السومريون القدماء انواع من االعشاب في اكساب النكية لمشرو 
بالبيرة. وفي الوقت الحاضر تستخدم الكثير من المواد في حفظ االغذية فقد استخدم السكر, 

و  BHTالممح ,الخل ,بنزوات الصوديوم ,حامض السوربيك ,النترات ,مضادات االكسدة )
BHAيم المواد الحافظة الى ما يمي :( وثنائي اوكسيد الكبريت وبنسب مختمفة حيث يمكن تقس 

 يا واالعفان مثل بنزوات الصوديومالناتجة من البكتر ل االضرار مواد لمنع او تقمي-1

 مواد لمنع التغيرات الكيمياوية او لمتقميل منيا مثل مضادات االكسدة . .1
 . SO2مواد لتقميل التفاعالت االنزيمية الموجودة طبيعية في الغذاء مثل  .2

ومنظمة الصحة  FAOالغذاء والزراعة الدولية  وقد حددت المواد المضافة وفق شروط منظمة   
فان المواد الكيميائية المضافة عمى انيا مواد تضاف الى الغذاء بكميات قميمة ال  WHOالعالمية 

النكية والقوام وقابمية الخزن حيث يجب ان ة فقط وانما بقصد تحسين المظير و لرفع القيمة الغذائي
  -ضافة بصورة عامة ومنيا :تكون ىنالك مواصفات خاصة لممواد الم

 ان ال تكون مضرة بصحة المستيمك وسالمتو . (1
 يجب ان ال يؤدي استعماليا الى تظميل المستيمك . (2
 يجب ان تؤدي الغرض الذي تضاف من اجمو . (3
 يجب ان ال تؤدي الى خفض القيمة الغذائية . (4
 عدم تحوليا الى مواد ضارة عند تحميميا او اكتسابيا من الجسم . (5
 ان يكون تقديرىا والكشف عنيا سيل .يجب  (6
 فعالة ضد االحياء المجيرية المسببة الى تمف الغذاء . (7
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مادة من المواد  500االقتصاد في استعماليا وتحديد حاالت االضافة حيث يوجد اكثر من  (8
المضافة الى االغذية بصورة عامة ومنيا التوابل والحوامض و االصماغ النباتية و حامض 

 الصبغات النباتية ومن اىم المواد التي تضاف الى الغذاء ىي المواد الحافظة .بيك و ور االسك

حيث ال  Microbial Spoiligeىي المواد التي تحفظ المواد الغذائية من التمف المايكروبي    
بيط نمو ونشاط % حيث تقوم المواد الحافظة بقتل او تث0.5تتجاوز التراكيز المستعممة منيا 

االحياء المجيرية من خالل اتالف تركيب جدار او غشاء الخمية او تثبيط نشاط االنزيمات ومن 
 اىم المواد الحافظة المستخدمة ىي :

 : C2H5COOHحامض البنزويك 

لمنع الفساد الناتج من الخمائر  C2H5COONaيستخدم كأمالح مثل بنزوات الصوديوم    
لبكتريا حيث ينفذ الى داخل الخاليا بصورة غير مفككة لذلك يستخدم في واالعفان والفطريات وا

االوساط الحامضية حيث استخدم في المشروبات الغازية والمخمالت والكجب والصاص والمربيات 
 % وان زيادة التركيز فيو يسبب التغير في الطعم وقد منع في بعض الدول .0.1ويتركز 

  :CH3CH=CH-CH=CH-COOHحامض السوربيك 

حامض دىني غير مشبع يستعمل عمى شكل سوربات الصوديوم او البوتاسيوم حيث يؤثر    
الحامض وامالحو عمى الخمائر والفطريات اكثر من البكتريا وقد استخدم في المربيات ,معجون 

 (% .0.2-0.1الطماطم ,الجبن والحم وبنسبة )

 :CH3CH2-COOH Propionic Acidحامض البروبيونيك 

بروبيونات الصوديوم او الكالسيوم كما في الخبز والكيك لمنع ستخدم عمى شكل امالح مثل ت   
 العفان .
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 :SO2ثنائي اوكسيد الكبريج 

مثل  SO2او االمالح التي تنتج  SO2من اقدم المواد الحافظة واستخدم عمى شكل غاز     
الخمائر واالعفان وعند ذوبان  عمى البكتريا اكثر من  وتأثيرهكبريتيد الصوديوم او البوتاسيوم 

SO2  في الماء فأنو ينتج حامض الكبريتوزH2SO3 حد حامض الكبريتوز مع مجاميعحيث يت 
مرار غير االنزيمية )تفاعالت ميالرد يتون ويؤدي الى منع تفاعالت االسدييايد او الكلاال

Maillard Reaction ويعد )SO2 تخداماتو ىو مواد مانعة لألكسدة ومن اكثر سمبيات اس
في االغذية المجففة والمربيات والمشروبات وبنسبة  SO2ويستعمل B1تحطيمو الى فيتامين 

المتبقي في االغذية حيث عند التسخين يمكن  SO2( وان الميم ىو مقدار 0.01-0.02)
 .  SO2التخمص من 

 :Antibioticsالمضاداث الحياحيت 

يرية معينة ليا القدرة عمى اعاقة نمو وتحطيم انواع ىي مواد كيمياوية تنتجيا احياء مج      
كثيرة اخرى من االحياء المجيرية والمعتاد عدم استخدام المضادات الحياتية المستعممة في 
التداوي كمواد حافظة في االغذية والمضادات الحياتية التي حصمت الموافقة عمى اضافتيا الى 

اسايكمين  ع من االسماك ىي الكموروتتر لحوم الدواجن المجمدة غير المطبوخة وانوا
Chloroteacyclins  ي تتراسايكمين سكواالوOxytetracyclins ( جزء 7وبتراكيز ال تتجاوز)

 . بالمميون

 : Nitrate and Nitriteالنخراث و النيخرايج 

د استخدمت ىذه المواد لتقديد المحوم ولتثبيت المون باالضافة الى النكية وتأثيرىا مضا      
لألحياء المجيرية وخصوصا البكتريا الالىوائية وقد وجد ان ىذه المركبات تتحد مع المركبات 
االمينية وتكون النتروزامينات والتي تعتبر من المسببات السرطانية وذلك حد من استعماليا  وىي 

 ممم / كغم . 200-80المفرزة لمسموم وتستخدم بتركيز   Cl. Botuliumمضادة لبكتريا 
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 :Antioxdants دات االكسدةمضا

تستخدم ىذه المواد لمنع تأكسد بعض مكونات الغذاء كالزيوت والدىون باألوكسجين الجوي      
واكثر  -C-الحرة  الجذورحيث انيا اكثر قدرة في التفاعل مع األوكسجين وبذلك تحد من تكوين 

 Catecholكول تيلكاالمواد المستخدمة المركبات الفينولية الطبيعية والصناعية منيا ا
Derivatives   ومركباتBHA (Butylated Hydroxy Anisole  ) 

حامض االسكروبيك و  E Vit( كما يستخدم  Butylated Hydroxy Toluene) BHTوكذلك
 . SO2وكموريد القصدير و 

العلمي الدرس  :

صاص , حميب او عصير ويضاف  تؤخذ مواد غذائية مصنفة او طبيعة مربى , معجون ,    
ليا مواد حافظة حسب المتوفر ويالحظ مدة تمف المواد في االسابيع التالية ومقارنتيا بمواد لم 

 تضاف ليا المواد الحافظة .

   

 

 


