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 فيها تحدث التي والتغيرات لمتمف االغذية قابمية

 الكيميائي، كتركيبيا عديدة لعوامل تبعا لمتمف قابميتياب بينيا فيما االغذية تتفاوت

 في خصوصية غذاء لكل لذلك .وغيرىا الماء من محتواىا ، قواميا حموضتيا،
 :مجاميع بثالث عامة بصورة تجميعيا يمكن انو اال التمف،

 

 Stable or non perishable foodsلمتمف  قابمة غير اغذية. ١

 تحت تخزينيا عند طويمة جًدا لفترات المجيرية االحياء بفعل التتمف االغذية وىي

 .الجافة والبقميات الجافة والحبوب والطحين السكر مثل عادية ظروف

 

 Semiperishable foodsلمتمف  القابمية متوسطة اغذية. ٢

 مثل اشير عدة تكون قد التخزين من متوسطة فترة بعد تتمف التي االغذية وىي

 .بتخزينيا يعتني ان عمى المجففة والخضر والفواكو والثوم والبصل البطاطا

 

 Perishable foodsالتمف  سريعة اغذية. ٣

 استخدام عدم حالة وفي ايام او ساعات خالل جًدا بسرعة تتمف التي االغذية وىي
 ومنتجاتو والحميب كالمحوم الميمة االغذية غالبية وتشمل لحفظيا أي طريقة
 .والفواكو الخضر وغالبية واالسماك والبيض والدواجن
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 فمنيا التالفة االغذية في المجيرية االحياء تحدثيا التي عامة بصورة التغيرات اما
 لزجة مواد وتكون والرائحة والنكية والشكل المون كتغير لممستيمك ظاىري ىو ما

 بالرغم الغذاء داخل كيميائي كتغير لممستيمك ظاىري غير تغير او الغذاء عمى
 تؤدي والتي الظاىرية غير التغيرات بسبب تكون قد الظاىرية التغيرات ان من

 .الغذاء قوام تغير الى كذلك

 او معينة مركبات اختزال او كأكسدة كيميائي تفاعل بسبب يكون قد المون فتغير
 او تفاعل نتيجة مركبات تكون من ناتجة كذلك والرائحة الغذاء في صبغات انتاج
 تخميق او مركبات تحمل نتيجة تتكون المزوجة وكذلك الغذاء في كيميائي تحمل

 تسبب بسيطة من الميفان او الديكستران من متعددة سكريات فتكوين لزجة مركبات
 كيميائية تفاعالت نتيجة تحدث الغذاء نكية في والتغيرات الغذاء في كبيرة لزوجة
 السكريات تخمر او االمينية لالحماض التام غير التحمل فمثال نكية مواد وانتاج
 . كاالمنيات نكيو مواد تنتج

 المجهرية باالحياء االغذية تمف عمى المؤثرة العوامل

 ليذا سيحدث الذي التمف ونوع درجة تحدد بالغذاء تحيط عديدة عوامل ىناك
 . لو التالفة المجيرية االحياء بنمو العوامل ىذه تتحكم حيث الغذاء

  الغذاء في المجهرية االحياء ونوع عدد .١

 لمشروط تبًعا المجيرية باالحياء تموثيا لدرجة بالنسبة بينيا فيما االغذية تختمف

 من ىائمة باعداد المحممة فاالغذية وتسويقو انتاجو في اتبعت التي الصحيحة
 فنظرًيا .منيا قميمة باعداد محممو التي تمك من اسرع تمفيا المجيريةيكون االحياء
 حيث االغذية في المجيرية االحياء وعدد التمف ظيور سرعة بين عكسية العالقة
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 الرائحة او المزوجة كظيور التمف ظيور عمى لمحكم ظاىرية عالمات تعتمد دائًما
 عامل ىنا يدخل حيث التمف عممية من يسرع الكبير العدد دائًما ليس لكن والمون
 وجود من فبالرغم الغذاء في السائدة المجيرية االحياء ومجاميع نوع ىو اخر محدد
 ىذا تحميل في النشطة المجموعة تمك التوجد قد المجيرية االحياء من كبير عدد
 ليا مجيرية احياء وجود من البد البروتينية االغذية فيي واتالفو الغذاء من النوع

 االغذية وفي الاليبيز انزيمات الدىنية وفي البروتيز انزيمات افراز عمى قابمية
 يبقى ذلك ورغم وىكذا والبكتينز السميميز انزيمات تكون مجموعات ودوج النباتية

 كل وجود احتمالية زادت التموث مصالدر وتنوعت العدد زاد كمما بانو االحتمال
 .االغذية اتالف في النشطة المجاميع

 لالغذية الكيميائي التركيب .٢

 نوع توقع يمكن لذلك الغذائية بمتطمباتيا فيما تختمف المجيرية االحياء ان بما
 المجيرية االحياء فتنشط الكيميائي تركيبو حسب غذاء لكل سيحدث الذي التمف

 االستغالل سيمو والنتروجين والكربون الطاقة مصادر فيو يكون عندما الغذاء في
 فالغذاء نايتروجين كمصدر البسيط والبروتين ربوناوك طاقة كمصدر كالكموز
 من فتتمكن عديدة انواع بوجود فيو التمف ويتنوع اسرع يتمف المركبات بيذه الغني
 طاقة كمصادر المركبات اعقد االعمى اليحوي الذي الغذاء حين في فيو النمو

 الكيميائي التركيب لذلك تمًفا وابطأ لمتمف عرضو اقل يكون ونيتروجين وكربون
 الى تقسيميا يمكن لمغذاء االساسية المكونات وحسب التمف ونوع بسرعة يحدد

 . فييا سيحدث الذي المايكروبي النشاط نوع مع ثالثة مجاميع
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 السكرية االغذية-أ

 المجيرية االحياء فييا تنشط منيا االحادية خاصة بالسكريات الغنية االغذية
 السكريات لتحول حامضي التمف يتحدد ولذلك السكريات ليذه والمخمرة المؤكسدة

 ذلك ومايرافق كحوالت الى السكر بتحول اوتخمري وغازات عضوية احماض الى
 تركيز يكون عندما وعادة والنكية الطعم تغير ونيائية وسطيو مواد تكون من

 .المحوم مثل الغذاء وتحمض اكسدة تحدث اوكسجين توفر مع واطئ السكر

 النتاج تخمرات تحدث مضادة الحميب في كما متوسطة السكر كمية كانت اذا اما

 في الكحولي التخمر يحدث العالي التركيز وفي. الالكتيك حامض مثل حوامض
 سوى فييا التنشط حيث لمتمف مقاومة تكون جًدا السكر عالية االغذية حين

 .لالزموزية المحبة االحياء من صغيرة مجموعة

 االغذية ىذه فتتمف ومعقدة متعددة سكريات عمى الحاوية االغذية حالة في اما
 احادية سكريات الى السكريات ىذه تحميل عمى مقدرة ليا التي المجيرية باالحياء
 . السابقة المسارات بنفس وتسير

 البروتينية االغذية-ب

 وفقط لمنمو أي لمنتروجين كمصدر المجيرية االحياء قبل من البروتين يستغل
 تنمو البروتين تحمل خارجية انزيمات افراز عمى القدرة ليا التي االحياء المجيرية

 تستغميا امينية احماض الى البروتين وتحمل االغذية ىذه االغذية وتتمف ىذه عمى
 انو اال التالفة االغذية عفونة تسبب الى مركبات تحميميا في تستمر او لمنمو

 في ومنتشرة البروتينية اتالف االغذية يمكنيا عديدة انواع ىناك عامة بصورة
 الطبيعة

 الدهنية االغذية-جـ
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 الن والبروتينية السكرية االغذية من المايكروبي لمتمف عرضو اقل الدىنية االغذية

 االخرى المجاميع من اقل المركبات تحميل عمى القدرة ليا التي المجيرية االحياء
 في يحدث الذي التمف وعادة الكيميائي التمف الدىنية المركبات في يطغي كما

 وكميسيرين دىنية احماض الى الدىن يتحمل حيث تزنج عن عبارة الدىنية االغذية
 التي اتخوالتزن زنحو رائحة ذات Butyric acid خاصة االحماض ىذه وبعض
 : ىي تحدث

 Oxidative rancidity تأكسدي خزنت .-أ

 رائحة ذات وكيتونات الدييايدات وتكوين الدىنية لالحماض ذاتية اكسدة وىي
 .الوقت مع ليا تتعرض الدىون وكل كريية

 Lipoxidase انزيمية اكسدة .ب

 .بالحرارة النشاط ىذا وقف ويتم

 كيتونيخ تزن .ج

 Aspergillu و  Pencillium مثل االعفان تنتجيا انزيمات بفعل كيتونات تكوين

 Hydrolytic rancidity تحممي ختزن .د

 االحياء تكون Lipaseانزيمات بفعل زنجة دىنية احماض وتحرر الدىون تحمل
 . االنزيم ىذا عمل توقف والبسترة والكريم الزبد في خاصة المجيرية

 pH قيمة -٣

 الغذاء في المجيرية االحياء ونشاط نمو في يتحكم ميم عامل الغذاء pH قيمة ان
 فيما تختمف واالغذية فييا ينمو pH قيمة من مدى مجيري حي كائن لكل الن
 ٩ من اعمى واخرى ٢ بحدود pH فييا اغذية فيناك pH يمةق حيث من بينيا



   
                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6 
 

 م.م.عمار عادل                                   صح  سنتجات األغذي  /النظزي                  اسة زة اخلضاحملا

 فاالغذية ستحدثو الذي التمف ونوع ستنشط التي المايكروبية المجاميع تتحدد لذلك
 حين في االعفان فييا فتنشط اماالحامضية . البكتريا عادة فييا تنشط المتعادلة
 قيمة حسب مجاميع ست الى االغذية عادة وتقسم جًدا نادرة تكون القموية االغذية

pH قيمة تقع والتي فييا تنشط التي المجيرية االحياء مجموعة لذلك وتبًعا فييا 
pH االغذية تمك ضمن لنموىا. 

 AlKaline foods قموية أغذية .أ

 قيمة فيو الذي البيض بياض مثل نادرة وىي 8 من اعمى pHقيمة فييا يكون التي
pH الشائعة غير الفواكو وبعض ٩,7 بحدود 

 Neutral foods متعادلة اغذية .ب

 والمحوم والدجاج الحميب مثل 8 -7.6 بين ما pH قيمة فييا التي االغذية ىي
 .البكتريا من عديدة انواع تنشط وىنا

 Low Acid foods الحموضية قميمة اغذية .ج

 واالسماك المحوم بعض مثل 7.6-6.5 بين ما pH قيمة فييا التي االغذية وىي
 . واالعفان والخمائر ACIDOPHILES لمحموضة المحبة البكتريا تنشط حيث

  Medium Acid foods الحموضة متوسطة اغذية .د

 معمبة ولحوم المعمبة الخضر مثل 6.5 -5.6 بين ما pHا فيي التي االغذية
 لمحموضة المحبة لمبكتريا الدور ايضا الطازجة والخضر الفواكو وبعض ومخمالت
 . والخمائر واالعفان

  Acid foods حامضية اغذية . ه
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 المتخمرة االلبان مثل 5.6 -5.8مابين  pH قيمة فييا التي االغذية وىي
 . واعفان وخمائر بكتريا بسبب يكون والتمف الفواكو وعصائر

 acids foods الحموضة شديدة اغذية -و

 البرتقال وعصائر كالمخالالت 5.8 من اقل pH قيمة فييا يكون التي وىي
 كيميائًيا تمفيا يكون وعادة المجيرية باالحياء تتمف ما نادًرا وىذه وغيرىا والميمون

 قيمة فيو تتغير قد الغذاء الن ذلك ثابتو ليست التقسيمات وىذه الحموضة لشدة
pH االحياء ونوع التخزين حرارة ودرجة التخزين ومدة النضج درجة حسب 

 pH قيمة التدع Buffers منظمات تحوي االغذية بعض وىناك فيو المجيرية
 . الغذاء داخل بشدة تتغير


