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 مقدمة

الزراعة والصناعات الغذائية  باالعتماد عمىمن الغذائي ن ىي األاولى اىتمامات العالم اآلمن    
عالية بجودة ية و تمبي الخطط المستقبمالمحمية و  بكمية تسد الحاجةالقائمة عمييا وتوفير الغذاء 

 يا الحديثة في تصنيع وحفظ الغذاء.خالل ادخال التكنموججيدة من ونوعية 

مع البشري  لالستيالكوعمم الصناعات الغذائية يبحث في كيفية حفظ الغذاء بحالة تصمح    
غير وتوفير الغذاء في اوقات مختمفة من السنة في ، عمى القيمة الحيوية والغذائية المحافظة

منتجات موسم الشتاء في موسم الصيف او  كإنتاج ،موسم انتاجيا وفي اماكن غير اماكن انتاجيا
  مع الحفاظ عمى الجودة والنوعية.الى بمد اخر نقل منتجات من بمد لم تنتج فيو 

خاصة بالمرضى واغذية االطفال  واغذية اغذية  تصنيعومن واجبات عمم الصناعات الغذائية    
 ية وظيفية خاصو.ذتجيز فييا المدارس والمستشفيات  واغ وجبات خاصة
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الصناعات الغذائية معرفة طرق تخزين الغذاء ومعرفة انواع لممختصين في يجب ان تكون   
في تصنيع الغذاء  المختصون، ويقسم المسببة لو والغير الحيويةفساد االغذية والعوامل الحيوية 

بسبب المعادن واالمالح الضارة نتيجة استخدام كيميائي  غذائيالتسمم الغذائي الى تسمم 
تسمم الو المبيدات او تموث بالرصاص والقصدير والزرنيخ بسبب استخدام اوعية طبخ غير مالئمة 

يحتوي عمى مواد يرية جالم باألحياءمموث نتيجة استيالك غذاء  بيولوجيكيميائي  اآلخر تسمم
 .تمك االحياءسامة ناتجة من نشاط 

المصرح بيا من قبل منظمة ) تستخدم في حفظ المواد الغذائية المواد الحافظة الكيميائية   
 المواد الغذائية االصمية.وتركيب لغرض الحفاظ عمى خواص  (الصحة العالمية

الصناعة  ومن الجدير بالذكر ان عمم الصناعات الغذائية يبحث في استحداث وتطوير طرق   
ومراقبة الجودة لجميع المنتجات وتدريب العاممين في القطاع ع ناوالشؤون الصحية بالمص

في  يساىمكذلك و  ،مراحل تصنيع المواد الغذائيةعينات التحميل خالل اخذ الصناعي عمى طرق 
 ت.وانشاء المختبرا توفيرىا عمى مدار السنة

 اقسام الصناعات الغذائية:

في الصناعات  الغذائية حسب مصادر المواد الخام المستخدمةيمكن تقسيم الصناعات    
 الغذائية:

 .اواًل: صناعات غذائية تقوم عمى الحاصالت البستانية 

عصائر الاو انتاج  مثل صناعة التبريد والتجميد والتعميب والتجفيف والتخميل لمخضراوات والفواكو 
السكرية او انتاج الزيوت مثل زيت الطعام مسكرات والمربيات او المشروبات والمركزات او ال

 الى التعبئة الطازجة لمثمار. باإلضافةوالزيوت الطبية والعطرية  اليندجوز  الزيتون وزيتوزيت 

ب السكر وبنجر ثانيًا: صناعات غذائية تقوم عمى محاصيل الحقل مثل انتاج السكر من قص
الطحن وصناعة ات السكر وانتاج النشا من الذرة والرز وانتاج الزيوت من البذور الزيتية وصناع

 وتجفيف البصل والثوم وانتاج الحموى من السمسم وغيرىا.المعجنات المخبوزات و 
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 ناعات تقوم عمى حيوانات المزرعة .ص ثالثًا:

والتقطيع والتجييز والحفظ والتبريد الذبح تكنموجيا من  ابتداءً المحوم وىي الصناعات القائمة عمى 
مثل  ظة واالشعاع والمنتجات االخرىوالتجميد والتعميب والتجفيف والتجفيد والمواد الحاف

، المختمفة  جاتياتوالدواجن ومنتجاتيا والبيض وااللبان ومن  نشونالوال سطرمة والبركر ابال
لنواتج الثانوية مثل دباغة الجمود وانتاج الجالتين وانتاج مساحيق الدم االى تصنيع  باإلضافة

احماض امينية تستخدم في تحضير عالئق الماشية الى المجففة وتحويل الريش والمخمفات 
  والدواجن.

  منتجات البحار واالنيار.صناعات غذائية تقوم عمى  رابعًا:

والتعميب او  ونقميا الى مصانع التجميد  تعتمد ىذه الصناعة عمى صيد االسماك وتريدىا
ري بالتجفيف او التمميح والتدخين وكذلك الصناعات التي تعتمد عمى القشريات كالروبيان والجم

 ....الخ

 

 :اىم التحديات التي تعترض تطور الصناعات الغذائية 

فاض اسعار بشكل يدعم انخالمواد الخام الطازجة الداخمة في التصنيع الغذائي عدم توفر -1
 . المنتجات وتوفيرىا عمى مدار السنة

نسيق بين منتجين المواد الخام ومصنعي المواد الغذائية، وىذا يمكن ان تقوم بو وجود تعدم -2
تعاقد منتجين والمصنعين او وجود نظام الجيات الحكومية بوضع سياسة زراعية بالتنسيق مع ال

 لضمان تكامل االنتاج لمطرفين. عينبين المزارعين والمصن

 .المحم او المبن إلنتاجاالعالف لتغذية الماشية المعدة  بإنتاجاالفتقار الى المزارع الخاصة -3

سعر المنتج مما يضطر الى رفع سعر عدم توفر مواد التعبئة وارتفاع اسعارىا عمى حساب -4
 المنتج.



                           قسم عموم االغذية -كمية الزراعة- جامعة االنبار

 المواد الخامزيادة في تكاليف نقل يؤدي الى رداءة شبكات الطرق والمواصالت وتيالكيا مما -5
 الى المصانع.

الى اماكن تصنيعيا في نقل المحاصيل والمواد الخام عدم االعتماد عمى الناقالت المبردة -6
 بب عدم توفر الناقالت او زيادة في تكاليف النقل.بس

االمنية الظروف اليجرة بسبب الخبرات نتيجة ىذه ندرة او الخبرات الفنية  توفرعدم -7
 .واالقتصادية

دخول الصادرات من مختمف عدم استقرار السوق بسبب االفتقار الى السياسة الزراعية و -8 
 منافسة. بأسعار المناشئ

ب دون االىتمام بالجودة والنوعية لذلك االقبال عمى المنتجات المستوردة لتوفرىا بسعر مناس-9
 بشكل صارم.و ات المختصة يتفعيل قانون حماية المنتج الوطني من قبل الج يجب

 

 

  


