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  المقدمــة

  

وطني   تعتبر الصناعات الغذائیة واأللبان في العراق احد الركائز التي تساھم في دعم  اد ال األقتص

  .كما  أنھا توفر العدید من فرص العمل ویساھم انتاجھا في تخفیف العبئ عن میزان المدفوعات

ة وا  ناعات الغذائی اح الص انأن نج د كبیر  اللب ى ح ف ال دیر  یتوق ا للتص داده أم اج الع ى األنت عل

  .الطازج او التصنیع الغذائي لالستھالك المحلي او التصدیر

ات الزراعة    أن علم الصناعات  ى الخام الغذائیة ھو علم تطبیقي یبحث المعامالت التي تجري عل

دة او تحسین شكلھا او     لغرض حفظھا من الفساد او اعدادھا للتسویق محلیا او انتاج مواد جدی

ة وصالحیتھا           ا الغذائی ة وقیمتھ در من صفاتھا الحیوی ر ق ى اكب التقلیل حجمھا مع المحافظة عل

  .یةلالستھالك كمادة غذائ

اء        ا عن االب ة تناقلھ اس كمھن ا الن ولقد أعتمدت صناعة االلبان على الخبرة العلمیة حیث زاولھ

اریخ       ة الت ي بدای ى ف ا االول وم ذات      . وخصوصا في مراحلھ ر ان تطور المعیشة وتطور العل غی

ادة        ى زی اعدت عل ي س وم االساسیة الت العالقة جعل من ھذه المھنة علما وفنا یعتمدان على العل

  .االنتاج

دان            ض البل ي بع ا ف ادة انتاجھ ان ونظرا لزی ات االلب رة من منتج لقد ظھرت في العالم انواع كثی

ادراتھا    ن ص یة م ة رئیس لع تجاری ات س ذة المنتج بحت ھ ذا  . اص ا ھ ون كتابن وا أن یك ذا نرج ل

  .بالمستوى المطلوب كي یفید طلبتنا االعزاء 

  

  ومن اهللا التوفیق................ 

  

  

  المؤلفون
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  الفصل االول                             

  الصناعات الغذائیة                                

  
  :الھدف العام 

االقتصادیة  یھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب مفھوم الصناعات الغذائیة واھمیتھا

  .والصحیة 

  

  :االھداف التفصیلیة 

  : مایأتي یكون قادرًا على معرفة ھذا الفصل ان ةیتوقع من الطالب بعد دراس

  .معنى التصنیع الغذائي  - 

  .أھمیة التصنیع الغذائي  - 

  .التغذیة الصحیة لالنسان  - 

  .مجموعاتھا وانواعھااالغذیة التي یتناولھا االنسان  - 

  

  .وأفالم  CDصور توضیحیة وعرض  :التعلیمیة ائلالوس
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  الفصل االول
 الصناعات الغذائیة

Food processing  
نیع         ال ة بتص ا عالق ي لھ ة الت ة والعملی اط العلمی ع النق مل جمی ع جدا یش ة موضوع واس صناعات الغذائی

من التلف واطالة فترة  علیھالغرض الحفاظ ) النباتیة والحیوانیة(وحفظ أوخزن المواد الغذائیة المختلفة 

ا طر       ا لحین استھالكھا ، تستخدم حالی ي نوعیتھ واد     قائ خزنھا دون احداث تغییركبیر ف ظ الم رة لحف كثی

ة  لا رارة المنخفض ات الح تخدام درج ا اس ة ، منھ د(غذائی د والتجمی رارة ) التبری ات الح تخدام درج أو اس

  .الخ ...... أو استخدام التجفیف والتملیح والتخمیر والتدخین ) البسترة والتعقیم(المرتفعة 

قد بني على اسس علوم الكیمیاء والفیزیاء یعد علم الصناعات الغذائیة التطبیق العملي للعلوم المختلفة و

لجة   وم          ... واألحیاء الدقیقة والتغذیة والفس ة والبستنة من العل وم المحاصیل الحقلی ر عل ا تعتب خ ، كم ال

ئیة وذلك من اجل اختیار أفضل ألنواعھا التي یمكن تصنیعھا االمرتبطة ارتباطا وثیقا بعلم الصناعات الغذ

ادیة   كما یرتبط علم الصناعات.  ي الصناعة  الغذائیة بعلم االقتصاد وذلك الھمیة النواحي االقتنص وم   ف یق

ذائي بصفة    ق أقصى       -خاصة  التصنیع الغ ي تحقی دور محوري وأساسي ف اج      ب ة من االنت استفادة ممكن

اج   وذلك عن طریق تجھیزه وحفظھ وتقدیمھ للمستھلك الذي، الزراعي أصبح یعاني إما ندرة في ھذا النت

ان   أحیانًا أ ض األحی ي بع ة        و وفرة غیر مستغلة ف ات والضرورات الغذائی اوت االحتیاج ث تتف األخرى حی

  .العالم للمستھلك على مستوى

ة      وھناك حقیقة معروفة وھي أن من ال یملك غذاءه ال یملك ذه الحقیق حریتھ والبد من العمل في ضوء ھ

ول     ، وفي حدودھا   ن الق ال یمك ذا المج ي ھ ذائ    وف أن التصنیع الغ ي      ب دور جوھري ف وم ب ي والزراعي یق

  .ة االسالمیة العالم وھو كذلك في منطقتنا العربی توفیر الحریة للشعوب على مستوى

  :أھمیة التصنیع الغذائي
  :مما یؤدي إلى تصنیع وحفظ الغذاء الذي یزید عن حاجة االستھالك الطازج1- 

 . ئيالغذا حفظ األغذیة من التلف والفساد ومن مسببات التسمم -أ

 . األسواق توفیر األغذیة الموسمیة اإلنتاج في أوقات ندرة وجودھا في  - ب

  . األسواق المحافظة بقدر اإلمكان على مستوى األسعار في  -ج
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 احتیاجات المواطنین في الظروف الحرجة  تخزین األغذیة بصورتھا االعتیادیة أو المصنعة لمواجھة  - 2

ة السباب ـأو عدم القدرة على استیراد األغذی،والحروب  اف واألزماتالفیضانات والجف:مثل  الطارئةأو

 .مختلفة

  واقتصادیةإلى منتجات لھا قیمة غذائیة  تحویل الخامات الزراعیة والتي ال یمكن استھالكھا مباشرة - 3

  اــالشمس وفول الصوی ة عبادرــمثل بذور القطن وزھ مرتفعة مثل إنتاج زیت الطعام من بعض البذور 

 .القمح من طحن حبوب )الطحین( لخ وكذلك إنتاج الدقیقا.. .

 وكذلك رفع جودة العدید من األغذیة بتحسین حالتھا،أغذیة ضمن مواصفات ومقاییس محددة  إنتاج - 4

 .انزیمیًا اللحوم ةــللشراب أو تطری Vit-C بالسیطرة على مكوناتھا والمواد المضافة لھا مثل إضافةأو 

ن ــة مثل إنتاج البكتین مــقیمة اقتصادی لمخلفات الغذائیة والزراعیة إلى منتجات لھال بعض اــتحوی - 5

 .  قشور الحمضیات أو قشور البصل

 وبخاصة للعاملین الذین ال یسمح، الوقت والجھد عند تناول أغذیة محفوظة سھلة التحضیر توفیر - 6

 .وطھوھا وقتھم بقضاء فترة طویلة في تحضیر األغذیة الطازجة

 .استھالكھا البعیدة أحیانًا سھولة نقل المواد الغذائیة من أماكن إنتاجھا إلى أماكن - 7

لمواجھة ازدیاد عدد سكان العالم المساھمة  البحث المستمر عن أغذیة جدیدة تقلیدیة وغیر تقلیدیة - 8

 .التغذیة ما أمكن ذلك في الحد من الجوع وسوء

وكذلك توفیر الغذاء في الصورة  , مثل المرضى واألطفال توفیر أغذیة لفئات خاصة من المجتمع - 9

 .الخ...أو إلمداد الرحالت المحفوظة المختلفة وذلك إلمداد الجیوش إثناء الحروب

باعتبار أن قطاع الصناعات الغذائیة  إیجاد فرص عمل للمواطنین والتخفیف من حدة البطالة- 10

 .دي العاملةاألی تستوعب الكثیر من علیھالقطاعات المعتمدة 

  :الغذائي مجاالت عمل المختصین بالتصنیع

  مختبرات تحلیل األغذیة المتواجدة إما في وزارة الصحة أوالتجارة أو المختبرات المتواجدة في - 1

 .المجال بعض المراكز العلمیة والمؤسسات التي تعتني بھذا 

 . اإلشراف على خط التصنیع في مصانع األغذیة بجمیع أنواعھا - 2

 .الصحي والتجاري  التفتیش - 3

  . المحلي عمل مشاریع غذائیة صغیرة تتوافق مع احتیاجات السوق - 4
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  : التغذیة الصحیة لالنسان
  

أ  رمن             نش ان الكثی ا اإلنس ور خالل السنوات الماضیة عرف خاللھ رن العشرین وتط ي الق ة ف م التغذی عل

ھ باالثاراالیجا  ذاء وزادت قناعات ة للغ واص العالجی راد   الخ ة لألف حة العام ى الص دة عل ة الجی ة للتغذی بی

ر م       ابة بكثی ال اإلص ل احتم رارھا وتقلی منة وأض ن الس تخلص م م وال ى وزن الجس ة عل ـوالمحافظ ن ــ

  .وأمراض القلبن العظام وتصلب الشرایین ــاألمراض مثل السكري والسكتة الدماغیة والسرطان ووھ

رد     اطة حصول الف ي ببس ى  والتغذیة السلیمة تعن ة والسوائل         عل ة والعناصر الغذائی ین من الطاق در مع ق

وال بد ان تكون المواد الغذائیة التي یتناولھا كل فرد متكاملة تغذویا ومتنوعة  .تكفي للحفاظ على الصحة

ة   ات مالئم ي          . وبكمی ال ف ار المجاعة وموت آالف األشخاص؛ وبخاصة األطف ا تسمع من أخب دول   وم ال

و  بب الج ا بس رة إنم م      الفقی اج جس راض ویحت ار األم ي انتش اعد ف ا یس ًا ونوعًامم ذاء كم ص الغ ع ونق

 :یلي االنسان الغذاء للقیام بما 

  .الجسم المختلفة إن الغذاء ضروري الستمرار حیاة اإلنسان والمحافظة على نشاطات - 1

   .نسجةبناء األنسجة الالزمة لنمو الجسم وتعویض ما یتلف من الخالیا واال - 2

 .والحركة  جسمزمة لدفء الإعطاء الطاقة الال - 3

 . حمایة الجسم من األمراض وتدعیم  المناعة لدى اإلنسان - 4

  . العملیات الحیویة من تنفس ونقل وإخراج وتكاثر وغیرھا مھم في تنظیم - 5

  : ویجب بشكل عام توفر مایلي في النظام الغذائي

، كاألحماض األمینیة  ةـواد الغذائیة الضروریــفیما بینھا والم ن المواد المغذیة المتوازنةــكمیة مثالیة م - 1

 . إلخ ......والدھنیة الضروریة والفیتامینات والمواد المعدنیة

 .علیھابحیث التزید  للجسمالغذائي مع الطاقة المصروفة  النظامتوافق القیمة الحراریة من  - 2

حیث القوام والرئحة والطعم  نـم یةالغذائي ذات صفات حسیة عال النظامي ــأن تكون األغذیة الداخلة ف -3

ارة الشھیة والھضم ــي إثــ، ألن لھذه الصفات كبیر األثر ف حرارة مناسبة ةــوالشكل الخارجي وذات درج

 .واالستفادة من الغذاء في الجسم

     .رة الصحیة وال تسبب أي ضرــي الوقایــالغذائ للنظامة ــیجب أن تلبي جمیع المنتجات الغذائیة المكون - 4

الغذائي واستخدم طرق تجھیز تساعد على إزالة المواد الضارة وال  النظام نوع المنتجات الغذائیة في  - 5

  . ةسام الحیویة لألغذیة أو تكون مركبات تقلل من القیمة
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  :التغذیة عملیات تقسیم

  : مجموعات خمس الى عامة بصورة التغذیة عملیات تقسم

  Feeding . الغذاء على الحصول عملیات - 1

 .Digestion  الغذاء ھضم عملیات - 2

  . Absorption المھضوم الغذاء أمتصاص عملیات - 3

   Ejection .ھضمھا یمكن لم التي الغذاء فضالت طرد عملیات - 4

 . Metabolism )الغذائي التمثیل عملیات(  الممتص الغذاء من اإلستفادة عملیات - 5

تخطیط ى إیجاد أنظمة بسیطة تمكن اإلنسان من بتغذیة اإلنسان إل ونالمھتم ىلھذه األسباب مجتمعة سع

متوازنة بطرق عملیة وتضمن حصول الفرد على جمیع العناصر الغذائیة التي یحتاجھا وجبة صحیة 

الذي قامت  Food  pyramidنظام الھرم الغذائي  ومن ھذه األنظمة بل وأحدثھا على اإلطالق ھو

  .2005 نیسان 19الجدیدة منھ في  إدارة األغذیة والزراعة األمریكیة بطرح النسخة

  

  :ماھو الھرم الغذائي

  تظھر فیھ المجموعات الغذائیة ) 1(كما في الشكل  Graphicالھرم الغذائي ھو عبارة عن رسم بیاني 

  :، وكما یلي  لوان ترمز لتلك المجموعاتاعلى شكل 

  . یرمز لمجموعة الخبز والحبوب يقالللون البرتا - 1

  . الخضراواتز لمجموعة ون األخضر یرمالل - 2

  . لون األحمر یرمز لمجموعة الفواكھال - 3

  . مز لمجموعة الزیوت والدھوناللون األصفر یر - 4

  .اللون األزرق یرمز لمجموعة الحلیب ومنتجات االلبان  - 5

  . اللون األرجواني یرمز لمجموعة اللحوم والبقول والمكسرات - 6
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  مجامیع االغذیة والوان الھرم الغذائي یبین) 1( شكل                                 

خص      ل ش ى ك ب عل ي یج ة الت س الرئیس ة الخم ات الغذائی ة المجموع ذائي أھمی رم الغ ح الھ ویوض

 االلتزام والعمل بھا وھذا الھرم ھو بمثابة المرشد الذي یدلنا على الكمیات الصحیة التي یجب تناولھا

اء           ، من االغذیة ة لبن ة الالزم المواد الغذائی د الجسم ب ة الخمس تم ات الغذائی ذه المجموع ونجد ان ھ

وال تحل مجموعة منھا محل االخرى الن لكل واحدة منھا فائدة مختلفة وفیما یلي اھمیة  الجسمونمو 

  :ومصادر كل من ھذه المجامیع الغذائیة

  :مجموعة الحبوب ومنتجاتھا    
  . )2(كما في الشكل  والحنطة الحبوب كالرز مجموعة االغذیة التي مصدرھا یمثل      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  والحنطة الرزك الحبوب مجموعة االغذیة التي مصدرھا یبین) 2(الشكل     
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ة  عن احتوائھا فضًال والفیتامینات بالمعادن غنیة مجموعة وھي - رة  كمی درات  من  كبی ا  الكربوھی  وم

 حدود  في البروتینات من یسیر بقدر الجسم أیضًا تمد ، بالطاقة الجسم ادألمد ھام مصدر من مثلھت

 .والزنك سیومیوالمغن والثیامین الحدید مثل العناصر األخرى بعض على عالوة% 13 -7

اف    - ن األلی ن م در ممك ر ق ى أكب ول عل كإذا أردت الحص و  علی ي تحت ة الت ار األطعم ى  يباختی عل

 .الكامل خبز القمح :  ھاومنبقدر اإلمكان  الحبوب الكاملة

 .اختر األطعمة التي توجد بھا نسبة دھون وسكریات قلیلة ومنھا المعكرونة والرز والخبز -

 

  

  

  

             

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  بعض االكالت المخبوزة) 3(شكل 

  

ن ا - نوعة م وزة والمص الت المخب د األك ون تع كویت والكرواس ك والبس ل الكع ین مث ي  لطح ا ف كم

ب         جزءا   )3(الشكل   دھون والسكریات فیج ة من ال ب عالی ا نس ذه المجموعة وبھ ة ھ من أطعم

 . الحذر عند إضافة المواد الدھنیة والسكریة لھذه األطعمة

ذه        - ة ھ داد أطعم د إع اتي عن من النب د أو الس ن الزب تخدامھ م رر اس دار المق ف المق اف نص یض

  . المجموعة ومنھا المعكرونة
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  :واتامجموعة الخضر
  . واتاوالذي یمثل مجموعة الخضر) 4(كما في الشكل 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  الخضراواتیمثل مجموعة  ) 4(الشكل 

 

  :أھمیتھا

تمده  بالمعادن مثل الحدید وحامض الفولیك كما  C و  Aتمد الجسم بالفیتامینات مثل فیتامین

ن ــواع متعددة مــوتوجد أن. ام لأللیافــومصدر ھ الدھـنمجموعة قلیلة  ــيسیوم وھیوالمغن

   :الخضراوات

 خضراوات نشویة مثل البطاطا والذرة، والبزالیا .  

 بقولیات ومنھا الفاصولیا، والحمص .  

 نوعا من أنواع القرنبیط(  يالسبانخ، والبروكل: خضراوات ورقیة مثل (.  

 خضراوات ذات لون أصفر داكن مثل الجزر والبطاطا .  

 ل، والفاصولیا الخضراء والبص الخس، والطماطة ،: وأنواع أخرى من الخضراوات. 

 :النصائح التي یجب اتباعھا عند تناول أطعمة ھذه المجموعة
              ي األسبوع الواحد رة ف ر من م ات أكث ة الخضراء والبقولی اول الخضراوات الورقی اإلكثار من تن

ات وتحل محل اللحوم        د الجسم بالبروتین ألنھا مصدر للفیتامینات والمعادن كما أن البقولیات تم

  .جزئیا 

  اإلقالل من استخدام المواد الدھنیة التي تضاف للخضراوات على المائدة أو أثناء طھیھا.  
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  :مجموعة الفاكھة
  . الذي یمثل مجموعة الفواكھ) 5(شكل كما في ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  یمثل مجموعة الفواكھ) 5(الشكل 

 

  : أھمیتھا 

  ، كما أنھا قلیلة الدھون  Cو  Aلمث تمد الفاكھة وعصائرھا الجسم بكمیة كبیرة من الفیتامینات 

  . واألمالح

 : النصائح التي یجب اتباعھا عند تناول أطعمة ھذه المجموعة
 أكثر فائدة من تناول عصائرھا ألن نسبة األلیاف فیھا أكثر الطازجة تناول ثمرة الفاكھة.  

  غیر مضاف إلیھ أیة عناصر أخرى% 100أن یكون عصیر الفاكھة طبیعیا .  

 البطیخ  والتوت بشكل منتظم ألنھا غنیة بفیتامین بأكل  علیكC . 

  

  :االسماك ،الطیور ، مجموعة اللحوم
  . الذي یمثل مجموعة اللحوم والطیور ومنتجاتھا) 6(كما في الشكل 
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  یمثل مجموعة اللحوم والطیور ومنتجاتھا) 6(الشكل 

 

   :أھمیتھا

ن ــ، والفائدة التي تعود على جسم اإلنسان م د والزنكــالحدیتمد الجسم بالبروتینات والفیتامینات و

تناول أطعمة ھذه المجموعة من الحبوب المجففة والبیض والمكسرات تتساوى مع تلك التي تمدھا بھا 

 .بشكل جزئي  اللحوم ویمكن أن تحل محلھا

  

 : النصائح التي ینبغي اتباعھا عند تناول أطعمة ھذه المجموعة
  الخال من الدھونتناول اللحم  

 انزع جلد الطیور عند تناول لحومھا  

 إعداد اللحوم باستخدام أقل نسبة من الدھون  

 شي اللحوم وسلقھا أفضل من تحمیرھا  

  ة ویك اول صفار    في عدم اإلفراط في تناول صفار البیض ألنھ یحتوى على نسبة كولیسترول عالی تن

  ض بیضة واحدة وال خوف من اإلكثار من تناول بیاض البی
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  :مجموعة الحلیب ومنتجاتھ
  . یمثل الحلیب ومنتجاتھ) 7(كما في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  یمثل الحلیب ومنتجاتھ) 7(الشكل 

  

  :أھمیتھا

ومنتجات االلبان كاللبن والجبن تجھزنا  للبروتینات والفیتامینات والمعادن :ھاما تعد األلبان مصدرا

  .بالكالسیوم 

  :ي ینبغي اتباعھا عند تناول أطعمة ھذه المجموعةالنصائح الت
  الدسماختر منتجات االلبان القلیلة .  

   دیة  الحتوا ات القش م والمثلج ال الدس بن ع اول الج ب تن اتجن دھون   ئھ ن ال رة م ة كبی ى كمی عل

  . وخاصة الحوامض الدھنیة المشبعة

  

  : 3زیوت اومیغا 
د  ا   تع وت اومیغ ي ال  3زی ة الت ن الحوامض الدھنی م تصنیعھا ،  م من   یستطیع الجس ا ض ب تناولھ ذا یج ل

ادرھا   م مص ن أھ ة ، وم ات الغذائی مك   الوجب لمون( الس ا، الس ردین، التون ین) الس ان، الیقط ، الكت

  . )9(والشكل  )8(كما قي الشكل  ،)الجوز واللوز( لمكسراتا

ا       زكما انھ من الضروري الموا   وت األومیغ وت وزی ذه الزی ین ھ ة ب د م    6ن ي تع ة   الت ن الحوامض الدھنی

    .االساسیة وكالھما مھمین في النمو الطبیعي لالنسان 
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  3بعض المصادر النباتیة الغنیة بزیوت أومیكا  ) 8(شكل  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                
  3ة الغنیة بزیوت أومیكا بعض المصادر الحیوانی) 9(شكل 

  

  :أھمیتھا
   د دة       لق ة المفی اض الدھنی اول االحم ى ان تن رة عل اث االخی ت االبح ا (دل ال    ) 3اومیغ ل من احتم یقل

 .االصابة بالسكتات القلبیة واألمراض القلبیة االخرى
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 االم ان لذا على  ،ھنالك اھمیة كبیرة لتطور دماغ الطفل اثناء وجوده داخل رحم االم وأثناء رضاعتھ

 .3تتناول اطعمة تحتوي على االحماض الدھنیة اومیغا 

    رى ائن االخ ب االم دون اللب از حلی اعز  ( یمت ام والم ار واالغن ھباحتوا) االبق ة   ئ اض الدھنی االحم

  . 3ا اومیغ

   رو اء    ، ابحاث عدیدة اجریت في الدانمارك وفي جزر البی ى ان النس ت عل واتي دل ات    الل اولن وجب تن

اء    ا 3ا غمن اومی ال النس ثناء فترة حملھن وخالل فترة الرضاعة ولدن اطفاال ناضجین اكثر من اطف

 .3اللواتي لم یتناولن اومیغا 

 على ازالة الترسبات من االوعیة الدمویة وبذلك تكون قد منعت من انسدادھا 3تعمل االومیغا.  

  ھ  ، على االسماكفي بحث اجري في احدى جزر الیابان وجدوا ان سكان الجزیرة الذین یتغذون فواك

  .انواعھ قلت لدیھم بشكل كبیر نسبة االصابة بمرض السرطانبالبحر واألرز 

      ا ات من اومیغ رة    3في الوالیات المتحدة قاموا بإعطاء نساء اصبن بمرض السرطان وجب خالل فت

الج  ن ا  والع ل م ورة افض الج بص تجابوا للع اء اس ؤالء النس دوا ان ھ واتيوج ل الل م یحص ى  نل عل

ا     ان . 3ا غ ات االومیوجب  ول ان االومیغ یات تق ة     3احدى الفرض واد الكیمیائی ال الم ي ادخ اھم ف تس

 .المستعملة في العالج الى الخالیا السرطانیة وتعمل على ابادتھا

 راضـاالم م على مكافحةـة وتساعد الجســلمناعتقوي جھاز ا 3رى تقول ان االومیغا ــفرضیة اخ  

 .المختلفة               

  ا ي      كم رة ف ن م ل م مك اق اولون الس ذین یتن خاص ال ى ان االش اق ال عة النط ة واس لت دراس توص

دل    ر بمع ون اكث بوع یكون اولون     %  31االس ن یتن ة بم دید مقارن دل والش اب المعت ة لالكتئ عرض

ر المشبعة         . االسماك اكثر من مرة في االسبوع ددة غی ة المتع اض الدھنی ى االحم ك ال رد ذل ویعود م

 .الموجودة في السمك) 3اومیغا (

  

  : بالتغذیة الخاصة المصطلحات بعض

  Metabolism : يالغذائ التمثیل
األیض " ىیسم ذائي  ب رات  من  مجموعة  وھو  "الغ ة  التغی ي  الكیمیائی ي  تحدث  الت ل  الجسم  ف اه  بفع  خالی

 . لھضمیةا القناه من أمتصاصھ بعد الطعام لھ یتعرض ما بینھا من التي التغیرات من العدید ذلك ویشمل

 وغیرھا والبرودة والحرارة والمرض والصحة والجنس والسن الغذاء بإختالف الغذائي التمثیل ویختلف

  . الجسم حرارة درجة تنظیم ىعل تؤثر التي المؤثرات من
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  : Optimal Dietsالمثالیة التغذیة
 المناسبة وبالنسب لكافيا بالقدر الغذائیة المواد من مایلزمھ بجمیع الجسم مد المثالیة التغذیة وتعني

  . منھا بالغرض المطلوب لتفي الغذائیة المواد ھذه ستخداما ىعل قادرا الجسم یكون أن ىعل  المتزنة

  :Moderate Dietsالمتوسطة  التغذیة
ھ  نشاطھ إلستمرار الالزمة الغذائیة العناصر بجمیع الجسم مد وتعني ات  وبقائ د  بكمی یًال عن   تزی  الحد  قل

ة  من المواد أي ةكمی بإزدیادو غذائي عنصر كل من المطلوبو مقررال ىاألدن ذا  عن  الغذئی دو  الحد  ھ  یب

  .األنسان  جسم صحة ىعل التحسن

  : Malnutritionالتغذیة  سوء
  بعضھا أو كلھا الغذائیة وادــالم نــم كفایتھ ىعل الحصول نــع مــالجس زــعج ةــالتغذی بسوء یقصد

 سوء یعرف كما . ونشاطھ وتجدده بنائھ في منھا واألستفادة ةالمتناول یةاألغذ تمثیل عن الجسم عجز أو

 أو النوع في المطلقة النسبیة أو الزیادة أو النقص عن الناتج الشكلي أو الوظیفي اإلختالل : بأنھ التغذیة

  .الغذائیة  العناصر ألحد الكم

  :Energyاقة لطا
ة  الرئیسي  درالمص  ھي  والشمس ، العمل على القدرة الطاقة تعني ت  للطاق ة  وتكون  من  الشمسیة  الطاق

 كالمشي إرادیًا عمًال كانا سواء ، بالعمل الجسم قیام عند الحراریة الطاقة وتستعمل . النوویة التفاعالت

  .وغیرھا  والتنفس والھضم الجسم داخل الدم كدوران إرادي غیر عمًال أو الحركة أو

  : Calorie  ةالحراری ةالسعر
اً  الغذائیة المواد قییمت على أصطلح ا  تبع ة  لقیمتھ د  الحراری ق  وق ى  أتف اس  عل اط  الحرارة  قی ي  والنش  الت

واد  تعطیھا ة  الم اس  الغذائی ة  بمقی الوري  (أو ةالحراری  ةالسعر  يھ  للطاق ة   :اومعناھ  )الك  الحرارة  كمی

اء  من  واحد  رامغ حرارة درجة لرفع الالزمة ة  واحدة  درجة  الم  الوحدة  يھ  ةالحراری  ةوالسعر  . مئوی

 الغذائیة المادة وتقیم  الغذائیة المادة تعطیھا التي الطاقة قیاس وحدة ھي أخر ىبمعن أو ، للغذاء القیاسیة

  .حراریة  سعرات من للجسم ماتعطیھ بمقدار

  :Jouleالجول  
ة  ھو  ة  كمی ي  المستھلكة  الطاق ذل  ف وة  ب درھا  ق وتن  ١ ق افة  نی ا  لمس ر  طولھ  القیاسیة  الوحدة  وھو  . مت

  . التغذیة علم في المستخدمة ولیةالد

  :poisiningالغذائي  التسمم
  .تعفنھ أو خارج الجسم الغذاء فساد من أو المیكروبات أو السامة بالمواد الغذاء تلوث یسببھ تسمم ھوكل
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  اسئلة الفصل االول
  

  في توفیر الغذاء للمستھلك ؟ وبین اھمیتھ عرف علم تصنیع االغذیة 1س

  السلیمة وما اسباب حاجة االنسان للغذاء المتوازن ؟ ما اسس التغذیة 2س

  ما االمور الواجب توفرھا في النظام الغذائي المتوازن ؟ 3س

  لھرم الغذائي وماذا یمثل ؟ا ما 4س

  لالنسان بمختلف االعمار ؟ وما اھمیتھا الغذائیة والصحیة 3زیوت االومیغا  ما 5س

  :ما انواع االغذیة حسب  6س

  .ئي التركیب الكیمیا  - أ

 . الوظیفة  - ب

  . مصادرھا -ج
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  الفصل الثاني                          
  كیمیاء وتركیب الغذاء                           

  

  
  :الھدف العام 

  . یھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب على مكونات الغذاء

  

  :االھداف التفصیلیة 

لفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة مكونات یتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا ا

  :الغذاء وأھمیتھا في الجسم 

  الكربوھیدرات  - 

  البروتینات - 

  الدھون - 

  الفیتامینات - 

  االمالح المعدنیة - 

  الماء - 

  : التعلیمیةالوسائل 

  . وأفالم  CDصور توضیحیة وعرض  
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  الفصل الثاني
  كیمیاء وتركیب االغذیة                           

  Nutrientsالعناصر الغذائیة                       

 
  : یشترط في التغذیة الصحیحة لجسم اإلنسان ووقایتھ من األمراض توفر ما یلي

م     ا جس ي یحتاجھ ة الت ر الغذائی ن العناص وفره م ا ی ي م ًا ف ھ ومتزن ي مكونات ًا ف ام متنوع ون الطع أن یك

  : تاإلنسان من عناصر إنتاج الطاقة ومن ھذه المكونا

 الكربوھیدرات   

 البروتینات   

 نالدھو   

 األمالح المعدنیة   

 الماء   

 الفیتامینات   

  :)Carbohydrates(الكربوھیدرات 
  تعتبر الكربوھیدرات مصدر رئیس للطاقة المخزنة في الغذاء الذي یستھلكھ اإلنسان، الكربوھیدرات

 حیث إن نسبة األوكسجین  واألوكسجین والھیدروجین الكربونمركبات عضویة تتركب من عناصر 

 . 2:1الى الھیدروجین 

 وتقسم الكربوھیدرات إلى :  

وھي أبسط صورة یمكن للجسم أن یستفید منھا ):  Monosaccharides( یة السكریات األحاد - 1

  : في إنتاج الطاقة، ومن أمثلتھا

  الرایبوز  )Ribose  (والدي أوكسي رایبوز  )D-oxy :( األحماض یدخالن في تركیب واالثنان

  . النوویة
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  زالكلوكو  )Glucose  ( سكر العنب وأحیانًا ُیسمى سكر الدم )blood suger :(م ــن أھــوم

  . والحبوب اوات النشویة كالبطاطامصادره الفواكھ والعسل والخضر

 الفركتوز  )Fructose  (الفواكھ والعسل وھو المسؤول عن الطعم یوجد في : سكر الفاكھة

كن الحصول على لھذا یم% 70بنسبة  السكروزالفركتوز أكثر حالوة من ویعد . الحلو فیھ

لذا یستخدم  كمیة أقل من السعرات باستخدام كمیة من الفركتوز، بدرجة الحالوة نفسھا و

  .أحیانًا في الشاي وبعض الحلویات بھدف الحمیة

  كتوزالاالك  )Galactose  :( البقولیاتیوجد في قشور .  

ادي، ومن من السكر األح) وحدتین(تتركب من جزیئین ): Disaccharides(السكریات الثنائیة  - 2

  : أمثلتھا

  السكروز )Sucrose :(ثر لوكوز والفركتوز وھو من أكأیضًا سكر المائدة ویتركب من الك یسمى

واألناناس لقصب والبنجر اومن أھم مصادره  والمشروبات الغازیةالسكریات استخدامًا في الغذاء 

  . والعدید من الفواكھ

  الالكتوز )Lactose :( 5یشكل وكتوز الاالحلیب، ویتركب من الكلوكوز والكیسمى أیضًا سكر %

  . من وزن الحلیب

  المالتوز )Maltose :( یسمى سكر الشعیرویتركب من جزیئین من الكلوكوز ومن مصادره األجنة

  . الحبوب أالنامیة في البذور، كما یشتق من نش

ي أكثر ـة وھـن السكریات االحادیـن العدید مـتتكون م): Polysaccharides(السكریات المتعددة- 3

  :لكربوھیدرات انتشارًا ومن أمثلتھاا

 أالنش )Starch :(یوجد في البطاطا از، كمفي البذور والحبوب والشعیر والر یوجد .  

 الكالیكوجین )Glycogen :(یخزن في الكبد والعضالت والحیواني  أویسمى أیضًا النش

  . لوكوزكطاقة عند نقصھا بعد تحویلھ إلى كلیستخدم 

 السلیلوز )Cellulose :(یوجد بوفرة في جدر الخالیا النباتیة .  

 :أھمیة الكربوھیدرات

در       دة مص درات العدی تخدام الكربوھی ة باس راء التغذی ح خب ا ینص ن مص ة ًا م ن   در الطاق ًا ع عوض

دارت األحادی ـالكربوھی س السكری   ـ دریجي بعك ھا ت أ وامتصاص مھا أبط ـة ألن ھض یطة ـ ات البس
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الم       وافرفي الع ذاء المت والكربوھیدرات من أوسع األغذیة انتشارًا في الطبیعة، حیث تشغل نصف الغ

ـ فضًال عوتعد رخیصة الثمن مقارنة باألغذیة األخرى،  ا لم   ن ـ ة سھولة تخزینھ دون أن  من  دة طویل

اد و  رض للفس ن تتع ا ھو م د كم الدون تبری ة   الح ود أھمی ان وتع وم واأللب زین اللح د تخ عن

  :یلي الكربوھیدرات لما

 سعرات حراریة  4الغرام الواحد من الكربوھیدرات یعطي ان إذ . المصدر الرئیس والسریع للطاقة.  

 تدخل في تركیب بعض أجزاء الخلیة كالجدار الخلوي .  

 إن الزائد من الكربوھیدرات عن حاجة الجسم خزن في  إذ در لتكوین مركبات عضویة أخرى،مص

  . صور دھن او كالیكوجین لحین الحاجة والدھن المخزن ھو السبب في حدوث السمنة

 وطعمھا المر تعمل السكریات على تحسین الطعم وتخفیف حموضة األغذیة .  

  تدخل في تركیب االحماض النوویة)RNA, DNA .(  

  :مصادر الكربوھیدرات
      )10(ي الشكل ــكما فة ــالخبز واألرز والمعكرون: والمھمة كربوھیدرات المعقدةادر الـن مصــم

  .والفواكھ والخضراوات

  

  

                 

    

  

  

  

  
  بعض االغذیة ذات المحتوى العالي من الكاربوھیدرات)  10(شكل 

  :الدھـون
ن من ذرات الكربون والھیدروجین واألوكسجین واألخیرین ال یوجدان  الدھون مركبات عضویة تتكو

رة   ابنسبة وجودھم ي    . في الماء بل تكون نسبة الھیدروجین إلى األوكسجین كبی ذوب ف دھون ال ت وال

  .ریثفورم والبنزین واألولوركالماء ولكنھا تذوب في المذیبات العضویة مثل 
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ة     والدھون تعد من المركبات الغذائیة المھم ة حراری ا تعطي قیم ة، وذلك الرتفاع قیمتھا الغذائیة ألنھ

  ). مرة تقریبًا 2.25(ضعف ما تعطیھ الكربوھیدرات أو البروتینات احتراقھا عند 

  :تقسیم الدھـون
ا الغذائیة أو حسب ــحسب بنائھا الكیمیائي أو حسب مصادرھبوذلك  دةــع ون إلى أقسامــتقسم الدھ

   :وظائفھا

 : سیم الكمیائيالتق/  أوًال
   :وكما یأتي تقسم الدھون إلى بسیطة ومركبة ومشتقة 

 :وتقسم الى  Simple  Lipidsالدھون البسیطة  - 1

        لدھنیة اعبارة عن إسترات األحماض :   Oil & Fats) الشحوم الحیوانیة(الزیوت والدھون  -أ

 .  رینیرول أو الكلیسیمع الكلیس

مع كحول ) العالیة الجزیئیة ذات األوزان(ت األحماض الدھنیة وھي إسترا: Waxالشموع   -ب

والشموع لیست لھا أھمیة من . رول مثل الكولیسترولیلیسغیر الك) أیضا عاٍل جزیئي وزن يذ(

 . الوجھة الغذائیة 

وھي عبارة عن إسترات األحماض الدھنیة مع : Compound  Lipidsالمركبة  الدھون - 2

ي الزیوت والدھون، إال أنھا تحتوي على مجامیع إضافیة أخرى ــف ھاذكر رول كما سبقیالكلیس

 : یليوكما 

  وھي عبارة عن اتحاد بین الدھون وحامض الفسفوریك :  Phospholipdisسفو لبیداتوالف  - أ

 ).توجد في مح البیض والنسیج الدماغي واألنسجة العصبیة(مثل اللیسثین والسیفالین   

 كلوكوز أو (ون المرتبطة بجزيء كربوھیدراتي ــي الدھــوھ:   Glycolipidsالدھون السكریة  -ب

  .ویوجد في الدماغ ) كاالكتوز

  وھي الدھون المرتبطة بجزيء بروتیني مثل لیبوبروتین:  Lipoproteinالدھون البروتینیة  -ج

ون داخل ع جزيء البروتین ویلعب دورًا مھمًا في انتقال الدھــرول میالدم الذي یرتبط فیھ الكولست 

  .كما یوجد مثل ھذا النوع كمكون ألغشیة الخالیاالجسم 

ن نواتج تحلل الدھون وتشمل األحماض ــوھي عبارة ع :Derived Lipidsالدھون المشتقة   - 3

رول وقد تكون منفردة أو مرتبطة یرول أو الكولستیالدھنیة الحرة أو الكحوالت المختلفة مثل الكلیس

  . K,D,Aوقد تكون فیتامینات مثل . ألحماض الدھنیةغیر كامل ببعض ا ًاارتباط
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  :أھمیة الدھون 

  .سعرات حراریة  9للطاقة ، إذ أن الغرام الواحد یمد الجسم بحوالي مھمًا تمثل الدھون مصدرًا  - 1

ي ــالفیتامینات التي تذوب ف( ون كوسط مساعد على سھولة امتصاص الفیتامینات ــتعمل الدھ - 2

أھمیتھا بالنسبة  فيوھي فیتامینات ال تخ) E(وفیتامین ) D(وفیتامین )A(امین مثل فیت) الدھون

  .والذي یعرف بالفیتامین المضاد للعقم ) K(خاصة فیتامین بلإلنسان و

تحتوي الدھون على بعض األحماض الدھنیة األساسیة الضروریة لسالمة أجھزة الجسم بصفة  - 3

  .عامة والجھاز التناسلي بصفة خاصة 

بت أن االمتناع عن تناول الدھون قد یؤدي إلى جفاف البشرة وتقشر الجلد ویبدأ ذلك عند ثنایا ث - 4

  دم ــؤدي إلى سقوط الشعر وضمور األجھزة التناسلیة وعــد ینتشر إلى جمیع الجلد ویــالمفاصل وق

ة ــلك إلى اإلصابؤدي ذــي شرب الماء وتناول الطعام كما یـــادة الرغبة فــالقدرة على التكاثر ثم زی

  %  15ن ــواد الدھنیة للطعام بما ال یقل عــلذا یرى األطباء ضرورة إضافة الم. رارةــبحصیات الم

  .من كمیة الطعام الالزمة یومیًا 

  :مصادر الدھون
كما توجد في الحلیب ومنتجاتھ من . تدخل الدھون في غذائنا من خالل الزیوت والزبدة والقشطة

أما في الخضراوات فإن المواد الدھنیة توجد بنسب ضئیلة جدًا على ھیئة . تة الجبن بنسب متفاو

  .آثار 

بینما تعتدل في اللحم البقري وتقل الضأن حسب النوع ، فھي تكثر في لحم بفي اللحوم تختلف كذلك 

 د بنسبـوتوج. زع الجلد ــي صدر الدجاج بعد نـد بنسبة متوسطة فــكما توج. ي اللحوم الحمراءــف

األرانب  ومــاج بدون جلد ولحــا تفضل صدور الدجلذ. األرانب والقلب والكالوي  لحومي ــبسیطة ف

أما في األسماك فتكثر الدھون في سمك االنقلیس وسمك . للمرضى المطالبین باالبتعاد عن الدھون 

   .البیاض 

ة كمحصول الذرة وزھرة وت النباتییة للزــكما تعتبر العدید من المحاصیل الزراعیة مصادرا ھام 

  . الشمس وفول الصویا والزیتون عباد 

 احتوائھاویوصى دائما بأستعمال الزیوت النباتیة في وجبات الطعام أكثر من الدھون الحیوانیة ألن 

  . )1(ھون الحیوانیة كما في الجدول دالمن الدھون المشبعة أقل من 
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 دھون حیوانیة دھون نباتیة
 بالحوامض الدھنیة المشبعة ةغنی المشبعةنیة غبربالحوامض الدھ ةغنی

 تتجمد في جو الغرفة سائلة غالبا

 الكولیستیرولتحتوي على نسبة من  الكولیستیرولمن  خالیة

 تسبب في انسداد الشرایین ال تسبب أمراض

  
  ت بین الدھون النباتیة والحیوانأھم الفروقا) 1(جدول                            

  

 :تیناتالبرو

التي یقوم الجسم بتكسیرھا  یةجزیئات متكونة من مجموعة من االحماض االمین روتینیاتالب

وتكوین البروتینات المتخصصة كاالنزیمات واالجسام  األنسجة غرض بناء واصالحلوامتصاصھا 

 یع أنتستط امنالكي یعیش لكن أجس ًاأمینی ًاواإلنسان یحتاج الى حوالي عشرین حامض المضادة وغیرھا

 علیھایجب أن یحصل ال یستطیع الجسم من تصنیعھا وفقط  ةثمان أحماض أمینی ا إالتصنع معظمھم

من % 16ویشكل النتروجین حوالي . األحماض األمینیة االساسیةباألطعمة وتسمى  الجسم عن طریق

وي على تحالبروتین باالضافة الى الكاربون واالوكسجین والھیدروجین والكبریت وبعض البروتینات ت

وتشكل البروتینات حوالي ثالثة ارباع المادة العضویة  الفسفور او الیود او الحدید او النحاس او الزنك

  .  في جسم االنسان والحیوان

  : تصنف االحماض االمینیة الى مجموعتینو 

            الجسم إذ ال یستطیع. ن طریق الغذاء فقطویجب ان تؤمن ع 8وعددھا  :ةاالساسی ةاالحماض االمینی 1-

 .تصنیعھا     

 . ویستطیع الجسم تصنیعھا في الكبد 12وعددھا  :ةساسیاالغیر  ةاالمینی االحماض 2- 

  :)2(كما في الجدول  وتصنف البروتینات إلى نوعین

 : لةالبروتینات الكام - 1

 ذهـــوھ لجسمل ــةالضروری جمیعھا االساسیة الثمانیة ةاض االمینیــاالحم ي التي تحتوي علىــوھ

فضال عن بعض ، البیض  ، الجبن، الحلیب ، اللحم ك المنتوجات الحیوانیة  في ةموجودالبروتینات 

  .المصادر النباتیة كفول الصویا 

 : ةالبروتینات غیر الكامل- 2

 الحبوب فيكما  ةـــالضروری ةد او اكثر من االحماض االمینیـالتي ینقصھا واح ةالنباتی ي البروتیناتـوھ

   .)مع إستثناء وحید وھو فول الصویا كما اشرنا سابقا( ونینینقصھا المیثیو وینقصھا الالیسین البقولیات
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 :وأھمیتھا البروتینات لجسم االنسان ةوظیف

       وخصوصًا في مرحلة  على النمو الطبیعي للخالیا واالعضاء دةفي المساع ةتتمثل وظیفتھا االساسی - 1

 . النمو     

 . والجلد الظافراالشعر و مثل ةعلى اصالح وبناء خالیا واعضاء الجسم المختلفتساعد  - 2

  . ةااللتھابی دورًا جوھریًا في تقویة الجھاز المناعي في الجسم وزیادة مقاومتھ لالمراض تلعب - 3

  . ات حراریةمصدر للطاقة حیث ان الغرام الواحد من البروتین یعطي أربعة سعر - 4

  
  بین البروتین الحیواني والبروتین النباتي مقارنة ) 2(الجدول 

  

  :االمالح المعدنیة
یتركب جسم اإلنسان من عناصر مختلفة من المعادن، لذلك فھو بحاجة مستمرة إلى تلك العناصر 

تصنیعھ داخل یمكن و الغذاء والماءمنھا عن طریق  احتیاجاتھ  الضروریة ویحصل اإلنسان على

  . الجسم

  

  :معدنیةفوائد األمالح ال     
  .غضاریف وعضالت و أسنان و مساعدة الجسم في بناء األنسجة من عظام -

  .حفظ كثافة الدم واإلفرازات والسوائل  -

  .تنظیم التفاعالت الكیمیائیة في الجسم  -

  .المحافظة على محتویات القناة الھضمیة من التخمر والتعفن  -

  .على ضغطھا  إكساب السوائل خاصیة اإلنتشار في الجسم والحفاظ -

  .عند اللزوم  )التخثر(إكساب الدم خاصیة  -

  .  )ھیموكلوبین(تكوین المادة الصباغیة في الدم   -

  .إكساب المرونة لألنسجة  -

   

  ن نباتيبروتی  بروتین حیواني
 یمكن أن یستخدمھ البالغ -بروتین غیركامل   ال یستغن عنھ في مراحل نمو  الطفل - بروتین كامل 

 یحتوي على أحماض أمینیة غیر أساسیة  یحتوي على أحماض أمینیة أساسیة

  من البقول والحبوب علیھنحصل   من اللحوم والطیور واألسماك و لحلیب علیھانحصل 
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  :وأھم مصادرھا الغذائیة وفوائدھا المعدنیة أھم األمالح
     :الكالسیوم

اسماك  - ومنتجاتھ الحلیب اادرھمص )وتخثر الدم وتقلص وانبساط العضالت تكوین العظام واألسنان(

 السمسم -الفاكھة المجففة  -وات الورقیة ذات اللون األخضر االخضر -السلمون والسردین المعلب 

   .الكامل 

   :الفسفور

نان( ام واألس وین العظ ل ، تك ي تمثی روري ف ات ض درات والبروتین ض ،الكاربوھی ب بع ي تركی دخل ف  وی

ات ادرو )االنزیم ات بص  ھامص ةالبروتین ي  فة عام ا ف وم : كم ماك  -اللح ان  -األس رات  -األلب  -المكس

  . الحبوب -البقولیات 

   :الحدید

ل االوكسجین  تركیب كریات الدم الحمر یدخل في( ة للعضالت واألنسجة     و حیث یعمل على نق ا الحی الخالی

ة ذا االخضر ،صفار البیض  ،حمراء اللحوم ال،التمر ھامصادرو )المختلفة ون األخض  وات الورقی  ،رت الل

  .الفواكھ المجففة، الحبوب كاملة القشرة كالحمص والبقول 

  :الیود

ات الغ    فيیدخل (   ب ھرمون ات األیضیة بالجسم        دتركی ى النمووتنظیم العملی اعد عل ى تس ة الت  )ة الدرقی

  . الملح المدعم بالیود ،األسماك البحریة   ومصدرھا

  :الصودیوم والكلورید والبوتاسیوم

وم  ر الثالث تق ة  ةالعناص وازن الحموض اء وت وازن الم وزي وت غط االزم ظ الض ة  بحف د . والقاعدی ویوج

ا          یوم داخل الخالی ا یوجد البوتاس ا بینم ارج الخالی د خ در    .الصودیوم والكلوری ام المص ح الطع ر مل ویعتب

الورقیة ذات اللون االخضر   الخضراوات -الرئیسي للصودیوم والكلورید اما البوتاسیوم فیوجد في الموز

  .الفواكھ المجففة  -البقولیات  -الحمضیات كالبرتقال  -

   :الزنك

دخل ( يی اعد   ف ى تس ات الت ب االنزیم يتركی م  ف روتین بالجس ات والب وین الجین درھا )تك وم  ومص اللح

  . يالحمراء والبقولیات كالفول والعدس والبزالیا والفول السودان

   :المغنیسیوم

دخل ( يی نان   ف ام واألس وین العظ اركت   تك الل مش ن خ فور   م یوم والفس ل الكالس ي تمثی ي  )ھ ف ر ف  ویكث

  .الحبوب الكاملة القشرة ،المكسرات  ،البقولیات  ،وات ذات اللون األخضر االخضر
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   :السلینیوم

ى   ،الكبد  ،األطعمة البحریة ومصدره   )مضاد لألكسدة( وب   ،اللحوم   ،الكل ذور   ،الحب ة   (الب د الكمی تعتم

  . )على نوع التربة

  :الكروم

وز     یسا(  ة من الكلك د الطاق ى تولی رتبط بھرمون االنسولین    و عد عل ادر و )ھو م وب   ،اللحوم   همص الحب

  . المكسرات ،الكاملة القشرة 

  :الفلور

ي یدخل ( ام واألسنان    ف وین العظ ة من تسوس األسنان     تك ام     ومصدرھا  )والوقای ة بالعظ األسماك المعلب

  . بالفلور لمدعممعجون األسنان ا ،الماء المدعم بالفلور ،يالشا ،كالسالمون 

 :الفیتامینات

ي    اة ف تمرار الحی ي واس و الطبیع روریة للنم ویة ض ات عض ات مركب وان  الفیتامین ان والحی اإلنس

م  د الجس ات ال تم ا  والفیتامین ة كم ة  البالطاق ل الطاق روریة لتحوی ا ض م لكنھ ة الجس اء طاق ي بن دخل ف ت

ان من ا       ات یأخذھا اإلنس ة والفیتامین ل األغذی ذاء الطبیعي      وتنظیم تمثی ي الغ ات ف ات والحیوان من  ولنبات

  . الممكن تصنیعھا

   :التالیةفي الحاالت  وبكمیات وافیة في الغذاء العادي المتوازن ویحدث النقص فر كثیر من الفیتامیناتاویتو

  عندما یكون الغذاء غیر متوازن في الدول الفقیرة. 

 محددا   اعند األشخاص الذین یتناولون غذاء.  

 خاص الذین یعانون من سوء االمتصاص األشعند.  

 أثناء فترات النمو والحمل واإلرضاع  تزداد الحاجة الیھا.  

  نشاط الدرقیة والحمى واألمراض التي تؤدي إلى الھزالفي زیادة .  

مضافات كتستعمل الفیتامینات عادة على ھیئة مجموعة فیتامینات كمقویات أو تعطى مع العناصر المعدنیة 

  .غذائیة 

   :ھما  ف الفیتامینات إلى مجموعتینتصن

والتي تتواجد عادة في األجزاء ) K,E,D,A(الفیتامینات الذائبة في الدھون وھي  : المجموعة األولى

  .الدھنیة من األنسجة الحیوانیة
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كما في ) (B ومجموعة فیتامینات) C(الفیتامینات الذائبة في الماء وھي الفیتامین  : المجموعة الثانیة

  . )3( الجدول

  

 فیتامینات ذائبة في الدھون  فیتامینات ذائبة في الماء
 A-E- D-Kمثل فیتامین  Bومجموعة فیتامینات  Cمثل فیتامین 

 یستفید منھا الجسم وھي ذائبة في الدھون یستفید منھا الجسم وھي ذائبة في الماء

 مخازن الدھون ن فيحاجة الجسم یخزالزائد عن  الزائد منھا یخرج عن طریق البول أو العرق

  مقارنة بین الفیتامینات الذائبة في الدھون والفیتامینات الذائبة في الماء)  3(جدول  

  

 :Aفیتامین 

د مصدر   د     ًاإن األغذیة التي تع امین ھي الزب ذا الفیت ر ( والقشطة  ةلھ د      )القیم ت كب ب والجبن وزی والحلی

زداد    5000اج الجسم یومیا إلى یحتو السمك ومح البیض والنخاع والجزر النیئ والسبانخ ة ت وحدة دولی

  . في الظالم ولنمو األغشیة المخاطیة اأثناء الحمل والرضاعة وان ھذا الفیتامین ضروري للرؤی

ة           وش ویؤدي نقصھ إلى الع ابة الجرثومی ا لإلص ة فتضعف مقاومتھ ا تضعف األغشیة المخاطی ي كم اللیل

رن          اف وھو تق د الج ى الرم ؤدي إل ذي ی ر ال د     األم ذي ق ین ال ؤدي نسیج الع ى      ی ؤدي إل ا ی ى العمى كم إل

  . التھاب المجاري التنفسیة والبولیة والتناسلیة والتھاب اللثة والجلد الذي یصبح خشنا جافا

   :Dفیتامین 

تقدر الحاجة و في مح البیض ومنتجات األلبان وزیت كبد السمك ةان افضل مصادر ھذا الفیتامین موجود

الحمل واإلرضاع واإلسھال المستمر ویعطى  مدة میكروغرام وتزداد الحاجة أثناء 2.5الیومیة لھ بمقدار 

 .من داء الكساح  للوقایةملغم یومیا  1.25 - 0.125بمقدار 

ال           Dإن في فیتامین  د األطف ؤدي نقصھ عن ام وی ین العظ اح ومرض ل خاصیة منع أو شفاء مرض الكس

  . إلى اإلصابة بمرض الكساح وتسوس األسنان
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  :Eفیتامین  

وبذور القطن والزیتون  في زیوت الصویا والفول السوداني وجنین القمح وجنین الرز Eیوجد فیتامین 

إن وي الكبد والقلب والطحال ــي الخضراوات الورقیة الخضر كالخس والملفوف وفـوالذرة كما یوجد ف

وجود خلل في امتصاصھ  انتشاره الواسع في األغذیة یجعل من الصعوبة بمكان حصول نقصھ إال عند

  .من األمعاء 

 والعقم واألمراض القلبیة ة العضالت واإلجھاض المتكرر ـي معالجة سوء تغذیــف  E یستعمل فیتامینو

  .عند الرضع فید في معالجة فقر الدم كما ی

  : Kفیتامین  

ات الح  وات الورقیة الخضرامن أھم مصادره الخضر ة  ویوالبقولیات والحبوب ، أما المنتج د  انی د  فیع الكب

و        المتومن غیر . یتامین فمن المصادر المھمة لھذا ال امین  نظرا لت ذا الفیت ي ھ ص ف ع حصول نق فره اوق

ذا    وین ھ درا لتك ر مص اء تعتب ي االمع ودة ف ا الموج م ان البكتری ة ث ات كافی ادي  وبكمی ذاء االعتی ي الغ ف

   .الفیتامین

روح حیث ان ــلدم عند حدوث النزف الدموي بسبب الجي عملیة  تخثر اــدورا مھما ف Kفیتامین ویلعب 

  .تخثر الدم واستمرار النزیف  ءنقصھ یؤدي الى بط

 : B1فیتامین 

یض   یوجد ھذا الفیتامین في معظم األغذیة الطبیعیة إال إن أغناھا بھ أجنة الحبوب المختلفة والحلیب والب

یض      والخبز الكامل وقشرالقمح والعدس والحمص وفي ال وقشرالرز ز األب ھ الخب و من عنب والخوخ ویخل

ة بحوالي     .والموز والعسل والرز المقشور ة الطبیعی و      2-1وتقدر الحاجة الیومی اء النم زداد أثن م وت ملغ

  . والحمل واإلرضاع والمرض والعمل العضلي

ر        اب وعس اب األعص ري واألرق والتھ عف البص ھیة والض د الش امین فق ذا الفیت ص ھ راض نق ن أع م

  .القلب وقابلیة التھیجوتسارع ضربات الضطرابات المعدیة المعویة التنفس وا

 :B2فیتامین 

ي معظم األغذیة النباتیة والحیوانیة إال إن أغناھا بھ الكبد والكلى والقلب والجبن ــیوجد ھذا الفیتامین ف

  .فر قلیل منھ في الحبوب والخضار اوالحلیب والبیض ویتو
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ى اضطر   ى   یؤدي نقصھ عند اإلنسان إل ة تتجل أعراض   ابات مختلف اب اللس     ب م والتھ ا الف اب زوای ن االتھ

وء         وف من الض ین والخ ي العین ة ف ریة كالحك ض الظواھر البص دھني وبع یالن ال فتین والس رح الش وتق

ین  ادة     و. والتھاب الملتحمة وبروز أوعیة الع ذه األعراض ع اس تصیب ھ وام غذا    الن ذین ق ذرة  ءال ھم ال

  .والرز والخبزاألبیض

  :B6امین فیت

ھ     ا ب ة إال إن أغناھ ة والحیوانی ة النباتی ر األغذی ي اكث امین ف ذا الفیت د ھ و یوج وب   ھ رز والحب رة ال قش

والبذور وتوجد كمیات قلیلة منھ في الكبد والحلیب والبیض والخضراوات الخضر وتقدر الحاجة الیومیة 

  .ملغم 2الطبیعیة بمقدار 

رح  صرع تشنجات ؤدي إلى ینقص ھذا الفیتامین  عند الرضع واضطرابات عند الكبار والتھاب الجلد وتق

  . حولھ والتھاب اللسان ویسبب نقصھ تشنجات لدى متعاطي الكحولماالفم و

 :B12فیتامین 

ل    م العض ى ولح د والكل ي الكب امین ف ذا الفیت وفر ھ ر(یت م األحم امین  ) اللح ذا الفیت بن وھ یض والج والب

ي           تكاثر الخالیا وتكوین الضروري للدم و ز بقصور ف ذي یتمی ث ال دم الخبی ر ال ى فق ؤدي نقصھ إل لدم وی

   .إنتاج كریات الدم الحمر وكذلك التھاب الفم وتلف في النخاع الشوكي

  :Folic Acidحامض الفولیك 

وب      من  ة الخضر كالسبانخ والحب أھم مصادره الغذائیة الكبد والكلى واللحم األحمر والخضراوات الورقی

یفید في معالجة فقر  التھاب اللسان واإلسھال وفقد الوزن إلى فقر الدم الخبیث و ویؤدي نقصھ والخمیرة

   .الدم الذي ینشأ أثناء الحمل والرضاعة وبعد استئصال المعدة 

 :Cفیتامین 

امین  د فیت ة   Cیوج جة الحی ع األنس ي جمی ادره  ف ى مص ن اغن ة  وم راوات الطازج ھ والخض الفواك

س والفل ة والخ یات والطماط رة   كالحمض ات كبی تھالكھا بكمی ا إال إن اس ي البطاط ھ ف ل من د قلی ل ویوج ف

ادر الرئیس   د المص ا أح ي       ةیجعلھ ان الطبخ والغل ذا ف ة ل النور والھواء والرطوب أثر ب امین، یت ذا الفیت لھ

ھ  ثوال ر من زء كبی ن ج ة م رم األغذی ق یح ف والتعتی ةو.رم والتجفی ة الیومی روریة الحاج ھ  الض در من تق

والي  م  30بح ات         ملغ ض العملی د وبع ل المجھ اع والعم ل واإلرض ة والحم رة المراھق اء فت زداد أثن وت

  .الجراحیة
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ى   و أثیر عل و ذو ت روح وھ ام الج نان واللتئ ام واألس اریف والعظ كل الغض و وتش روري لنم امین ض الفیت

م،      ي الجس اعالت المناعة ف ى تف ر وعل دم الحم ات ال ج كری وبین ونض وین الھموغل ببتك ھ یس داء  نقص

سقربوط الذي یتجلى بنزف في المفاصل واللثة والمخاطیات والتھاب اللثة وتقیحھا وانكشاف األسنان  األ

اب    ة ویص ات المختلف م لاللتھاب ة الجس عف مقاوم ى ض ھ إل ؤدي نقص النخر، وی ابتھا ب قوطھا أو أص وس

  .ھن وفقر دم وتأخر التئام الجروح والكسوربالواإلنسان 

الج أ    ي ع اعد ف ل مس تعمل كعام دیكي     ویس عال ال دفتیریا والس ة وال د وذات الرئ رة كالتیفوی راض كثی م

امین   .واألنفلونزا والزكام والحمى الرئویة ویعطى في حاالت اإلسھال والقيء   ذا الفیت دًا   أن ھ ضروري ج

  .قد تسبب اإلسھال وتكون الحصیات البولیة منھ إال أن الجرعات الكبیرة

  :الماء

ان  ستطیعوالی الحیاةمتطلبات  أھم من الماء یش  اإلنس رة  الع ة  لفت ھ   طویل ي  من دون اطق  وف ارة  المن  الح

ان   الباردة المناطق في وحتى , التعرق طریق عن الماء من كبیرة كمیة اإلنسان یفقد اج اإلنس ى  یحت  ٢إل

ة،  على للمحافظة یومًیا األقل على الماء من لتر ا  فعالیاتھ الحیوی ان  علم ر  ب اع الجسم   ةث ثال من  أكث  أرب

رودة  للحرارة  نتیجة السوائل الجسم ویفقد .السوائل من مكون اد  والضغوط  والب ل  واالجھ اءة  وللعم  بكف

ذلك السوائل   من  الجسم مایفقد تعویض یجب إن  ول ا  األھداف  أول من  ف أمین  وأھمھ ة   ت ة كافی ـ م كمی  نـ

  . الماء

ي     دراسة أثبت علم م ف ون المھ ة    الخلیة أن الماء ھو المك ادة الخلی ب م ل    وھي وح    ، تركی ي ك اء ف دة البن

ائن حي نبات   ـك ان  ـ ـحیوان اما ك ت ،   اـ اء أن الم   وأثب ائف األعض م وظ ـعل ام ك  ـ و ـاء ضروري لقی ل عض

ھ   وافر ل ا    بوظائفھ التي دونھا ال تت اة ومقوماتھ اھر الحی ة        . مظ ات الحیوی ي العملی خالل دوره الرئیسي ف

  .   جسم الكائن الحي لـالتي تتم داخ

  :یةئیة والفیزیائصفات الماء الكیمیا

ین     ". جزیئات"یتكون الماء من أجسام متناھیة الصغر، تسمى  ى المالی وي عل وقطرة الماء الواحدة تحت

ام أصغر، تسمى        . من ھذه الجزیئات ات یتكون من أجس ذه الجزیئ وي  " ذرات"وكل جزيء، من ھ ویحت

ى    . وكسجین جزئ الماء الواحد على ثالثة ذرات مرتبطة ببعضھا، ذرتي ھیدروجین وذرة أ د توصل إل وق

ام      اء ع ائي للم ب الكیمی ذا التركی الي  1860ھ الم اإلیط انزارو "، الع تنزالو ك " س

)StanisaloCannizzarro .(  
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ن           ة، ولك واد أخرى ذائب ى م وي عل ل یحت ط، ب والماء النقي ال یحتوي على األوكسجین والھیدروجین فق

ب    العدید یحتوي على لذا، فإنھ یمكن القول بأن الماء. بنسب صغیرة جدًا ة، إّال أن أغل من العناصر الذائب

  . یھ، ھما الھیدروجین واألوكسجینعنصرین ف

ذب  إّال أن . والماء في صورتھ النقیة سائل عدیم اللون والرائحة، یستوي في ذلك الماء المالح والماء الع

الح       اء الم ي الم ھ ف ذب، عن اء الع ون الم   . طعم الماء یختلف في الم ا یك إن     فبینم م، ف ذب عدیم الطع اء الع

  . فیھ الماء المالح یكتسب طعمًا مالحًا نتیجة ذوبان عدید من األمالح

ب    -ینكمش الماء ویقل حجمھ إذا برد ، وھذا مسلك جمیع المواد ، لكن الماء  خواصھ  في واحد من أعج

ھ ب  4یعكس ھذه العادة إذا وصل درجة حرارة   -الطبیعیة  دد إذا   درجات مئویة ، فیبدأ حجم ادة والتم الزی

ذه الخاصیة               وال ھ اء، ول ى سطح الم ثلج عل و ال ذه الخاصة یطف ذه الدرجة، وبسبب ھ ما برد ألقل من ھ

  .ألصبحت البحار والمحیطات كتلة من الثلج ال أثر فیھا للحیاة

  

  :للماء االھمیة البیولوجیة والحیویة

ا نشرب   - 1 اء  إنن ي أجس        الم ات السوائل ف ام وكمی ى أحج افظ عل ت لفسدت   لنح ي إن اختّل  امنا والت

  .الحیاة ومات الكائن 

 التي كلھا وضروري في التفاعالت الحیویة كلھا وظائف الخالیا الحیةلأن الماء مركب ھام جدٌّا  - 2

 ةـــواد العضویــي التي تحدد الخواص البیولوجیة للمـــل الخلیة، وتلك الخواص ھــتحدث داخ

وغیرھا  األحماض النوویة وأغشیة الخالیا والریبوسوماتاألخرى مثل البروتینات و الكیمیائیة

، وبالتالي الوظائف الكیمیائیة كل التفاعالتیتلف وعلى ذلك فتغیر نسب الماء قد . من التراكیب

والغالبیة  كلھاا الحیوانیة ـــینطبق بالكامل على الخالیره ـــذكة للخلیة ، وأن ما سبق ـــالحیوی

 .تیةالنبا الساحقة من الخالیا

وذلك . یدخل في التفاعالت رغم أنھ ال  .األساس والرئیس الستمرار حیاتھا  یلعب الماء الدورو

 والماء منتج جانبي رئیس لتلك .التجھیزالحراري والكیمیائي الالزم للمواد المتفاعلة قعن طری

  .العملیات الحیویة 
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  الفصل الثالث 
  تلف وفساد االغذیة                                                
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  .مواد بطیئة التلف  - 

  . مواد قلیلة التلف - 
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  .أسباب حیویة  - 
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  الفصل الثالث
  اوفسادھ تلف االغذیة

ھ  وب فی ر مرغ ر غی ھ أي تغیی اد بأن رف الفس رف، یع ة  ویع اد األغذی ة بفس رات الفیزیائی وع التغی مجم

الح لالستھالك البشري    والكیمیائیة والمیكروبیة التي تجعل الغذاء غیر ذاء      ، أي  ص ل الغ ر یجع ل تغیی ك

اس  ان أ سواء ، ألي سبب ، غیر مقبول لمجموعة من الن ة الصحیة أ     ك م    ممن الناحی ة الطع أو ، من ناحی

اس         وحسب ھذا، الشكل أو اللون أو الرائحة الحا لمجموعة من الن ا أن یكون ص ذاء م التعریف یمكن لغ

ت نفسھ فاسدا    اول سمك الفسیخ        ، لمستھلكین آخرین  بالنسبة   وفي الوق ى تن ل المصریون عل ثال یقب فم

ي استھالك     بشھیة ممتازة ون ف ة وھي     اوكذلك سكان االھوار في العراق یرغب ة والمجفف السماك المحلل

ى          ك الفسیخ الى حد ما ، متشبھ الس زنخ تظھر عل ات الت دأت عالم ي ب دة الت لون الزب ود یفض كما أن الھن

ة في حین ال    ةلعراق یعتبر جبن االوشاري من االجبان ذو النكھوفي شمال ا، نكھتھا  الممیزة والمرغوب

  .فاسدة ًامواد یعدونھاو، یتقبل اآلخرون تناول السمك الفسیخ وال الزبدة الھندیة وال جبن االوشاري 

ا      ة كونھ ة والحتمی واھر الطبیعی اد من الظ اھرة الفس د ظ أثیر     تع ن خالل ت یس م كل رئ ا وبش دث ذاتی تح

ات  ذاء أو األنزیم ي الغ ودة ف ات الموج ادة    األنزیم ي الم ودة ف ة الموج اء الدقیق ل األحی ن قب رزة م المف

ادة طح الم ى س ة أو عل ة الغذائی اد ، الغذائی ة الفس دوث عملی ى ح ة عل اد المختلف ل الفس اعد عوام  .وتس

فال بد من  ، عدمھما لالستھالك من  لرغم من وجود الفروق الفردیة في الحكم على صالحیة غذاءوعلى ا

  :صالحیة الغذاء وھي وجود معاییر عامة یلزم األخذ بھا عند الحكم على

 .والنضج وجود الغذاء في مرحلة مالئمة من النمو -1

 . والتداول خلو الغذاء من التلوث خالل مراحل اإلنتاج -2

 .اط األنزیمي في الغذاءالمیكروبي أو النش خلو الغذاء من التغیرات غیر المقبولة الناجمة عن النمو - 3

وبناء على ،أھمھا التركیب الكیمیائي على الفساد لعوامل عدة وتقسم المواد الغذائیة من حیث قابلیتھا 

  :أقسام ھذا تقسم المواد الغذائیة إلى ثالثة

 :)للفساد قابلةالاألغذیة غیر  ( األغذیة الثابتة -1 

ذور ــمثل السكر والدقیق وب،  تداولھا د إال إذا أسيءثابتة الصفات والیمكن أن تفسالة ـي األغذیــوھ

م ــإلى طبیعة التركیب الكیمیائي كونھ غیر مالئ ذا یعودـوھ، )11(كما في الشكل  الفاصولیاء الجافة

ادة ـألن زی. ي المادة الغذائیة ــنظرا النخفاض المحتوى الرطوبي ف، ل الفساد المختلفةـلنشاط عوام

ذا یؤدي إلى ــلمحیط یشجع نشاط الكائنات المجھریة والتفاعالت الكیمیائیة وھا ي الوسطـالرطوبة ف

ھا یعلنباتیة وتظھر الي الحبوب التي تفتقد كفاءتھا اــو الحال فـكما ھ ، سرعة فساد المادة الغذائیة

  .ولونیة تغیرات حسیة
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  بعض االغذیة الثابتة) 11(شكل 

 

 ):الفساد غذیة بطیئةاأل(متوسطة الثبات الاألغذیة  - 2

مثل ،  وتخزینھا ھاـتداولالفساد إذا أحسن  علیھاوھي أغذیة  یمكن خزنھا لمدة طویلة دون أن یطرأ 

  ةـاالغذیذه ــوتتمیز ھ،  ومــوز والبصل والثــوز واللــأصناف التفاح ولب الج درنات البطاطا وبعض

  نــم أطول دةـماء الغذاء ـي یعمل على بقالذ، ي تركیبھا الكیمیائيــالرطوبي ف بانخفاض المحتوى

  على تعمل ة سمیكةـلوزییود أغلفة سیلـد التركیب التشریحي المتمثل بوجــیساع كما، ه دون فساد

   ة لبعض الموادـوت العطریـوتعمل الزی، ل الفساد المختلفةــن نشاط عوامــالغذائیة م حمایة المادة

  ادة ــمض وادــكموللفساد  ة المسببةــنشاط الكائنات المجھریالغذائیة كالبصل والثوم كمواد مانعة ل

  .لالكسدة 

  

 ) :الفساد سریعةالاألغذیة (األغذیة غیر الثابتة  -3 

 كاحتوائھا على، للمادة الغذائیة وتكوینھا مالئما لنشاط عوامل الفساد المختلفة یكون التركیب الكیمیائي

والسمك  اللحم كما في،مع وجود نسبة عالیة من الرطوبة،  العناصر الضروریة لنمو األحیاء المجھریة

 ن دونــذه المواد الغذائیة مــوبقاء ھ، ) 12( ي الشكل ــار الفاكھة والخضار والحلیب كما فــومعظم ثم

  . وبضعة أیام دة زمنیة تتراوح ما بین عدة ساعاتــیجعلھا تفسد خالل م ،عملیات تبرید وحفظ مناسبة
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  یمثل مجموعة األغذیة السریعة الفساد) 12(لشكل ا

 

  :عوامل فساد األغذیة

 : التالیةإلى تأثیر واحد أو أكثر من العوامل  یعود سبب الفساد

 .الدقیقة ونشاطھا نمو األحیاء - 1

 .الحشرات والقوارض -2

 . في الغذاء النباتي أو الحیواني النشاط األنزیمي - 3

 .یةئالمخاطر الكیمیا - 4

 .المخاطر المیكانیكیة - 5

  . )وضوء حرارة ورطوبة وھواء(تأثیر العوامل البیئیة المحیطة  - 6

 :المجھریة الفساد الحاصل بواسطة األحیاء -أوال
والھواء  وینتج عن تأثیر األحیاء الدقیقة الموجودة في الماء والتربة، المیكروبیولوجي یسمى بالفساد

  : ا ومن أھم ھذه االحیاءالمالئمة لنشاطھ عند الظروفوتفسدھاثھا والتي تصل إلى المادة الغذائیة وتلو

 : Bacteria البكتریا - 1

م     جدا كبیرة بسرعة البكتریا اكثر االحیاء المجھریة أھمیة حیث إنھا تتكاثرتعد  ر طع ى تغی ؤدي ال  وت

ر درات         ومظھ ن كربوھی ذاء م ات الغ ل مكون بب تحل ة بس روائح الكریھ ور ال ة وظھ واد الغذائی الم

ى          ودھون وبالتالي یفقد الغذاء  بروتیناتو ة عل ا  القابلی ون لقسم من البكتری ل ، وتك صالحیتھ لالك

البكتیري یجعل  مظھر سطح المادة لزجا كما  ضال عن أن النموف. افرازسموم مضرة بصحة االنسان 

ا    .في شرائح اللحم والجبن    ا تشكل البكتری ا م ا یغطي سطح السوائل ك      وغالب اء میكروبی ي   غش ا ف م

د یسبب   ، مظھرھا عكرا وغیر مقبول ، كما أن نمو البكتریا في السوائل الغذائیة یجعل المخلالت أو ق

  .اإلناء تشكل ترسبات في قعر
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  :Molds  فطریات العفن - 2

ي المیاه العذبة ـة الرطبة والجافة وفــالترب يــد فــتنتشر االعفان انتشارا واسعا في الطبیعة فھي توج 

او االزرق  لمسحوق االخضرن وكذلك اـخبز او الجبن على شكل قطوق الــفیمكن مشاھدتھا ف ةوالمالح

ة الى ــممایؤدي الى اضافة روائح وطعوم غیر مرغوبالذي یغطي الحمضیات كاللیمون والبرتقال وغیرھا 

بعض كما أنھا المسؤولة عن ، اتالنبات أمراض بعض تسبب االعفان. وتسبب فساد األغذیة، الغذاء

وإنضاجھا كما  ھ مفیدة في تسویة بعض أنواع االجبانولكنھا في الوقت نفس األمراض المعدیة للحیوان

  .  كانتاج مادة البنسلین واخرى مفیدة في إنتاج المضادات الحیویة الروكفورت والكاممبرت في جبن

ي ــجیدا ف وتنمو، ائیة إجباریةي ھوــوھ، تتمیز االعفان بأنھا أقل احتیاجا للماء من الخمائر والبكتریا  

موزیة تمكن من مقاومة الضغوط األزلكنھا ت، النمو أنھا بطیئة كما PH) 3.5- 4.5(األوساط الحامضیة 

ذه ــكل ھ .  %60 -50ا بین ـــن السكر یتراوح مـــذي تركیز عال م ي وسط غذائيـــالمرتفعة وتعیش ف

كان الغذاء رطبا أة حراریة للخزن وسواء ــدرج ةفي ایو غذاء الصفات جعلتھا تتمكن من النمو على اي

وات اھ والخضرــان على الفواكــرى نمو االعفـــحیث ن لواـا ام حــام غیر حامض مالح ا حامضاــاو جاف

.   اـد تحمل اعفانقحتى البھارات والكرزات  ةة المجففــي الثالجة وكذلك نموھا على االغذیــاللحوم ف

  .نمو االعفان على قطع الصمون اللوف وقطع الجبن مسببا تلفھا  یمثل) 13(والشكل 

  

               

  

  

  )ب(                    ) أ(

  تلف االغذیة بسبب نمو االعفان ب  أ و) 13(الشكل 

 :Yeasts  الخمائر - 3

ة على سطح البیرة وسطح ــفقسم منھا تحدث طبقة لزج تنتشر الخمائر في اماكن مختلفة من الطبیعة

وبشكل  انتشارا من البكتریا لكنھا أقل، والدبس والمربیاتول المخلالت اوعصیر الفواكھ والعسل محل

عام یمكن تمییز التلف بالخمائر من غیره من انواع التلف باالغذیة بوجود الفقاعات الغازیة التي تدل 

ھ ــاكثر مما تحتاج، لماءن اــر إلى كمیات مــتحتاج الخمائ .ون ــي اوكسید الكاربــعلى انبعاث غاز ثان
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وتقسم حسب  PH) 4 -4.5(ي األوساط الحامضیة ـــتنمو جیدا ف. اــالبكتری نــالعفن وأقل م فطریات

 ,CO2 ادة الغذائیة معطیة ـح المــغشائیة تنمو على سط احتیاجھا لألوكسجین إلى خمائر سطحیة أو

ر المخمرة أو ـال ھوائیة وتدعى  بالخمائ خمائر علیھاوخمائر تنمو وتتكاثر بغیاب األوكسجین ویطلق 

 .القاعیة

  :التلف بسبب الحشرات والقوارض  - ثانیا
اطر صحیة            ا تسببھ من مخ وارض نظرا لم ذي تسببھ الحشرات والق ال یمكن التقلیل من اھمیة التلف ال

ذباب والصراص        ة فال ادیة باالغذی ائر إقتص ث و  إضافة الى ما تسببھ من خس ل والبراغی ران  یر والقم الفئ

بب  ا تس رذان كلھ ر  والج ة والخض وب والفاكھ ي الحب دة ف رارا عدی ة  ااض ر عرض ا أكث ا یجعلھ وات ،مم

لالصابة باالحیاء المجھریة وتترك في الغذاء الروائح غیر المرغوبة باالضافة الى بقایا الحشرات نفسھا 

ة م     .  ازات خامل ازن مجھزة بغ ات    وللتخلص من ھذه المشكلة تخزن االغذیة في مخ روجین وكمی ل النت ث

ن   ة م رات     CO2قلیل و الحش ع نم ردة لمن روف مب ي ظ بب    .او ف ف بس بة التل ل نس ان تص ض االحی وب

  .في بعض الدول % 50الحشرات الى 

  :النشاط االنزیمي في الغذاء النباتي او الحیواني  -ثالثا 
ى    أتحتوي جمیع المواد الغذائیة سواء  ة عل ة او نباتی ت حیوانی ل    كان ات  من  اال عدد ھائ ي ھي   نزیم والت

اعالت الكیمیا  از التف رعة انج ى س اعد عل ة تس واد بروتینی ن م ارة ع ائعب ة مم ن  ی د م ام العدی ي اتم یعن

ث ت    ة بحی ر شكل    التفاعالت داخل الغذاء والتي تكون نتائجھا في اغلب االحیان غیر مرغوب ى تغی ؤدي ال

  .الغذاء  وطعم ورائحة

  :الكیمیائیةالمخاطر  -رابعا
ر      ي لالغذیة لزیادة خطورتھ ئد االھتمام بالتلوث الكیمیاإزدا اج الكمي الكبی ذائي واالنت بسبب التصنیع الغ

وان اكثر الحاالت التي تحدث ھي بسبب االھمال مثل خزن المنظفات ومبیدات الحشرات في نفس مخزن   

  :یة ھي ئاالغذیة وھنالك ثالثة انواع من المخاطر الكیمیا

  .یة ئات الكیمیاتلوث االغذیة بالمبید  - أ

  .یة المضافة الى االغذیة ئستعمال كمیات أكثر من المقرر من المواد الكیمیاا  - ب

 .تلوث االغذیة بالمعادن السامة  -ج

  : المخاطر المیكانیكیة -خامسا 
ؤدي الى ـــمما یمختلفة  واد الغذائیة اثناء جنیھا وتعبئتھا وتسویقھا الى اضرار میكانیكیةـتتعرض الم

  .عدیدة بالغذاء مثل تشققھا مما یسھل غزوھا من قبل البكتریا رارالحاق اض
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 : البیئیة العوامل -سادسا 

 :الحرارة درجة  - 1

ي نمو ونشاط األحیاء المجھریة  بتأثیرھا على ــالعوامل البیئیة المؤثرة ف ن أھمــتعد درجة الحرارة م

 Bacillus فمثال بكتریا، فیھ وینشطینموي مجال حراري معین ــولكل كائن ح، ، یائیةالكیم التفاعالت

subtilis ونــا القولـویكون لبكتری، ْم 50 ْم وحتى 6إذ یمكنھا النمو ما بین ، لھا مجال حراري واسع  

Escherichia coli  لك البكتریا الممرضة مجاال تْم وتم 45 ْم حتى 10مجال حراري أضیق یقع بین

   . درجة حرارة الجسم تفضل مثل عصیات السل التي، حراریا ضیقا جدا
 : الرطوبة - 2

فھو ، في الكائنات الحیة الدقیقةبوظائف عدة  ویقوم، الماء ضروري لنمو جمیع الكائنات الحیة الدقیقة

ویحمل نواتج عملیة االیض إلى ، یحتاجھا الجسم ونقلھا للداخل ضروري إلذابة العناصر الغذائیة التي

 . یتوبالزماكل الخلیة ورطوبة السویحافظ على ش ,خارج الخلیة الحیة

 :الضغط األزموزي - 3

ویؤثر ، المنخفض إلى التركیز العالي موزي بأنھ انتقال جزیئات الماء من التركیززیعرف الضغط األ

الماء واتجاھھ من الخلیة إلى الوسط الخارجي أو  موزي في الخلیة الحیة في سرعة تیارزالضغط األ

ومحالیل ، موززومحالیل عالیة األ، موززاألمعتدلة محالیل : محالیل الثةوبذلك یمكن تمییز ث. بالعكس

 .موززاأل منخفضة

  PH :  االس الھیدروجیني - 4

الشدیدة نمو  فتوقف الحموضة الشدیدة أو القلویة، درجة الحموضة في نمو البكتریا ونشاطھا تؤثر

  .الحیة بتأثیرھا في تجمیع بروتین أنزیمات الخلیة، الجراثیم

 :واألشعة تأثیر الضوء- 5

وتستطیع تحویل الطاقة ، رـللضوء إلى وجود الضوء المرئي من أجل النمو والتكاث تحتاج البكتریا الممثلة

تحتوي على  أما البكتریا التي ال. الحتوائھا على مواد ملونة تشبھ الیخضور، إلى طاقة كیمیائیة الضوئیة

 ).لحمراءاوتحت  ةـاألشعة الحراری (ة وغیر المرئیة ة فإنھا تتضرر باألشعة المرئیــواد ملونــم

فوق اللذلك تستخدم األشعة ، مع طول الموجة الضوئیة عكسالداخل الخلیة الحیة  ویتناسب نفاذ األشعة

ي القضاء على األحیاء الدقیقة ــف ةة القصیرــواج الضوئیـذات األم UV (Ultra Violet) البنفسجیة

أوكسجین الھواء  من O3 التأثیر إلى تكوین األوزون إذ یعود ھذا. الغذائیة وح الموادـالعالقة على سط

  . الجوي
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  الثالث اسئلة الفصل
  

  ؟ على صالحیة الغذاء یلزم االخذ بھاعند الحكمة وماھي المعاییر التي یما مفھوم فساد االغذ - 1

 ؟ لفسادا ةمقاومتھا في ما انوع االغذیة من ناحیة قابلی - 2

 ؟ غذیةعدد عوامل فساد اال - 3

 ؟ عدد مع الشرح العوامل البیئیة المسببة لفساد االغذیة - 4
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  الفصل الرابع                                 
  حفظ المواد الغذائیة بالتجفیف                         

  
  :الھدف العام 

  . فیف وانواعھیھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب اھمیة حفظ االغذیة بالتج

  

  :االھداف التفصیلیة 

  :یتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا الفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة 

  .التجفیف  ىءمزایا ومساو - 

  .االساس العلمي لعملیة التجفیف  - 

  .ق التجفیف وانواعھا ائطر - 

  .الخطوات االساسیة لعملیة التجفیف  - 

 .تأثیر التجفیف على القیمة الغذائیة  - 

  

  : التعلیمیةالوسائل 

  .وأفالم CD صور توضیحیة وعرض  
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  الفصل الرابع

  Dehydrationحفظ المواد الغذائیة بالتجفیف 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  أغذیة مجففة) 14(شكل 

  
  :التجفیف 

ان          دیم الزم ذ ق ان من ا االنس د تعلمھ ة وق زن االغذی ظ وخ كال حف ن أش كل م دم ش ف اق ر التجفی یعتب

ي الشكل           لمالحظتھ بما یجري ا ف ھ والمكسرات كم ض الفواك وب وبع ف الحب حولھ في الطبیعة كتجفی

دون        ) 14( زمن ب رة من ال اف لفت وھي ال تزال على النبات وانھ یمكن خزنھا بھذا المستوى من الجف

ان    . تلف م ب د تعل را إضافة الى ھذا فق زة ومن اصل        كثی ات الممی ل ذات النكھ اتي تحصد  نب من التواب

ة اوإن ي جاف ق    وھ ت الح ي وق ا ف تفادة منھ اد واالس د الحص ف بع رك لتج ا تت ض  .ھ ظ ان بع ا الح كم

ن    ة م بة واطئ كر ونس ن الس ة م بة عالی ى نس وي عل ا تحت ج فانھ دما تنض ین عن التمر والت ھ ك الفواك

رة      ت فك دھا نجح ظ بع ي الحف ا ف ذت اھتمام ي أخ ة الت واد الغذائی ل الم ن اوائ ر م ي تعتب ة وھ الرطوب

وات والفواكھ في الشمس والھواء المتحرك وبصورة تجاریة اسماك وباقي الخضرتجفیف اللحوم واال

ة        ض نسبة الرطوب لبة وخف واد الص وبصورة عامة یمكن القول ان التجفیف یعمل على رفع نسبة الم

و                الحة لنم ر ص ة غی ة المجفف ادة الغذائی ل الم ذي یجع ى الحد ال ا ال راد تجفیفھ ة الم ادة الغذائی في الم

  .ء الدقیقة المسؤلة عن فسادھا معظم االحیا
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  :االساس العلمي للحفظ بالتجفیف

من مجموع   % 90تحتوي جمیع المواد الغذائیة على نسبة كبیرة من الماء وقد تصل بعض االحیان الى 

تخلص من     . مكوناتھا ، مما یسھل نمو االحیاء المجھریة المختلفة  لذا فان اساس عملیة التجفیف ھو ال

اع             أكبر نسبة من  ا اء الحر وارتف دان الم م فق ة ومن ث ادة الغذائی ي الم ة ف ل نسبة الرطوب لماء وبذلك تق

  .الضغط االزموزي في المادة الغذائیة والذي یؤدي الى القضاء على معظم االحیاء المجھریة 

خفض نسبة المیكروبات الملوثة ،حیث إن كثیرا من الكائنات  لىوغالبا ما تؤدي عملیة التجفیف إ

ولكن %10ل من قیة ال تتحمل الجفاف وبصورة عامة التنمو االحیاء المجھریة على رطوبة أالمجھر

تأثیر التجفیف  ىویختلف مد، المیكروبات تتحمل الجفاف ولكنھا تبقى في حالة خاملة وجد انواع منت

وتشمل  الكائنات المجھریة الدقیقة تبعا للسالالت وحالة الخالیا وتركیز الخالیا وظروف التجفیف على

درجة الحرارة والرطوبة والوقت ومعدل فقد الرطوبة ومقدار الرطوبة المتبقیة في المادة الغذائیة ونوع 

مواد تحد من  نمو األحیاء  المجھریة كوجود االحماض العضویة التي تؤدي  علىاحتوائھ  ىومد(الغذاء 

  ) .یاء المجھریة وغیرھا ، فضال عن مركبات كیمیائیة مضادة لنمو االحالى خفض درجة الحموضة 

  :طرق التجفیف

  : إجرائھ إلى نوعین ھما  فيق المتبعة ائیقسم التجفیف حسب الطر

  . )15ج  ، ب ا،(كما في الشكل  Sun Dryingr التجفیف الطبیعي أو الشمسي

          

  )                  ب)                                               ( أ (                                  
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  )ج (                                                        

  

  

  

  

  

  

  وسائل التجفیف  الشمسي) ج ب و أ و( 15شكل 

  

اء أو      ھذا النوع من التجفیف الحرارة الناتجة من أشعة الشم   فيتستخدم  رة من الم ة كبی ر كمی س لتبخی

ة    واد الغذائی اطعة وحرارة مناسبة  وان         . الرطوبة التى تحتویھا الم ى شمس س ة إل ذه العملی اج ھ وتحت

ى          النتقالتكون الرطوبة النسبیة في الجو مناسبة  اج إل ك تحت ب ذل ارج بجان ى الخ ذاء ال الرطوبة من الغ

ف   " مناشر ة للتجفی ع        في رط ویشت " أواني مسطحة ومثقب ا من البستان وأن تق ذه المناشر قربھ ي ھ  ف

  .  المناطق البعیدة عن األتربة والریاح الممتلئة بالرمال والحیوانات 

 : Artifical dryingي التجفیف الصناع

ة بواسطة    تجفیف المواد الغذائیة صناعیًا بإزالة الرطوبة الزائ  واد الغذائی ذي  سبق    ا دة من الم لھواء ال

ددة   ھيأفران خاصة تعرف بالمجففات و فيتسخینھ بحرق الوقود أو الكھرباء أو غیرھا ، ویتم ذلك  متع

ة       األشكال والتصامیم ، در ممكن من القیم ر ق وقد تكون ھذه المجففات مخلخلة الھواءللمحافظة على أكب

  . الغذائیة للمادة 
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  : التجفیف الصناعي عن التجفیف الطبیعي بالخصائص التالیةویمتاز   

اس األول   -1 ي االس ف الصناع  ف ة حرارة مناسبة لتعط    يالتجفی م    ياستخدام درج ة ذات طع ادة مجفف م

راوح درجة الحرارة المناسبة     . مقبول ولون جذاب وتقلل من نسبة فقد المواد الغذائیة والفیتامینات  وتت

  . سلیزیة درجة 80 – 50للتجفیف ما بین 

  . یحتاج التجفیف الصناعي إلى مساحات أقل وعدد أقل من الصواني مقارنة بالتجفیف الشمسي -2

رعة         -3 ة وس ة الرطوب رارة، ودرج ة الح ث درج ن حی ناعي م ف الص ل التجفی ي عوام تحكم ف ن ال یمك

  .لمجففة شمسیًاالھواء، مما یجعل األغذیة المجففة صناعیًا في درجة الجودة أعلى من مثیالتھا ا

وث        -4 ن تل ل م ا یقل ة مم ة النظاف ن ناحی ة م ر مالءم روف أكث ت ظ ناعي تح ف الص ة التجفی تم عملی ت

  .المنتجات ویساعد على إطالة مدة حفظھا عند التخزین

یمكن إجراء عملیة التجفیف الصناعي في أي وقت من أوقات السنة حیث أنھا ال تعتمد على الظروف  -5

  .ل في التجفیف الطبیعيالجویة كما ھو الحا

  :أنواع التجفیف الصناعي 

   Tunnel Drying :التجفیف باألنفاق -أ 

اخن         الھواء الس ة تستبدل حرارة الشمس ب ذه الطریق ي ھ ات        ف ي اتجاھ رة ف دفع بسرعة كبی اف المن الج

ق اي شریط یتحرك داخل النف   ) حزام( خاصة أو على  مختلفة حول الغذاء المحمل على ألواح أو صواني

ب           ) 16أ،ب(كما في الشكل  ھ النسبیة حس ذلك رطوبت ي درجة حرارة الھواء وسرعتھ وك تحكم ف ویتم ال

ساعة ، وزمن التجفیف القصیر  18 - 6 متطلبات التجفیف الخاصة بكل منتج ، وتستغرق العملیة حوالي

ارة  في القیمة الغذائیة ، أو حدوث تفاعال في ھذه الحالة ال یعطى الفرصة لحدوث فقد كبیر ت كیمیائیة ض

ف الشمسي    النكھة أو القوام بالدرجة التي امین     ( تحدث في حالة التجفی ي فیت د ف دى الفق ي   C)(ال یتع ف

ا   ل من       % 10  الفاكھة عموم د أق ذلك الجزر یفق امین   %  20وك ف    ) A(من فیت وب التجفی ، ولكن عی

ؤد ) تجعدة( الطریقة ھو حدوث بھذه ى ص   يللمنتجات المجففة ، مما ی ل     إل ب وتق ة الترطی عوبة في عملی

نسبة تشربھا للماء، وبالتالي ال تعود إلى حالتھا الطبیعیة نفسھا قبل التجفیف لتلف األنابیب الشعریة في 

  . األنسجة في أثناء عملیة التجفیف
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  التجفیف باالنفاق) 16ب  أ،( شكل 

  :  Spray Dryingالتجفیف الرذاذي  -ب 

ي ال  ا ف كل كم تخلص      ) 17ب  أ ،(ش ب ومس ائلة كالحلی ة الس ف األغذی ي تجفی ة ف ذه الطریق تخدم ھ تس

ى درجة حرارة       القھوة  حیث ترش على ھیئة ة عل رذاذ جنباً  إلى جنب مع ھواء ساخن ذي سرعة عالی

ة ،        تستغرق ھذه العملیة ثواني قلیلة ، مما درجة سلیزیة 204 ي العناصر الغذائی د ف ة الفق ى قل ؤدى إل  ی

  . فقط%  5الحالة إلى حوالي  في ھذه) C(حیث یصل الفقد في فیتامین 
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 )أ (                                                           

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

  )ب (                                                              

  المجفف الرذاذي) 17(شكل                                                 
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  : Drum Dryingالتجفیف باالسطوانات  -ج

في صورة رذاذ مثل  تصلح ھذه الطریقة مع السوائل مثل الحلیب باالضافة الى  المواد التي یصعب دفعھا

ارة عن    ةالمھروسة أو عجینة الطماط االبطاط ا عب ا      ، والمجفف ھن افة بینھم ریتین المس أسطوانتین دائ

ي الشكل    اخن       ) 18أ ، ب ،ج ( صغیرة جدا او اسطوانة واحدة كما ف ار س ل اسطوانة بخ ر داخل ك ، ویم

او تضخ ، وعند مرورالسوائل أو العجینة بین األسطوانتین  درجة سلیزیة 140 - 120إلى  تصل حرارتھ

ر       ي االسطوانة الواحدةـــعلى شكل رذاذ ف تم تبخی ث ی ى أسطح األسطوانات ، حی اء   فإنھا تلتصق عل الم

ة       ة بطریق كنیة مثبت طة س طوانات بواس اء دوران االس طھا أثن تم كش ف وی رة فتج ا مباش ة   منھ خاص

الرذاذ     دقائق ، وتمتاز ھذه الطریقة بأنھا أرخص من  3 - 2تستغرق عملیة التجفیف حوالي و ف ب التجفی

ل من        ھ یظل أق ر، ولكن ون أكب ة یك ف        إال أن الفقد في العناصر الغذائی ة التجفی ي حال ذي یحدث ف د ال الفق

  .الشمسي 

  

  

  

  

  المجفف االسطواني) أ (  

  

                    

  طوانة واحدة                                     مجفف ذو اس) ج (         مجفف ذو اسطوانتین                   ) ب (                     

  المجفف االسطواني) 18(شكل 
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 :: Freeze dryingالتجفیف بالتجفید -د 

ة تحدث بنسبة ــالتغیرات الكیمیائیة غیر المرغوب ھذه الطریقة من أفضل طرائق التجفیف حالیا حیث 

 ي العناصر الغذائیة إلى أقلــكما یكون الفقد ف ون المنتجات المجففة ذات نوعیة عالیةـأقل وبالتالي تك

في الفاكھة إلى C) ( تصل نسبة الفقد في فیتامین ( ة ممكنة لعدم استعمال المعامالت الحراریة ــدرج

لك الیحصل التجعد وام مسامي وبذــق وكما أن التجفیف بھذه الطریقة یجعل الغذاء ذ ، %) 1أقل من 

عند الطبخ أو االستھالك  الة الطرائق االخرى، مما یجعل إعادة الترطیبالذي یتعرض لھ  الغذاء في ح

وتتصف ھذه الطریقة كونھا ذات كلفة عالیة ولذلك یقتصر استخدامھا في تجفیف العینات أسھل كثیرا 

  .یمثل احد انواع ھذه االجھزة ) 19(المطلوبة للدراسات العلمیة والشكل 

  

                                                                                                                           

 

 

 

  ) أ (

 

  

  

  

  

  )ب (                                                                    

  )التجفید(جھاز التجفیف بالتجمید ) ب  أ و 19( شكل 
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  :  Microwavesالناتجة عن الموجات القصیرةالتجفیف باستخدام الطاقة  -  ـھ

د    ذي تعتم اس ال ھ  األس ل             علی ھ من شحنة یمكن عدھا مث ا تحمل اء بم ات الم ة ھو أن جزیئ ذه الطریق  ھ

اً  ام  أ المغناطیس ، أي ذات قطبین متضادین ، وحیث إن الموجات یمكنھا أن تتخلل الغذاء سواء كان جاف

اد      ذاء ، وتبعاً  لھذا تتحركرطباً  تقوم بخلق مجال كھربي داخل الغ اه مض ي اتج جزیئات الماء بسرعة ف

إلى رفع درجة   يجزیئات الماء تولد عنھا طاقة تؤد لشحنة المجال المتولد ، وكاما ازدادت سرعة حركة

ذا ھو         حرارة الغذاء ، وفي وجود تیار من ذاء ، وھ اخن تتبخر ویجف الغ اء الس الھواء فإن جزیئات الم

رن  ل ف اس عم الطرال أس ة ب ف األغذی د تجفی ذا عن ف ، ل ارجي ائمیكرووی طح الخ ف الس ة یج ق المختلف

ات    ى الطبق ة لكي    للغذاء أوال ، ثم تمر الحرارة من سطح الغذاء خالل الطبقة الجافة حتى تصل إل الداخلی

ات وم بتبخیر جزیئات الماء منھا ، وتق أ كث     حیث إن انتقال الحرارة خالل الطبق تم بدرجة أبط ة ی را  الجاف ی

ف ،   ءیقل باستمرار مما یؤدى إلى بط فإن معدل التجفیف ،ًمن انتقالھا خالل الغذاء الرطب  عملیة التجفی

  .باستخدام الطاقة الناتجة عن الموجات القصیرة في عملیة التجفیف  قد أمكن التغلب على ھذه العملیةو

  :تأثیر التجفیف على القیمة الغذائیة 

ة لألغ ة الغذائی أثر القیم ة  تت بة الرطوب ف ونس ة التجفی ھ وطریق لق وطریقت ات الس ة بعملی ة المجفف يذی  ف

  : والخواص الطبیعیة للمادة الغذائیة وطریقة التغلیف وكذلك ظروف التخزین مما یؤدي الى يالناتج النھائ

ات   -1  ض الفیتامین ة بع اض كمی يانخف امین   ف ة كفیت ادة الغذائی روف  (C)الم ى ظ ف عل ورة تتوق بص

امین  فيذاتھا ف التجفیف ا یقض      Cالخضار المجفف بعد السلق تنخفض نسبة ھذا الفیت ى النصف كم  يإل

ف الشمس  امین يالتجفی ن فیت ا م م محتواھ ى معظ ھ عل امین  C للفواك ات فیت زداد ثب زین  Cوی اء تخ أثن

واد         ة الم زین ، وبتعبئ رارة التخ ة ح اض درج ا وبإنخف ة فیھ بة الرطوب اض نس ة بإنخف ة المجفف األغذی

ة   يجو من ثان فيلغذائیة المجففة ا أكسید الكربون أو النیتروجین فإنھ یساعد على احتفاظ المواد المجفف

  . C) (بالكاروتین وفیتامین 

ؤد    ھ ت ة الكبرت امین       يكما أن عملی ف جزء من فیت ى تل امین ) (B1(ال ي ) الثی اق   ف ات   يحین أن ب فیتامین

ات الكبرت  . ال تتأثر أثناء التجفیف ) B(مجموعة فیتامین  زل عن     ةوجدیر بالذكر أن عملی ف بمع والتجفی

دیم ال   اروتین ع ا الك ر أم ون األخض ى الل افظ عل واء یح دة  تالھ ف لألكس اء التجفی رض أثن ھ یتع بع فإن ش

ة   مواداوالتحلل وذلك  بفعل العدید من العوامل معطیا  واطئة القیمة الغذائیة ذات طعم ونكھة غیر مرغوب

  . أحیانًا 
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ر   فيتجفیف ال تؤثر على األحماض األمینیة األساسیة الموجودة عملیة ال -2 ي البروتین وقد یحدث تغی  ف

اس            يالتركیب الطبیع ض الن ى بع ار لبعضھا عل ر الض زول األث ھ أسھل ھضمًا وی إال إن . للبروتین یجعل

  . القیمة الغذائیة للبروتین تنخفض تحت ظروف التخزین السیئة 

إ  -3 ة و         بالنسبة للكربوھیدرات ف ون نافع ف تك اء التجفی ا أثن ى تحدث لھ رات الت ؤدي ن معظم التغی ى   ت إل

ا   ا ، كم ادة منھ م لالف ة الجس ادة قابلی رات تزی دث تغیی يح ة  ف در الخلوی ؤديالج ول  ت ھولة وص ى س إل

ا    اء التخزین تحوالت       . العصارات الھاضمة للخلیة واالفادة من محتویاتھ تج أثن د ین ھ ق ي إال أن واد   ف الم

  . میثیل فورفورال  يلتكوین مركبات ضارة صحیًا مثل مركب ھیدروكس يدراتیة تؤدالكربوھی

ة    -4 اء عملی یحدث للدھون في اثناء التجفیف والتخزین بعض التغیرات نتیجة نشاط انزیم الالیبیزفي أثن

عنھ  للدھون الذى ینتج يإلى التحلل المائ يظروف التخزین غیر المناسبة مما یؤد يالتجفیف ذاتھا أو ف

  ) .التزنخ ( أحماض دھنیة قصیرة السلسلة الكربونیة تسبب الرائحة الكریھة 

  :یة والحیویةئتأثیر التجفیف في التفاعالت الكیمیا

  : تأثیر التجفیف على األحیاء الدقیقة  -1

ة    يلألغذیة والذ يمن التجفیف ھو خفض المحتوى الرطوب يالغرض الرئیس اء الدقیق یحد من نمو األحی

المنتجات المجففة یتوقف   يللغذاء ، وف يویعتمد ذلك على المحتوى الرطوب) خمیرة  -أعفان  -تریا بك( 

اء    ) الفعالیة المائیة( ينمو األحیاء الدقیقة على النشاط المائ اص الم للغذاء وتركیبھ ومقدرتھ على إمتص

ؤد عبوات سلیمة  يومما ھو جدیر بالذكر أن تعبئة المواد الغذائیة المجففة ف ى   يغیر منفذة للرطوبة ت إل

ة  اء الدقیق و األحی اف نم ائ. إیق اط الم ض النش ن خف لب يویمك واد الص افة الم كر  ةبإض ل الس ة مث الذائب

  . والملح 

  :تأثیر التجفیف على التفاعالت الكیمیائیة  -2

را الرتف    ة نظ واد الغذائی زین للم ف والتخ ة التجفی اء عملی ي أثن ة ف اعالت الكیمیائی ات تنشط التف اع درج

اعالن     ا تف دھون ، وھم دي لل زنخ التأكس یالرد والت ل م ارة تفاع اعالت الض ذه التف م ھ رارة وأھ الح

ا    یالرد      . متسلسالن یؤدیان إلى تكوین مركبات ذات طعم ونكھة غیر مرغوب فیھ تج عن تفاعل م ا ین كم

ین    فيأو الكتیون ھاید تفاعل بین مجموعة االلد( ي السكر ومجموعة األم امض  ف ون بن  ) ياألمین  الح  يل

ة         يغیر األنزیم ي غامق وھذا ما یعرف بالتلون البن ادة الغذائی ة للم اع نسبة الرطوب د وجد أن ارتف ، وق
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زنخ           ن الت ط م جین ینش ادن واالوكس ود المع دي ووج زنخ التأكس بط الت ھ یث یالرد إال أن ل م ط تفاع ینش

  . تفاعل میالرد  أكسید الكبریت تقلل من يحین أن المعاملة بثان يف. التأكسدي 

  :تأثیر التجفیف على االنزیمات المؤكسدة  -3

د نسبة        فيینخفض نشاط االنزیمات بانخفاض نسبة الرطوبة  دًا عن ث یصبح ضئیًال ج المادة الغذائیة حی

ھ         فياما نسبة الرطوبة العالیة % .  1رطوبة  تم مع ا یتح اكل مم ر من المش المادة الغذائیة فتسبب الكثی

 علیھة في  تثبیط فایعلعن طریق التجفیف ویتم ذلك بالحرارة ، وتعد الحرارة الجافة أقل فاالتخلص منھا 

ة      ات من الحرارة الرطب م الكیما       . االنزیم ات ، وأھ اط اإلنزیم ل نش ات لتقلی ًا الكیمائی ات ئوتستخدم أیض ی

ام  ویجب أن یختبر تثبیط اإل. أكسید الكبریت بالنسب المقررة  يمركب ثان ھيالمستخدمة  نزیمات بشكل ت

ذكر أن    ياالنزیم  يألنھا تسبب التلون البن) تالیز أو البیروكسدیزاك(وبخاصة المؤكسدة منھا   وجدیر بال

  . درجة سلیزیة 70ھذه االنزیمات قد تنشط أثناء عملیة التجفیف على أقل من 

  :ممیزات طریقة الحفظ بالتجفیف

ة المحف   - 1 الطرائق األخرى    األغذیة المجففة أكثر تركیزًا من األغذی ب (وظة ب د  ، تعلی ذلك   ) تجمی وھي ل

  .تتمیز بقلة وزنھا وحجمھا مما یسھل في عملیة النقل والشحن والتخزین

د            - 2 ف الشمسي عن ة التجفی ي حال ًا ف ة خصوص واد الغذائی ظ الم انخفاض تكالیف التجفیف كوسیلة لحف

ال یلزم إضافة مواد أخرى إلى المواد ، كما أنھ التعلیبمقارنتھا بطرائق الحفظ كالتبرید أو التجمید أو 

افة               دھا، أو إض د تجمی ب أو عن ي العل ة الفاكھة ف ي تعبئ افة السكر ف د إض ال عن و الح المجففة كما ھ

  .واتاالملح عند تعبئة الخضر

ورق            - 3 ون أو ال وات من الكرت ا في عب ث یمكن تعبئتھ ثمن، حی ة ال ال یلزم المواد المجففة عبوات غالی

ب أكیاس السلوفان وذلك بمقارنتھا لما یحصل في  المقوى أو الخشب أو ع ثمن      التعلی ث یرتف ثًال حی م

  .العبوات

  :عیوب األغذیة المجففة

م    -1 ل الطع ة مث واص الطبیعی ي الخ رات ف ض التغی ى بع ا إل د تجفیفھ ة بع واد الغذائی ض الم تتعرض بع

ف ب   نوعیة  والقوام والنكھة، وبذلك تختلف عن ق المستعملة   خاماتھا الطازجة بقدر یختل اختالف الطرائ

  .في تحضیرھا
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ا   ایستدعي  -2 عداد األغذیة المجففة لألكل مراعاة الوقت الالزم إلعادة امتصاصھا للرطوبة ثانیة وھو م

 25-20حیث تحتاج ھذه المواد إلى النقع في الماء الدافئ بین  Rehydrationادة الترطیب ــیعرف بأع

ة الم   دقیقة ة األغذی ة           ، بینما في حال تح العلب اھزة لالستھالك بمجرد ف ب الصفیح فتكون ج ي العل أة ف عب

  .مباشرة

ًا       -3 ا وخصوص رمن فیتامیناتھ د الكثی ل لفق تتعرض األغذیة المجففة عند التجفیف وأثناء التخزین الطوی

  . A, Cفیتامین 

  .مثًال لتعلیباقصر مدة صالحیة المواد الغذائیة المجففة للتخزین بالنسبة لطرائق الحفظ األخرى ك -4

  .تتعرض األغذیة المجففة الى مھاجمة الحشرات وتحدیدًا عند عدم االعتناء بطرائق التعبئة والتخزین -5

  :فساد األغذیة المجففة

  :تتعرض االغذیة المجففة الى عدد من مظاھر الفساد وأھمھا 

  :Case hardeningالجفاف السطحي  -1

ء الداخلي محتفظًا بالرطوبة مما یعرضھا للتلف وھو تصلب الطبقة الخارجیة مع بقاء الجز

البكتریولوجي، ویحدث ذلك أثناء التجفیف كنتیجة لبطء انتقال الرطوبة من الداخل إلى الخارج 

ویرجع ذلك لسبب واحد أو أكثر من األسباب . بالنسبة لسرعة تبخر الرطوبة من الطبقات الخارجیة

  :اآلتیة

   . كبر القطع  -أ  

  . رطوبة النسبیة في ھواء التجفیفانخفاض ال -ب  

  .ارتفاع درجة حرارة التجفیف  -ج  

  .عدم تنظیم الغذاء وتوزیعھ المراد تجفیفھ في الصواني  -د        

ى        -ھ         واد عل ذه الم ة االخرى وتجمع ھ احتواء الغذاء المجفف على نسبة عالیة من السكر والمواد الذائب

  .تعیق نفاذ الرطوبة  السطح وتكوین طبقة تشبھ الزجاج
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  :اإلصابة الحشریة -2

ة            ة المجفف اب األغذی ا منخفضة، وتص ة بھ ت نسبة الرطوب ة بالحشرات إذا كان ال تصاب األغذیة المجفف

ة    ر األغذی بالحشرات مالم یعتنى باختیار الفاكھة والخضار الطازجة، وكذلك بنظافة غرف التخزین وتبخی

  .ل برومید المیثیلالمجففة بأحد المبیدات الحشریة مث

  :اإلصابة باالحیاء المجھریة  -3

ا    اتصاب الفاكھة والخضر وات المجففة بأنواع مختلفة من االحیاء المجھریة والتي تسبب حدوث تخمرھ

ون     ب أن تك ا یج ة عم ة مرتفع بة الرطوب ت نس ة إذا كان زین وبخاص اء التخ ي أثن ھف ادي  علی ن تف ویمك

ة بالعنا اء المجھری ابة باالحی ض الكیما اإلص افة بع ة وإض لق والكبرت ي الس ة بعملیت وات  ئی ي العب ات ف ی

  .المستخدمة مثل أكسید االیثلین

 : تغیرات النكھة - 4

الفاكھة  قبول علىوالتغیرات في النكھة تؤثر  . الفاكھة المجففة بدرجات حرارة التخزین تتأثر نكھة 

وعادة ما ، األصلیة تبط بمقارنة العیناتالمبیعات وبالتالي فأن تحدید مدة التخزین یر علىالمجففة و

  .حدوث التلف نتیجة لنشوء الروائح غیر المقبولةیظھر التغیر في اللون أوال قبل 

 :تغیراللون - 5

لونھا  وفقدان اللون الفاتح لھا حیث یتحول لون  یریھ المجففة ھي تغــم التغیرات التي تحدث للفواكــأھ 

ا التین فیتحول عند ــالمشمش یظھر اللون األصفر البرتقالي أم يــوفاللون العاجي الضعیف  الىالتفاح 

الت البنیة االنزیمیة بسبب ــدوث التفاعــذه التغیرات نتیجة لحــ، وتحدث ھ ون األسودــتقطیعھ الى  الل

  .لتفاعالتافقدان ثاني أوكسید الكبریت الذي یلعب دورا كبیرا في  المحافظة على لون الفواكھ ومنع ھذه 
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  اسئلة الفصل الرابع                                 

  االساس العلمي لھذه الطریقة  ؟ الغایة من تجفیف االغذیة وما ما

 ما انواع الحفظ بالتجفیف؟ - 1

 لفرق بین التجیف الشمسي والتجفیف الصناعي ؟ما ا - 2

 انواع التجفیف لصناعي ؟ ما - 3

 الحیاءالمجھریة ؟تاثیر التجفیف في الفعالیة الحیویة ل ما - 4

 ماعیوب عملیة التجفیف في نوعیة االغذیة المجففة ؟ - 5

 اھم ممیزات عملیة تجفیف االغذیة ؟ ما - 6

 ما مظاھر فساداالغذیة المجففة ؟ - 7
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  الفصل الخامس 
  )التبرید والتجمید(الحفظ بالحرارة المنخفضة 

  

  :الھدف العام 

  .اھمیة حفظ االغذیة بالتبرید والتجمید وفوائدھایھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب 

  

  :االھداف التفصیلیة 

  :یليیتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا الفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة ما 

  . االساس العلمي لعملیة التبرید والتجمید - 

  . انواع االجھزة المستخدمة في التبرید والتجمید - 

  . مساوئ التبرید والتجمید - 

  .حسابات التبرید والتجمید  - 

  . یدالتغیرات التي تحدث على الغذاء بسبب التبرید والتجم - 

  

  : التعلیمیةالوسائل 

  .وأفالم   CDعرض نماذج ألغذیة مجمدة وصور توضیحیة وعرض
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  الفصل الخامس
  )التبرید والتجمید(الحفظ بالحرارة المنخفضة 

  

  : Preservation by Refrigerationالحفظ بالتبرید  -اوال 
اللحوم   اتتعرض االغذیة الطازجة كالفواكھ والخضر  ة ك وات عند القطف وبعده وكذلك المنتجات الحیوانی

ھ واالضرار         ذاء وجودت ة الغ ل من نوعی ا للنی والحلیب الى عوامل فیزیائیة وكیمیائیة وحیویة تؤدي كلھ

  : مھا التي یمكن مشاھدتھا على االغذیة الطازجة كثیرة ویمكن ذكر اھ

نجم           -1       ا ت الوزن مم دانا ب ذبول فق ة ویسبب ال دان الرطوب الذبول والجفاف السطحي الذي یحدث نتیجة فق

  .عنھ خسارة اقتصادیة بجانب التغیرات الحاصلة في الصالبة والقوام 

و منھ   -2       ا غذاء طبیعي   التفسخ نتیجة فعالیات االحیاء المجھریة كالبكتریا والفطریات والتي یكاد ال یخل

ة         ة االعتیادی د الخزن في حرارة الغرف تنمو االحیاء المجھریة عند توفر الظروف المالئمة كما یحدث عن

ا یستمر     بعض منھ ولكن الخزن في حرارة منخفضة یعمل على عرقلة نشاط معظم ھذه االحیاء ولو ان ال

  .وي في النمو ولو بصورة بطیئة جدا حتى في حالة الخزن عند الصفر المئ

حیث تقوم االنزیمات باعمال مھمة ومرغوبة .التغیرات الحیویة الناتجة عن عمل االنزیمات المختلفة  -3      

وات اثناء النمو في الحقل وعند القطف وبعده العطاء ظاھرة النضج التام للثمار اھ والخضرــي الفواكــف

ن قوام ــاالنزیمیة بعد مرحلة النضج یغیر م ان استمرار االعمال اال ،وتكوین الطعم والنكھة الطبیعیین 

 كنھة الحرارة ولــویمكن الحد من النشاط االنزیمي بخفض درج ،الثمار وطعمھا ونكھتھا والى االسوء 

   .جدا الیقف تماما حتى في درجات حرارة منخفضة 

                                                                                                                                          

د     ائویعد الحفظ بالتبرید من طر ثلج الطبیعي لتبری ق الحفظ المستعملة منذ القدم فقد استعمل الصینیون ال

ى   مشروباتھم كما استعمل الموسورون زمن الفراعنة طریقة فیزیائیة للتبرید وذلك برش الماء خفیفا عل

ى السطح یمتص جزء          السطح ا رش من عل اء ال د تبخر م لخارجي الوعیة حفظ الماء والمشروبات وعن

دة    . من حرارة الوعاء مسببا خفضا تدریجیا للحرارة  ت الم ا طال وكلما انخفضت درجة حرارة الغذاء كلم

غ درجة الحرارة              ث ال تبل ذاء وبحی وع الغ ب ن ة بحس ك في حدود معین ذاء فیھاوذل زین الغ  التي یمكن تخ

ة      المنخفضة الحد الذي یحدث اضرارآ للغذاء نفسھ ھا لدرج د بتعریض ة بالتبری واد الغذائی زن الم وتخ

  .حرارة أعلى من درجة تجمدھا واقل من درجة حرارة الغرفة 

  

  



61 
 

  :Precoolingالتبرید المبدئي 
از       ایقصد بذلك تبرید الخضر ا المخ ل تسویقھا او إدخالھ ا مباشرة وقب د قطفھ ردة  وات والفواكھ بع ن المب

ة        رات الحیوی ال للتغی وھي عملیة مھمة ولھا فوائد كثیرة اھمھا المحافظة على الجودة وعدم فسح المج

ي         ،في ان تؤثر على الصفات العامة بعد القطف   ة ف واد المخزون ى الم افظ عل د المسبق یح ا ان التبری كم

ك المخزو    ة حدیثا وتل ؤثر      غرف التبرید حیث یكون الفارق بین المواد الداخل ث ال ی ا بحی دوم تقریب ة مع ن

  :على رفع حرارة االغذیة المخزونة سابقا  وللتبرید المبدئي طرق كثیرة اھمھا 

رز و         -1 د الك ي تبری ة ف ا ھي الحال ف مباشرة كم د القط ارد بع اء الب واض الم ي اح یس ف اصالتغط  االج

  .على سطح الثمار  والعنب وقد یستعمل مع الماء بعض المطھرات للتخلص من الفطریات الموجودة

اجھزة      -2 ده ب م تبری والطریقة االخرى للتبرید تعریض الحاصالت بعد جمعھا الى ھواء بارد سبق وان ت

  .میكانیكیة 

ذلك یتبخر جزء         اوالطریقة الثالثة ھي تعریض الخضر -3 نخفض ونتیجة ل ى ضغط م وات بعد القطف ال

  .من المحتوى الرطوبي مسببا خفض درجة الحرارة 

  

   :في التبرید المبدئي  ةالمناسب ةفي اختیار الطریق علیھامل التي یعتمد العوا
  .درجة حرارة المحصول وقت الحصاد  - 1

  .فسلجة المحصول المراد تبریده  - 2

  . ةطول فترة التخزین المرغوب - 3

  :على خمس عوامل ھي  ةرئیسی ةوان سرعة تبرید محصول ما یتوقف بدرج

حصول الى وسط التبرید والتي بدورھا تعتمد على شكل وحجم من الم ةسرعة انتقال الحرار - 1

  .المحصول 

 .بین المحصول ووسط التبرید  ةالفرق في درجة الحرار - 2

 . Accessibilityوسط التبرید مع الثمار المراد تبریدھا  :مدى تالمس   - 3

 .سرعة وسط التبرید  - 4

  .طبیعة وسط التبرید  - 5
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  لمستعملة في تبرید األغذیةالمخازن ا) 20(الشكل 

  

  

  :Refrigeration Loadحمل التبرید 
ظ        د لحف ات أو غرف التبری ي الثالج ا ف یمثل حمل التبرید مقدار الحرارة او الكمیةالتي یجب التخلص منھ

ا  . مادة معینة عند درجة حرارة مناسبة طوال مدة التخزین ویعتمد حمل التبرید على عدة عوامل أھمھا م

  : یأتي

  .كفاءة أجھزة وحدات التبرید مدى - 1

  .حجم غرف التخزین - 2

  .، حرارتھ الكامنة، درجة حرارة التخزین)حرارتھ النوعیة(وع المحصول وصنفھ المراد تخزینھ ــن - 3

واب          - 4 ا أب ل فیھ تح وتقف ي تف رات الت دد الم د وع رف التبری یط بغ ارجي المح و الخ رارة الج ة ح درج

 .الثالجات 
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  :حساب الطاقة التبریدیة
الواجب سحبھا من المنتجات المراد تبریدھا ) السعرات الحراریة(دیر الطاقة التبریدیة، أو مقدار الكالوري لتق

  :البد من الحصول على معلومات دقیقة منھا

  .اوات للفاكھة أو الخضر (T1)الحرارة االبتدائیة  - 1

  .الكمیة الداخل إلى غرفة التبرید - 2

  .یھاالمطلوب الوصول إل (T2)الحرارة النھائیة  - 3

 .الحرارة النوعیة للمواد المخزونة قبل التجمید - 4

 . )4(الحرارة النوعیة للمادة فوق تجمید درجة تجمید الماء كما في الجدول  - 5

  

رطل من لحم البقر الى درجة الصفر الفھرنھایت  10000ماھو مقدار الحرارة الباردة الالزمة لتجمید  :مثال

والنوعیة  102والكامنة فوق التجمید  0.77نوعیة فوق التجمید ف وال °68اذا كانت درجة حرارتھ االولیة 

  . 0.41تحت التجمید 

  

× الوزن ) =  سلیزيصفر( ف °32ف الى °68درجة الحرارة من  خفضعدد الوحدات الحراریة الالزمة ل

  . )الحرارة النوعیة) (درجة الحرارة النھائیة –درجة الحرارة األولى (

  

10000  ×)68 – 32  ( ×0.77  

  وحدة بریطانیة 277.2= 

  الحرارة الكامنة فوق التجمید × الوزن = ف °32عدد الوحدات الالزمة لتجمید اللحم على درجة

  وحدة بریطانیة 1020000=  102× 10000

الحرارة ×فرق درجات الحرارة × الوزن  =الى صفر  32درجة الحرارة من  لخفضعدد الوحدات الالزمة 

  النوعیة

  وحدة بریطانیة  131200=  0.41× 32×  10000
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  المادة الغذائیة         
  الحرارة النوعیة     

  

الحرارة الكامنة للتجمید 

  بعد التجمید  قبل التجمید  )أو االنصھار(

  122  0.46  0.88  توت أسود

  132  0.47  0.94  )لھانة( كرنب

  126  0.46  0.90  جزر

  106  0.42  0.79  بسلة خضراء

  128  0.47  0.91  خضراءفاصولیا 

  100  0.40  0.77  لحم بقري أحمر

  79  0.35  0.60  لحم بقري دھني

  91  0.39  0.71  )شرح(لحم بقري صغیر السن 

  106  0.37  0.79  دجاج

  83  0.30  0.67  لحم حمل

  124  0.49  0.93  حلیب

  101  0.41  0.76  سمك

  100  0.40  0.76  بیض

  125  0.46  0.90  محار

  144  0.48  1.00  ماء

  
  )بالوحدات الحراریة البریطانیة لكل رطل(الحرارة النوعیة والحرارة الكامنة لبعض األغذیة ) 4الجدول(

  

  ):الخضروالفاكھة (حفظ األغذیة النباتیة بالتبرید 
ي  . ان جني المحصول لھ موعد معین بینما تكون الحاجة للغذاء دائمة ومستمرة  یتعرض الغذاء بعد الجن

ولذا یتحتم على االنسان فھم ھذه العوامل وتالفیھا جھد االمكان اذا اراد ان یحتفظ لمختلف عوامل التلف 

وتشیر تقاریر االمم المتحدة الى ان الكمیات ، بالمحاصیل المختلفة بعد جنیھا لتوفیر الغذاء لھ بشكل دائم 

ل سنة نتیجة ظرو       %  30 - 25المفقودة من الغذاء تقدر بحوالي   ة ك ف الخزن  من المحاصیل الزراعی

ة  ي او        ، الردیئ د الجن ة بع زن معین رات خ نعة فت ا او المص ة منھ واء الطازج ة س یل الزراعی وللمحاص
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ي     . التصنیع وتعتمد فترة الخزن على نوعیة المواد المخزونة وظروف خزنھا  ذي یعن د ال ظ بالتبری والحف

اد         اد الم ى من درجة انجم ائدة واعل ى    الخزن بدرجات حرارة اوطأ من الحرارة الس اعد عل ة یس ة الغذائی

ر      ھ والخض ة للفواك ة المرغوب فات الطبیعی ظ الص ا     احف دعلى نوعیتھ ول تعتم ة اط رات زمنی وات ولفت

د             دا اذ ان العدی ة ج د القطف مھم ذه المحاصیل بع ا ھ ي تتعرض لھ امالت الت وصفاتھا عند الخزن والمع

ا بخواصھ الفسیولوجیة    ھ   منھا یبقى محتفظ ة    وتسري فی ال الحیوی ات    االعم لھ من النب د فص ونتیجة   بع

اعد   ر    لالعمال الحیویة المستمرة في خالیا الثمار تتكون كمیة من الحرارة وتزداد بشكل متص ذا تعتب ولھ

ة   ا       . حرارة الخزن العامل الرئیس المحدد الطالة الفترة الخزنی راوح م د استعملت حرارة منخفضة تت وق

ة   فر وخمس ین الص لیزیةب ة س ة  درج ال الخزنی رعة   لالعم ض س ا خف یین اولھم ببین رئیس د لس بالتبری

ا ان       ة وثانیھم ا الحی ي الخالی ة ف را االعمال الحیوی ف االنسجة         كثی ي تسبب تل ة الت اء المجھری من االحی

درجات یراعى تخزین الفاكھة والخضر         جداالنباتیة تصبح بطیئة النمو  ذه ال ل ھ اكن   افي مث ي أم وات ف

تج           فیھا تھویة ، ألنھا عبارة عن خالیا ھ ین ق ألن ة الغل وات محكم ا في عب ال یجوز تخزینھ حیة تتنفس ف

اح  . وطاقة حراریة نتیجة ھدم السكریات CO2عن عملیة التنفس غاز ثاني أكسید الكربون  ویشترط لنج

ى استعمال درجة             افة إل ر مخدوشة أو مھشمة، باإلض لیمة غی د أن تكون س ة بالتبری عملیة حفظ األغذی

ة النسبیة داخل غرف        حرارة تناسب طبیعة ال ة الرطوب ھ ومالءم غذاء وال تسبب في حدوث أي أضرار ب

د         اف عن ول أو جف دوث ذب بب ح ا، وال یس د ارتفاعھ ائر عن ات والخم و الفطری جع نم ا ال یش د بم التبری

  .انخفاضھا
ك یضر               ان إذ أن ذل در اإلمك د ق ات الحرارة داخل غرف التبری ذب درج ع تذب ى من را ویجب العمل عل  كثی

ا عرضة      بصفا ا یجعلھ ة مم ة المخزن ت الغذاء ویساعد على تكثیف بخار الماء على سطح األغذیة النباتی

  .للفساد السریع بسبب نمو االعفان

وتختلف درجات الحرارة التي تناسب تخزین األغذیة النباتیة بالتبرید حسب طبیعتھا ،فمثًال یمكن تخزین  

اطق شبھ        ا 8-6من ) ف32( سلیزیةالبصل عند درجة الصفر  ض حاصالت المن ا نجد أن بع شھر، بینم

ل من     درجة  7.2االستوائیة مثل الموز والباذنجان یحدث لھا اسوداد عند تخزینھا على درجات حرارة أق

كما یحدث للمانجو لون داكن حول البذرة وفي األنسجة الداخلیة إذا خزنت على درجات ) ف45( سلیزیة

لیزیة 10حرارة أقل من  ة من         ) 20( والشكل  درجة س ظ االغذی ردة لحف رة المب ازن الكبی یصور احد المخ

  .الداخل 
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  :Preservation by Freezingالحفظ بالتجمید  -ثانیا 

  

    

  

  

  

  

  

  

  
  انواع من االغذیة المحفوظة بالتجمید) 21(الشكل 

  

ا                لبة كم ة الص ى الحال ائلة إل ة الس ة من الحال ة المختلف اء األغذی ل م د ھو تحوی ي الشكل    التجمی ) 21(ف

بتأثیر درجات الحرارة المنخفضة جدًا تحت الصفر، وتھدف ھذه العملیة إلى خفض حرارة المادة الغذائیة 

ي          نظم  الت ائر وال اط الخم یط نش ى تثب ادھا، وإل ا وفس إلى درجة تحول دون تكاثر البكتریا والفطریات فیھ

ي ال     ادة وف ك الم ات تل اعالت الكیمیا تسبب في حدوث بعض التغیرات في مكون اع    ئتف ة كاألكسدة واإلرج ی

  .والتحلل

  :التالیةویستخدم التجمید في األغراض 

  .وتحدیدًا اللحوم واألسماك والمحافظة على جودتھا وعدم تلفھا إطالة مدة حفظ األغذیة - 1

  .یستخدم التجمید إلعطاء صفات جدیدة للمواد الغذائیة مثل تجمید مخالیط اآلیس كریم وصناعتھ - 2

  .لتجمید كوسیلة لتركیز العصائریستخدم ا - 3

اض درجة الحرارة عن      ویؤثر التجمید على نشاط األحیاء المجھریة ففي حالة لیزیة  10 -انخف  درجة س

ي ال تناسبھا          ة الت ات المیكروبی ى المجموع اتًال عل أثیرًا ق ھ ت تتوقف معظم الفعالیات المیكروبیة كما أن ل

تقل إلى درجة  ) میةیالنشاطات االنز(التغیرات البیوكیمیائیة درجة الحرارة المنخفضة جدًا، كما أن جمیع 

إن    كبیرةجدًا ولكن ھذه العملیات تكون مستمرة و ببطء شدید جدًا أثناء تخزین األغذیة المجمدة  ذلك ف ول

ل            دة واستھالكھا قب ة المجم ذه األغذی ب تسویق ھ ا ویتوج ا معین را خزنی لالغذیة المخزونة بالتجمید عم

  .الحیتھا نفاذ تاریخ ص
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 :الخصائص التقنیة لعملیة تجمید المواد الغذائیة وآلیتھا
دھ       رف فوائ ة وع ظ األغذی ي حف د ف ن بعی ذ زم د من تخدم التجمی اردة    ااس مالیة الب اطق الش كان المن س

ام      ھ الش ت فواك ًا وكان وبخاصة بالد األسكیمو، في حفظ األسماك واللحوم الحمراء مجمدة في العراء أیام

ال   تنقل إلى قصو ال أو البغ د الصناعي   . ر الخالفة في بغداد مغمورة بالثلج على ظھور الجم إال أن التجمی

د األسماك         امن عشر بتجمی رن الث ذ منتصف الق یط بدأ ینتشر على نطاق واسع من ثلج     بخل ح وال من المل

رن   في التقنیةوفي نھایة ذلك القرن بدأ استعمال غاز األمونیا في التجمد، وقد أمكن تطبیق ھذه  بدایة الق

بحت      ى أص ا حت ة وتطویرھ ار المتقدم ي األقط ر ف اق كبی ى نط ار عل ھ والخض ظ الفواك ي حف رین ف العش

الم  ا        . مقیاسًا لتطور المجتمعات المتقدمة في الع رًا فیم ًا كبی ف اختالف ة تختل واد الغذائی والمعروف أن الم

ى     بینھا بمحتویاتھا الكیمیائیة وبخاصة نسبة الماء وتركیز العناصر ا عل اء فیھ الغذائیة فیھا، ویكون الم

من المحتوى الرطوبي للخلیة وھو صعب اإلزاحة % 10یاً ونسبتھ التتجاوزئالماء المرتبط كیمیا: شكلین

وال یمكن تخلیص األغذیة منھ حتى مع التجفیف الشدید، والماء الحرالذي یمثل معظم المحتوى الرطوبي 

ة ال     ي درج د ف ة ویتجم ھل اإلزاح ون س ة       ویك واد الغذائی د الم ة تجم إن درج مَّ ف ن ث وي، وم فر المئ ص

ھ       ة فی ز العناصر الغذائی ھ ودرجة تركی ذلك   وسرعتھا تختلفان بحسب محتواھا من الماء الحر وفعالیت وك

  .درجة الحرارة وشروط إنتاج الخضار والفاكھة والخدمات الزراعیة

ب ام     أمتشابھة سواء   وفیما یخص عملیة التجمید وحصولھا في المادة الغذائیة فھي أس حلی ي ك ت ف كان

ي      ئفي قطعة لحم أو شرائح تفاح في محلول سكري، ففي كأس الحلیب تتجمد باد اء النق ة الم ر طبق األم

ع         ز م ذا التركی زداد ھ ب، وی زًا من الحلی المجاورة لجدار الكأس ثم تتجمد طبقة أخرى تاركة محلوًال مرك

أس        تقدم عملیة التجمید التي تستمر حتى تصل جمیع محتوى الكأس باستثناء محور عمودي بطول الك

  . السلیزيیكون تركیزه مرتفعًا جدًا وال یتجمد إّال عند انخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر 

ائلة لحین         ھ الس ى حالت ى عل وي ویبق أن ماء قطعة اللحم یبدأ بالتجمد في بضع درجات تحت الصفر المئ

التحریك، وھنا تبدأ عملیة التجمد بتشّكل الّبلورات الثلجیة فترتفع درجة الحرارة توافر نوّیات ّبلوریة أو ب

وي  نخفض            ارتفاعًا مفاجئًا إلى درجة الصفر المئ م ت ورات، ث ذه البّل ي ھ ة ف نتیجة تحرر الحرارة الكامن

اض تحرر ال             ذا االنخف ق ھ دریجیًا، ویراف ة ت ورات الثلجی ع البل اء النقي م حرارة  درجة حرارة مزیج الم

ذه      ي ھ رارة ف ة الح ي درج اض ف ذا االنخف ى ھ ق عل اء، ویطل دریجیًا للم دًا ت ورات وتجم ي البّل ة ف الكامن

رط      د المف ة نقطة التبری ھ مكتسبًا         Super Cooling Pointالمرحل اء كل د الم د تجم ك إّال بع تم ذل وال ی

اء     درجة الحرارة المحیطة داخل المجمّدة، وفي الوقت نفسھ یزداد تركیز األم ة الم ي كمی الح والعناصر ف

دار      . المتبقیة مؤدیًا إلى انخفاض درجة تجمد الماء المتبقي  زداد بمق د ت دة التجمی ین أن م د تب رة  2.5وق م



68 
 

ة من       مضاعفة عند ادة الغذائی ة الم ى   5سمك كتل زًا       10سم إل ا تركی دًا أعالھ ل تجم سم وأن آخر المحالی

 .وأولھا ذوبانًا

  :سرعة التجمید وطرائقھ
  .والتجمید السریع ءالتجمید البطي: عملیة التجمید إلى قسمین تقّسم

د البط   د البطيء نحو       Slow Freezing :   يءالتجمی ة التجمی ض    72 -12تستغرق عملی اعة بخف س

أة   . درجة سلیزیة12-الحرارة تدریجیًا إلى  دواجن المعب تستعمل ھذه الطریقة في تجمید الفاكھة ولحوم ال

زع        في صنادیق، إذ یتحول م ة نتیجة ن ل ثلجی رة أو كت ورات كبی ى بّل عظم ماء المواد الغذائیة المذكورة إل

واحدة في الدقیقة اذ تكون البلورات الثلجیة في الفراغات  درجة سلیزیةالحرارة من المادة ببطء وبمعدل 

ة التج             ا وتشوھھا وباستمرار عملی ي الخالی ة ف ى حصول بلزم ؤدي ال ذي ی ر ال ا أول االم د  بین الخالی می

د      اء التجمی د انتھ ي الحجم ، وعن ة ف ورات الثلجی و البل ذاء(البطيء تنم ذویب الغ ة  تحدث ) ت ة كمی إزاح

ا   دة وتمزقھ ادي       . كبیرة من الماء وانكماش مظھر خالیا المادة المجم ى الجو الع ادة إل د تعریض الم وعن

وعوامل النكھة مما یقلل من من الماء خارجًا من المادة محتویًا على بعض البروتینات كبیرا  جزءایسیل 

  جودة المادة الغذائیة

ین         Quick Freezingأما في التجمید السریع   راوح ب دًا تت ات حرارة منخفضة ج  22- فتستعمل درج

ة سمكھا        ولمدة ال تزید عن درجة سلیزیة 4-و درجة سلیزیة وة غذائی د عب اعات، إذ یمكن تجمی بضع س

ة       في درجة سلیزیة 18-سم في درجة حرارة 5 ورات متناھی وین بّل ى تك د إل ساعتین، ویؤدي ھذا التجمی

ة            ز داخل الخلی ین التركی ا ب ذلك الیحدث فرق ا ل ین الخالی ات  ب ي الفراغ ا وف ي داخل الخالی ي الصغر ف ف

ى           بلزمھوخارجھا وال تحصل  ى المحافظة عل ؤدي ال ا ی ذویبھا مم د ت ى شكلھا عن للخالیا لذلك تحافظ عل

  .جودة االغذیة 

  :بما یأتي ءطریقة التجمید السریع عن التجمید البطيتتمیز 
ر         - 1 ى عدم إحداث تمزق كبی ؤدي إل ا ی صغر حجم بلورات الثلج المتكونة في حالة التجمید السریع مم

تم     ي ی دة الت ا في جدر الخالیا، بینما یؤدي طول الم ادة حجم        علیھ ى زی ة إل ة البطیئ د بالطریق التجمی

ذه  البلورات الثلجیة المتكونة مما  ینتج عنھ تمزق كبیر في األنسجة، وبذلك تفقد األغذیة المجمدة بھ

  .الطریقة قوامھا المتماسك عند االنصھار

ادة      - 2 ھار الم اد انص د إع ل عن ائل المنفص ة الس ى قل ریع إل د الس ة التجمی ي حال زق ف ة التم ؤدي قل ت

  .الغذائیة

  . غذائیة لفعل اإلنزیماتقصر المدة الالزمة للتجمید السریع تقلل من فترة تعرض المواد ال - 3
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ة     وعمومًا تمتاز المواد المجمدة سریعًا عن مثیالتھا المجمدة بالطریقة البطیئة في اقترابھا من صفات األغذی

  .الطازجة إلى حد كبیر من حیث الطعم والرائحة والقوام والشكل والقیمة الغذائیة

  :أھم العوامل التي تؤثر في سرعة التجمید ھي
  . تركیب الغذاء - 1

 .سرعة حركة الھواء  - 2

 . سمك العبوة - 3

 .الفرق الحراري بین الغذاء   - 4

 .  التبریدوسط  - 5

  :طرائق التجمید السریع

د        اري التجمی ال التج ي المج ریع ف د الس ق التجمی مل طرائ الغمر  تش ر ب ر   ، المباش ر المباش د غی والتجمی

  .والتجمید بالھواء الساكن، والتجمید بالھواء البارد، بالمالمسة

  : وھي Cooled liquid freezerالتجمید المباشر بالغمر أو بمجمدات السوائل المبّردة  -أ
ر    -1  ّدات الغم ة       : Immersion freezersمجم ة المحمول واد الغذائی ا الم ّد فیھ ة    تجم ى سیور ناقل عل

ا           ى سطوح عبواتھ ا أو عل رد مباشرة فوقھ ائل المب رش الس دًا أو ب ارد ج ائل الب ا بالس تعمل . بغمرھ ویس

ب عصیر             مجمد ین عل ة ب وات حلقی ي قن رد ف ائل المب روجین الس ر النت ث یم الغمر األسطواني تجاریًا حی

ل الحراري     : الحمضیات ولحوم الدواجن، ومن أھم مزایا التجمید بالغمر المباشر ة النق اإلقالل من مقاوم

ة                 ر نقی ادة الغم ا ینبغي أن تكون م د، كم اء التجمی ي أثن ى، واإلقالل من فرص األكسدة ف إلى الحد األدن

ادة      ون الم ي ل ؤثر ف امة وال ت ر س رة وغی واد القاص ة والم روائح الغریب م وال ن الطع ة م ة وخالی ونظیف

  .الغذائیة

ة برشھا مباشرة من صمامات خاصة       : الناقلة التجمید بالرذاذ أو بوساطة السیور - 2 تجّمد المواد الغذائی

ھا   ا أن یالمس ي م واد الت ة للم ة وناقل یور مثقب داخلھا س یر ب اق تس ي أنف ّردة ف ازات المب ل أو الغ  بالمحالی

ھ   ــالنتروجین السائل حتى یبدأ بالغلیان مستمدًا منھا الحرارة الالزم درجة  17-ة إلى أن تبلغ درجة حرارت

اص            یزیةسل د بامتص ده من جدی ى مستودعات التخزین لتبری وده إل ب خاصة تق فیتبخر ثم یجمع في أنابی

    .حرارتھ تحت ضغط عال لتحویلھ إلى سائل واستعمالھ ثانیة في التجمید
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  : Immersion freezing with Cryogenic liquids) الكرایوجینیة( التجمید بالسوائل المضغوطة -3

ادة    د الم از             تجّم ا غ رش فیھ زل ی ة الع ة محكم ي غرف ا ف ة بتمریرھ یور ناقل ى س ة عل ة المحمل الغذائی

ى          ادة إل ة حرارة الم ض درج ون وتخف ائي اوكسید الكرب روجین أو ثن لیزیة 18ْ-النت ى   س لیزیة30ْ-أو إل  س

ا        ي الم اف ف ا تكون نسبة الجف دتین ویكون النتروجین  خامًال وغیر سام مما یقلل من إمكانیة األكسدة، كم

  تجات الغذائیة بأنواعھا المختلفةویمكن استعمال ھذه الطریقة لتجمید المن% 1النباتیة والحیوانیة أقل من 

  :التجمید بالمالمسة غیر المباشرة -ب
یجمد الغذاء المعبأ بوضعھ بین الصفائح أو الرفوف وتزود الرفوف بآلیة تمكن من انطباقھا على بعضھا 

وا طوح العب تالمس س بعض ل دال الق المجّم د إغ ى  . ت عن دة إل اعة واح ذه س د ھ ة التجمی تغرق عملی تس

مكھا   وات س اعتین لعب م 5-4(س ة  ) س ة المالمس ذائھا ودرج وع غ ة ون م العلب ط وحج ب الوس . بحس

  .وتستعمل ھذه الطریقة لتجمید األغذیة الصلبة كشرائح اللحوم واألسماك والخضر

  :Cooled  air  freezersالتجمید بالھواء البارد  -ج
واد         ین الم ال المباشر ب ار السیئة لالتص اط   یستعمل ھذا التجمید للتخلص من اآلث ة وأوس د الغذائی  التبری

  .مجمّدات العاصفةوللتقلیل من التكالیف، ویشمل المجمّدات الحادّة وال

  : Sharp freezersالمجمدات الحاّدة أو الصاعقة  - 1

ة          ة وجدران عازل ام مختلف ة واحدة أو غرف عدة بأحج ھي أقدم المجمدات وأقلھا كلفة، تتألف من غرف

تراوح درجة حرارة الغرفة تھا، یعلق الذبائح یعلھا أو بأعمدة أفقیة لتیعلومجھزة برفوف لوضع المواد 

ة         درجة سلیزیة 92 -و سلیزیة ةدرج 23 -بین  راوح دافع ًا أو یحرك بم ا عادی ار الھواء فیھ ون تی ، ویك

  .تستعمل ھذه المجمّدات في البیوت والمتاجر والمخابز على نطاق كبیر. للھواء

  :األفقیة والعمودیة Air  blast  freezersالمجمدات  بالھواء المندفع  - 2

ى شك     زل أو عل ھ         قد تتألف من غرفة محكمة الع المواد، أو تتحرك فی ة ب ات محمل ھ عرب ق تسیر فی    ل نف

  .سیور ناقلة للمواد المراد تجمیدھا

ارد    واء الب ن الھ ار م ط تی ى وس و األعل ة نح واني عمودی ة الص ون حرك دات لتك ذه المجم مم ھ د تص وق

ز  دقی 15البازالء أو الفاصولیاء في مدة  ال، تجّمد فیھ مث ثانیة/م100و 67وبسرعة تراوح بین  قة وتتمی

ا      اع مردودھ ة، وبارتف ا المختلف ھذه المجّمدات بقلة تكالیفھا ومرونتھا في تجمید المواد الغذائیة بأنواعھ

  ).ساعة/كغ1500 -200(
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  : Tunnel  Freezersالتجمید بتیارات الھواء المندفع في النفق  - 3

اق     . یشمل التجمید باألنفاق في العربات المتحركة أوالسیور أوالنقل العمودي  د باألنف ة التجمی ففي طریق

مناسبة لھا على عربات تدفع داخل النفق على سكك  أطباقوالعربات المتحركة تحمل المواد الغذائیة في 

ي  . ساعة/طن 2.5و 1حدیدیة یدویًا أو آلیًا بالسرعة المناسبة للتجمید، وتتراوح طاقة التجمید بین  أما ف

ة، فتن   اطة          التجمید باألنفاق والسیور الناقل اق بوس ازالء داخل األنف ة كالب ر المغلف ة غی واد الغذائی ل الم ق

ي   سیور صفائحیة أو مثقبة بطیئة الحركة یمرر الھواء بسرعة كبیرة من خالل المواد مؤدیًا إلى رفعھا ف

د  . الھواء وكأنھا سابحة فیھ مما یسرع في تجمیدھا ویستخدم التجمید باألنفاق والنقل العمودي في تجمی

ین   %70نحو  اعة الواحدة،       4-3من المواد الغذائیة وبامكانیات  ضخمة تراوح ب ي الس ازالء ف ان ب أطن

ع         د ورف دة التجمی ًا لتقصیر م دھا جانبی ب تبری وتنقل المواد فیھا بوساطة الھواء المبّرد عمودیًا إلى جان

  .استطاعة المجمِّدة

  :Still airد ـ التجمید بوساطة الھواء الساكن 
د  ة               یستعمل لتجمی ة معزول ى رفوف في غرف ق أو توضع عل ي تعل رة من لحوم الماشیة الت القطع الكبی

ردة أ ًاومب ة  وتوماتیكی رعة بطیئ ین     بس ا ب رارة فیھ ة الح راوح درج لیزیة 23-ت ة س ة  28-و درج درج

لیزیة ى  . س وم إل اج اللح اس     ) 4-3(اذ تحت ى أس ة عل دات المنزلی ممت المجم د ص ا وق د فیھ ام لتتجم أی

  . درجة سلیزیة 18-لھواء الساكن وفي درجة حرارة التجمید با

  :معاملة المواد الغذائیة قبل التجمید
ر    ھ وغی ینبغي أن تكون أصناف الفواكھ والخضر المراد تجمیدھا جیدة وسلیمة وناضجة  بالنسبة للفواك

ى               اء عل لقھا للقض د س ة بع ف المالئم واد التغلی ف بم أ وتغل ار، وأن تعب ي الخض اء ناضجة نسبیًا ف االحی

ى درجة             ذبح إل د ال رد مباشرة بع ا اللحوم فتب ا، وأم ا ولونھ ا وقوامھ المجھریة التي تؤثرسلبا في نكھتھ

  .ساعة لغرض تقلیل نمو األحیاء الدقیقة ومنع  تصلب العضالت 20ولمدة  درجة سلیزیة20 -10حرارة 

  :التغیرات التي تحدث في األغذیة المجمدة

دة تغی      ة المجم ي األغذی ة         تحدث ف اء المجھری اط  األحی رات ناجمة عن نش ة وتغی ة وكیمیائی رات فیزیائی

  :وھي

ة   -1 رات الفیزیائی وات           :التغی د وتأكسد الشحوم وتشكل الفج ة التجمی اف وحرق ق الجف تحصل عن طری

  .الجلیدیة والتبلور مسببًة تشویھ قوامھا
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دھون     أكسدة الصبغات النباتیة وتحللھا، وأ :یة تشملئالتغیرات الكیمیا -2 اض  العضویة وال كسدة االحم

ا یحصل       ا، كم ا وتزنخھ ر لونھ دا مؤدیة إلى تغی را  فق ات     كبی واع الفیتامین ع أن  B1و Cوبخاصة   في جمی

  .في أثناء الخزن B2و

ھ فا ءیوقف التجمید أنشطة الكائنات الحیة الدقیقة إّال أنھ یبطى: التغیُّرات األنزیمیة -3 ل    علی ات ب األنزیم

د              وینشطھا خاصة،   ة عن ا الغذائی ادة وقیمتھ ر الم ًا في مظھ رد، ویسبب ضررًا بالغ وق التب د نقطة ف عن

ة    ي الدرج ادة ف زین الم ا أن تخ رارة، كم ن الح ة م ة المنخفض ذه الدرج ي ھ ا ف ر °6-حفظھ ا غی م یجعلھ

  .مقبولة غذائیًا

ى حدوث      : التغیرات الناجمة عن تكاثر األحیاءالمجھریة  -4 د إل ؤدي حرارة التجمی د ت رة   اأضرار   ق كبی

ل       وي قب ة تحت ة الغّض واد الغذائی في خالیا األحیاء المجھریة، لكنھا قلما تؤثر في سبوراتھا وتبین أن الم

ض        ى خف ثًال إل لق الخضر م ة س تصنیعھا وحفظھا على أعداد كبیرة من األحیاء المجھریة، وتؤدي عملی

د       أثرة ب اء تصنیعھا مت ي أثن زداد ف ة التصنیعیة     عددھا مئات عدة ثم تعود لت رجات الحرارة وطول العملی

  .وطور سكون المواد الغذائیة 

  :دةمالقیمة الغذائیة لألغذیة المج
وم   تتمیز المواد الغذائیة المجمّدة بفوائد كثیرة أدت إلى توسع كبیر في استعمالھا وتسویقھا، وتتوافر الی

دة من الخضر واللحوم واألسماك وغیرھ          رة مجم واع كثی رات     في األسواق أن ا بسبب عدم حصول تغیی

اھزة        ي تصبح ج ا، والت كبیرة في قیمتھا الغذائیة وتقدیم األغذیة المالئمة والمتنوعة بأشكالھا وحجومھ

لالستھالك بعد تسخینھا، كما تحتفظ ھذه المواد المجمّدة بخصائصھا الطبیعیة وبخاصة اللون والطعم من 

ى      دون تغییر ملحوظ، وقد أسھم التجمید في تخزین ا اعد عل ا س زمن مم لمواد الغذائیة مددًا طویلة من ال

ى           ة إل اعدات العاجل دیم المس اج وتق یض عن االحتی دما تف تثبیت األسعار وتقلیل الفاقد من المحاصیل عن

المنكوبین بفعل الكوارث الطبیعیة في أقطار مختلفة من العالم ونقل الغذاء من مناطق اإلنتاج البعیدة إلى 

  .ومّكن فضًالعن ذلك من توافر السلع على مدار السنة مناطق االستھالك،
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  اسئلة الفصل الخامس                        

  

  ما فوائد التبرید والتجمید لالغذیة ؟ -1س

  لماذا یشترط خزن الفواكھ والخضر في مخازن مبردة وذات تھویة ؟ -2س

  عدد انواع التجمید  ؟ - 3س

  درجة الحرارة المستخدمة حسب نسبة الرطوبة ، اشرح ذلك ؟تتاثراالغذیة والفواكھ ب -4س

  ما االساس العلمي لعملیة التبرید والتجمید ؟ -5س
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 الفصل السادس                         
  التعلیبحفظ االغذیة ب                               

  
  :الھدف العام 

  . التعلیبطالب اھمیة وفوائد حفظ االغذیة بیھدف ھذا الفصل الى تعریف ال
  

  :االھداف التفصیلیة 

   :یتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا الفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة مایأتي

  . التعلیباالساس العلمي لعملیة  - 

  . انواع العلب المستخدمة - 

  . التعلیبالخطوات االساسیة لعملیة حفظ االغذیة ب - 

  . راریةالمعامالت الح - 

  . العوامل المؤثرة على قتل المایكروبات حراریًا - 

 . فساد المواد الغذائیة المعلبة - 

  

  : التعلیمیةالوسائل 

  .وأفالم  CDعرض نماذج من االغذیة المعلبة مع صور توضیحیة وعرض 
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  الفصل السادس
  التعلیبحفظ االغذیة ب

  

  غذاء معلب) 22(شكل  

  :ب وتطورھایعلتبال حفظ االغذیةتعریف عملیة 

ة   تعلیب ة اإلغالق من الصفیح أو           ىأحد ي ھ  canningاألغذی وات محكم ة في عب ظ األغذی ق حف طرائ

ة       الزجاج ة حراری ة خاصة ومعرضة لمعامل وات مرن ال إن عر  . أو في عب م أول من     ویق ام ھ الد الش ب ب

ي أواٍن          استعمل طریقة حفظ األغذیة في أواٍن مغلقة، ائًال ف ز س ب والمشمش المرك فحفظوا عصیر العن

اص لبضعة أشھر     اء خ ذه   . فخاریة ذات غط ت ھ ة وانتقل الي سبالنزاني        التقنی د اإلیط ى ی ى الغرب عل إل

Spallanzani   ام ي ع ف إمكان 1675ف ذي اكتش ةم، ال ظ األغذ ی خینھا     حف ال تس ي ح اد ف ن الفس ة م ی

وراً    دھا ف ابلیون        . وتعبئتھا ساخنة في أواٍن محكمة اإلغالق وتبری نح ن امن عشر م رن الث ة الق ي نھای وف

رت         وال أب ة، وتوصل الفرنسي نیق ظ األغذی ة لحف  Nicollaبونابرت جائزة مالیة لمن یتوصل إلى طریق
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Appert  وان زجاجیة محكمة اإلغالق مستعمًال سدادات    إلى طریقة لحفظ األغذیة في أ م1809في عام

ان     ائي بدرجة الغلی ام م ھ    . فلینیة مطلیة بطالء شمعي خاص، ثم تسخینھا في حم ي كتاب حول  (ووصف ف

ة  تعلیب ام     )األغذی ذي نشره ع ق   م 1810ال ب طرائ ة       تعلی ًا من األطعم ر من خمسین نوع ك   . أكث د ذل بع

ادینكتون    اس س ان توم جل البریطانی د   Thomas Saddingtonس ر دوران  Peter Durandوبیت

ى    اد إل طرائق مماثلة، ولم یتمكن ھؤالء جمیعھم من معرفة األسباب الحقیقیة لفساد األغذیة، فعزوا الفس

ام       ي ع وي، وف واء الج ذاء للھ ة الغ تور  م   1864مالمس ویس باس ل ل ى  Louis Pasteur توص إل

 .ااكتشاف األحیاء الدقیقة فأرجع فساد األغذیة إلیھ

  :لتالياألغذیة بمراحل تطور یمكن تلخیصھا على النحو ا تعلیبمرت صناعة 

ُطور المعقِّم المحسن، واستعمل التبرید المفاجئ بعد المعاملة الحراریة لدعم  :م1900-م1851من عام  -

  .التعقیم وقتل األحیاء الدقیقة المقاومة للحرارة

ام    - ة شھدت تطورًا     :م1950 -1901من ع ریعًا في صناعة   وھي مرحل بس ة  التعلی ، فاستعملت علب

أما أبرز ما وضح في ھذه المرحلة فھو السیطرة على بكتریا . الصفیح الصحیة، واستخدم القفل المزدوج

Clostridium botulinum      ین ة ب ف العالق ات، وكش ي المعلب ا ف دروجیني(وقتلھ  PH) األس الھ

ل    أغذیة حامضیة وأغذیة منخفضة الحموضة واألغذیة، وتصنیف األغذیة المعلبة بموجبھا إلى  وحدد لك

یم خاصة      ق تعق ق          . من الصنفین طرائ ار طرائ ة ابتك ذه المرحل ي ھ ت ف ي تم ة الت ازات المھم ومن اإلنج

اوالت              ن المح تغنى ع ذلك یس ة، وب یم األغذی ین لتعق زمن الالزم رارة وال اب الح ة لحس یة عملی ریاض

  .معرفة الشروط المناسبة للمعامالت الحراریة لتعقیم األغذیةالتجریبیة التي تعتمد على الخطأ والصواب ل

ة   ادة الغذائی یم الم رعلى تعق ائلة، وتقتص ة الس ي لألغذی یم المحم ة التعق ة طریق ذه المرحل ي ھ ت ف   طبق

ة       د تعبئ وم، وخاصة عن ائدة الی والعبوة كل على حدة، ثم تعبئتھا آلیًا ضمن حیز معقم، وھي الطریقة الس

  .ة من حلیب وعصائر وخالفھااألغذیة السائل

ى     تقنیة اتصفت ھذه المرحلة بتطویر : م1950بعد عام   - افة إل ھ، إض یم وطرائق كل نوع من أنواع التعق

اكن        ائي الس م الم تعمل المعق ة، فاس ي التعبئ ویر أوان ائي    hydrostatic retortorتط م الم والمعق

ي السوید     . المغلق یم المحمي للسوائل ف رن العشرین استعملت      . وطورت طریقة التعق وفي سبعینات الق

یم   ة للتعق ة القابل اس المرن بل Sterilizable pouchاألكی ي   تعلی ة، وھ ة الحموض ة المنخفض األغذی

د          الحرارة، وق ل ب وم وتقف ة من األلمنی ة رقیق ا طبق أكیاس مصنوعة من مادة بالستیكیة على طبقات بینھ

  . retortable traysل األطباق القابلة للتعقیم ویضاف إلى ذلك استعما. استعملھا رواد الفضاء
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  :   التعلیبخطوات حفظ المواد الغذائیة ب
  
  :انتخاب األصناف الصالحة - 1

ادة الخ   ودة الم ة ج ـیحدد درج ائي  ـ اتج النھ ودة الن نعة وصفاتھا ج ھ، و ام المص فات   علی ب توافرص یج

ار الحشرات       خاصة في المادة الخام مثل اللون والطعم والرائحة ودرجة ا من آث النضج المناسبة وخلوھ

  .المختلفة واألحیاء المجھریة األخرى من فساد وتشویھ للثمار 

 
  : تسلم الخامات - 2
  

حیث یتم وزنھا وأخذ العینات منھا ) 23(تصل الخامات إلى رصیف االستالم في المصنع كما في الشكل 

  .لخاماتلتقدیر درجة الجودة حسب االتفاق بین المصنع ومورد ا

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یمثل رصیف استالم الخامات الزراعیة) 23(شكل 
  

  
  
  : النقع والغسیل- 3

ور بنسبة      ل الكل جزء  25-15یتم عادة نقع المواد الخام في الماء أو الماء المضاف إلیھ مواد مطھرة مث

ب أن   وأن عملیة النقع تساعد فقط في إزالة المواد الملوثة، وفي عملیا. في الملیون ة یج ت الغسیل التالی
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تم          ع ی ة النق د عملی ام، وبع ادة الخ ي الم وث ف یغیر ماء النقع باستمرار حتى ال یكون سببًا في انتشار التل

زود األحواض          Agitationغسیل المواد الخام بوساطة التقلیب  د ت اء وق ى الم ة عل ي أحواض محتوی ف

وقد یتم ) ب أ، -24(ثناء الغسیل كما في الشكل بمقلبات خاصة أو بھواء مضغوط للمساعدة في التقلیب أ

من الماء  مرورھا رذاذاأثناء  علیھابوساطة الرشاشات حیث تمرر المواد الخام على سیور ناقلة ویسلط 

  .تحت ضغط معین على مسافة معینة

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )أ ( 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ب (  
  

  اواتالخضریمثل أجھزة غسل الفواكھ و) ب أو 24(شكل 
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  :الفرز- 4

ر          ة أو غی الحة للتعبئ ر الص تبعاد غی ار الس رز الثم ة ف ذه العملی ي ھ تم ف ابة   الی ج أو المص ة النض تام

اج       ) 25(بالحشرات أو الفطریات كما في الشكل  ي إنت واد ف ذه الم وفي التصنیع االقتصادي یستفاد من ھ

ال  أو  الخضراواتمنتجات اقتصادیة أخرى، وإلجراء ھذا الفرز تمرر  الثمار على سیور ناقلة ویقوم العم

  .یدویًا ابإبعاد غیر المرغوب  بھ

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  على سیور ناقلة لتسھیل عملیة الفرز الخضراواتیظھر عملیة نقل الفواكھ و) 25(الشكل 
  
  
  :التقشیر - 5

ذلك في الصناعة  كالبطاطا والطماطة تحتاج إلى إزالة قشرة الثمار الخارجیة ویتم الخضراواتكثیر من 

  : التالیةبوساطة الطرائق 

  : التقشیر الیدوي بالسكاكین -أ

ًا، غیر أن ھذه الطریقة إذا لم تستخدم ــیتم ذلك بتقشیر بعض ثمار الفاكھة مثل الكمثرى أو الخوخ یدوی

 بونبكفاءة عالیة فقد تؤدي إلى خسارة في وزن الناتج النھائي، وعلى ذلك یلزم أن یقوم بھا عمال مدر

  .وحالیًا توجد ماكینات خاصة للقیام بعملیات التقشیر المختلفة
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  :التقشیر بالماء الساخن أو البخار -ب

ثانیة  60- 30ففي الطماطة مثًال یمكن تقشیرھا في صنادیق بخار خاصة أو ماء مغلي لبضع ثواني من 

الیة ولتسھیل إزالة القشرة وتقشر رارة العــن الماء البارد لوقف تأثیر الحــثم تعرض الثمار إلى رذاذ م

  .بنفس الطریقة اثمار البنجر وبعض أنواع البطاط

  : التقشیر المیكانیكي باالحتكاك -ج

ار  اتجرى ھذه العملیة للخضر وات الجذریة مثل الجزر وبعض ثمار الفاكھة مثل التفاح، حیث توضع الثم

ا  في أسطوانة رأسیة یتحرك قاعھا بسرعة ومبطنة جدرانھا الدا خلیة بمادة خشبیة أثناء دورانھا وتقلیبھ

ك     اعد ذل ا یس ى مم ل            عل ًا فص ة یسھل تمام ذه العملی اء ھ ي أثن اء ف ن الم إمرار رذاذ م ة القشرة، وب إزال

  . )ب أ، -26(القشرة  عن الثمرة كما في الشكل 

  
  

              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
    

  
  )ب (                                                       )               أ (                              

  
  والفواكھ باالحتكاك الخضراواتجھاز تقشیر ) ب أو 26(شكل 

  
  
  :القلويبالمحلول التقشیر  -د

ن      ز م ة التركی ل مختلف ي محالی ار ف ر الثم اختالف تركیز   NaOHتغم ة ب دة متفاوت اخنة لم ولس  المحل

ار  القلوي وسمك القشرة المراد  إزالتھا،إذ تؤدي ھذه المعاملة إلى تآكل القشرة تمامًا مع ترك أسطح الثم

المحلول  وعامة تعامل الثمار بعد تقشیرھا . ملساء ناعمة مقشرة تمامًا ة أو     ب اء قوی ات م وي برشاش القل

ى ال یعطي                م حت د أوًال ث زداد الفق ى ال ی ار حت وي من الثم ا القل ة بقای امض ضعیف إلزال رشاشات من ح

ي تقشیر    ةآثار أو أی ةتأثیر القلوي المتبقي أیال أضرار غیر مرغوب فیھا، وعادة تستخدم ھذه الطریقة ف
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ن    رب م ا یق ة م ذه الطریق ي ھ د ف غ الفق زر، ویبل ا والج مش والبطاط ن وزن % 15-10الخوخ والمش م

  .الثمار

  :التجھیز -6

فعًال في العلب الصفیح، وتختلف خطوات  علیھاھو تعدیل حالة الثمار إلى الحالة النھائیة التي سوف تعبأ 

ا، أو        ة أطرافھ ع الفاصولیا وإزال ا وتقطی ریط البزالی التجھیز باختالف طبیعة الثمار، كما ھو الحال في تف

  .البطاطاتقمیع البامیا أو التقطیع إلى حلقات أو مكعبات كما في 

  : التدریج - 7

لخام المجھزة إلى عدة درجات تتقارب وحدات كل منھا حیث یتم تقسیم الثمارأوالمواد الزراعیة الغذائیة ا

  :مع بعضھا من حیث الصفات المرغوبة وغیر المرغوبة وینقسم التدریج إلى قسمین ھما

  : التدریج الوصفي  -أ

  .وھو عبارة عن تدریج الثمار المجھزة إلى درجات عدة تبعًا لعوامل الجودة وصفاتھا

  : التدریج الحجمي -ب

الثمار المجھزة إلى درجات عدة تبعًا ألحجامھا بصرف النظر عن صفات وعوامل الجودة حیث یتم تقسیم 

ي           ا ف ھا كم رف النظر عن خواص دات الدرجة الواحدة بص ین وح ب الحجمي ب ام، أي للتقری ذه األحج لھ

  ).27(الشكل 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخضراواتیمثل مخازن تدریج الفواكھ و) 27(الشكل 
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م ـم سلق معظـاء السخن او بالبخار یتــواض المــبإستعمال اح :Blanchingالسلق الخفیف  - 8

  . )28(قبل التعبئة في العلب الصفیح كما في الشكل  الخضراوات

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  والفواكھ الخضراواتاحواض سلق ) 28(شكل                                       
  
  

  : وتؤدي ھذه العملیة إلى

  .جزء من األحیاء المجھریة فھي بذلك تعتبر عملیة تعقیم جزئیةالتخلص من  -أ

  .كالبامیا  الخضراواتإزالة معظم أو كل المواد المخاطیة التي توجد في كثیر من  -ب

الخضر كما في البازالء والفاصولیا وذلك  الخضراواتتحسین وإظھار اللون الممیز لكثیر من  -ج

ؤدي إلى أكسدة تي تا والــودة بین المسافات البینیة بین الخالیــنتیجة إلزالة فقاعات الھواء الموج

  .االلون في حالة عدم إزالتھ

 أما في حالة (إیقاف فعل اإلنزیمات خصوصًا المؤكسدة منھا التي تؤثر على لون الخضار وطعمھا  -د

  ).الفاكھة فیوقف تأثیر اإلنزیمات فیھا بواسطة عملیات الكبرتة

المراد تعبئتھا وخاصة الورقیة منھا كالسبانخ لتعبئة أكبر كمیة ممكنة  ضراواتالختلیین أنسجة  -  ھـ

  .منھا في العلب

محلول التعبئة وبذلك یمكن الحصول على محلول  صفاءالعمل على إزالة المواد التي تؤثر على  - و

  .رائق داخل العلبة

  : Canningالتعبئة في العلب الصفیح - 9
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  لتعبئة في علب الصفیحا) 29(شكل 
  
  

بواسطة  ءھاإعادة فرز الثمار غیر الصالحة للتعبئة، ثم تعبأ الثمار أو أجزا يبعد عملیة السلق قد یجر

ًا، ًوتختلف طریقة التعبئة باختالف المواد ــأجھزة خاصة لمأل العلب بالتساوي، كما قد تتم التعبئة یدوی

  . )29(الغذائیة شكل 

  :ملحي أو السكريإضافة المحلول ال -10

ًا   الخضراوات تتم إضافة المحالیل المالئة الى علب الصفیح بعد تعبئتھا بالمادة الغذائیة، حیث تعبأ  عموم

زه       %3-2في محالیل ملحیة یتراوح تركیزھا بین  ول ملحي تركی ا محل اف لھ ط یض % 2، أما البزالیا فق

  .لوًا مقبوًاللتحسین طعمھا وإكسابھا طعمًا ح% 1مضافا إلیھ محلول سكري 

ي محال  أ ف ة فتعب ا الفاكھ جھا    أم ة نض أة ودرج ة المعب وع الفاكھ اختالف ن ا ب ف تركیزھ كریة یختل ل س ی

اخنة        % .50ودرجة جودتھا اذ تصل نسبة السكرالى   افة س د االض ل عن ون المحالی اة ان تك ب مراع ویج

ة عدم    ورائقة وخالیة من أیة مواد قد تترسب على المواد الغذائیة او تغیر طعمھا ویجب أیضًا عند التعبئ

ة أو     1/16سم  أو   1.5إلى نھایتھا بل یترك فراغ بارتفاع ال یقل عن  ملء العلبة  % 10من طول العلب

  . یسمح بتمدد السوائللمن طول العلبة في نھایة العلبة 

  

  :Exhaustingالتسخین االبتدائي  - 11

 بخاري ي نفق ــرار العلب فــذه العملیة تسخین العلبة بمحتویاتھا قبل الغلق المزدوج بإمــویقصد بھ

Exhauster 30( كما في الشكل( .  
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  Exhausterجھاز التفریغ الھوائي ) 30(الشكل 
  

  
  : وأھم أغراض ھذه العملیة ھي 

  . ن أنسجة المادة المعبأة وبذلك یمنع حدوث تلف صفیح العلبة نتیجة وجود األوكسجینمإزالة الھواء  -أ

مما یمیز العلب السلیمة  ما ن نوعًاــي العلبة مقعریــساعد على بقاء طرفغ مما یــإیجاد حالة تفری -ب

  .ن الفاسدة المنتفخةـع

خروج الھواء من األنسجة المعبأة یمنع حدوث حالة ضغط على جدران العلبة أثناء تعقیمھا نتیجة  -ج

  .لتمدد ھذا الھواء

ئة مناسبة لنشاطھا وخاصة الھوائیة المساعدة على التخلص من الكائنات المجھریة وعدم إیجاد بی -د

  .منھا بعد التعبئة

  

  :Double Seamingالغلق المزدوج  - 12

ي  الشكل    ًا   ) 31(تقفل العلب مباشرة بعد انتھاء عملیة التسخین االبتدائي قفًال مزدوجًا كما ف ا محكم غلق

ثھا باألحیاء الدقیقة التي لمنع تسرب الھواء إلى داخل العلب ثانیة وتلو)  32(بآالت القفل المزدوج شكل 

الغلق   كما أنھ أثناء عملیة.  Heat-of-steamتسبب فساد مكوناتھا ویتم القفل حالیًا في جو من البخار 

أ          اتج المعب وع الن وم التشغیل ون ین ی ام أو رموز تب تعلم كل علبة على حدة برقم أو رمز أو مجموعة أرق
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د أی  ورقم التصنیع وبالتالي ظروف اإلنتاج ذاتھا  ة   ةلتحدید أسباب الفساد عند ظھوره في العلب بع مرحل

ب المصنعة            د العل اص لع ل عداد خ ة القف ادة یتصل بماكین ي الع من مراحل التخزین والتوزیع، كما أنھ ف

  .یومیًا لتثبیتھا في سجالت المصنع

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراحل الغلق المزدوج للعلب المعدنیة ) 31(شكل 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  ماكنة الغلق المزدوج) 32(شكل 
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 : Sterilizationالتعقیم   - 13

ا ال تقضي    یقصد بالتعقیم الغذائي القضاء على كل صور الحیاة النشطة أي الخالیا الحیة الخضریة ولكنھ

ا       رارة منھ ة للح ة المقاوم بورات  وخاص ة للس ة المكون ا أو األحیاءالمجھری ى البكتری عل

Thermophillic organismsما عدا الزیتون تعقم على  الخضراوات، وعمومًا أن منتجات الفواكھ و

  .دقیقة 30-15لمدة تتراوح بین  درجة سلیزیة100درجة حرارة 

ـ    د ال ي یزی ة والت واد الغذائی ا الم ن  PHأم ع   ( 7-4.5ع ان وجمی ات األلب ماك ومنتج وم واألس اللح

ین     درجة سلیزیة121 - 115.5فإنھا تعقم على درجة حرارة) عدا الطماطة الخضراوات راوح ب ولمدة تت

اء          ) دقیقة 40حوالي (دقیقة  20-60 و االحی ة لنم ة تكون درجة حموضتھا مالئم واد الغذائی ذه الم الن ھ

  .)4.5المنخفض اي أقل من  PHذات الـ ( المجھریة المختلفة أكثر من االغذیة الحامضیة 

اع       ) 33(المبین بالشكل ) (Retortویستعمل جھازالتعقیم  ك بسبب ارتف ة وذل ادة المعلب ظ الم  لغرض حف

ـ  رمن PHال ن اكث روات ع ل   4.5 للخض یم الج ي التعق ار ف تخدام البخ ى اس أ ال ذلك نلج ى للل اء عل قض

  . درجة سلیزیة 121البكتریا المحبة للحرارة على 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  االغذیة المعلبةتعقیم المستعمل في ) (Retortجھاز الـ ) 33(شكل 

  

یل جھاز التعقیم یجب فتح الصمام الموجود في اسفل جھاز التعقیم وذلك لخروج الھواء والماء عند تشغ

من  الجھاز الى ان نشاھد خروج البخار من الفتحة السفلى ثم تغلق الفتحة وذلك الرتفاع الضغط ودرجة 

  ) .34(في الشكل  الحرارة كما
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  مع ملحقاتھ  )(Retort یمثل اجزاء جھاز التعقیم) 34(شكل 

  

ة     °121یزال الھواء من جھاز التعقیم كلیا حتى یحافظ على درجة الحرارة  ا المقاوم ع البكتری ل جمی م لقت

ـ رارة فــة الحــألن درج  Clostridium botulinumرارة وبضمنھا سبورات ــللح از ـ یم   ي جھ  التعق

Retort    ة جم تم ازال م ی ار ،واذا ل غط البخ ع ض ا م ب طردی زج تتناس وف یمت از س ن الجھ واء م ع الھ ی

  .)5( كما في الجدولمع البخار وھذا یؤثر على درجة الحرارة  الھواء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  درجة ازالة الھواء psi 15الضغط 

  ف250°

  م121°

 

  بخار نقي

  ف240°

  م115°

  مزال ھواء 2/3

  ف230°

  م110°

=      1/3 

  

  ف212°

  م100°

  لم یتم ازالة الھوء
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  :Sudden Coolingد الفجائي التبری - 14

  : تبرد العلب ومحتویاتھا مباشرة بعد إتمام عملیة التعقیم الحراري، وذلك لغرض

قتل الجراثیم البكتیریة المقاومة للحرارة حیث یؤدي التبرید الفجائي إلى انكماشھا المفاجئ وتأثیرذلك   - أ

  .یؤدي إلى قتلھا لبروتینات البكتریا الحیة مما الكیمیائیةعلى الخواص الطبیعیة و

ا   - ب وقف تأثیر الحرارة المتبقیة من عملیة التعقیم على المواد الغذائیة لئال یحترق طعمھا أو یلین قوامھ

د      درجة سلیزیة 37.8وعادة تبرد العلب إلى درجة أكثر من الالزم ام التبری ادي إلتم ثم تترك في الجو الع

 .وخاللھا یتم تبخر قطرات الماء من أسطحھا فال تصدأ

ویتم التبرید الفجائي للعلب في قنوات بھا ماء بارد متجدد بالرشاشات او داخل المعقمات المزودة بأنظمة 

 . خاصة للتبرید

  :Storage for Testingالتخزین لالختبار  - 15

تخزن العلب بعد جفافھا في مخازن جافة تھویتھا حسنة  لمدة أسبوعین، فإذا ظھر أي نوع من الفساد 

داولھا في الوقت المناسب، ثم تفرز العلب الستبعاد التالف وتقدیر نسبتھ ومحاولة معرفة أمكن منع ت

  . اسبابھ لتالفي أسباب ھذا الفساد في عملیات التصنیع مستقبًال

  :Finishingاإلعداد والتسویق  - 16

لتصدیر إلى علبة، أما عند الرغبة في ا 48 ـ12تسع في المتوسط  التي تعبأ العلب في صنادیق الكارتون

  .الخارج فتوضع العلب في صنادیق خشبیة كبیرة ثم تحزم بسیور معدنیة 

  :مظاھر فساد االغذیة المعلبة   

أو نتیجة  التعلیبالمعلبات نتیجة حدوث خطأ في عملیة  ھنالك العدید من مظاھر الفساد التي تظھر على

   وفیما) 35(ي الشكل ــبیئة المـحیـطـة كما فوالغـذاء أو بین العـلبة وال حدوث تفاعل كیمیائي بین العلبة

  .   المعلبات یلي شرح لبعض مظاھر فساد

 

  

  

                                      

  )منتفخة(أغذیة معلبة تالفة ) 35(شكل                                               
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 : مظاھر فساد غیر میكروبیة -  أ    

 :جینيالھیدرو االنتفاخ -1

ن عملیة التفاعل ھذه غاز الھیدروجین ع ویحدث نتیجة تفاعل األغذیة الحامضیة مع معدن العلبة وینتج

العلبة یمكن شم الرائحة المعدنیة ، ومثال ذلك  الذي یتسبب في انبعاج أغطیة العلبة للخارج ، وعند فتح

 . المعلبة ةما یحدث في بعض منتجات الطماط

 : العلبة دة الضغط داخلاالنتفاخ نتیجة زیا -2 

المادة الغذائیة ، أو لعدم  ي أعلىــرك مسافة كافیة فـدم تــادة ملء العلبة وعــي حالة زیــذا یحدث فـوھ

 النخفاضبعض المناطق الجبلیة المرتفعة  د یحدث انتفاخ للعلب فيــحدوث تفریغ كاٍف داخل العلبة ، وق

 . فیھاالضغط الجوي 

 : ن الداخلالعلبة م تغیر لون - 3

.  ود األوكسجینــنتیجة وج) لون أكسید الحدید(قد یتلون الجزء العلوي من العلبة باللون البني المسمر

باللون الرمادي المسّود عندما یتوافر الكبریت في المادة  وقد تتلون بعض األجزاء المعرضة من العلبة

 . وجیناللحوم حیث یتكون كبریتید الھیدر الغذائیة كما ھو الحال في

 : الصدأ في بعض أجزاء العلبة تكون - 4

المناسبة حیث یتفاعل حدید العلبة واألوكسجین الجوي مما  ویحدث عندما تتوافر الرطوبة والحرارة

 . الصدأ وتآكلھا یؤدي في النھایة إلى تكون

  :المیكروبي مظاھر الفساد -ب

 : انتفاخ العلبة - 1

االنتفاخ  االنبعاج حسب كمیة الغاز المنتجة  ومن اسباب ھذاشبیھ ظاھریا بسابقھ ویختلف مقدار  وھو

ادة مصحوبًا ــویكون ع از ثاني أكسید الكربون أو الھیدروجین أثناء نشاطھا االیضي ،ـبكتیریا تنتج غ

كثیرة یمكن أن  ةـوھناك مسببات بكتیری) 35(ي الطعم والرائحة وأحیانا اللون كما في الشكل ــبتغیر ف

 :  أشكالھ على النحو التالي وتكون البیوتیلینيالنوع من الفساد  ومنھا التسمم  تحدث مثل ھذا

 .  قلیال خارج الى التكون إحدى نھایتي العلبة منبعجة   - 1

إلى الوضع الطبیعي  ما یمكن أن ترجع أحداھماعلیھتكون نھایتا العلبة منبعجتین ولكن بالضغط  - 2

 .  لیناالنتفاخ ال علیھبصعوبة ، ولذا یطلق 

 ما ال یمكن إرجاعھما إلى الوضع الطبیعي ولذا یطلقعلیھالعلبة منبعجتین ولكن بالضغط  تكون نھایتا - 3

 .الصلب االنتفاخ  علیھ
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 :ي التحمض المستو - 2

بینما )  حامضیة ةاي ینتج عنھ نكھ (ادة الغذائیة متغیرا ــن المــون محتوى العلبة مــویقصد بھ بأن یك

الحراریة أثناء التعبئة   ، وتسببھ  بكتیریا تقاوم المعاملة بة سلیما دون أي تغیر خارجيمظھر العل یبقى

ي المعلبات غیر الحامضیة ــف ھــن السیئة منتجة الحموضة ویكثر حدوثــروف التخزیــوتنشط تحت ظ

 .كالخضار واللحوم المعلبة

 : التخثر الحلو في الحلیب المعلب -3

 .تعمل على تخثر الحلیب دون رفع حموضتھ لبكتیریا التيقد یتلوث الحلیب ببعض ا 

 : العكارة - 4

نمو بعض الخمائر أو بعض  ویمكن مالحظتھا في العصائر المعلبة المختلفة وھي في الغالب نتیجة

 . البكتیریا المتحملة للحموضة في المادة الغذائیة

  :نمو العفن - 5

  ن السكر ـسیما الحامضیة منھا وذات التركیز المرتفع م ي بعض المعلبات والــف د تنمو بعض األعفانــق

أو  والمربى والفواكھ المسكرة والحلیب المكثف المحلى ویمكن تمییز ذلك بنمو العفن القطني مثل الجلي

 . الطباشیري الملون وغالبا ما تكون الخمائر ھي المسؤولة عن ذلك

  :انواع العلب
ة   تختلف خصائص مواد التعبئة عندما تصنع  واد التعبئ بأشكال وأحجام متباینة وسمك مختلف  وتصنع م

اج                واد االساسیة للزج ل الم واد بسیطة مث ل الم واد بسیطة مث ذه الم د تكون ھ واد ،وق من مزیج من الم

  .وااللمنیوم أو قد تكون أكثر تعقیدا مثل الكارتون المضلع أو رقائق مصفحة أو مركبة 

ا     وتقسم أشكال العبوات عادة حسب درجة  ة وھي كم لبة والمرن صالبتھا الى العبوات الصلبة النصف ص

  :یلي 

 :ب الصلبة یمواد التعل - 1

، بدءًا  ل متعددةـبمراح ن صفائح الحدید المعالجةـتصنع علب الصفیح م : ب بالعلب المعدنیةیعلالت -أ

عد على لصق التخشین، لتكوین سطح یسا ة عالیة، ثّمــة ومرونــواح ذات صالبـمن الدرفلة إلنتاج أل

من القصدیر بالتحلیل الكھربائي  السماكةمتجانسة  ، وھي إلباس الصفائح طبقة القصدیر ثّم القصدرة

واد عضویة ذات صفات خاصة لمنع تفاعل مكونات الغذاء ــن مــالمركب م الصبغثّم الطالء بالمینا أو 

  : أنواعھ مع معدن العلبة ومن

  

  



91 
 

ائر   لعلب التي تحوي على أغذیة فیھا كبریت، كما في ویخصص لطالء ا Enamel C المینا سي - 1 س

  . أنواع اللحوم مع الخضار والبقول

ات       ویستعمل للعلب المخصصة  Enamel L ـ المینا ل - 2 ھ والمربی ة الحامضیة كالفواك ة األغذی لتعبئ

 .طماطة ال والُھالمات والمخلالت ومنتجات

  . قابلة على مواد ملونةاألغذیة المحتویة  لتعبئةویستخدم  Enamel R  المینا  - 3

  :فائدة المواد المستعملة في طالء العلب المعدنیة 
  .تحفظ االغذیة ضد تلوثھا بالطعم المعدني  - 1

 . كل لمعدن العلبة آتقلل من حدوث الت - 2

  :  مرغوبةوأھم الشروط التي تتوفر في مادة الطالء كي تكون 
  .مرغوبة التكون خالیة من الطعم والرائحة غیر  - 1

 . بالصحةغیر مضرة  - 2

 . مقاومة للمواد الحافظة - 3

 .سھلة االستعمال  - 4

 . رات المیكانیكیةثمقاومة للمؤ - 5

 .رخیصة الثمن  - 6

  :تشكیل جسم العلبة المعدنیة 
ق           ى شكل مستطیل ویطل ب عل ام العل ة ألجس احة المطلوب ب المس ھ یتم تقطیع الصفائح المعدنیة حس  علی

ارغ  م الف ان او   Blank bodyالجس زال النھایت م ت ل    ، ث یا لجع ط تحاش د فق رف واح ن ط ان وم الركن

تم    الحافات كثیرة السمك ، ذلك ان بقاء جمیع الزوایا یؤدي الى صعوبة وضع الغطاء بالشكل الطبیعي وی

وبعد ذلك تطوى النھایات بإتجاھین متعاكسین وتمرر الصفائح   .قطعھا من الطرف المقابل لمسافة معینة 

ى حو  لب وتتحن ن الص ة م ة دائری ى قطع ث  عل رفین بحی ن الط ة م طوانة المفتوح م االس كیل جس ا لتش لھ

  . )36(تتعشق النھایات لتثبیت شكل االسطوانة، وذلك كما یالحظ من الشكل 
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  خطوات صناعة جسم العلبة المعدنیة) 36(شكل                                      

  
بة وتمررالقطع تحت مكابس تضغط بقوة فتشكل بذلك حلقات اما األغطیة فتقطع حسب المسافة المطلو

ن أجل زیادة الصالبة وجعل الغطاء أقل عرضة للتشوه والتحدب نحو الخارج عند ــم) أقراص(دائریة 

  ) .37(التعقیم كما في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  
  اكمال شكل العلب المعدنیة بكبس االغطیة) 37(شكل 
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المواد الغذائیة منذ أن نجح  شوطا بعیدا في تعبئة) 38(صفیح شكل لقد قطعت العبوات المصنوعة من ال 

أخرى بل  الىفي صنع األغذیة المحفوظة إن الحمایة تختلف من سلعة  م1809نیكوالس إلبرت في سنة 

  : للسلعة الواحدة حسب ظروف تخزینھا ونقلھا وبیعھا وتنقسم الحمایة الى تختلف بالنسبة

  . مستھلكالى الأن تصل السلعة سلیمة  ىبمعن: المیكانیكیة  الحمایة -أ

  .العبوة بمعنى ازالة الروائح والغازات التي تؤثر على محتویات : الحمایة الطبیعیة -ب

  . المعبأة بمعنى منع التفاعل بین العبوة والمادة: الحمایة الكیمیائیة  -ج

  

  

  

  

  

  التعبئة بالعلب المعدنیة) 38(الشكل 

   :زجاجیةبالعلب ال التعلیب -ب

  : یستخدم الزجاج بكمیات كبیرة لما یمتاز بھ من خواص وھي

 .مع المحتویات الداخلیة وخاصة الزجاج المتعادل المستخدم في تعبئة األدویة ایئایكیم انھ ال یتفاعل - 1

 . )39(الشكل  كما في . الشفافیة العالیة وبھذا یمكن عرض السلع ذات المظھر واأللوان الجذابة بنجاح - 2

  .عدم القابلیة للخدش بسھولة  - 3

  .طویلة المواد المعبأة في الزجاج تمتاز بفترة تخزین - 4

  . العبوات الزجاجیة قابلة إلعادة االستعمال بعد غسلھا - 5

   . بألوان قاتمة یعطي السلع المعبأة داخلھ وقایة كافیة من الضوء الزجاج الملون - 6

  :ومن عیوبھا 

  .ثقیلة الوزن  -1

 .سرسھلة الك -2
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    بالعلب الزجاجیة التعلیب) 39(شكل 

  

  :علب األلمنیوم -ج

ث   ائوزادت طر م ، 1959استعملت علب االلمنیوم الول مرة عام  رة بحی ق استعماالتھ في السنوات االخی

  . )40(اصبحت تستعمل بصورة واسعة في تعبئة المشروبات الغازیة  كما في الشكل 

  

  

  

                                   

  

  

  

  

  علب االلمنیوم) 40(الشكل 
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یوم      ھ عنصر المغنیس اف ل % ) 3 -1( ونظرا لكون االلمنیوم فعال كیمیائیا مع االغذیة المختلفة فقد یض

ر    لعمل سبائك أكثر مقاومة ،وااللمنیوم أقل قوة ومتانة من الصلب عند صناعة علب االلمنیوم بسمك أكث

  .لتتحمل الصدمات 

ة            ویتمیز ا ل من الصعب استعمال طریق ذه الصفة تجع لب وھ ب الص ا في عل اللمنیوم بصعوبة لحامھ كم

تصنیع علب الصلب في تصنیع علب االلمنیوم ، وأفضل طریقة لتصنیع علب االلمنیوم ھي بتسلیط ضغط 

  .على قرص االلمنیوم المصنوع بقطر مماثل لقطر العلبة ء ىعال ومفاج

  :ممیزاتھا
  .في األجواء الرطبة  مقاومة للتآكل حتى - 1

 . تكاد تكون عدیمة التأثیر في نكھات األغذیة - 2

 . أغلى سعرا من علب الصلب  - 3

 .حجمھا وسعتھا محدودان - 4

  

   :شبھ الصلبةالالعبوات  - 2

 في شروط التعقیم، ومنھا العلب التي تسمى تتراباك فھي التي ال یطرأ على شكلھا أي تغیر 

Tetrapakوبیورباك ، Purepak وعلب  Ex-cell-O، وتتألف   وكلھا تستخدم في التعقیم المحمي

  ) .41(كما في الشكل  األلمنیوم والورق المقوى  من طبقات من البالستیك ورقائق

  

  

                            

  

  

  

  

  

  

  
  trapakالصلبة  ھعبوات شبال )41(الشكل                                           
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  :القابلة للتعقیم  األكیاس المرنة - 3

یم        ة للتعق ة القابل اس المرن ب ی عللت Sterilizable pouchفي سبعینات القرن العشرین استعملت األكی

ة      ة رقیق ا طبق ات بینھ األغذیة المنخفضة الحموضة، وھي أكیاس مصنوعة من مادة بالستیكیة على طبق

رواد الفضاء ویضاف إلى ذلك استعمال  وقد استعملھا  )42(كما في الشكل  من األلمنیوم وتقفل بالحرارة

  . retortable traysاألطباق القابلة للتعقیم 

ھ    ار والفواك اء والخض ات والحس ة اللحوم والصلص ي تعبئ تعمالھا ف ب اس ع . فأغل ول إن جمی ن الق ویمك

ا  بھا في ھذه األكیاس ألیعلب في عبوات معدنیة أو زجاجیة یمكن تیعلالمنتجات الغذائیة التي تصلح للت نھ

تمتاز برقتھا وبسرعة وصول الحرارة إلى مركزھا، وبسرعة تعقیمھا مما یساعد على حفظ لون االغذیة 

  .المعلبة بھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 األكیاس المرنة القابلة للتعقیم )42(الشكل 

  

 : قتل األحیاء الدقیقة بالحرارة

ة خاصة، ویشكالن سب     ان لشروط   في المواد المعلبة نوعان من البكتریا لھما أھمی دما یتعرض   وراًت عن

ا للحرارة     . قاسیة رًا بمدى مقاومتھ ًا كبی ة    . وتتفاوت البكتریة وسبوراتھا تفاوت ة الحراری د المعامل وتعتم

  :للمعلبات على عوامل عدة منھا
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 .العدد األصلي للخالیا أو الجراثیم والحالة التي توجد فیھا ھذه األحیاء - 1

 . مكونات مختلفةتركیب المادة الغذائیة من رطوبة و  - 2

  .حجم العبوة ونوع مادتھا - 3

ل الحراري   (یعبر عن مقاومة األحیاء للحرارة بمفھوم    ت القت ویعرف   therminal death time )وق

اء          ام العلم د ق ة، وق بأنھ الوقت الالزم لقتل عدد محدد من األحیاء في درجة حرارة محددة وشروط معین

ة        باستنباط طریقة سھلة لتعیین مقاومة األحی ة معلق اء الدقیق ة مناسبة من األحی اء للحرارة، بوضع كمی

ا          ورًا، وزراعتھ دھا ف م تبری ة وزمن محدد، ث في محلول وتسخینھا في حمام مائي في درجة حرارة معین

ددھا      رارة وع أثیر الح ن ت ة م ا الناجی ة البكتری ة لمعرف ة مالئم ي بیئ ل   . ف ت القت ارب أن وق ت التج ودل

  .ثابت اریتمیة، أي إن معدل موت البكتریالحراري یتبع قیمًا لوغا

ة     التعلیبُیعتمد عملیًا في تقانة  ة حراری ق معامل ى تطبی ق       عل ة ألن تحق یم كافی اء التعق ي أثن اء    ف القض

اءالحرص         ةعلى أكثر االحیاء المجھریة مقاوم ا ج ة المنخفضة الحموضة، ومن ھن ي األغذی للحرارة  ف

  .التي سبق ذكرھا التعلیببھا بتطبیق خطوات یعلة قبل تعلى تخفیف الحمولة البكتیریة لألغذی

إن الھدف من ھذه العملیة ھو إیجاد الشروط التي تحقق التعقیم الغذائي أو التجاري للمعلبات، أي تطبیق 

ي      لمرضیةاالشروط الحراریة التي تخلص األغذیة من األحیاء الدقیقة  ذاء ف ي الغ اثر ف واألحیاء التي تتك

زین   اء التخ ة      أثن ت معقم ة غذائیًا ولیس ة معقم ي أغذی ة ھ ة المعلب ة، أي إن األغذی روف الطبیعی ي الظ ف

  .بكتیریًا

  : عالقة الزمن بدرجة الحرارة

ات        ى درج ة، وتقتصر عل ة المعلب ى األغذی یعتمد الیوم على تقانة جدیدة للمعامالت الحراریة المطبقة عل

ـ   . بكتیریةحرارة عالیة الختزال الزمن الالزم لقتل العناصر ال ھ ب ، وھي الحروف   UHTوھذا ما یعبر عن

ة ( ، أي Ultra High Temperatureاألولى لكلمات مصطلح  ومن المعروف    )درجة الحرارة الفائق

أن تطبیق التعقیم الغذائي بدرجة الحرارة الفائقة وفي زمن قصیر جدًا لھ فوائد جمة، أھمھا عدم تعرض  

یم      مكونات الغذاء الحساسة من فیتامینات ق التعق ة مع طرائ وبروتینات وغیرھا إلى تلف شدید بالموازن

  . في درجات الحرارة العادیة والزمن الطویل
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  :Heat Penetration of Canned Foodالحراري للغذاء المعلب  االنتقال
ة          ات الحی ى الكائن اء عل ة للقض ت ودرجة الحرارة الالزم د الوق ة فالمشكل . ال یكفي لتعقیم العلبة تحدی

ة  ط    . تتجسد بأنھ كیف نضمن لجمیع أجزاء الغذاء في العلبة من استالم معاملة حرارة كافی ذا فق تم ھ ی

  .عندما نضمن االنتقال الحراري الكامل إلى جمیع أجزاء العلبة من أجل اكتمال التعقیم

ذا   ء یتوقف  إن سرعة انتقال الحرارة من البخار الساخن إلى داخل العلبة ومن ثم إلى جمیع أجزاء الغ

  :العوامل التالیة على

  . حجم العلبة ونوع مادة العلبة  - 1

 .سرعة انتقال الحرارة في العبوة نفسھا   - 2

 . نوع الغذاء وقوامھا  - 3

 .نوع الطریقة المستخدمة في التعقیم   - 4

 .حیث أن ھذا سیحدد فیما إذا كانت الحرارة ستصل إلى منتصف العلبة بواسطة التوصیل أو الحمل

اس            conductionبالتوصیل  تنتقل الحرارة ق تم ك عن طری ي اللحوم واألسماك في خط مستقیم وذل ف

ل   ل بالحم ون النق ا یك ر بینم بعض اآلخ ع ال ھا م ات بعض ة  Convection الجزیئ یر واألغذی ي العص ف

ل السائلة نتیجة حركة جزیئات الكتلة الغذائیة المسخنة فالجزء المسخن یصبح أ ل      ق ع لیعم م یرتف ة ث كثاف

ع  دورة ك املة للكتلة الغذائیة في داخل العلبة وھذا بدوره یساعد على ارتفاع درجة الحرارة بسرعة لجمی

ا بواسطة التوصیل   . المحتویات ة    . یعتبر نقل الحرارة بوساطة الحمل أسرع من انتقالھ ة وثیق اك عالق ھن

اءة   فارتفاع حرارة المعقم  یقابلھ . بین الزمن الذي یستغرقھ التعقیم ودرجة الحرارة ي كف ارتفاع مماثل ف

أكثر كفاءة  بمئة مرة من  درجة سلیزیة121عملیة التعقیم وسرعة إنجازھا، فالتعقیم على درجة حرارة  

  . درجة سلیزیة 100التعقیم على الدرجة

الجزء           اذ  ذاء ف وع الغ ض النظر عن ن ة وبغ ى العلب م إل تنتقل الحرارة من البخار الساخن في داخل المعق

ع الجزء              القریب من غال  ة م یم بسرعة مقارن ى درجة حرارة التعق م یصل إل داخلي یسخن ث ة ال ف العلب

ة و ف العلب ي منتص ع ف ھالواق یم   علی رارة التعق ة ح ى درج ا إل ع حرارتھ ة ترتف ي العلب ة ف ر نقط إن آخ ف

ل الحراري بالتوصیل        ). بالنقطة الباردة( تسمى ة ذات النق ي األغذی ة ف تقع ھذه النقطة في منتصف العلب

أما األغذیة ذات النقل الحراري بالحمل فتقع النقطة الباردة في أسفل مركز العلبة ). أ 43( كما في الشكل 

ت   ). ب  43(وقرب القعر كما في الشكل  اردة لوق فمن أجل ضمان تعقیم العلبة یجب أن تعرض النقطة الب

ة ا          ة الحراری ك الدرج ى تل ى عل یم وأن تبق رارة التعق ة ح ى درج ل إل اف لتص یم   ك افي لتحط ت الك لوق

  .السبورات المقاومة للحرارة
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                   في االغذیة السائلةبالحمل  ةانتقال الحرار) ب(                في االغذیة الصلبةانتقال الحرارة بالتوصیل ) أ(

                                                           

  یمثل موقع النقطة الباردة داخل العلب عند التعقیم)  43(الشكل                        

  

  :Heat resistance of microorganismفحص المقاومة الحراریة للكائنات الحیة 
وم   امة وذ   Cl. Botulinumتعتبر الكلوستریدیوم بوتیالنی ا س ر أن     اتبكتری ة غی ة عالی ة حراری  مقاوم

ثًال   رى م ة أخ ات حی اك كائن ببة   PA-3679ھن ة ومس بوریة، الھوائی ًا س ي أیض ة وھ ر مقاوم ر أكث تعتب

ا ومن السھولة أن تنمو في وسط            ا وتكاثرھ ائص نموھ للتلف إال أنھا غیر سامة فھي تشبھھا في خص

ا  . إنمائي مختبري ي ھي    PA-3679فعند حساب المعاملة الحراریة یجب أن تكون كافیة لھالك بكتری الت

  .أن البوتیالنیوم قد ھلكت فعًالعلى تحت االختبار أوًال ألن ھالكھا یعطینا دلیًال قاطعًا 
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  اسئلة الفصل السادس                       

  االغذیة ؟  تعلیبما االھمیة االقتصادیة ل -  1س

  زات كل نوع منھا ؟واذكر ممی التعلیبعدد انواع العلب المستخدمة في  -2س

  ؟  التعلیبعدد الخطوات االساسیة في عملیة  -3س

  ما مظاھر فساد االغذیة المعلبة  ؟ -4س

  عدد عوامل  انتقال الحرارة الى داخل االغذیة المعلبة ؟ -5س

  ما طرق انتقال الحرارة من خالل االغذیة المعلبة  ؟ -6س

  لالزم للقضاء على االحیاء المجھریة ؟لعالقة بین درجة حرارة التعقیم والزمن اا ما -7س

  .قبل التعبئة  الخضراواتلغایة من سلق ا ما -8س

  .ماھو دلیلك على كفاءة عملیة التعقیم  -9س
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  الفصل السابع
  التخمرات الصناعیة

  

  :الھدف العام 

  .وأنواع التخمرات الصناعیة  یھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب على اھمیة

  

  :ھداف التفصیلیة اال

  :دراستھ ھذا الفصل أن یكون قادرًا وبجدارة على معرفة  یتوقع من الطالب بعد

 .االساس العلمي للحفظ بالتخمیر - 

 . أھم أنواع التخمرات - 

 . بكتریا حامض الالكتیك المسؤولة عن التخمر في المخلالت - 

 . المواد التي تدخل في صناعة المخلالت - 

 . أوعیة التخلیل - 

 .  یحطرق التمل - 

 .فساد المخلالت  - 

  

  :التعلیمیةالوسائل 

  . وأفالم CDصور توضیحیة وعرض 
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  الفصل السابع
  التخمرات الصناعیة                                 

  

  Industrial  fermentation:   التخمرات الصناعیة 
ث      ان حی ا اإلنس ى عرفھ ة عن    استعملھا وسی   تعد صناعة التخلیل من أقدم الصناعات الت ظ األغذی لة لحف

ول أو     ى شكل محل ا عل اف    طریق إضافة ملح الطعام إلیھ ح ج ا   . كمل ظ بھ د حف ة   الخضراوات  وق المختلف

ى     في صناعة صغرى  وقد بدأت كصناعة منزلیة أو. وبعض الفاكھة والسمك واللحوم  ة عل انع بدائی مص

ى     ت إل اق صغیرثم تحول ا إمكا        نط رة لھ انع كبی ا مص وم بھ ى     صناعة واسعة تق ا أدى إل ات ضخمة مم نی

  . علیھاوإدخال الكثیر من التحسینات التكنولوجیة  تطورھا

 :االساس العلمي للحفظ بالتخمیر
  .تطبیق على تأثیر الملح المضاد لألحیاء المجھریة كمادة حافظة طبیعیة ھي صناعة التخلیلأن  - 1

  . اض لھا تأثیرھا الحافظ ایضًاتحویل المواد الكربوھیدراتیة الى أحم علىتعمل عملیات التخمر  - 2

بصورة صالحة لالستھالك  ءھاقد تجرى معامالت حراریة أیضًا على المنتجات المخللة لضمان بقا - 3

  .فتجمع بذلك بین التأثیر الحافظ للملح والتأثیر الحافظ لحامض الالكتیك والحرارة العالیة

  : أھم انواع التخمرات ھي

  . لتخمر الالكتیكيا -3)  الخل(لخلیكي التخمر ا -2التخمر الكحولي  -1

  :التخمر الكحولي -أوال 
اني       ي وث ول االثیل ى الكح ة ال واد الغذائی ي الم كریة ف واد الس ل الم تم تحوی ر ی ن التخم وع م ذا الن ي ھ ف

اء     أوكسید الكربون  رة أثن اط الخمی ى لنش بفعل خمیرة الخبزوفي ظروف الھوائیة ، ودرجة الحرارة المثل

   . درجة سایزیة 26.7 - 23.8حولي ھو التخمر الك

  

        C6H12O6                2  C2H5OH +2 CO2      

  )الالكتوز( سكر احادي                 كحول اثیلي + ثاني أوكسید الكربون                               

 بوجود خمیرة الخبزھوائي الالالتخمر                            

  

ائر    وھ اج الكحول من عص ھ     ذا التفاعل یعتبر االساس في صناعة البیرة والنبیذ ویمكن انت ض الفواك بع

ظ     دة للحف ا الجی ا بقابلیتھ رة كحولی ة المخم ات الغذائی از المنتج عیر، وتمت تخلص الش ب او مس ل العن مث

وات محكم   د   بسبب ارتفاع نسبة الكحول وخاصة اذا أجریت لھا عملیة بسترة بسیطة وفي عب ل وق ة القف
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ات      ض المركب ھ بع اف ل د تض ة ،أو ق ناعیة والطبی راض الص تعمل لألغ ر ویس د التخم ول بع ر الكح یقط

  .العطریة لیستعمل في صناعة المشروبات الكحولیة 

  

  :التخمر الخلیكي -ثانیا
ر  ا            ىتج رة كحولی ات المتخم ائر والمستخلص ن العص ل م ى الخ ول عل ي للحص ر الخلیك ة التخم عملی

دة یح    ،بأكس زم تلق ل ویل ى خ ول إل ول الكح ك یتح امض الخلی ا ح أثیر بكتری ت ت جین تح ول باألوكس الكح

ة     ا نقی ى بكتری ا  (المحلول الكحولي ببادئ یحتوي عل ا   ) أم الخل ( تسمى ) Acetobecterبكتری وھي كم

  . )44(في الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  تسمى أم الخل )Acetobecterبكتریا (بادئ یحتوي على بكتریا نقیة )  44(شكل 

  

  

  :  Lactic acid fermentationالتخمر الالكتیكي   -ثالثا 
ات وخاصة الخضر       ي النبات ادة ف ھو واسع االنتشاروالتطبیق وتقوم بھ بكتریا حامض الالكتیك ، فتوجد ع

 الخضراوات وعند تھیأة الظروف لھا تسبب لھا تخمر لتكوین حامض الالكتیك والذي یزید من قابلیة حفظ 

 .المیكروبات الضارة مثل بكتریا الكلوستریدیوم  ضد
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ة   الخضراواتاذ تعمل ھذه االنواع من البكتریا الى تخمیر االغذیة ك  المحتویة على قلیل من السكر كاللھان

دون      علیھاوالقرنابیط والخیار حیث یكثر وجود ھذه االنواع من البكتریا  ر ب ى اجراء التخم مما یساعد عل

  :صعوبة

  

     C6H12O6                  2CH3CHOHCOOH                           

  )الالكتوز( احادي سكر                حامض الالكتیك                                         

  ھوائي بوجود بكتریا حامض الالكتیكالالالتخمر                              

  

  :مسؤولة عن التخمر في المخلالتبكتریا حامض الالكتیك ال      
ذا         وز ویسمى ھ ط من سكر الكلوك ك فق ھناك نوعان من بكتریا حامض الالكتیك ،احدھما ینتج حامض الالكتی

ادي       Homo Fermentationبالتخمر المتجانس  تج من السكر االح ا فین ،أما النوع الثاني من ھذه البكتری

امض الالكت       ا ح ن بینھ ات م ن المنتج واع م دة ان انس      ع ر المتج التخمر غی ذا ب مى ھ ك ویس  Heteroی

Fermentation .  

البكتریا المسؤولة عن تخمر المواد الكربوھیدراتیة في صناعة التخلیل ھي أنواع مختلفة من بكتریا حامض 

تتمیز بأن تأثیرھا  Lactobacillus (bervis( و )bulgericas  Lactobacillus(الالكتیك 

  .غیر ھوائیة اخیاریة  الضئیل على البروتین، وھي

ا ـي التخمر وفي ھذه الحالة تغسل الخضر إلزالة مــة فــویمكن استعمال بادئات تحتوي على البكتریا المرغوب

ود ــوكذلك للتخلص من أیة قاذورات وھذه الطریقة أفضل ألنھا تضمن وج. ةــن أحیاء غیر مرغوبـــیلوثھا م

  . السالالت المرغوبة فقط

  : لتي تدخل في صناعة المخلالتالمواد ا     

  :المواد الغذائیة الخام  -أوًال
ل            لغم  والبصل واللیمون والفلف ون والجزر والش ار والزیت ل ھي الخی ي التخلی أھم الخامات المستعملة ف

د والسودان، والخوخ            )الزھرة(األخضر والقرنبیط  ي الھن ا ف ا كم ل المانج بالد تخل ض ال ي بع ھ ف ، كما أن

ي       والتین والكم ا ف ل النضج كم اقطة قب ثرى في أوروبا، وقشور الیوسفي وثمار البرتقال الصغیرة المتس

  .مصر

  :الماء -ثانیًا
  : یجب أن یكون الماء المستعمل

  .خالیًا من المواد العضویة ألنھا تسبب روائح غیر مقبولة وتعفن المخلالت  -أ
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  تتعادل   المخلالت كما أنھا ) ھري(أو  softeningخالیًا من القلویة ألنھا تعمل على لیونة المخلالت   -ب

   معادلتھ   والماء القلوي یمكن . ة أثناء التخمر الذي یحدث بالتخلیلــة الناتجـــع الحموضة المرغوبــم       

  .بحمض الخلیك       

 الح الكالسیوم غنسیوم التي تسبب الطعم المر أو القابض، كما أن أمالیًا من أمالح الكالسیوم والمخ  -ج  

  .تترسب على سطح المخلالت على شكل بقع بیض وتتفاعل مع األحماض الناتجة عن التخمر

  .خالیًا من أمالح الحدید التي تسبب تلون المخلل باللون األسود -د   

  .كما یجب أن یكون الماء نقیًا بكتریولوجیًا -  ھـ  

  .الدقیقة التي تقوم بعملیة التخمرال یحتوي على كلور ألنھ یتدخل في نشاط األحیاء   -و   

  :ملح الطعام  -ثالثًا
  :لمخلالت، وأنواع ملح الطعام الموجود باألسواق  یھمنا منھالھو أحد المكونات الرئیسة   

  .وھو أفضلھا وأنقاھا dairy saltملح األلبان   -أ  

  .ویلیھ في النقاوة table saltملح المائدة  -ب  

  .وھو أقل من السابق في النقاوة، وال یصلح ألعمال الصناعات الغذائیة rock salt الملح الصخري  -ج

  :والشروط الواجب توفرھا في الملح المستخدم للتخلیل ھي  

  %.1عن فیھ ال تزید نسبة الشوائب - 1

  .سیوم والحدید لألسباب السابق ذكرھا في شروط الماءیخلوه من أمالح الكالسیوم والمغن - 2

 .7لھ عن  PHیزید رقم مائًال للحموضة ال  نیكو - 3

  : التوابل -رابعا 
  .والغرض من إضافة التوابل ھو إكساب المخلالت النكھة الخاصة بالتوابل المستعملة ولیس لھا أثرحافظ 

  :Vinegarالخل  - خامسًا
ام        ادة خ ھ كم ن الفواك نع م د یص كریة، وق واد الس ي للم ر خلیك ھ تخم ولي یلی ر كح اتج تخم و ن ل ھ الخ

كریات در للس ي     وكمص تعمل ف ل المس وب والخ ن الحب ره م عیر وغی ل الش ویة مث وب النش ن الحب ، أو م

زة         ة الممی ي النكھ ا تخف ھ ألنھ ة الفواك ى نكھ ل المستخدمة    لالتخلیل یجب أال یحتوي عل الت والتواب لمخل

ائر    . فیھا ات والخم وأحسن أنواع الخل لغرض التخلیل ھي المصنوعة من نشا الحبوب باستخدام اإلنزیم

  .یل إلى كحول ثم باستخدام بكتریا حامض الخلیك للحصول على الخل بعملیة أكسدةللتحو
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ك،     امض الخلی ا ح والخل المستعمل یجب أن یكون رائقًا خالیًا من المواد الطافیة وھي غالبًا أغشیة بكتری

دروكلوریك أو الكبریت       ر العضویة كالھی اض غی ار من األحم ة آث ًا من أی ون خالی ب أن یك ھ یج ا أن ك كم ی

  % .5- 4  فیھونسبة حامض الخلیك 

  

  :المواد الحافظة -سادسًا

ت بنسبة            اني أكسید الكبری الم بوجود ث ي الع ة ف وانین الغذائی ض الق ون أو    100تسمح بع ي الملی جزء ف

ون    250بتركیز  methyl para hydroxy benzoateبنزوات باراھیدروكسي المیثیل  ي الملی جزء ف

  .في المخلالت

  :بنسب مختلفة ومن أمثلة ذلك فیھالمواد المستعملة في التخلیل تسمح بوجود مواد حافظة كما أن بعض ا

  . جزء في الملیون 150بتركیز  SO2جذور الزنجبیل الجافة یسمح فیھا بوجود  -

  . جزء في الملیون100بتركیز  SO2یسمح فیھ بوجود  أنش -

  :أوعیة التخلیل

ل من         في المنازل تستعمل أوعیة من الزجاج أو الفخ انع فتستعمل برامی ي المص ا ف ار صغیرة السعة، أم

ل والخل،          اض التخلی ة أو مع أحم ل الملحی ع المحالی المعدن غیر المعرض للصدأ أو التآكل وال یتفاعل م

ا         ا أو قوامھ ا أو طعمھ ى لونھ ؤثر عل ا ی ام مم ة الخ د   . وكذلك ال تتفاعل مع مكونات المواد الزراعی ا ق كم

ب   ن الخش ة م ون األوعی ین     . تك راوح ب ا یت رة قطرھ عات كبی ون ذات س ة تك ذه األوعی دمًا  14 -8وھ ق

ن   ا م دام 8-6وعمقھ ن األرض   . أق ا ع د ترفعھ ى قواع ل عل ع البرامی ون  . توض روري أن یك ن الض وم

ل       الت، وتتحم ًا للمخل ًا أو طعم ة أو لون ي رائح واع ال تعط ن أن ل م نع البرامی ي ص تعمل ف ب المس الخش

ح اض ومل ة واألحم یدار  الرطوب ي األرو والس ذلك ھ الح ل ب الص واع الخش ن أن ام وأحس ت . الطع وال تثب

الت  ل   . أجزاء البرامیل بحدید یالمس محتویا البرامیل ألن الحدید یؤثر على ألوان وطعم المخل ل برمی ولك

المخللة على  الخضراواتغطاء من الخشب الثقیل أو خشب یمكن تثبیتھ على سطح المخلالت منعًا لطفو 

  .ھ ثقل یجعلھ باستمرار فوق سطح المخلالت مباشرةیعلوقد یوضع  السطح

ة             ة تالی ل استعمالھا في عملی ل وقب ة تخلی ل عملی د ك ا بع ویجب أن تكون األوعیة نظیفة ویجري تنظیفھ

ز   رات          %0.5بمحلول صودا كاویة ساخنة بتركی اء عدة م م بم ابون، ث اخن والص اء الس م تغسل بالم ، ث

ار ال  ابون  حتى تزول جمیع آث ة والص رب قاع          . قلوی ة في جداره ق ة مثبت ب بحنفی ل ثق ل برمی  ةویوجد بك

  .لتفریغ السوائل منھ، ولھ أیضًا فتحة علویة قرب الحافة یمأل منھا البرمیل بالماء أو المحالیل الملحیة
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  :ق التملیحائطر

  :Dry saltingالتملیح الجاف  - 1

  .یصلح للخضر التي بھا حموضة منخفضة

من وزن الخضر تخلط الخضر مع الملح جیدًا % 6تخلط بالملح الجاف حیث یمثل الملح تجھز الخضر و

بعد . قطعة من الحجر علیھویوضع فوق الخضر في برمیل التخلیل ثقل عبارة عن قرص خشبي ثقیل 

یقدر تركیز المحلول . مدة قلیلة یذوب الملح في عصارة الخضر ویتكون محلول ملحي یغمر الخضر

إذا وجد منخفضًا، وذلك بإضافة محلول ملحي مركز أو ملح % 10أو ثالث یوم ویضبط إلى المحلي ثاني 

 5بعد % 12.5حتى یصل التركیز إلى % 2یرفع تركیز المحلول كل أسبوع بمقدار . جاف لرفع التركیز

  .ملح% 15كل أسبوع حتى یصل إلى % 1أسابیع من بدایة عملیة التخلیل، ثم یرفع التركیز بمقدار 

رض من التدرج في رفع تركیز ملح الطعام ھو إعطاء الفرصة لنمو وتكاثر بكتریا حامض الالكتیك الغ

في العمل في تركیزات ملحیة منخفضة في أول عملیة التخلیل قبل رفع تركیز الملح إلى حده األعلى 

  .لتعمل على إنتاج حامض الالكتیك بدرجة جیدة

  :Brine saltingالتملیح الرطب  - 2

الطریقة یحضر محلول ملحي وتغمر فیھ الخضر المراد تخلیلھا، وتترك في درجة حرارة مناسبة في ھذه 

وتترك الخضر في ھذه % 2.5یبدأ بالتخلیل في محلول ملحي .  م 30لعمل بكتریا حمض الالكتیك وھي 

بعد ذلك أسابیع یحدث فیھا التخمر الالكتیكي بنشاط كبیر، وترفع درجة تركیز الملح  5المحالیل لمدة 

  %.15تدریجیًا حتى تبلغ 

وتغطى سطوح البرامیل بطبقة من زیت البرافین بعد الوصول إلى درجة التخمر المطلوبة وذلك لعزل 

   . محتویات البرمیل عن الھواء لمنع نمو خمائر المیكودرما على سطح المخلل

  :فساد المخلالت
  :Softeningلیونة المخلالت   - 1

ویحدث ھذا العیب بسبب إنزیم البكتین . في الخیار خاصة وفي غیره من المخلالتیظھر ھذا العیب كثیرًا 

، ولعالج ھذه الحالة الخضراواتوثبت أن اإلنزیم یفرزه فطر یوجد على  polyglacturonaseھو 

  .یفضل تصفیة محالیل التخلیل وبسترتھا لقتل الفطر وتثبیط اإلنزیم 

مو طبقة من الخمائر الضارة على سطح المخلالت من أجناس ومن أسباب لیونة قوام المخلالت أیضًا ن

Pichiat, Micoderma, Debaromyces  وھي تستھلك حامض الالكتیك فتنخفض الحموضة

  .ویصبح الوسط صالحًا لنمو أحیاء دقیقة أخرى ضارة
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، كما أن إزالة ھذه الوعاءومن طرق مقاومة أغشیة الخمائر الضارة وضع نقط من زیت على سطح 

ألغشیة باستمرار من سطح البرامیل أثناء التخلیل یقلل من ضررھا، وكذلك تعریضھا ألشعة الشمس ا

  . كما أن بسترة العبوات النھائیة تحول دون ظھور الریم على السطح

  :Discolorationتغیر اللون   - 2

واألكسدة . ودرمادي أو أس لون یتغیر اللون في وجود األوكسجین فالزیتون األخضر مثًال یتحول إلى

كما أن . یؤدي إلى خفض الحموضة قد یتبعھ تغیر اللون سببتثبط في الوسط الحامضي، لذلك فأي 

ووجود الحدید . إحكام القفل في العبوات النھائیة یمنع حدوث األكسدة وخاصة إذا كان القفل تحت تفریغ

  .یشجع حدوث األكسدة وبالتالي التلون بألوان غیر مرغوبة في المخلالت

 yeastقد یحدث تبقع باللون األبیض على المخلالت مثل الزیتون وغیره ومع أن ھذا العیب یسمى 

spots  إال أنھ ثبت أنھ ینتج من نموات من بكتریا حامض الالكتیك وھيLactobacillus 

plantarum.  

ر كبیر في وفي الخیار قد یفقد اللون الممیز ویتحول إلى لون باھت ویعتقد أن التعرض للضوء لھ دو

كان الضوء ھو ضوء الشمس أو ضوء صناعي، كما أن األوكسجین قد یكون أحدوث ھذا التغیر سواء 

  .تقلالن من حدوث اللون الباھت الوعاءوقد وجد أن البسترة وإحكام قفل . أیضًا دور لھ

  :وجود انتفاخات غازیة - 3

یة وینتج من بكتریا منتجة للغازات داخل الحجم أن یوجد بھ جیوب غازالكبیریحدث أحیانًا للخیار المخلل 

لغرض  Alumومن األسباب التي تسبب زیادة حدوث ھذه الحالة إضافة سكر وإضافة شب . األنسجة

  .إعطاء صالبة للثمار كما أن ارتفاع نسبة ملح الطعام وارتفاع التخلیل تؤدي إلى زیادة ظھور ھذا العیب

ا      ل خی ب ك ب أن تثق ذا العی از         ومن طرق مقاومة ھ ى یتسرب أي غ لب عدیم الصدأ حت إبرة من الص رة ب

  .یتكون داخلھا

  :Off flavorsتغیر النكھة   - 4

في الخیار والمخلالت األخرى  mustyأو طعم قدیم  have flavorقد یحدث طعم یشبھ طعم القش  - 1

  . والبسترة تتغلب على ھذا اإلنزیم. بسبب إنزیمات األكسدة وخاصة البیروكسیدیز

  .یسبب نكھة غیر مقبولة للمخلالت الخضراواتأن استعمال المبیدات الحشریة أثناء نمو كما  - 2

 fresh التغیرات الھامة في طعم المخلالت وھي تحدث عادة في المخلالت سریعة التخلیل المرارة من - 3

pack لخیار وقد تكون المرارة بسبب عوامل وراثیة في الخیار، ولیس ھناك طریقة للتغلب على مرارة ا

شھور حول  3إال أن تخزین المنتج لمدة طویلة قد یسبب ضعف الطعم المر فقد وجد أن التخزین لمدة 

  . الخیار المر إلى خیار عادي الطعم
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 butyricقد ینتج تغیر الطعم مصحوبًا أیضًا بتغیر في الرائحة ویسمى ھذا العیب بالتخمر البیوتریكي -4

acid fermentation .امض   ویحدث بتحلل ا ا ح لسكریات وتكون حامض البیوتریك قبل أن تقوم بكتری

روائح زنخة        ز ب ر ویتمی ى للتخم الالكتیك باستھالك السكریات، لذلك فھذا العیب یحدث في المراحل األول

ب       . قویة ذا العی ھ ھ ذي ب ون ال ي السكریات      . وقد یحدث ضرر من استھالك الزیت ذي یحدث ف والتحول ال

  .Clostridiaبكتریا زھا سالالت عدیدة من یحدث بواسطة إنزیمات تفر

  

  

  :Fish eye spoilageفساد عین السمكة   - 5

مكة    ین الس م ع ا حج رة حجمھ ن الثم غیر م زء ص ي ج ة ف دث لیون ث تح الزیتون حی اص ب ر خ ذا التغی ھ

داً  ا مجع د فوقھ ون الجل روب   . ویك ریع لمیك اط الس ن النش ب م ذا العی دث ھ دث  Aerobacterویح فیح

ب  . وبًا  بغازات تؤدي إلى ظھور ھذا العیب تحت الجلدتخمرًا مصح ھ ویقترح للتغل افة   علی ح  % 6إض مل

ب      ن التغل ا یمك رارة كم ھ طعام لمحلول القلوي الذي تزال بھ الم ي       علی ل ف ول التخلی ادة حموضة محل بزی

  .المراحل االولى 
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  اسئلة الفصل السابع
  

  
  وماھي الظروف والعوامل الخضراواتناعیة المتبعة في تخلیل الفواكھ وما أنواع التخمرات الص -1س

  ؟الواجب توافرھا إلنجاح عملیة التخمیر

 أنواع بكتریا حامض الالكتیك مع ذكرنواتجھا ، وماھي البكتریا المسؤولة عن ھذا النوع من  ما -2س

  ؟التخمر

  ؟صفات كل منھا ما المواد الداخلة في صناعة المتخمرات ، عددھا واذكر  -3س

  ؟ وكیفیة اجرائھا الخضراواتما طرق التملیح المتبعة في التخلیل الالكتیكي للفواكھ و -4س

  ؟اذكر مظاھر فساد المخلالت مع ذكر السبب  -5س
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  الفصل الثامن
  یةئحفظ االغذیة بالتشعیع والمواد الكیمیا

  
  

  :الھدف العام 
  

الى تعریف الطالب طریقة حفظ االغذیة بالتشعیع والمواد الحافظة یھدف ھذا الفصل 
  ) .یةئالكیمیا(
  
  

  :االھداف التفصیلیة 
  :یتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا الفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة 

  
  . یةئاالساس العلمي لعملیة الحفظ بالتشعیع والمواد الكیمیا - 

  . فوائد الحفظ بالتشعیع ومزایاه - 

  . یة ومخاطرھائمساوئ الحفظ بالتشعیع والمواد الكیمیا - 

  .انواع الحفظ بالتشعیع  - 

  . یةئانواع المواد الحافظة الكیمیا - 

  
  : التعلیمیةالوسائل 

 .تقـنیة حفظ األغـذیة بالتشعیعوأفالم  CDعرض صور توضیحیة وعرض
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  الفصل الثامن
  

  یةئحفظ االغذیة بالتشعیع والمواد الكیمیا
 
اإلشعاعیة   إستخدام تقنیة التشعیع في حفظ االغذیة یقصد بھا تعرض الغذاء إلى أحد مصادر الطاقة نإ

األشعة السینیة التي  إما عن طریق النظائر المشعة اوأجھزة تنتج كمیات محكمة من أشعة اإللكترون أو

حیتھ بالقضاء على وإطالة مدة صال تعمل على امتصاص الغذاء لجرعة محددة وفعالة بھدف حفظ الغذاء

  .مسببات الفساد والتلف 

  :تطبیقات تقنیة حفظ األغذیة بالتشعیع 
. تستخدم تقنیة التشعیع في عدد من دول العالم وھي من التقنیات التي بدأت تالقي اھتمامًا عالمیًا

  :تستخدم تقنیة التشعیع لمعاملة الغذاء لألغراض التالیة

  . ل والثوموالبص امنع اإلنبات، كما في البطاط - 1

  .التخلص من اإلصابة الحشریة، كما في البقولیات والنجیلیات - 2

  .ف، كالسمك الطازج والفراولةلسھلة التالإطالة فترة صالحیة األغذیة  - 3

  .مثل استخدام التشعیع لتاخیر انضاج الموز والمانجا الفواكھو تأخیر نضج وھرم الخضر - 4

  .اكھة الطازجةالقضاء على الطفیلیات كما في لحوم األبقار والف - 5

 . كما في عصیر الفاكھة والدواجن المسببات المرضیةالقضاء على  - 6

 ةالمجفف الخضراواتالفیزیائیة باحداث تغیرات فیزیائیة مرغوبة مثل زیادة ذوبان  تحسین الصفات - 7

 . الماء بدرجة كبیرة في

   :الفوائد والمزایا 

  : تمتاز طریقة الحفظ باإلشعاع بكونھا   

      علیھایلة النفقات النھا التحتاج الى رفع درجة حرارة الغذاء ولھذا السبب یطلق سریعة وقل -1 

  .)البارد بالتعقیم(

     من التبادل التجاري للمنتجـات الغذائیة الزراعیة بین الدول  كما ان استخدام التشعیع سوف یسھل - 2

  أو المشكوك في اصابتھا خوفًا  تمنع استیراد االغذیة المصابة بالحشرات حیث ان كثیرًا من الدول

  . حدوث اصابات جدیدة في بلدانھا من دخول او    

 :االساس العلمي للحفظ بالتشعیع

والكائنات الحیة الدقیقة األخرى الملوثة للغذاء فعند  أن الفعل الحافظ لإلشعاع ھو تحطیم خالیا البكتیریا
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 ن ذلك عملیة تكوین جزیئاتــادة وینتج عــالم على تأین وتھیج ذرات رور اإلشعاع ونفاذه فانھ یعملـم

ویكون تأثیره على  . ا والكائنات الحیة األخرى مما یتسبب في تحطیمھاـا البكتریــكبیرة قاتلة داخل خالی

   . اكسابھا خاصیة اإلشعاع ات الغذاء وتھیجھاالتغیرات الكیمیائیة قلیال وال یسبب تأین بعض ذرات مكون

  :یعأنواع الحفظ بالتشع
  : إلى طریقتین رئیستین تنقسم طریقة المعاملة باالشعاع بصفة عامة

باستخدام الجرعات المنخفضة من االشعاع الذري لتاخیر  تعرف باسم البسترة باالشعاع وتجري :األولى 

داد ــن وتخفیض اعــسریعة التلف مثل االسماك والقشریات والدواج ةــة الطازجــالفساد في بعض االغذی

 ةــات واطالــوالطفیلی) مثل السالمونیال(البھارات والقضاء على بعــض البكتــیـریا  يــاء الدقیقة فــحیاال

 . فترة صالحیة الفواكھ مثل الفراولة بتاخیر نمو الفطریات

  

 للقضاء على االحیاء الدقیقة ةباسم التعقیم وھذه تتطلب استخدام جرعات مرتفع تعرف :الثانیًة

لحفظ الغذاء  ستخدم فیھ معامالت حراریةتالذي  التعلیبلغذاء كافة وھذه المعاملة شبیھھ بالموجودة في ا

منخفضة من التشعیع لقتل  كما تشمل تطبیقات التشعیع الحد من االصابات الحشریة باستخدام جرعات

حشرات وباالمكان إحالل التشعیع لقتل ال ،الحشرات في الحبوب واالغذیة المخزنة االخرى مثل التمور

  ایثیلین ثنائي البرومید والذي یحظر استعمالھ دولیا لما یسببھ من  بدًال من المواد الكیمیائیة المبخرة مثل

  . واضراٍر على طبقة االوزن تلوث بیئي

 : فـكرة تـقنیة الحفظ بالتشعیع

بحثیة  تجارببالذكر أن فكرة تقنیة تشعیع الغذاء قد بدأت منذ اكثر من ستین عاما ومرت ب ومن الجدیر

دة ـطیلة الم وظلت دول الخلیج. ن طرائق حفظ االغذیة ــة مـودراسات مستفیضة لم تحظ بھا أیة طریق

ع تنامي ــالتقنیة وبخاصة م ذهـــدام ھــدات المتعلقة باستخــد جمیع المستجـالسابقة تتابع باھتمام شدی

مستخدمة في أكثرمن أربعین بلدًا في  استخدامھا على المستوى الدولي حیث أصبحت في الوقت الحالي

ن المبردة واللحوم المبردة ـالمتحدة االمریكیة تشعیع الدواج ازت الوالیاتـفعلى سبیل المثال أج. العالم 

ازت إندونیسیا ـن المبردة والبھارات واجــازت فرنسا تشعیع الدواجــوأج ھ والبھارات ،ــوبعض الفواك

 ازت بعض الدول العربیة ومنھاــ، كما أج اع البطاطـازت الیابان تشعیـارات واألرز وأجـالبھ عــتشعی

الدول على  والبھارات وتنص تشریعات االغذیة في بعض ھذه البطاطاسوریا والجزائر تشعیع الدواجن و

 . وضع عالمة في بطاقة المنتج تدل على تشعیع الغذاء

 جنة الدولیة للطاقة الذریة ومنظمة الصحةمنظمات دولیة عدة بموضوع تشعیع االغذیة كالل وقد أھتمت

الدولیة لتشعیع االغذیة  العالمیة والمركز الدولي لتقنیة تشعیع االغذیة بھولندا والمجموعة االستشاریة

ة ــبأن االغذی) الكودكس(دستور االغذیة  واالتحادات والجمعیات الخاصة بالمستھلكین ، وأوصت لجنة
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ة والتي ــة والتغذیة التابعة لمعھد تقنیة االغذیـسالمة االغذی ة خبراءامنة كما خلصت لجن تعد ةالمشعع

 ان تشعیع االغذیة یعّد امنًا وقد یفید(ة بامریكا إلى القول ــي مجال علوم االغذیــف المؤسسة الرئیسةتعد 

  ) .  المستھلك في الحصول على اغذیة عالیة الجودة

ة التشعیع      ین تقنی رق ب وث االشعاع   الف  :                                       يوالتل

ة       ظ االغذی ة التشعیع في حف ین تقنی دى المستھلكین        اما االختالف ب اس ل اك التب وث االشعاعي فھن والتل

ـ االغذی بشأن التفرقة بین تقنیة تشعیع  وث اإلشعاعي وق     ـ ا والتل ى     ـة بغرض حفظھ ك إل د یكون سبب ذل

ا ھ    نشأت بسبب الح   الكوارث النوویة التي ة كم ارات النووی ـ روب او نتیجة لالنفج ال ف ـ ـ و الح ة  ـ ي حادث

ل  ار مفاع یرنوبلأنفج عاعیا ھـفاألغذی تش طة إش ـة النش ـي االغذیـ عاعي  ـ وث اإلش ت للتل ي تعرض ة الت

وع م  ـحوادث المفاعالت النوویة وھ بصورة عرضیة مثل ر   ـذا الن وث غی ھ     الن التل یس ل ھ ول مرغوب فی

   .االغذیة ة بتشعیعـعالق

  :)ةئیالمضافات الكیمیا(یة ئحفظ االغذیة بالطرائق الكیمیا
معرفة تأثیر المواد  أصبحت مھمة حفظ الغذاء في ھذا العصر ضرورة وأصبح من الضروري لقد

لضمان صالحیة  الكیمیائیةالحیویة و المضافة إلى األغذیة إثناء عملیات الحفظ لتقاوم عوامل الفساد

المؤقت أو الدائم ولذلك یسود القلق أغلبیة الناس ویسود  واء بالنسبة للحفظالمادة الغذائیة بدون تلف س

 المستخدمة في تلك اإلغراض إذ إن البیانات التوضیحیة على أغلفة وعبوات المواد االرتباك حول المواد

 معقدة وما ھي إال الغذائیة فیما عدا تلك الخاصة بالملح والسكر والدقیق قد تحتوى على كلمات طویلة

حافظة أضیفت للمنتجات الغذائیة  أسماء غریبة غیر مألوفة لمواد كیمیائیة مختلفة سواء أكانت مواد

لھذه األسباب . فعالیتھا باختالفھا وباختالف تراكیزھا أثناء العملیات التصنیعیة أم مركبات أخرى تختلف

وآثارھا على  ألطعمتھماصبح من الضروري ترشید المستھلكین وتوعیتھم ، بماھیة المواد المضافة 

  .أجسامھم 

الغذائیة سلبیات وایجابیات ویالحظ ان كلمة مواد مضافة او  كغیرھا من المواد  الكیمیائیةوللمضافات 

المستھلكین في حین ان جمیع المواد الغذائیة من ماء وبروتینات ودھون  كیمیائیة قد تخیف بعض

 ة من المواد الكیمیائیة وبالتالي فانھ یجب الحرصومعادن وفیتامینات ما ھي اال مجموع وكربوھیدرات

   .صحیة مختلفة استخدام ھذه المضافات ضمن حدود معینة الن االفراط في ذلك قد یؤدي الى اضرار عند

  :المـواد المضافـة
ائر   (مواد ذات تأثیر ضار بالنسبة لالحیاءالمجھریة  يوھ  ان والخم ا واالعف ع  ) البكتری ث تمن اطھا   حی نش

ة    بمعنى أن لھا تأثیرا حافظا بالنسبة للمادة الغذائیة ومن اھم. اوتكاثرھ السكر   :المواد الحافظة الطبیعی

امض  ك وح امض الخلی ل ح ویة مث اض العض ح واألحم ا و والمل ل وزیوتھ ك والتواب انيالالكتی ید  ث أكس
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افتھا   حفظ فيالكربون الذى یستخدم كعامل مساعد  أي    المیاه الغازیة وھذه المواد یمكن إض ذاء ب ى الغ ال

  . المستھلك وطبیعة المواد المحفوظة تركیز یتفق مع ذوق

تتكون منھا المواد  يالعناصر األساسیة الت تعد المادة المضافة مادة كانت أم خلیطًا من المواد بخالف  

 يالى الخامات الزراعیة تحت ظروف خاصة خالل خطوات التصنیع الغذائ أو الیھا الغذائیة وتضاف

                                                                                                                       :اھمھا عدة الغراض

  . أوقات موسمیة  فيمدة حفظ المادة الغذائیة خصوصا اذا كان ھذا الغذاء ینتج  زیادة - 1

  .تتراوح بین عدة شھور أو عدة سنـوات ھا لمدة طویلةتعبئتھا بغیة توسیع نطاق توزیعھا أو تخزین - 2

 :ھي  الكیمیائیةأنواع المواد الحافظة 
 .والمشروبات الغازیة والمربى  الفاكھة عصائر فيحامض البنزویك وامالحھ ویستخدم  - 1

  . العصائر والمشروبات والمخلالت والجبن المطبوخ فيویستخدم  حامض السوربیك وأمالحھ - 2

  والجبن  الحلوى واللحوم ومنتجاتھاو ویستخدم في منتجات المخابز البربیونیك وأمالحھ حامض - 3  

 . ضاألبی

الزبیب والمشمش المجفف والسكرالناعم وعسل الجلوكوز  فيأكسید الكبریت ویستخدم  ثاني - 4

              .    والفاكھة المجففة  والبیض المجفف والجیالتین والبسكویت والحلوى ةالمجفف الخضراواتو

الفاتح  اللون يمنتجات الفاكھة المجففة لیعط فيأكسید الكبریت بإسراف شدید  ثانيویستخدم  - 5

على فیتامین ب   والالمع وھذه المادة غیر مرغوب فیھا لما تسببھ من أضرار صحیة عدیدة تؤثر

 .ي وتسبب أعراض الحساسیة واضطراب الجھاز الھضم

ت التى تضاف الى ملح الطعام إلنتاج ما یسمى بملح البارود والذى یستخدم والنیترا أمالح النیتریت- 6

  .ویمكن أن تكون مركبات ضارة بالصحة ) البسطرمة(تصنیع منتجات اللحوم  في

بالنسبة لإلنسان اذا جاوزت الحد  ھذه المواد فضًال عن أنھا مثبطة لنمو األحیاء الدقیقة فإنھا سامة كذلك

بعض  فيفإن التسبب  - منذ الطفولة  -طویلة  لمدة ن المواد الحافظة تؤخذونظرا أل المسموح بھ،

  . التقلیل من المواد الغذائیة المحفوظة قدر االمكان األمراض أمر شدید االحتمال لذا من الضرورى

  :الكیمیائیةشروط استعمال المواد 
یمیائیة كمضاف غذائي فإنھ مادة ك قبل الشروع في إستخدام، في بریطانیا ومعظم دول العالم المتطور

  :االتيالقانون والتي یمكن تلخیصھا في  من المفروض أن تتخذ اإلحتیاجات كافة التي یفرضھا

   . تفاعلھا مع جسم الحیوان واإلنسان تم دراسة المادة الكیمیائیة من ناحیة تركیبھا الكیمیائي وطرقت - 1
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على جسم اإلنسان ، وقد تستغرق  یر ھذه المادةتجرى العدید والعدید من االختبارات حول مدى تأث - 2

  .ھذه الخطوة سنوات عدة 

تقوم بدراسة كل ما یتعلق بھذه  بعد أن تنجح ھذه المادة في إختبارات السالمة تحول إلى لجنة أعلى - 3

إختبارات حول تأثیر ھذه المادة على جسم  المادة ، سواءاكان من الناحیة النظریة أم ما تم إجراؤه من

  .إلنسانا

 جدااإلنسان أو أن تأثیرھا محدود  بعد إقراراللجنة باإلجماع أن ھذه المادة لیست بذات تأثیر على - 4

  .ترفع مذكرة بھذا الشأن لتقر  بأستخدامھا  فإنھا )على أساس اإلستھالك الیومي لإلنسان(

وإن أقرت السوق األوربیة المتبع ،  ثم یتم إعطاء المادة الكیمیائیة الرقم التسلسلي بحسب التصنیف- 5

  . E الحرف علیھاكمضاف غذائي فإنھا تضیف  المشتركة بعد ذلك اعتماد ھذه المادة الكیمیائیة

  :خطورة المضافات الغذائیة

التأثیرات على بعض األشخاص تترواح  على الرغم من كل ھذه االحتیاطات فإن للمضافات الغذائیة بعض

دة من        إسھال او حمى او صداع   او  ؤما بین حساسیة مفرطة او تقی  ات متزای اول كمی ك نتیجة لتن ، وذل

  .الغذائیة  األغذیة المحتویة على بعض ھذه المضافات

  : وعموما فإن خطورة ھذه المواد على صحة المستھلك تتأثر بعاملین

وملزمة  مقدار تركیز المادة المضافة في الغذاء ، وقد وضعت منظمة الصحة العالمیة جداول ثابتة :األول

الممكن إستخدامھا من ھذه المضافات لنوعیات األغذیة المختلفة على أن ال  لكل الدول بالتراكیز األدنى

   . وجود ھذه المواد عن الحد المسموح بھ دولیاً  تزید نسب

وبمعدالت أعلى من المسموح بھ   الحد األقصى لتناول المادة المضافة ، في حالة تجاوزھذا الحد :الثاني

األضرار الصحیة ، وھذا یتوقف على مقدار ما یتناولھ  ھا تتراكم في الجسم اإلنساني وقد تحدث بعضفإن

   .مثل ھذه المواد الكیمیائیة المستھلك من أغذیة محتویة على
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  اسئلة الفصل الثامن                            

  اشرح مزایا االغذیة بالتشعیع  ؟ -  1س

  تشعیع  ؟عدد انواع الحفظ بال -2س

  المضافة على االحیاء المجھریة في الغذاء  ؟ الكیمیائیةما تاثیر المواد  - 3س

  ؟  الكیمیائیةعدد شروط استعمال المواد - 4س

  اشرح خطورة المضافات الغذائیة  ؟ -  5س
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  الفصل االول

  روف إنتاجھتعریف الحلیب وظ
  

  
  :الھدف العام 

  
یھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب اھمیة الحلیب والعوامل المؤثرة على انتاجھ وعلى 

  .صناعة االلبان واھمیتھا
  
  

  :االھداف التفصیلیة 
  : یليیتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا الفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة ما 

  
  .الحلیب وأھمیتھ الغذائیة  - 

  .صناعة االلبان وأھمیتھا االقتصادیة  - 

  .العوامل المؤثرة على إنتاج الحلیب  - 

  

  
  : التعلیمیةالوسائل 

  
  .وأفالم  CDعرض صور توضیحیة وعرض
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  الفصل االول
  تعریف الحلیب وظروف إنتاجھ                         

  
  

  :الحلیب واھمیتھ الغذائیة
ني الطازج الناث الحیوانات اللبونة السلیمة خالل المدةبین خمسة ایام بعد یعرف الحلیب بأنھ االفراز اللب

ویفرز الحلیب عادة بعد الوالدة مباشرة على شكل لبأ . الوالدة وخمسة عشر یوما قبل الوالدة التالیة 

 ویتغیر تركیبھ بعد حوالي ثالثة ایام او اكثر ، حسب نوع الحیوان ، والحلیب السائل ابیض اللون غیر

شفاف لھ طعم حلو خفیف یحتوي على جمیع المواد الضروریة لنمو جسم الحیوان الصغیر وكمیة 

الحلیب التي تفرز من قبل بعض الحیوانات  ذات الثدي تقتصر على حاجة صغیرھا من الغذاء حتى یبلغ 

زیدكمیة اشده ویبدأ بنفسھ في الحصول على قوتھ ولكن في كثیر من ھذه الحیوانات كالبقر والجاموس ت

ماتدره من الحلیب عن حاجة الصغیر ،لذا استغل االنسان ھذه الزیادة من الحلیب الخام لنفسھ واالستفادة 

  .منھ سواء أكان للشرب ام بتحویلھ الى منتجات اخرى 

  .واذا ذكرت كلمة الحلیب لوحدھا دون تمییز نوع الحیوان المنتج منھ فأنھا تعني حلیب بقر 

یعطینا انطباعا سریعًا بأن الحلیب  وانات اللبونة على الحلیب فقط وبعد والدتھاان اعتماد صغار الحی

یجب ان یكون مادة غذائیة كاملة اال ان الحقیقة لیست كذلك فالحلیب لیس مادة غذائیة كاملة من جمیع 

 الطفل الرضیع ، وان تكون الھیموكلوبین من الحدید اقل مما یحتاجھا الوجوه فھو یحتوي على نسبة

لذلك فأن الطفل یعتمد في تكوین الھیموكلوبین على ماخزنھ في كبده من غذاء  یحتاج الى توفیر الحدید ،

بینما في حیوانات اخرى كالخنزیر التي الیحصل فیھا مثل ھذا االختزان ،نجد ان ، امھ عندما كان جنینا 

ص الحدید في الحلیب، والى الخنزیر الرضیع  یبدا مبكرا بالتفتیش والتغذیة على الجذور لتعویض نق

الالزم لبناء العظام ) D(جانب ھذا النقص فان حلیب اغلب الحیوانات لیس فیھ مایكفي من فیتامین 

واالسنان وعند عدم توافره یحصل الكساح اال ان ضوء الشمس المباشر على جلد الحیوان الصغیر 

ھذه  وعلى الرغم من) D(ن الى فیتامی) (Dehydrocholestrolیعوض ھذا النقص بتحویل مادة 

االنسان  وھذا ما یجعل. لوحده فان الحلیب الكامل یعد اكمل غذاء اذا قورن مع اي غذاء اخر النواقص

  .اقدم العصور یؤھل الحیوانات الستخالص حلیبھا لغذائھ  منذ

ادة الحلیب ذات فھذه الحیوانات تحول  مادة علفیة واطئة القیمة الغذائیة فیما اذا تناولھا االنسان الى م

  .القیمة الغذائیة العالیة 
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ال تتوقف على احتوائھ على مختلف المواد الغذائیة فحسب انما النھ یوفر  ان اھمیة الحلیب الغذائیة

  .حاجات االنسان الغذائیة بصورة متوازنة 

لدھن یوجد الذي توجد فیھ مركبات الحلیب غیر الذائبة ،فا أیزید من ھذه القیمة الغذائیة الشكل المجز

اما البروتین فھو اشد تجزئة حیث یوجد .على ھیئة مستحلب فھو مجزأ الى كریات دھنیة غایة في الدقة 

على ھیئة غرویة لذلك فان وصول العصارة الھضمیة الى جمیع ھذه االجزاء یصبح في غایة السھولة 

  .رة ذائبة في الحلیب زیادة في ذلك فان الكربوھیدرات واغلب المعادن وبقیة المواد موجودة بصو

الحلیب مصدرًا ممتازًا للكالسیوم والفسفور الالزمین لبناء العظام واالسنان لجمیع مراحل العمر  یعد

  وبصفة خاصة الرضع واالطفال الصغار

الضروري لالبصار وسالمة قرنیة العین ) A(ان الحلیب الكامل والقشطة والزبد مصادر جیدة لفیتامین 

ان الحلیب المنزوع الدھن یفتقر الى ھذا الفیتامین كما ان  ايزة الجسم والبشرة ، والنمو وسالمة اجھ

  .الحلیب مصدر جید للبروتین الحیواني الكامل 

یزودنا بنسبة عالیة من احتیاجات الجسم الیومیة من  )لتر 0، 25نحو(ان تناول كوبا من الحلیب 

  :البروتین والفیتامینات والمعادن كاالتي 

  .یاجات الجسم الیومیة من البروتین  من اح  %  17

 .من الكالسیوم  %   39

 .من الفوسفور  %  33

  .   Bوفیتامین  Dمن فیتامین    %   25

ویظھرالحلیب باللون االبیض نظرا الحتوائھ على مادة الكازین وھي بروتین الحلیب الغني 

دھون البیضاء على بعض انواع ال) القشطة(ویحتوي كریم الحلیب  بالكالسیوم ولونھا ابیض

خالي الدسم یساعد على التنحیف وانقاص الووجودھا یجعل الحلیب اكثر بیاضا ، لذا نجد ان الحلیب 

  .الوزن 

اكتشف الباحثون مؤخرا ان شرب الحلیب قد یساعد في مقاومة االصابات وااللتھابات  وقد

  واالمراض الخطیرة االخرى الفیروسیة

یك ھو احد انواع الدھون الموجودة في حلیب االبقارالذي یحسن وتفید االكتشافات ان حامض اللینؤلی

كما ان ھذا الحامض یقلل ،نشاط الجھاز المناعي في الجسم ممایجعلھ عالجا قویا مضادا لالمراض 

كمیة الدھن في الدم والمخزنة في الجسم مما یكسبھ قدرة على مقاومة االمراض القاتلة الرئیسة 

  .كامراض القلب  والبدانة
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  :اللبأ او السرسوب 
واالخیر یختلف في تركیبھ اختالفا بینا ، البنیة في االیام االولى من مدة الحلب باللبأ  یعرف افراز الغدد

  .عن تركیب الحلیب الطبیعي 

یتمیز اللبأ برائحة قویة ممیزة ، كما ان لھ مذاقًا مرًا نسبیا وھو ذو لون اصفر مائل الى االحمرار ویحتوي 

ان اللبأ یحتوي على نسبة اعلى من مكونات . من بروتینات كلوبیولین المناعة  ى كمیات كبیرة نسبیاعل

وحامض البانتوثنك وكذلك  مقارنة بالحلیب الطبیعي فیما عدا سكر الالكتوز والبوتاسیوم الحلیب كافة

 %. 13-12عي من بینما في الحلیب الطبی% 27اذ تصل نسبة المواد الصلبة الكلیة فیھ الى . الماء

  :صناعة االلبان
م ومراحل ت         ام عملھ ي مھ ك الختالفھم ف م  علىیختلف الناس في طریقة تعریفھم لصناعة االلبان وذل مھ

ف         . وغیرھا من االسباب االخرى  ف عن التعری ادیین یختل ل االشخاص الع والتعریف الذي یعطى من قب

ذه الصناعة     ي ھ ر ا . الذي یعطى من قبل المتخصصین ف ي         غی د یف امل ق اء تعریف ش ھ من المكن اعط ن

یة        ل االساس ة بالعوام رة والمعرف ى الخب د عل ي تعتم ة الت ان بالمھن ناعة االلب رف ص ث تع الغرض حی ب

ة صحیة           ات واعداده لالستھالك بحال ایمكن من النفق ل م ف باق والعلوم التي لھا عالقة بانتاج حلیب نظی

دد        ات متع ى شكل منتج ائل او عل ب س ل  على شكل حلی ا ة یقب ة       علیھ ى القیم ع المحافظة عل المستھلك م

  .الغذائیة 

ة          ذ بدای ة من ة والشعائر الدینی لقد عرف الحلیب كمادة غذائیة اساسیة وكمادة تستعمل لالغراض الطبی

اال ان مھنة االلبان اخذت تتطور بتطور المدنیة وزیادة عدد السكان في مختلف المناطق نتیجة  . التاریخ 

  .لمھنة بتقدم العلوم واالختراعات لتاثر ھذه ا

  :وقد مرت مھنة االلبان منذ بدایتھا حتى الوقت الحاضر بثالث مراحل رئیسة وھي 

ار     - 1 ام او االبق المرحلة العائلیة وتشمل المرحلة التي كان الفردخاللھا یعتمد على وجود عدد من االغن

بمقایضة ھذا الحلیب بمواد غذائیة اخرى مع  او الماعز تجھزه بما تحتویھ من الحلیب ، وھوبدوره یقوم

  .اولئك الذین لم تتوافر لدیھم الحیوانات النتاج ھذه المادة الغذائیة 

د  - 2 ابلیین واالشوریین           أالمرحلة الثانیة وتب ارة الب ل حض ة مث ارات القدیم ة بظھور الحض ذه المرحل ھ

ض   والمصریین القدماء وفي ھذه المرحلة ظھر بعض االفراد وھم ال ي بع رعاة الذین اصبحوا معروفین ف

ة         ذه المرحل اعدت ھ د س دھن والجبن وق ل ال المناطق بانتاج الحلیب واستخراج بعض المنتوجات منھ مث

ل                ذه المعام ى اصحاب ھ اة ال ل الرع ب من قب ث یؤخذ الحلی ل الصغیرة حی ا یسمى بالمعام على وجود م

بة معین   ذ نس اء اخ ب لق ن الحلی تقة م ات مش داد منتوج ا الع دن . ة منھ ض الم رت بع د ظھ ا وق كم

ت        ي كان اطق الت ى المن ھ ال ب ومنتجات المشھورةخالل ھذه المدة حیث اھتم اھل ھذه المدن بتسویق الحلی

  . تفتقرالیھا
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ام      - 3 دا حوالي ع ة  وتب ي          1800المرحلة الثالث ا والت ي اورب ل البسیطة ف ض المعام ث ظھرت بع م حی

ل     اخذت تشجع انتاج الحلیب وھیأت بع ظ مث ة للحف واد قابل ض االدوات البسیطة لتصنیع الحلیب وانتاج م

ام     . الجبن  راع المجھر وتحسینھ ع ي    1683ولقد ساعدت العلوم الحدیثة مثل اخت اث  باستور الت م وابح

ام   ب ع ترة الحلی یطة لبس ة بس اد طریق ى ایج یم   1857ادت ال ق التعق ال طرائ راز وادخ راع الف م اخت م ث

ھ      وطرائق تقدیر الدھ لت الی ا وص ى م اعد عل ن وتحسین طرائق المواصالت ووسائل التبرید ، كل ذلك س

  .ھذه المھنة في الوقت الحاضر 

  :االھمیة االقتصادیة لاللبان 
ة        ا الغذائی ك الھمیتھ ا وذل تغناء عنھ ن االس ي الیمك ة الت واد الغذائی ن الم ھ م ب ومنتجات د الحلی یع

ان بصور  . واالقتصادیة  ة         وتمتازصناعة االلب واحي الزراعی ي الن وافرة ف د ال تكون مت زات ق ة بمی ة عام

واد    ى م ة ال ة االھمی ة القلیل ات الزراعی ن المنتوج ر م ل كثی ى تحوی ة عل ذه المھن اعد ھ رى ، اذ تس االخ

ى مورد            . غذائیة بنفقات قلیلة  ة والحصول عل دي العامل ى استغالل االی اعد عل ة تس ذه المھن ا وان ھ كم

اج   . من الناس الذین یشتغلون في الزراعة  یومي مستمر یفضلھ كثیر وتعد االبقار المصدر الرئیسي النت

واتج        ر من الن ل الكثی ى تحوی درتھا عل الحلیب وھي من احسن الحیوانات من الناحیة االقتصادیة وذلك لق

لح لالستھالك           ي التص ائش الت ت والبرسیم والحش ل الج ة مث واد العلفی العرضیة للصناعات الغذائیة والم

كریات   ا الح والس دھن واالم روتین وال ل الب ة مث ر الرئیس ى العناص وي عل ة تحت ادة غذائی ى م ري ال لبش

ي یحصل   . والفیتامینات   ا ان الواردات الت ادل           علیھ ا یع وان تكون م ة الحی ة تربی ة ومھن ذه المھن من ھ

  . من مھنة الزراعة في مختلف دول العالم  علیھامن الواردات التي یحصل % 50

  

  :مل المؤثرة على إنتاج الحلیب ومواصفاتھالعوا

  : ساللة الحیوان -أوال
ھي مجموعة من الصفات والتراكیب الوراثیة التي تدخل في تكوین الحیوان وتلعب دورًا كبیرًا في تحدید 

  .كمیة اإلنتاج ونوعیتھ

احیانا من بعض حیث تعد االبقار الحیوانات االساسیة النتاج الحلیب في اكثر مناطق العالم ویستفاد 

  .الحیوانات االخرى مثل الجاموس واالغنام اما الجمال فتنتج كمیات محدودة من الحلیب 

بصورة عامة یمكن التعرف على الحیوانات المعتمدة النتاج الحلیب وصفاتھا االنتاجیة وقابلیتھا وذلك 

  .عن طریق تقسیمھا الى قسمین  
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  :ـ الحیوانات العراقیة1

  . )45(ا في الشكل كم: أـ الجاموس 

ھو من اھم الحیوانات المعتمدة النتاج الحلیب في العراق ویعد المصدر الرئیسي للحلیب في المنطقة 

ان اغلب الجاموس العراقي یمتاز بلونھ االسود وضخامة . الجنوبیة وفي جزء من المنطقة الوسطى 

االنتخاب والتحسین  علیھوریة  واجري جسمھ وقابلیتھ االنتاجیة فیما اذا قدمت لھ المواد العلفیة الضر

ستة لترات وان مدة اعطاء الحلیب  عنان معدل ماتنتجھ الجاموسة من الحلیب یومیا الیزید . الوراثي  

  .أشھر  6 - 5تمتد بین  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجاموس) 45(شكل 

  

  . )46(الشكل : االغنام والماعز   -ب

من االغنام منتشرة في مناطق  اون ونصف الملیون راسیوجد في العراق ما الیقل عن اثني عشرملی

مختلفة ففي المنطقة الشمالیة یكون االعتماد على االغنام والماعز النتاج كمیات من الحلیب المعد النتاج 

  .الجبن في الربیع وانتاج الدھن خالل فصل الصیف  

وتعد . أشھر فقط  3ـ  2تتراوح بین  ان معدل انتاج االغنام من الحلیب الیزید عن لترین یومیا خالل فترة

  .االغنام العواسیة من اھم االغنام المستعملة باالضافة الى االغنام الكردیة والعرابیة 
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  االغنام والماغز العراقیة) 46(شكل 

  

  . )47(كما في الشكل : االبقار العراقیة - ج 

وبي          ة وھي الجن ار العراقی واع من االبق د      توجد خمسة ان یط ویع رادي والخل والرستاكي والشرابي والك

الرستاكي من اكثر االنواع انتشارا ومن احسنھا من حیث وجود الصفات الوراثیة التي تساعد على جعلھ 

  .حیوانا اقتصادیا من ناحیة االنتاج فیما اذا  تم انتخابھ وتحسینھ وراثیا 

ین        ا ب راوح م ة یت ار العراقی د عن سبعة         8 - 6ان معدل االنتاج من االبق رة  التزی ا خالل فت رات یومی لت

  .اشھر والتي یمكن زیادتھا في حالة تحسین التغذیة والتحسین الوراثي 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  أبقارعراقیة) 47(شكل 
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  :الحیوانات االجنبیة  - 3

  . )48(كما في الشكل  

یب بالنسبة الى الحل تعد االبقار المصدر الرئیسي النتاج الحلیب في مختلف مناطق العالم وتقسم ابقار

  :اصلھا الى قسمین 

  . وھي االبقار التي انحدرت من اصل شرقي مثل ابقارالبراھما :ـ االبقار الشرقیة او االسیویة  1

وھي االبقار التي جاءت من اصل اوربي ومن اھمھا الفریزیان الذي یبلغ معدل  :ـ االبقار الغربیة 2

٪ دھن وقد ثبت نجاح تربیة ھذا 3.5ا ویحتوي على حوالي لتر سنوی 4000ي انتاجھ من الحلیب حوال

النوع في العراق  وان الجیل المضرب والناتج من تزاوج االبقار العراقیة بذكور من الفریزیان لھ قابلیة 

  .على مقاومة الظروف وانتاج اكبر كمیة ممكنة من الحلیب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  أبقار أجنبیة) 48(شكل 

  

    : یئیة والصحیةالعوامل الب -ا یثان 

یعطي ذلك  عنفإنھ یعجز ، من المعروف انھ مھما امتلك الحیوان من صفات وراثیة جیدة لالنتاج العالي

االنتاج الذي تؤھلھ لھ ھذه الصفات ما لم یتمكن من الحصول على حاجتھ من عوامل بیئیة كثیرة 

٪  40اما العامل الوراثي فیمثل حوالي ٪ من القدرة االنتاجیة  60ألن العامل البیئي یمثل حوالي ، ومھمة

  : فقط  ومن اھم ھذه العوامل 
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  : الغذاء الجید والمتزن في النوع والكم - 1

فتوافراألعالف الخضروالحبوب،  العملیة اإلنتاجیة تلعب تغذیة الحیوانات اللبونة دورًا ھامًا وأساسیًا في 

مدى اإلستفادة من المراعي الطبیعیة والمحافظة توافر المیاه، نوعیة التربة الزراعیة، : یعتمد على

توفیر العلف المحتوي على المواد  علیھاوبالتالي، یتوقف . ومدى تطور الصناعة العلفیة علیھا

أما . لحفظ حیاتھا بصورة صحیة والحصول على منتجات حیوانیة سلیمة بكمیات وافرةكافة الضروریة 

أن تكون ذات تركیبات مختلفة تبعًا لنوع البقرة وعمرھا والبیئة ما یختص بالعالئق الغذائیة للبقر، فیجب 

  .ویمكن حساب اإلحتیاجات الغذائیة للبقر . التي تعیش فیھا

  :العمر المناسب  - 2

حیث تكون غدد الضرع والمسؤولة عن افراز الحلیب ، وھوالذي یتم عنده تلقیح البقرة للمرة االولى 

  . شھر عندالتلقیح االول  12-  11ویفضل ان الیقل العمر عن ناضجة تماما مع الجھاز التناسلي 

  :طول فترة جفاف البقرة - 3

وذلك باتباع ، من الضروري ان یبدأ بتجفیفھا ومنع حلبھا اعتبارًا من نھایة الشھر السابع من الحمل 

  . المرشد  تعلیماتطرائق سلیمة في عملیة التجفیف حسب 

  : لوالدة أو بعدھا مباشرة حدوث خلل ھرموني قبل عملیة ا - 4

حیث یالحظ ان بعض ، لذا یجب العمل على معالجة ھذه الحالة . یؤدي ذلك الى عدم حدوث ادرار الحلیب

االبقار التستطیع اإلدرار قبل الوالدة مباشرةویتم معالجة ذلك بمعرفة الطبیب البیطري المختص بحقنھا 

  .عادة نشاط افرازات الضرع مرة اخرى التي تساعد احیانا على ا) نیتوس سياوك(بمادة  

  :التھاب الضرع المرئي وغیر المرئي  - 5

  . )49(كما في الشكل 

لذا یجب العنایة ما امكن ذلك لمنع ، ویؤدي الى قلة انتاج الحلیب بصورة دائمة ، ویحدث بسبب التلوث 

ال مطھرات خاصة  وان حدوث التھاب الضرع بغسلھ بالماء والصابون قبل عملیة الحلب وبعدھا واستعم

تكون ارضیة الحظیرة جافة ما امكن ذلك ثم االھتمام عند استعمال جھاز الحلیب االلي بان یكون في حالة 

  .جیدة 
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  بقرة مصابة بإلتھاب الضرع المرئي) 45(شكل                                               

  

  : توقیت حلب البقرة - 6

دقائق وھي فترة إدرارھا  10بحیث التزید المدة عن . ،یتم حلب البقرة في اقل وقت ممكن  یراعى ان

  .الحلب  ویقل اإلدرار بعدھا تدریجیا في حالة إطالة مدة

  :ضرورة العنایة بصحة الحیوان - 7

رات الحش ،والتھاب الرحم واإلسھال الشدید  الدیدان المعویة) مثل الحمى بانواعھا(تؤدي بعض االمراض 

  .الخارجیة واالمراض الجلدیة الى شحة في اإلدرار 

  :االلتزام بالمواعید - 8

وان تكون في اوقاتھا المحددة یومیا ، والماء وكذلك مواعید الحلب  العلیقةیجب االلتزام بمواعید تقدیم 

  .لما لذلك من تأثیر جید على انتاج الحلیب 

  :تغییر الطقس - 9

قال الحیوان من مكان الخر یكون سببا في نقص إنتاج الحلیب وحتى لو كان وانت، تغییر الطقس الفجائي 

  .بصورة مؤقتة 

   :المسكن الصحي - 10

  . )50(كما في الشكل 

یجب ان یكون المسكن صحي و جید التھویة و واسعا بقدر كاف بحیث یخصص للبقرة الواحدة اكثر من 

  . الساحةا في ذلك المظلة وبم، متر مربع  20وقد یصل الى ، متر مربع كمعدل  15
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  حضائرأبقار نموذجیة صحیة ) 50(شكل 

  

  :ردیئة اإلنتاج الاستبعاد الحیوانات  - 11

وخاصة في القطیع الخاص ، ردیئة اإلنتاج الضرورة التخلص من الحیوانات ذات العیوب الخلقیة او 

ن السجالت الخاصة ــویمكن االفادة م، العالي ات ذات اإلدرارـواالبقاء على الحیوان، بإنتاج  الحلیب 

  . بالتناسل واإلنتاج 

  :وقایة الضرع بمضاد حیوي خاص  - 12

بمعرفة الطبیب )  d .cمست تیوب ( في مدة الجفاف ومن الیوم االول یحقن الضرع بمضاد حیوي 

الوقت وتظھر وذلك لمنع حدوث اصابة الضرع في فترة الجفاف حیث تكثر اإلصابة بھذا ‘ البیطري 

  .وتكون عادة صعبة العالج ، اعراضھا عند الوالدة 

  : االھتمام بنظافة البقر - 13

إن عدم اإلھتمام بنظافة البقر یؤدي إلى تدني إنتاج الحلیب وإلى تلوثھ مما یسبب الضرر للمزارع 

  :  التالیةلذلك یجب على المزارع في ھذا الشأن اتباع الخطوات ا. وللمستھلك

  .وإزالتھالمتساقط ویتم یومیًا مع اإلنتباه إلى الوبر : لبقرتنظیف ا  -

  ).في أوائل الربیع، وفي أوائل الخریف(یجب قص شعر األبقار مرتین خالل العام : قص الشعر  -

   إن قص الشعر الطویل من الضرع ومؤخرة األرجل ومؤخرة الحرقوبین، یكون حسب الحاجة منعًا   -

 .یبلتجمع األوساخ وتلوث الحل    
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 :العوامل التكنولوجیة -ثالثا 
وھي استخدام الوسائل التقنیة التي تؤمن سالمة العمل وزیادة اإلنتاج الصحي، ومن ضمنھا الحالبة 

  :اآللیة التي جاءت تطویرًا للِحالبة الیدویة وحیث لكٍل منھما طریقة صحیحة یجب اتباعھا كاآلتي

  :الحلب الیدوي   - أ

ب وال تزال تستخدم في الكثیر من المناطق الریفیة حیث یقوم الفالح ھي طریقة تقلیدیة قدیمة للحل

  .وزوجتھ وأوالدھما بھذه العملیة 

  : الخطوات الصحیحة التي یجب أن یقوم بھا الحالب أثناء الِحالبة الیدویة 

  .ارتداء مالبس خاصة  -

  .غسل الیدین بالماء والصابون وتقلیم األظافر باستمرار -

  . كغ حلیب یومي 1كغ مركز لكل  2\1بقرة التي یود حالبتھا بمعدل وضع العلف المركز لل -

  .غسل وتنظیف الضرع بالماء الفاتر وقماش نظیف -

  .تجفیف الضرع بواسطة قماش نظیف وعمل المساج والتدلیك الالزمین للتحنین -

  .ربط ذیل البقرة بفخذھا لكي ال تحركھ أثناء الِحالبة -

  .خذ عینات منھ للتأكد من سالمتھفحص الحلیب قبل الِحالبة عن طریق أ -

أن یجلس الحالب على كرسي خاص واضعًا سطل الحلیب النظیف بین رجلیھ ویمسك بشكل صحیح  -

الحلمتین األمامیتین لیبدأ الحلب بھما أوًال، ثم ینتقل إلى الحلمتین الخلفیتین، ثم یعود لألمامیتین 

  . یفرغ الضرع  وھكذا دوالیك حتى

  . دقائق) 10- 8( الحلب الیدوي عن ال یجب أن تزید مدة  -

  .تنظیف الحلمات بعد اإلنتھاء من عملیة الحالبة -

  : یجب أن یتم تنظیف وتعقیم أواني الحلیب حسب الخطوات اآلتیة

  .تنظف أواني الحلیب أوًال بالماء البارد  -

  .بعدھا یتم تنظیف األواني بالسائل المنظف وفرشاة ناعمة من الداخل والخارج -

  .اني ثانیة بالماء الفاتر ثم تعقیمھا بواسطة المطھِّر مع الماءتنظیف األو -

  .تنظیف أخیر بالماء البارد إلزالة آثار المعقم وتخزن بوضع مقلوب دون غطاء -

  .یفرَّغ الحلیب في األواني المخصصة للنقل أو التبرید بعد تصفیتھ جیدا للتخلص من الشوائب
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  : الحلب المیكانیكي -ب

  :الحلب المیكانیكي إنتشارًا كبیرًا في السنوات األخیرة وتقسم إلى قسمینإنتشرت طریقة 

  ).بقرات حلوب 10- 5(الصغیرة  المزارععلى مستوى  :حالبات فردیة -

بقرة وتكون مجھزة  100-50وتنتشر في المزارع الكبیرة وطاقة ھذه الحالبات  :الحالبات الكبیرة -

  . ًا ریثما یتم نقلھ بصھاریج مبردة إلى معامل األلبانبأوعیة تبرید حدیثة للحفاظ على الحلیب طازج

  : يمیزات الحلب المیكانیك

  .اختصار الوقت الالزم للحلب -

  .توفیر في الید العاملة -

زیادة كمیة الحلیب عبر اختصار الوقت ألن طول فترة الحلب الیدوي تجھد البقرة وتقلل من مفعول  -

  .تناعھا عن إعطاء جزء من حلیبھامما یؤدي إلى ام علیھاھورمون األوكسیتوسین 

إنتاج حلیب نظیف ألن الحلیب ینساب مباشرة من الضرع إلى وعاء اإلستقبال أو إلى الخزان دون  -

  . أن تمسھ ید أو یتعرض للجو الخارجي

  :كي الحلب المیكانی ءمساوى
  .إن إھمال تنظیف وتعقیم الحالبة اآللیة یؤدي إلى تلوث الحلیب

  .لبقرة متناسقة وبحجم مناسب للحالبة اآللیةیجب أن تكون حلمات ا

    : كیفیة تحضیر األبقار للِحالبة

  . البةحالمركزة اإلنتاجیة في المرحلة األولى لتحضیرھا لل العلیقةإعطاء البقرة  -

  . البةحغسل الضرع بالماء الفاتر وتجفیفھ مباشرة بغیة تحنین البقرة وتھیئتھا لل -

وذلك بأخذه مرتین إلى ثالث مرات من كل ربع من أرباع الضرع نضح الحلیب باستعمال قدح النضح  -

إلزالة األقذار الموجودة في قناة الحلمة والحلیب المخزن بھا من جھة، والختبار الحلیب ما إذا كان 

  . طبیعیا أم ال

یقوم الحالب المتمرس بالِحالبة اآللیة بتدلیك الضرع من األعلى إلى األسفل للحصول على كامل  -

     . ب في الضرعالحلی
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یجب توفیر خزانات خاصة ذات سعات مختلفة لجمع الحلیب الطازج مباشرة من الحالبات لحفظ الحلیب 

  .مئویة 3-2ساعة على درجة حرارة  24لمدة 

  

  :نقل الحلیب الخام
إلى مراكز جمع الحلیب في المناطق التي تربى فیھا  ومساءایتم نقلھ بواسطة صھاریج مبردة صباحًا  

بقار بشكل مكثف حیث یجري إختبار الحمولة البكتیریة الضارة للحلیب،واختبار نسبة الدسم األ

وبعد ذلك یتم نقل الحلیب مباشرة إلى معامل األلبان فیتم فرزه وتصنیعھ وفق المواصفات . والحموضة

                   .المطلوبة
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  اسئلة الفصل االول 
  

  : یلي عرف ما -1س

  الحلیب ؟ - 1

  ؟ أاللب - 2

  صناعة االلبان ؟ - 3

  عدد المراحل الرئیسة التي مرت بھا مھنة صناعة االلبان  ؟ -2س

  اذكر انواع الحیوانات المعتمدة النتاج الحلیب ؟ -3س

  اذكر خمسًا من العوامل البیئیة والصحیة التي تؤثر على القدرة االنتاجیة للحلیب ؟ -4س
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  الفصل الثاني
  مكونات الحلیب االساسیة

  
  

  :الھدف العام 
        
  .یھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب المكونات االساسیة للحلیب     
  
  :االھداف التفصیلیة  

  
  :یتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا الفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة 

  
  .المكونات االساسیة للحلیب  - 

  . الماء - 

  . المواد الدھنیة - 

  . المواد البروتینیة - 

  . سكر الحلیب - 

  .أمالح الحلیب ومعادنھ  - 

  . الفیتامینات - 

  . االنزیمات والصبغات - 

  
  :میة یعلالوسائل الت 

  
  .وأفالم   CDعرض صور توضیحیة وعرض  
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  الفصل الثاني
  

  مكونات الحلیب وأھمیتھا الغذائیة
  

  
ونات نفسھا ، اال ان ھذه المكونات تختلف بنسبھا من حلیب الى اخر تحتوي انواع الحلیب كلھا على المك

  .وقد قام بعض الباحثین بدراسات على تركیب الحلیب النواع مختلفة من الحیوانات اللبونة 

  

معدل التركیب االجمالي لحلیب بعض انواع اللبائن والذي یستعمل كغذاء ) 6رقم (یبین الجدول التالي 

  .لالنسان 

  

  
  مع تباین نوع الحیوان ضمن عوامل  تباین تركیب الحلیب( % ) الحلیب  مكوناتیشیر ھذا الجدول الى تباین ) 6(جدول رقم 

  
 

  
ل  ن العوام د م این بالعدی ب یتب ب الحلی وع   ان تركی ة وان لن ل البیئی ى العوام افة ال ة اض یولوجیة والوراثی الفس

ب         ب الحلی ي تركی این الحاصل ف ى التب ًا عل اثیرًا ملموس وان ت الي   ، الحی م(والجدول الت ب   )  7رق ا تركی ین لن یب

  .الحلیب لثالثة انواع من االبقار 

  

  

  
  

المواد الصلبة  الرماد الالكتوز البروتین الدھن لماءا النوع
 الالدھنیة

المواد الصلبة 
 الكلیة

  12.57 8.82 0.21 6.98 1.63 3.75 87.43 االنسان
 

 12.80 9.10 0.70 4.9 3.5 3.7 87.20 االبقار

 13.00 8.75 0.86 4.27 3.52 4.25 87 الماعز

 19.29 11.39 0.90 4.81 5,23 7.90 80.71 االغنام

 17.40 9.70 0.75 4.93 4.10 7.7 83.60 الجاموس العراقي

 13.39 7.01 0.70 3.26 2.98 5.38 87.6 الجمل
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  المواد الصلبة الكلیة  المواد الالدھنیة  الرماد  الالكتوز  البروتین  الدھن  الماء  النوع

  14.65  9.60  0.74  4.96  3.90  5.05  85.35  الجرنسي

  14.53  9.48  0.70  5.00  3.78  5.05  85.47  الجرسي

  13.03  9.00  0.68  4.81  3.51  4.03  86.97  االیرشایر

  
  البقارلحلیب ثالثة انواع من ا) ٪ ( معدل التركیب االجمالي ) 7(جدول رقم                               

  
  

ب     ي النس این ف ن التب ر ع ض النظ ة بغ واع كاف ا لالن ة تقریب وز ثابت كر الالكت بة س دول ان نس ر الج یظھ

ى اخر             وع ال را من ن ر كثی اد التتغی ا ان نسبة الرم رى ایض ا ن وان نسبة  ، المئویة للمركبات االخرى كم

  .الدھن في الحلیب ھي اكثر المكونات تغیرًا

  

  :تركیب الحلیب 
  : یلية یتركب الحلیب مما بصورة عام

  . الماء: اوال  

  . نیالمواد الصلبة وتقسم الى قسمین رئیس: ثانیا 

  .مواد صلبة دھنیة وتوجد بحالة مستحلبة مع الماء  -أ 

  : مواد صلبة غیر دھنیة وھذه تشمل -ب 

ة    - 1 واد البروتینی كریة    - 2الم واد الس وز (الم الح    - 3)  الالكت ا  - 4االم بغات   - 5ت  الفیتامین الص

  .العضویة واالنزیمات 

روي    كل غ ة بش واد البروتینی م الم د معظ ام وتوج ان ت ة ذوب الح بحال ب االم كریات واغل د الس ث توج حی

    .عالق

  : الماء –اوال 
ار حوالي     ، لنوعیة الحلیب   تبعاللماء تختلف النسبة المئویة   ب االبق ي حلی % 87اذ تبلغ نسبة الماء ف

د عد  ا          وللماء فوائ لبة وتوازنھ واد الص ار الم ام ووسط النتش ذیب ع ا كم دة اھمھ اثیرًا    . ی اء ت ا ان للم كم

ھ بالنسبة       الكیمیائیةیة منھا وئكبیرا على التغیرات كلھا الفیزیا ى اھمیت افة ال ب اض التي تطرا على الحلی

  .لالحیاء المجھریة ونشاطاتھا 

  



136 
 

  :المواد الصلبة  -ثانیا 

 : lipidsالمواد الدھنیة  -أ
ات          ة حبیب ي توجد بحال ة الت ادة الدھنی ض        fat globulesوتشمل الم ب فضًال عن بع ي الحلی ة ف عالق

دھون الفسفوریة          اءالمواد الدھنیة االخرى التي تكون جز  دعى ال ات وت ذه الحبیب من الغالف المحیط بھ

phospholipids ذلك السیتروالت ــوكsterols مثل الكولیسترول Cholesrterol  لف نسبةوتخت 

ار     ، باختالف نوع الحیوان والبیئة والحالة الصحیة للحیوان  المواد الدھنیة  ب االبق ي حلی اال ان نسبھا ف

ى حوالي         ، ٪  5 .0 - 3.5قد تتراوح ما بین  ذه النسبة ال ع ھ د ترتف اموس فق ب الج ٪  8 -7اما  في حلی

ب         ي الحلی ابحة ف ة س ات دقیق ة حبیب ى ھیئ غ  ، ویوجد الدھن عل ات حوالي      ویبل ذه الحبیب دل قطر ھ  3مع

ایكرون  اوي (م ایكرون یس ر 1000/  1الم ن الملمیت والي   ) م ات ح ذه الحبیب غ عددھ  12)10×  3(ویبل

  .حبیبة في السنتمتر المكعب الواحد من الحلیب 

غ حوالي          دا اذ تبل رة ج ة الموجودة فكبی ات الدھنی ذه الحبیب ي السم      900اما المساحة السطحیة لھ سم ف

  .احد من الحلیب الو

اثیر       ي الجسم اذ ان ت اص ف ان وجود الدھن على ھذه الصورة لھ فائدة كبیرة في عملیة الھضم واالمتص

ة المعرضة              ادة الغذائی ا زاد سطح الم از الھضمي یكون سطحیا وكلم ذاء داخل الجھ ى الغ االنزیمات عل

الطعمة واسرعھاھضما وامتصاصا الحلیب من احسن ا لالنزیمات الھاضمة كان التفاعل اسرع ولذلك یعد

 .وتمثیال 

فكلما كانت الحبیبات الدھنیة كبیرة كانت ، ولحجم الحبیبات الدھنیة في الحلیب اھمیة كبرى في الصناعة 

ا مناسبًا                ذي یحتویھ ب ال ان الحلی ا صغرت ك ب  وكلم رز الحلی ة ف ذلك عملی د سھلة وك عملیة صنع الزب

  .لصناعة الجبن 

ر عل   ب البق وي حلی وع      یحت رىمن ن بغة اخ اروتین وص م الك رف باس ة تع بغة ملون ى ص

وھذه ھي الصبغ التي تكسب حلیب البقر والزبد المصنوع منھ اللون االصفر     xanthopHylالزانثوفیل

  .وتنعدم ھذه الصبغ في حلیب الجاموس 

ق       ذي یطل ي ال ھ الدھن عبارة عن استرات الكحول الثالث ر ع   )واالستر (الكلیسرول   علی ا یعب ة  ھن ن طبیع

ا اط الكیمی رع   ئياالرتب ة لض ا االفرازی ي الخالی ة ف ة المتكون وامض الدھنی رول والح ة  الكلیس ین جزیئ ب

  .الحیوان 

ك   Butricودھن الحلیب عبارة عن استرات الحماض دھنیة كثیرة منھا البیوتیرك   Caprylicوالكابرل

ك  ھ الو   Capricوالكاربی دھون بان ة ال ن بقی ب ع ن الحلی ف دھ امض   ویختل ى ح وي عل ذي یحت د ال حی

ة القصیرة الس   وي    لالبیوتیرك كما انھ یحتوي على عدد كبیر من الحوامض الدھنی ایرة ویحت لة والمتط س

ر المشبعة      ة غی ى       دھن الحلیب على عدد الباس بھ من الحوامض الدھنی ا عل از باحتوائھ ي تمت وھي الت
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ر      دھون غی ذه ال از  ھ اربون وتمت ین ذرات الك ة ب ر مزدوج دة   اواص ة لالكس ا عرض بعة بانھ المش

ض          ات بع د وجود ایون ة االكسدة  بسھولة عن باالوكسجین الجوي عند االواصر المزدوجة وتحدث عملی

ب     oxidationوتدعى ھذه الظاھرة بالتاكسد . المعادن الثقیلة مثل النحاس  وھي التي تسبب ظھور حلی

دھ  دھن        . ن ذو نكھٍة غیر مرغوب فیھا وفي منتجاتھ المحتویة على ال ل ال تج عن تحل ھ ین زنخ فان ا الت ام

ى      دھون ال ة لل ات المحلل ة واالنزیم ود الرطوب د وج ذا عن ل ھ ث یتحل تریة حی رة االس ك االص ك بتفك وذل

ذه     دعى ھ رول وت ة والكلیس وامض الدھنی ي الح لیة وھ ات االص  hydrolytic rancidityالمكون

لة بانھ    ا     وتتصف الحوامض الدھنیة الحرة والقصیرة السلس ر مرغوب فیھ اھرة    . ا غی ذه الظ وتظھر ھ

  .بسرعة في الزبد المخزون بدرجات حراریة مرتفعة خارج الثالجات 

ویعدالحلیب من احسن المستحلبات الطبیعیة ثباتا حیث تساعد البروتینات الموجودة على سطح الحبیبات 

ا       دھن من التجمع ویبقیھ ات ال ب    الدھنیة على حفظ المستحلب وذلك بمنع حبیب ي الحلی ومن  . منتشرة ف

واھر الم ات     أالظ ع الحبیب ى تجم ؤدي ال ة ی ة معین ة حراری ي  درج ة ف دة طویل ب لم رك الحلی ة  ان ت لوف

یس     .  الدھنیة فوق سطح الحلیب  ة التجن ى استعمال عملی ولمنع ھذه الظاھرة فقد لجات معامل االلبان ال

homogenization   غ ة وتص ات الدھنی ة الحبیب ل تجزئ ك الج ا وذل ون   ، یر حجمھ ة یك ذه الحال ي ھ وف

وتعد عملیة التجنیس مھمة لبعض الصناعات ، احتمال انفصال الحبیبات الدھنیة فوق سطح الحلیب قلیًال

  .كصناعة الحلیب المكثف والمثلجات والحلیب المعقم 

د  عن ضعف    یعد دھن الحلیب غنیا بالطاقة الالزمة لفعالیات الجسم المختلفة اذ یحتوي الدھن على مایزی

ة   وم   ، الطاقة الموجودة في مكونات المواد الغذائیة االخرى مثل المواد السكریة والمواد البروتینی ا یق كم

  .العصبي وانسجة المخ الحلیب بتجھیز الجسم بالحوامض الدھنیة الضروریة لتكوین الجھاز 

  
  : .S.N.Fالمواد الصلبة غیر الدھنیة   -ب
  
  : Milk Proteinـ المواد البروتینیة  1

اص     ب بشكل خ ي الحلی ة      ،تعد البروتینات في االغذیة بشكل عام وف المصدر الرئیسي للحوامض االمینی

اة       ي الحی تمراریة ف و واالس رض النم ة لغ ة الحی ا الخلی ي تحتاجھ ة  . الت ن الناحی ةوم رف  الكیمیائی تع

ب وذات اوزان ج      دة التركی ة معق واد نایتروجینی ى     البروتینات بانھا عبارة عن م وي عل ة تحت ة عالی زیئی

ین      راوح ب ب تت ت وبنس ٪   55 - 50عناصرالكاربون  والھایدروجین والنایتروجین واالوكسجین والكبری

ة         4 -وصفر  ، ٪  23 -20، ٪  18- 12، ٪  8 - 6، واد البروتینی ون الم والي وتتك ى الت ا عل ل منھ ٪ لك

رتبط م   ة واحدة      بصورة عامة من عدد كبیر من الحوامض االمینیة التي ت ة جزیئ بعض مكون ع بعضھا ال

وتعد الحوامض االمینیة المواد االساسیة لبناء انسجة الجسیمة البروتینیة ویتمكن الجسم . من البروتین 

ة   وامض االمینی ذه الح ن ھ م م وین قس تمكن   . من تك ي الی ة  الت وامض االمینی ن الح دد م اك ع ولكن ھن
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د ان یحصل       ذا الب ا ل ا الجسم من تكوینھ الحوامض       م  علیھ ات ب ذه المركب ة وتسمى ھ ة المتناول ن االغذی

  .االمینیة االساسیة 

ة االساسیة           ع الحوامض االمینی ى جمی ھ عل ازة الحتوائ ة الممت واد البروتینی ویعد بروتین الحلیب من الم

دم     ا لع ا ناقص اتي بروتین روتین النب د الب ین یع ي ح ل ف البروتین الكام مى ب ذا یس م ل ا الجس ي یحتاجھ الت

ى ا          احت ب ال اء الحلی اء باعط ذا ینصح االطب ا الجسم ل ي یتطلبھ ة الت ذین ل وائھ على كل الحوامض االمینی

ة      واد النباتی ى الم ا عل وي        . تعتمدون في غذائھم اعتمادا كلی ات تحت ض البروتین ان بع ك ف وفضًال عن ذل

اس و     د والنح ل الحدی رى مث ر اخ ى عناص وي عل ادرة تحت االت ن ي ح فور وف ر الفوس ى عنص ك عل الزن

  . وبنسب معینة 

 :وتوجد البروتینات في الحلیب على نوعین رئیسیین وھما
  . caseinالكازینات   - 1 

  . whey proteinبروتینات الشرش   - 2 

 . lactoalbuminالالكتوالبومین   -أ     

  .lactoglobulin الالكتوكلوبیولین  -ب     

  :كازینات الحلیب  -1 
ات البروتین   د الكازین ن        تع ر م ون اكث ث تك ب حی ي الحلی ة ف ات    80ات الرئیس وع المركب ن مجم ٪ م

ھ  ة فی یمات     . البروتینی دعى بالجس یمات ت دة داخل جس ات معق ى شكل مركب ات عل ذه البروتین د ھ وتتواج

  .الكازینیة 

ب           ات الحلی ة مركب لھ او ترسیبھ عن بقی ان الكازین الموجود في الحلیب یكون  بشكل غروي یمكن فص

  :رق عدة اھمھا بواسطة ط

   : تأثیر الحامض -1

امض              أثیر ح ك بت ب سواءأكان ذل ى حد مناس ب ال ي الحلی ت الحموضة ف ازین اذا ارتفع حیث یترسب الك

وز (الالكتیك الذي یتكون في الحلیب نتیجة لتحول سكر الحلیب  افة     ) الالكت ا او باض ل البكتری دریجیا بفع ت

  .الكالسیوم وترسیب الكازین بصورة نقیة  حامض حیث تؤدي ھذه الحوامض الى تكوین امالح

  :  renin) انزیم الرنین(تأثیر المنفحة  -2

ة للعجل  الرضیع      دة الرابع زیم       ) المنفحة (اذا اضیفت خالصة المع ان االن رنین ف زیم ال ى ان ة عل المحتوی

ة       ة او القابل ذوبان وان  یؤثر على الكازینات وھذه تتخثر وتترسب بوجود احد امالح الكالسیوم المتأین لل

  : ما یحدث للحلیب عند اضافة المنفحة ھو االتي
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  وقت                                                  حرارة                                          
  المتخثرةلسیوم باراكازینات الكا  باراكازینات الكالسیوم                             منفحة+ كازینات الكالسیوم  
  )الجبن االبیض(  دقیقة        30              أو أكثر            غیر متخثرةمؤیة   30 )                  في الحلیب( 

  
  

  

  :تأثیر الحرارة -3

والي        غ ح ة تبل امض المتكون بة الح ت نس اذا كان ب ف ي الحلی ة ف ب بالحموضة المتكون ازین الحلی أثر ك یت

ان 0.55 ر ف خین      ٪ او اكث ى تس ة ال اء نفسھ دون الحاج بن  من تلق ب یتج امض  . الحلی ان  الح ا اذا ك ام

د التسخین    )  0.5 - 0.3( المتكون قلیال  الف     ، فان الحلیب یتجبن عن ب ت ال ان الحلی دھا یق ) متقطع (عن

ا زادت         ة  اذ كلم ة المتكون دار الحموض ى مق ف عل ب تتوق دھا  الحلی بن عن ي یتج رارة الت ة  الح ودرج

  .وضة انخفضت درجة الحرارة الالزمة للتخثر الحم

  :الكیمیائیةتأثیرالكحول وبعض المواد  - 4

الكحول    ة ك ب        68یترسب كازین  الحلیب بمركبات مختلف ي الحلی وي ف التوازن الحی ة االخالل ب ي حال ٪ ف

ة  ة المتكون ور الحموض ة لتط وم . نتیج ات االمونی ام اوكبریت ح الطع ن مل زة م ل مرك افة محالی او  او اض

ودیوم    ات الص یوم او كبریت ات المغنیس واد  . كبریت ذه الم ةان ھ ازین    الكیمیائی ل الك ي فص تعمل ف ال تس

  .صناعیا  وانما للفحوصات المختبریة فقط مثل فحص التعكیر 

  :تأثیر استعمال الطرد المركزي الفائق السرعة - 5

یوم والف        ن الكالس ا م ع محتویاتھ ا م ات باكملھ یب الكازین ن ترس ك    یمك رى وذل الح االخ فات واالم وس

ي درجة حرارة          ة السرعة وف زي الفائق وة الطرد المرك ة    ،  م 37بتعریض الحلیب الى ق ذه الحال ي ھ وف

في الوسط دون ان تترسب وتقدر نسبتھ بحوالي  ) الكازین الذائب(تبقى نسبة من الكازین غیر الجسیمي 

  . ٪ من الكازین الكلي 20 - 5

ازین في صناع    ب اساسي في صناعة الجبن           یستعمل الك ى كمرك ث یستعمل بالدرجة االول رة حی ات كثی

وفي تثبیت بعض ، والمستحضرات الطبیة المقویة وصقل الورق وصناعة البالستیك واالزرار واالمشاط 

ة الصقة    ، المحالیل المستعملة لرش االشجار ضد الحشرات  ادة غروی كما یستعمل الكازین في صناعة م

ة      . واع الصابون لزیادة الرغوة وفي صناعة بعض ان واع اغذی ض ان ي بع وكذلك یدخل كمركب رئیسي ف

  .االطفال 
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  : whey proteinـ بروتینات الشرش 2
  
 lactoalbumin :  الكتوالبومین   -أ 

ان  . ٪ وال یتاثر بالحوامض او بانزیم الرنین 0.5یوجد بصورة ذائبة تقریبا بنسبة  وعند صناعة الجبن ف

ومین ی  رارة     االلب ى درجة ح ب ال خن الحلی م یس رش اذا ل بن مع الش ل عن الج ن   نفص ى م ة  80اعل درج

اما اذا استعملت حرارة اعلى من ذلك فان االلبومین یصبح غیر قابل للذوبان في الماء ویترسب . سلیزیة

ي                  ھ ف اظ ب وتج  والجل االحتف ل جبن الك ان مث واع االجب ض ان اھرة في صناعة بع ذه الظ ویستفاد من ھ

ازین   صن ع الك اعة  انواع اخرى من االجبان یسخن الحلیب حتى درجة الغلیان فیتجبن االلبومین ویبقى م

  .ولكن الجبن الناتج یصبح ردئ النوعیة بعد اكمال عملیة النضج . في الجبنة المتكونة 

  : lactoglobulinالكتوكلوبیولین   -ب 

نزیم الرنین لذا فانھ بأ٪ وال یتاثر بالحوامض او 0.05یوجد بحالة ذائبة تقریبا وبنسبة قلیلة تبلغ حوالي 

الحرارة      یبھ ب ن ترس بن ویمك ناعة الج ة ص ي حال رش ف ادة الش ع م رج م دیم  . یخ ھ ع ھ ان ن خواص وم

ض     ي بع ف وف ي مخف ول ملح ي محل ذوب ف ھ ی ة ولكن ة المخفف وامض  المعدنی اء او الح ي الم ذوبان ف ال

  .القلویات المخففة 

ول  ـیب الكلوبی ن ترس ن       ویمك بع م ول مش ام او محل ح الطع ن مل ـبع م ول مش ـافة محل ات ین باض كبریت

  واد البروتینیةــواضافة الى الم .ن وااللبومین ــالكازی عــنكما ان تركیبھ وخواصھ تختلف  المغنیسیوم

ا        ة والیوری وامض االمینی ض الح ل بع ة مث ر بروتینی ة غی واد نتروجینی اك م ان ھن ا ف بق ذكرھ ي س الت

ا م وم       واالمونی ا یق ة  كم ة الحراری م بالطاق ز الجس ة بتجھی واد البروتینی وم الم ب وتق ي الحلی ودة ف وج

  .البروتین بتكوین انسجة الجسم المختلفة وتعویض الخالیا التالفة منھا 

 : lactose) الالكتوز(ـ سكر الحلیب  2
وز او    ق   یوجد في الحلیب نوع واحد من السكر ھو سكر الالكت ھ یطل ا سكر     علی دم    غالب ب نظرا لع الحلی

ان اخر   ھ           . وجوده في الطبییعة في مك د تحلل ذي یعطي عن ة وال ب ھو احد السكریات الثنائی وسكر الحلی

اطة  ات    بوس وامض او االنزیم ز  (الح زیم الالكتی د  ) ان ة واح د     ةجزیئ ة واح وز وجزیئ ن الكلوك ن  ةم م

رارة       ة الح ب درج ة حس كال مختلف ب باش ي الحلی وز ف د الالكت وز یوج ف   الكالكت و وخفی م حل ھ طع . ول

امض     ا ح رف ببكتری ي تع ة والت اء المجھری ن االحی ة م واع معین ل ان ك بفع امض الالكتی ى ح ول ال ویتح

ى   ر    0.55الالكتیك  وعندما یتكون الحامض بكمیة تزید عل ب او یتخث ازین یترس ان الك ویستفاد من   . ٪ ف

متخمرة مثل اللبن او عمل بعض انواع خاصیة تاثیر البكتریا على الحلیب في الصناعة كصناعة االلبان ال

  .الجبن او الزبد 
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ب (والجل مقارنة حالوة سكر الحلیب بالمواد السكریة الباقیة فاننا لو اعتبرنا حالوة   ٪ 100) سكر القص

والي   ون ح وز تك الوة الالكت ان ح ي     ، ٪16ف ك بغل ب وذل رش الحلی ن ش وز م كر الالكت ل س ن فص ویمك

ت ھواء     . لوبیولین حیث یتم فصلھما بالترشیح الشرش لیتجبن االلبومین والك ائل المتبقي تح ویغلي الس

وز           ورات الالكت ھ بل ل من ده تنفص د تبری رش وعن ي الش كر ف ز الس ادة تركی اء وزی ر الم رغ لتبخی . مف

طناعي     ب االص ي الحلی بتھ ف ادة نس ك بزی ال وذل ة االطف ناعة اغذی ي ص ة ف واق معروف ھ اس وز ل والالكت

ا        . م الالمساواتھ بحلیب  ا وسھولة تعاطیھ ول لتسھیل تخزینھ ة الشدیدة المفع ا  . ویستعمل في االدوی كم

  . ویستعمل في ادویة االطفال ویقوم الالكتوز بتجھیز الجسم بالطاقة الحراریة

  :ـ امالح الحلیب ومعادنھ 3
ب مصدرا   وین ال           ا مھم  یعد الحلی ي تك دخل ف ا ت ث انھ ر العضویة الضروریة للجسم حی واد غی ل  للم ھیك

العظمي وتنظیم الضغط االزموزي في الدم وتساعد بعض المواد المعدنیة على تنشیط االنزیمات  في الدم  

ة         ب مختلف ي الحلی الح ف مة  واالم ارات الھاض روري للعص ة ض ر المعدنی ض العناص ود بع ا ان وج كم

  . فة الى السترات فبعضھا في حالة غرویة كالفسفور  والكالسیوم عند ارتباطھا بكازینات الحلیب اضا

ة              ھ عالی رن درجة حرارت ي ف م یحرق ف ب ث اد یجفف الحلی ى شكل  رم وللحصول على امالح الحلیب عل

ن  ( ر م ث ت) م 500اكث واد        تحی ى  الم وز وتبق دھن والالكت البروتین وال ویة ك واد العض ع الم ل جمی حل

ذه  . اسیوم او الفوسفور   المعدنیة فقط بصورة اكاسید مثل اوكسید الكالسیوم او الصودیوم او البوت    وبھ

ل     ة مث بة عالی ة بنس ر معین دت عناص اد  وج ى الرم ت عل ي اجری ة الت ل المختلف ة للتحالی ة ونتیج الطریق

ت      یوم والكبری بة     ، الصودیوم والكالسیوم  والبوتاسیوم والمغنیس د وجدت بنس رى فق ا العناصر االخ ام

ود وم     اس والی ز والنح ك والمنغنی د والزن ل الحدی ئیلة مث ودیوم   ض ور والص ود الكل روف ان وج ن المع

ة      م المختلف ات الجس روري لفعالی یوم ض امض        . والبوتاس كل ح ى ش دة عل ي المع ورین ف د الكل ویوج

  .الھیدروكلوریك الضروري لجعل المعدة حامضیة التفاعل 

  یبوالحل .اما عناصر الصودیوم والبوتاسیوم فتقوم بتنظیم الضغط االزموزي داخل الخالیا وفي الدم 

ى امالح الكالسیوم     غني باالمالح المعدنیة الضروریة لبناء الھیكل العظمي اذ وجد ان الحلیب یحتوي عل

ى   )كالسیوم  ( 2والفسفور بنسبة  ام         ،) فوسفور  ( 1ال وین العظ ان لتك ذاء االنس ى لغ وھي النسبة المثل

ر      .  وتصلبھا  غ اكث د تبل ب ق ي الحلی اد     لقد ظھر ان نسبة فوسفات الكالسیوم ف ات الرم . من نصف مكون

اعة نظرا لشدة         ي دور الرض ال ف از لالطف لھذا یعد الحلیب مصدرا غنیا لھذین العنصرین وھو غذاء ممت

  .حاجة االطفال الى ھذه العناصر المعدنیة 

د     ى عنصر الحدی وبین        . المعروف ان الحلیب یفتقر ال وین صبغة الھیموكل ي تك م ف د عنصر مھ ، والحدی

غ حوالي   ، ة وفي جسمھ كمیة كافیة من مادة الھیموكلوبین ویولد الطفل عاد وھذه الكمیة عند الوالدة تبل
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الغ     ي دم الشخص الب اویة         . ضعف الكمیة الموجودة ف ذه النسبة وتصبح مس بط ھ ة شھور تھ د ثالث وبع

  .للنسبة العادیة وبذلك یبدا الطفل باستعمال الحدید المخزون في الكبد 

ة الت ة المخزون ذه الكمی عة ھ ن بض ر م ي اكث دھا كف ھور وبع ن   ش د م ل بالحدی م الطف زود جس ب ان ی یج

وھذه الظاھرة منتشرة بین  االطفال الذین تمتد مدة  .مصادر اخرى غیر الحلیب واال حصلت حالة فقر دم 

  .رضاعتھم الى عام اوعامین دون اعطائھم اغذیة اخرى غنیة بالحدید 

في الغدة الدرقیة وان نقص  نمون الثایروكسین الذي یتكواما عنصر الیود فھو ضروري جدا لتكوین ھر

د    ذه الغ ي ھ ة جد        ةھذا العنصر یسبب تضخما ف ب قلیل ي الحلی ود الموجودة ف ة الی التكفي لسد    اوان كمی

  لذا یجب توفیره للذین یعتمدون على الحلیب كغذاء رئیسي لھم  ،حاجة الشخص الیومیة من ھذا العنصر

لذا فان نقص ھذا   ،یدخل في تركیب الخالیا الجنسیة وان نقصھ قد یسبب العقم اما عنصر المنغنیز فانھ 

ول   ن الحص م ویمك ر مھ ب غی ي الحلی ر ف ھالعنص ة   علی ض االغذی وب وبع ل الحب رى مث ادر اخ ن مص م

  . االخرى 

  : الفیتامینات - 4
ة    ة المتناول ي االغذی ن الجسم     وھي مركبات عضویة البد من توافرھا للجسم ولو بكمیة قلیلة ف دم تمك لع

ة            ة بصورة طبیعی ا الحیوی ام بواجباتھ ة من القی تمكن االنسجة المختلف ویوجد عدد   . من تصنیعھا كي ت

راض       ور ام بب ظھ ات یس ذه الفیتامین د ھ ص  اح ة وان نق ائف معین ل منھاوظ ات لك ن الفیتامین ر م كبی

ذه االمراض ع      . فسیولوجیة تظھر اعراضھا على الشخص  ى ھ ة عل یال  ادم الرؤی ومن االمثل ) العشو ( ل

  )D(حدوث نقص في فیتامین  عند) الكساح(وتقوس العظام وعدم تصلبھا ) A(نتیجة لنقص فیتامین  

  :ویمكن تقسیم جمیع الفیتامینات المعروفة الى قسمین رئیسیین ھما  

  .الفیتامینات الذائبة في الجزء المائي  -1

  .الفیتامینات الذائبة في الجزء الدھني  - 2

  : لفیتامینات الذائبة في الجزء المائيا
وفالفین    thaiaminمثل الثیامین ) B(أ ـ مجموعة فیتامین      niacinوالنیاسین    riboflavinوالرایب

ك   امض الفولی امین        folic acidوح ن فیت ة م ة قلیل ى كمی ب عل وي الحلی روف  ) B(ویحت المع

مع الشرش عند صناعة الجبن لذوبان ھذا الفیتامین ینفصل ھذا الفیتامین   ribo flavinبالرایبوفالفین 

ویفید ھذا الفیتامین في عملیة التنفس وتمثیل المواد البروتینیة والكربوھیدراتیة وان . في القسم المائي 

  . نقصھ یؤدي الى توقف النمو وھبوط الوزن 

امین  ا فیت امین )B(ام روف بالثی ب  thaiaminالمع ي الحلی ة ف ات قلیل د بكمی ذا . فیوج ائف ھ ن وظ وم

از الھضمي           ي الجھ ل ف ي الھضم والتمثی ى تشجیع عملیت ذا     ، الفیتامین العمل عل ص ھ د وجد  ان نق وق
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ري        ى حدوث مرض البربی ؤدي ال امین ی اء       beriberi الفیت ف االنسجة العصبیة وارتخ ز بتل ذي یتمی ال

  .عضالت الجسم وضعف القلب 

كونات الغذائیة في الجسم اما نقصھ فیؤدي الى ظھور حكة في تمثیل الم niacinویفید فیتامین النیاسین 

  .جلدیة

ل          ) C(ب ـ فیتامین   اثر بفع ھ یت ا ان الغ كم وھو قلیل الوجود في الحلیب والیكفي لسد حاجة الشخص الب

ذلك     ال وك ھ لالطف المعامالت الحراریة مثل الغلیان والتعقیم ویمكن االستعاضة عنھ باعطاء عصیر الفواك

  .الخضر اللون بالنسبة للكبار  اواتالخضربتناول 

ى وجھ الخصوص خالل فصل          ام وعل زالت الصدریة والزك ویعطي ھذا الفیتامین المناعة للجسم ضد الن

ا    ادة مناعتھ ة وزی جة المخاطی ب االنس وم بترطی ھ یق تاء اذ ان ى  . الش امین عل ذا الفیت ود ھ اعد وج ویس

ة     ون الالزم راء الل وبین الحم اء         تكوین صبغة الھیموغل ع انح ى جمی ل االوكسجین ال نفس ونق ة الت لعملی

  .الجسم وان نقص ھذا الفیتامین یسبب ظھور فقر الدم 

  :مجموعة الفیتامینات الذائبة في الدھن 
امین    ، فیتامینات ةوتشمل ھذه المجموعة اربع اروتین       ) A(ھي فیت ة البیتاك تج عن تحول جزیئ ذي ین ال

carotein  ß    ھ وھو یوج أن           الى جزیئتین من ذا ف دھني ل ي الجزء ال ًا ف ب ذائب ي الحلی ة ف ات قلیل د بكمی

وان       . تركیزه یزداد عند صناعة الزبد  ھ الحی ذي یتناول ذاء ال ة الغ ى نوعی وتتوقف كمیة ھذا الفیتامین عل

ي    امین ف الحلوب اذ تزداد كمیتھ في الحلیب عند اعطاء الحیوان اغذیة دھنیة مثل الكسبة ویفید ھذا الفیت

ي    نمو الخال ى العشو اللیل ادة ی ویمكن ز . یا الحدیثة وزیادة مقاومة الجسم لالمراض اما نقصھ فیؤدي ال

  .الورقیة مع الحلیب  الخضراواتكمیة ھذا الفیتامین في الغذاء بتناول دھن السمك و

فیعد ضروریًا لتكوین العظام وتصلبھا حیث ان وجوده یساعد على امتصاص عنصري  ) D(اما فیتامین  

  .یوم والفوسفور وبالتالي تمثیلھا في الجسم وتكلسھما الضروریان لتصلب العظام  الكالس

افة        . ان نقص ھذا الفیتامین یؤدي الى ظھور مرض الكساح  ى اض دول عل ض ال ي بع ادة ف وقد جرت الع

ال   ) A(كمیات كافیة من فیتامین   ًا االطف امین خصوص  الى الحلیب السائل المبستر نظرًا الھمیة ھذا الفیت

  .الذین یعتمدون على الحلیب غذاء لھم ولقلة ھذا الفیتامین في الحلیب االعتیادي 

امین          ) E(اما فیتامین  ى فیت ي الجسم والمحافظة عل دھون ف ع تأكسد ال من  ) Cو (Aفھو ضروري لمن

اء الجسم وان نقصھ    فانھ یعمل على تخثر الدم عند حدوث جرح )K(اما فیتامین  التاكسد   في احد اعض

  ) .     Kو E( والیعد الحلیب مصدرا مھما العطاء فیتامین .ي الى النزیف الدمويیؤد
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  : ـ االنزیمات والصبغات الموجودة في الحلیب 5

ي         ، یحتوي الحلیب على بعض االنزیمات المھمة  ایولوجي یتواجد ف اعد ب ارة عن عامل مس زیم عب واالن

طة الترشیح في غدد تكوین الحلیب والبعض االخر قد فبعضھا یصل الحلیب من الدم بواس، الخالیا الحیة 

  .تكونھ المیكروبات التي تصل الحلیب عن طریق التلوث 

ز   زیم الالیبی ب ان ي الحلی ودة ف ات الموج م االنزیم ن اھ زیم  lipase وم ة وان واد الدھنی ل الم ذي یحل ال

ي ا          ًا ف ة ایض ات المھم ل امالح الفوسفات ومن االنزیم ذي یحل زیم البیروكسیدیز    الفوسفاتیز ال ب ان لحلی

  .الذي یفرز في الحلیب نتیجة لنمو بعض انواع البكتریا  

اذ تفقد مفعولھا اثناء التسخین وقد استعملت ، وتتصف االنزیمات بصورة عامة بسرعة تاثرھا بالحرارة 

زی               ل المستھلك ویستعمل ان ھ من قب ب وسالمة تناول اءة بسترة الحلی ي الكشف عن كف اھرة ف م ھذه الظ

اذ وجد ان ھذا االنزیم یتاثر بالدرجات الحراریة  المستعملة في عملیة البسترة ، الفوسفاتیز لھذا الغرض 

  .وان وجود ھذا االنزیم یدل على ان الحلیب لم یبستر  او ان البسترة غیر كافیة 

اروتین        ا ك ب فھي صبغة البیت ي الحلی و  beta caroteneاما الصبغات الموجودة ف ا   ینفالفوالرایب ، ام

  .ل وھي توجد بصورة ذائبة بنسبة ضئیلة في حلیب البقریالصبغة االخرى فتعرف بالزانثوف

جین        اربون واالوكس ید الك اني اوكس ي ث ة وھ ازات الذائب ض الغ ب بع ي الحلی د ف ك یوج ن ذل ًال ع وفض

ا       ض الخالی ا توجد بع أ     والنایتروجین وھي موجودة بنسبة ضئیلة جدا كم ي ت یض الت ة الب تي من  الدموی

  . الغدد اللبنیة عند تكوین الحلي
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  اسئلة الفصل  الثاني 
  

 : 1س

  : ليی عرف ما-أ

  ؟االنزیم  - الفیتامینات   -الالكتوالبومین   -الكازینات  -البروتینات  - عملیة التجنیس 

  : یليعدد لما  - ب 

  اھم االنزیمات الموجودة في الحلیب  ؟ - 1

  ت الموجودة في الحلیب  ؟اھم الصبغا - 2

   : یليعلل ما-2س

والتي تسبب ظھور مذاق ونكھة غیر مرغوب فیھما في الحلیب  oxidationحدوث ظاھرة التأكسد  - 1

  ومنتجاتھ المحتویة على الدھن  ؟

  ظھور اللون االصفر في حلیب البقر والزبد المصنوع منھ   ؟ - 2

  ؟  حصول ظاھرة التزنخ في الحلیب ومنتجاتھ - 3

  یعد الحلیب أحسن المستحلبات الطبیعیة ثباتًا  ؟ - 4

  خروج الالكتوكلوبیولین مع مادة الشرش في حالة صناعة الجبن  ؟ - 5

  یسمى بروتین الحلیب بروتینًا كامًال  ؟ - 6

  یطلق على سكر الالكتوز سكر الحلیب   ؟ - 7

 ؟ D یتامین بسبب نقص ف) الكساح( حدوث مرض تقوس العظام وعدم تصلبھا - 8

  ـ وجود انزیم الفوسفوتیز یدل على ان الحلیب لم یبستر ؟ 9

  :االجابة بصح او خطأ مع تصحیح الخطأ ان وجد  : 3س

  .ـ كلما قلت الحموضة انخفضت درجة الحرارة الالزمة للتخثر  1

  .ـ یستعمل الكحول لفصل الكازین لغرض الفحوصات المختبریة  ولیس لفصلھ صناعیًا  2

  . رف البروتینات بانھا عبارة عن مواد نایتروجینیة بسیطة التركیب وذات اوزان جزیئیة واطئة ـ تع 3

  .ـ یوجد الالكتوكلوبیولین بحالة ذائبة وبنسبة عالیة  4

  .البروتینیة زیئة ـ تعد الحوامض الدھنیة المواد االساسیة لبناء انسجة الج 5

  .فوسفور  1كالسیوم ـ  2فور بنسبة ـ یحتوي الحلیب على امالح الكالسیوم والفوس 6

  .  Aنتیجة لنقص فیتامین  ) العشو(ـ یحدث مرض عدم الرؤیة لیًال  7

 )  .Kو  E(الحلیب مصدرًا مھما لفیتامین  یعد ـ ال 8
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  الفصل الثالث
  العوامل المؤثرة على تركیب الحلیب

  
  :الھدف العام 

  .لمؤثرة على تركیب الحلیبیھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب العوامل ا 
  
  :االھداف التفصیلیة  

  : یليیتوقع من الطالب بعد دراستھ ھذا الفصل ان یكون قادرًا وبجدارة على معرفة ما 
  

  .العوامل المؤثرة على تركیب الحلیب  - 

  . نوع الحیوان - 

  . وقت الحلب - 

  . التباین أثناء الحلبة الواحدة - 

  . التباین في ارباع الضرع االربعة - 

  . ة الحلبمرحل - 

  . تأثیر فصول السنة - 

  .  العلیقةتأثیر  - 

  .تأثیر درجة الحرارة    - 

  . تأثیر االمراض - 

  . عوامل أخرى - 

  :  التعلیمیةالوسائل  
  

  .وأفالم  CDعرض صور توضیحیة وعرض 
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  الفصل الثالث
  

  العوامل المؤثرة على تركیب الحلیب
  
  
  :نوع الحیوان - 1
ة فضًال      لیس الحلیب  بسلعة تجاریة متماث  ل الفسیولوجیة والوراثی لة ، فتركیبھ یتباین بعدید من العوام

ب والجدول       . عن العوامل البیئیة  ب الحلی ي تركی این الحاصل ف ان لنوع الحیوان تأثیر ملموس على التب

  . یبین لنا تركیب الحلیب النواع عدة من االبقار ) 2(رقم 

  :وقت الحلب - 2
ون          الیتأثر تركیب الحلیب كثیرًا   دما التك دھن فعن ا عدا نسبة ال ات فیم ابین الحلب بطول الفترة الزمنیة م

رة   الفترات الزمنیة بین الحلبات متساویة نرى ان أعلى نسبة من الدھن تكون في الحلیب المنتج بعد الفت

دھن       ض   . الزمنیة القصیرة ، اما كمیة الحلیب فأنھا قد تتغایر بصورة عكسیة مع نسبة ال د درس بع وق

ة         ال ى عالق ت عل ة كان لبة الالدھنی واد الص دھن والم راز ال أن سرعة اف ب ووجدوا ب اج الحلی احثین  انت ب

ًا في سرعة           12خطیة للفترات الزمنیة الى حد  ًا معنوی رة الحظوا انخفاض ذه الفت اوز ھ د تج ساعة  وعن

ات      20و 16افرازھذه المكونات وخاصة في فترات  ین الحلب ا ب اعة م ارت الدر  . س ا اش ى ان   كم ات ال اس

الحلبة المسائیة كانت أعلى بنسبة الدھن ونسبة البروتین وبالتالي نسبة المواد الصلبة الكلیة فضٍال عن   

  .كمیة الحلیب المنتج 

ھذا وقد وجد البعض بأن حلب االبقار اربع مرات في الیوم وعلى فترات زمنیة متساویة یؤدي الى زیادة 

  .في إنتاج الدھن والحلیب 

  این اثناء الحلبة الواحدةالتب - 3
ًا         ب الضرع حلب ب حل ا یتطل ب ، مم ة الحل تزداد نسبة الدھن في الحلیب بشكل الفت للنظر في اثناء عملی

  .كامال للحصول على أكبر نسبة من الدھن 

  :التباین من ارباع الضرع االربعة - 4
والتشریحیة   حیتین الفسلجیةتعدارباع الضرع الواحد وحدات انتاجیة مستقلة عن بعضھا البعض من النا

ة       ة معین ة انتاجی اع قابلی ن االرب ع م ل رب ث ان لك ة حی ة الوظیفی تقلة من الناحی د مس ا تع ا انھ د .  كم لق

ة              ایر بشكل ملموس من الناحی د یتغ ع للضرع ق دد االرب تج من الغ ب المن أن الحلی ات ب اوضحت الدراس

كبیرًا  على تركیب الحلیب فقد وجد بأن الحلب الدوري  ان لنظام الحلب لالرباع االربعة تأثیرًا. التركیبیة 
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ة        ي عملی ى ف اع االول ة ، فاالرب اع االربع ب االرب دھن لحلی ي نسبة ال تالف ف ى أخ ؤدي ال اع ی ذه االرب لھ

ى               وي عل ب تحت ة الحل رة في عملی اع االخی دھن في حین أن االرب ى نسبة من ال الحلب تحتوي على اعل

ائن     اما في. نسبة أقل من الدھن  حالة حلب االرباع االربعة بشكل مستقل وفي وقت واحد وبأستعمال مك

  .نرى أن نسبة الدھن في ھذه االرباع تكون متقاربة  حلب محورة

أن االختالف في نسبة الدھن قد یعزى الى بعض التأثیرات العضویة التي تعرض لھا ضرع الحیوان اثناء 

ؤ   د ت ي ق ب الت رة الحل ووخالل فت ور والنم یج   التط ة النس ي طبیع ي ف ي او دائم ر وقت داث تغی ى اح دي ال

  .االفرازي 

  :مرحلة الحلب  - 5
ًا عن     ًا بین یعرف أفراز الغدد اللبنیة في االیام االولى من فترة الحلب باللبأ وھذا یختلف في تركیبھ إختالف

  . تركیب الحلیب الطبیعي 

زة     ة وممی ون أصفر          وكما ذكرنا سابقًا بأن اللبأ یتمیز برائحة قوی رًا نسبیًا وھو ذول ًا م ھ طعم ا ان ل كم

ولین المناعة       ات كلوبی وي   .مائل الى االحمرار ویحتوي على كمیات كبیرة نسبیًا من بروتین أ یحت ان اللب

وز والبوتاسیوم    على نسب أعلى من مكونات الحلیب كافة  مقارنة بالحلیب الطبیعي فیما عدا سكر الالكت

  .وحامض البانتوثنك و الماء 

  :ـ تأثیر فصول السنة  6
ب     ب الحلی ى تركی ان لفصول السنة تأثیرًا ملحوظًا على تركیب الحلیب ، ومن أھم التغیرات التي تطرأ عل

ویعزى . ھي االنخفاض الكبیر في نسبة المواد الصلبة الكلیة والتي تتوزع بین الدھن والبروتین والرماد 

ة      سبب االنخفاض الى التغیر في درجة الحرارة و ي طبیع ر ف ًا تغی خاصة إرتفاعھا والذي یصحبھ إعتیادی

  .الكتوز في الحلیب تبقى ثابتة تقریبًا لوان نسبة سكر ا. الغذاء 

  :قة ومستوى التغذیة على تركیب الحلیب یعلـ تأثیر ال 7
وا   . لقد وجد بأن غذاء الحیوان یلعب دورًا مھمًا في تركیب الحلیب    اء الحی أن إعط ن ووجد بشكل عام ب

ى عدم         ؤدي ال وان ی ى الحی ى المحافظة عل من الغذاء  اكثر من إحتیاجاتھ لغرض انتاج الحلیب اضافة ال

ة ھو إحداث السمنة        . احداث اي تغیریذكر في تركیب الحلیب  ام من التغذی ذا النظ ان التأثیر الرئیسي لھ

ب    قل من إحتیاجاتھ فأنھا  تؤدي الى انخفبأفي الحیوان ، اما تغذیة الحیوان  اج الحلی ھ النت اض في قابلیت

  والذي قد یكون مصحوبًا بزیادة نسبیة في نسبة الدھن في الحلیب ، علمًا ان كمیة الدھن المنتجة التتأثر 

ي نسبة         اض ف دھن وانخف ادة نسبة ال ي زی ان عدم اعطاء االبقار كفایتھا من الغذاء بعد الوالدة یتسبب ف

ة ان لل   المواد الصلبة الالدھنیة وخاصة  نسبة ا ات المختلف ة  یعللبروتینات ، وبشكل عام وجد ت الدراس ق
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ى    وان عل ى        یعلوطبیعتھا تأثیرًا في تركیب الحلیب ، فتغذیة الحی ؤدي ال ة من االعالف الخضر ت ة خالی ق

  .٪ وبدون تغیر في كمیة االنتاج 0.5 بـانخفاض في نسبة الدھن تقدر 

  .ھا قد تتسبب في إنخفاض نسبي في نسبة البروتین أما  العالئق ذات نسبة البروتین المنخفضة فأن 

  :تأثیر درجة حرارة المحیط - 8
  ي تلك التي تتراوح بینــرارة المالئمة النتاج حلیب ثابت التركیب ھــد بأن افضل درجات الحـــلقد وج  

لیزیة 20-30 ة س ي درج ل االورب ن االص ات م روب الحیوان بة لض ة . ، بالنس راف بدرج وان اي إنح

ي               ال ى ف ب وحت ب الحلی ي تركی رة ف رات كبی ي احداث تغی ا یتسبب ف لبا او ایجاب ذا المدى س حرارة عن ھ

  .قابلیة االبقار االنتاجیة  

  : ـ تأثیر االمراض 9
تركیب الحلیب ، وأن االرباع  المصابة تنتج  وجد الباحثون بأن المراض إلتھاب الضرع تأثیرًا كبیرًا على

ى  رب ال ب اق ًا ذا تركی دم حلیب ب ال لبة   . تركی واد الص دھن والم بة ال نخفض نس ب ت ذا الحلی ل ھ ي مث وف

  . في حین ترتفع نسبة الكلور وكذلك نسبة بروتینات سیرم الحلیب ) سكر الحلیب والكازین(الالدھنیة 

  : ـ العوامل االخرى 10
  :ھنالك العدید من العوامل االخرى التي تؤثر على تركیب الحلیب ومنھا  

ال بالنسبة       یأن معدل نسبة الدھن في الحلیب  :رة عمر البق-أ  ذلك الح رة وك ر البق دم عم نخفض قلیال بتق

رة       . للمواد الصلبة الالدھنیة ولكن بشكل غیر ثابت  ر البق دم عم أثر نسبھا بتق ي تت وان اھم المكونات الت

  .ھما سكر الالكتوز والكازینات  

ة  -ب  روف الجوی ب   :الظ اج الحلی ة إنت نخفض قابلی ي   ت اض ف ذا االنخف ون ھ ة ویك نوات الجاف ي الس ف

ذا وأن المواسم       دھن  ھ ي نسبة ال االنتاج مصحوبًا بانخفاض في نسبة المواد الصلبة الالدھنیة وزیادة ف

  .الرطبة والتي تكثر فیھا االمطار تؤدي الى انخفاض في نسبة المواد الصلبة الكلیة 

ي        إن لھذه الدورة تأثیرًا ملمو :دورة الشبق  -ج  ص نسبي ف ي نق ب فھي تتسبب ف سًا على تركیب الحلی

ة          ي حال رة ف ون البق ى ك ات ال ذه االختالف انتاج الحلیب واختالف واضح في نسبة الدھن فیھ  ، وتعزى ھ

  .ھیجان عصبي في المدة ھذه

دة      :فترة الحمل  -د  ب م ك بتقری یمكن لھذا العامل ان یؤثر على تركیب الحلیب بصورة غیر مباشرة وذل

  .تاج الحلیب الالحقة والتي لھا تأثیر كبیر على تركیب الحلیب ان

ریض       :التریض - ـھ ى الت ب بأستجابتھا ال وان       ، تتمیز ابقار الحلی زداد استھالك الحی دة ی ذه الم ي ھ وف

  .للغذاء وتستمر االبقار بالحفاظ على مستوى االنتاج وكذلك زیادة نسبة الدھن في فترات الراحة 
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  فصل الثالثأسئلة ال
  

  ومستوى التغذیة على تركیب الحلیب  ؟  العلیقةإشرح تأثیر  : 1س 

  : إجب بصح أو خطأ مع تصحیح الخطأ ان وجد  : 2س 

  .تعد أرباع الضرع الواحد وحدات انتاجیة غیر مستقلة عن بعضھا البعض  -1      

  . ال یختلف اللبأ في تركیبھ عن تركیب الحلیب الطبیعي  -2      

  . ان لفصول السنة تأثیرًا ملحوظًا على تركیب الحلیب  -3      

  . ان المراض التھاب الضرع تأثیرًا كبیرًا على تركیب الحلیب  -4      

  : عرف ما یأتي  : 3س 

  .دورة الشبق  -1      

  . التریض -2      

  .فترة الحمل  -3      
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  الفصل الرابع
  یوكیمیائیة للحلیبالخواص الفیز

  
  

  : الھدف العام 
  

  .ة للحلیب ئییھدف ھذا الفصل الى تعریف الطالب الخواص الفیزیوكیمیا
  

  :االھداف التفصیلیة 
ة الخواص            ى معرف ادرًا وبجدارة عل ذا الفصل ان یكون ق د دراستھ ھ یتوقع من الطالب بع

  :الفیزیوكیمیاویة للحلیب والتي تشمل االتي 

  .الصفات الحسیة  - 

  .اللون  - 

  .تفاعل الحلیب  - 

  .یة لمكونات الحلیب ئالحالة الفیزیوكیمیا - 

  .درجة انجماد الحلیب  - 

  .درجة غلیان الحلیب  - 

  .الوزن النوعي للحلیب  - 

  .لزوجة الحلیب  - 

  .معامل انكسار الحلیب  - 

  
  :  التعلیمیةالوسائل 

  .وافالم  CDعرض صور توضیحیة وعرض 
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  الفصل الرابع
  

 للحلیب ةیئاالخواص الفیزوكیمی

یتناول ھذ الفصل دراسة عدد  من الخواص الطبیعیة المھمة للحلیب وان دراسة مثل ھذه الخواص تعد 

وحموضتھا تساعد كثیرا في  ةاساسا في المجاالت المختلفة لصناعة االلبان فمثال معرفة لزوجة الماد

  .محیط الخارجي وتتاثر ھذه الخواص بال. تصمیم مكائن التصنیع المالئمة لھذه المادة 

للحلیب ھي محصلة للصفات الطبیعیة لكل مكون من مكوناتھ على حده لذلك تتاثر  ةأن الصفات الطبیعی

ومن خالل ھذه الصفات یمكننا الكشف على  ،یة للحلیب بدرجة كبیرة بطبیعة تركیبھئصفة فیزیا ةأی

غش الحلیب بالماء كذلك  عرفةنوعیة الحلیب وجودتھ فقیاس درجة انجماد الحلیب من أفضل الطرائق لم

وان بعض ھذه الصفات قد تتغیر .  ةومعامل االنكسار في تقدیر المواد الصلب ةتساعد معرفة قیمة الكثاف

نتیجة للمعامالت التصنیعیة التي یتعرض لھا الحلیب أثناء تحویلھ الى منتوجات مختلفة حیث تتاثر 

  .یة ئزیایلفبعض مركباتھ وھذا التغیر سوف ینعكس على صفاتھ ا

  :     ةالصفات الحسی -الأو
الخمس للشخص السلیم أما  ةوھي الصفات التي یمكن تحدیدھا ومعرفتھا من خالل الحواس الحسی

الشخص القائم بھذه االختبارات فیجب ان یكون ذا خبرة ومعرفة ودرایة بھذه الصفات ویمكن اكتساب 

ائم بھذا الفحص یجب ان تتوافر فیھ بعض الخبرة من خالل الممارسة المستمرة في الفحص والق

عادة ھذه الفحوصات على منصة تسلم الحلیب وال تتطلب ھذه  ىالشروط كالصحة واالمانة وتجر

  .ومن ھذه الصفات  ةیئاو مواد كیمیا ةالفحوصات اجھزة معقد

  :المذاق والرائحة  - 1
  .حالوة ورائحة خاصھ ممیزة ان مذاق الحلیب الطازج بعد عملیة الحلب مباشرة یكون اقرب الى ال

ویعود المذاق .یفقد الحلیب رائحتھ ھذه بعد ساعات من عملیة الحلب او بعد تبریده او تفریغھ من الغازات

الموجود في الحلیب والذي یمتاز بقلة حالوتھ مقارنة بالسكریات  الحلو الخفیف الى سكر الالكتوز

یصبح مذاق الحلیب  ةكتیك بتاثیر االحیاء المجھریاالخرى وعندما یتحول سكر الالكتوز الى حامض الال

حامضیا وتظھر منھ انذاك رائحة حامض الالكتیك وان مذاق الحلیب ورائحتھ یتغیران باختالف انواع 
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 دورا كذلك تلعب تغذیة الحیوانفیھ وتعطي بعض انواع البكتریا رائحة نتنة للحلیب  ةالبكتریا الموجود

  ذاقـذات م وادــتحتوي على م علیقة ق ورائحة الحلیب فتغذیة الحیوان علىي التاثیر على مذاــف واضحا

والقرنابیط والثوم تؤدي الى ظھورمذاق ورائحة ھذه المواد في الحلیب  اللھانة غریب مثل اوراق

خصوصا أذا قدمت للحیوان قبل وقت الحلب بمدة قلیلة لذلك یجب ان ال تقدم ھذه االغذیة للحیوان اال بعد 

  . او قبل الحلب بمدة كافیة  الحلب

ومن المعروف عن الحلیب بانھ سریع التاثر برائحة الوسط او المكان الذي یوجد فیھ خصوصا مكان 

 ةرائحة غریبة لذلك یجب االھتمام بنظافة مكان الحلب ومعداتھ وخلوھا من ای ةالحلب فھو یلتقط ای

  .رائحة غیر مرغوب فیھا 

اق ورائحة الحلیب فالحیوان المصاب بمرض التھاب الضرع تكون ولصحة الحیوان دور كبیر في مذ

  .   نسبة أمالح الكلوریدات عالیھ في حلیبھ مما یسبب ظھورالمذاق المالح

  : اللون- 2
یترواح لون الحلیب بین االبیض المزرق الى االصفر الذھبي اعتمادأ على ساللة الحیوان ونوع الغذاء 

ویرجع اللون االبیض غیر الشفاف الى انعكاس الضوء بواسطة  .یھ ف ةالموجود ةوكمیة المواد الصلب

الدھن والكازین وكازینات الكالسیوم وفوسفات الكالسیوم الموجوده في الحلیب آما اللون االصفر فھو 

ناتج عن وجود صبغة الكاروتین التي تنتقل للحلیب من العلف االخضر اساسا وتتركز في الحبیبات 

ان نسبة الكاروتین التي یحتجزھا الجسم تتباین .على الذوبان في الدھن  ةالعالیلقابلیتھا  ةالدھنی

بینما یكون اللون افتح في ساللتي  ا غامقاصفراباختالف االفراد والسالالت فابقار الجیرسي تنتج حلیب 

والجزر  االیرشایر والھولستین كذلك تختلف االعالف في محتواھا من ھذه الصبغة فاالعالف الخضر

تكون غنیھ بمادة الكاروتین وتساعد على انتاج حلیب ذي لون آصفر غامق مقارنة باعالف اخرى مثل 

ان ھذه العالقة المتینة الموجودة بین طبیعة العلف ولون دھن الحلیب مسؤولة .الذره البیضاء والشوفان 

العلف االخضر یكون الموجود في لون الزبد المصنع ففي الربیع والصیف حیث یكثر  علىعن التباین الف

آما حلیب الجاموس فیبدو آبیض اللون .حافات اصفرالون الزبد آصفرًا ذھبیا بینما یكون لونھ في الشتاء 

  .في ھذا النوع من الحیوانات ) A(بسبب عدم توافر الكاروتین فیھ لتحولھ الى فیتامین أي 

  :ة لمكونات الحلیب ئیالفیزیاة الحال -ثانیا
الحلیب یحتوي على  فأنیة لذلك ئمیایونات عدة تتباین في خواصھا الطبیعیة والكیتكون الحلیب من مك

فالماء  الكیمیائیةوطبیعتھا  على كمیتھا وحجم دقائقھااعتمادا عدة لوجود ھذه المكونات  ةیئصور فیزیا

ون المكون الرئیسي یشكل وسطا النتشار بقیة المكونات ویسمى بالطور المستمرأما باقي المكونات فتك

والدھن  ةعلى حجم الجزیئات فیكون البروتین بحالة غروی اعتماداموجودة ومنتشرة على ثالث حاالت 

  .بحالة مستحلب أما االمالح والمعادن فتكون بھیئة محلول حقیقي 
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  :         تفاعل الحلیب  -ثالثا
ذه الحموض    ون حامضیا وھ ازج یك ب الط ن     ةان تفاعل الحلی تدل م ا یس امض كم ة وجود ح ت نتیج لیس

روتین وآمالح الفسفور           ل الب ب مث ي الحلی ات حامضیة التفاعل ف تعبیر حامض وانما بسبب وجود مركب

اوت درجة الحموض   . الحامضیة وامالح السترات وغیرھا  ع الواحد        ةوتتف راد القطی ب أف ین حلی ًا ب جزئی

ون        ةوكما تتاثر بالنسب أ یك ب اللب ب قاعدیا وحلی ون الحلی لمرحلة الحلب والتھاب الضرع وفي االخیر یك

ادي            ب االعتی ى من الحلی لبة بنسبة اعل واد ص ى م ھ عل ازج بسبب احتوائ . اكثر حموضة من الحلیب الط

ـ    6,6والمعدل    6,8الى   6,4وتتراوح حموضة الحلیب الطازج ما بین  ي     PHفي جھاز ال الموضح ف

ب  %   0,17 ---- 0,12وتقدر بالتسحیح ما بین ) 51(الشكل  مقدرة كحامض الكتیك  ویكون تآثیر الحلی

مس       اد الش ة عب ون ورق ب ل ول الحلی ث یح د حی ي ان واح یا ف ا وحامض مس قلوی اد الش ة عب ى ورق عل

ة الزرق      اء ویحول الورق ى زرق ي          الحمراء ال ب الت ي الحلی ات ف رة البروتین ك كث راء وسبب ذل ى حم اء ال

ة     امیع حامضیة وقاعدی ى الحامضیة           أيتحتوي على مج ب ال ل الحلی ة یمی وتیري وبصورة عام ھ آمف ان

  أكثر من القاعدیة 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لقیاس الحموضة  PHجھاز ) 51(شكل                                                    
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  :درجة انجماد الحلیب  - ارابع
ض                ى خف ؤدي ال ة ت واد ذائب اء م ا اضیفت للم وي وكلم اء ھي الصفر المئ اد  الم ان درجة حرارة  انجم

وز واالمالح         ھ كسكر الالكت ي مائ ة ف ة ذائب درجة انجماده دون الصفر والحتواء الحلیب على مواد مختلف

 ةم وتعّد ھذه الدرج 0,55 -قد قدرت ھذه الدرجة ب فان درجة انجماده تكون اقل من صفر مئوي بقلیل و

من أكثر صفات الحلیب ثباتا وتكاد التتغیر مھما كانت الظروف إن ھذه الحقیقة إستعملت لغرض التعرف  

ًا    ب مقترب على غش الحلیب بإضافة الماء وقد وجد إن إضافة الماء یؤدي إلى إرتفاع درجة إنجماد الحلی

لحلیب الطازج إذ ان ادرجة االنجماد من األھمیة بمكان بالنسبة للمراكز ذات  فان تقدیر علیھمن الصفر و

از یعرف    ةزیادة نسبة الحموض فیھ تخفض من درجة إنجماده ویستعمل لتحدید درجة إنجماد الحلیب جھ

  ) .52(الموضح بالشكل   CRYOSCOPباسم  كریوسكوب 

  

  

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  جھاز الكریوسكوب لقیاس درجة انجماد الماء      )  52(شكل رقم                                

  

  :درجة غلیان الحلیب  -خامسا
وكلما أضیف إلیھ مواد ذائبة إرتفعت درجة غلیان الماء  م 100من المعروف ان درجة غلیان الماء ھي  

ي     ومن ھذا نستنتج ان درجة غلیان الحلیب ھي اعلى من درجة غلیان الماء  ة ف واد ذائب ى م الحتوائھ عل

یرم وھ  ـ الس ض درج    ـ بب خف ي تس ھا الت ـ ي نفس ـ ة انجمــ راوح درج  ادهــ ـ وتت ین    ــ ب ب ان الحلی ة غلی

  .تحت الضغط الجوي االعتیادي درجة سلیزي  100.5 -100.17
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  :الوزن النوعي للحلیب -سادسا
 15,5(رجة حرارة معینة الوزن النوعي للحلیب ھو النسبة بین وزن حجم معین من الحلیب على د

الى وزن حجم مماثل لھ من الماء في درجة الحرارة نفسھا او بمعنى اخر كثافة الحلیب  )درجة سلیزي

مقسومة على كثافة الماء تحت الدرجة الحراریة نفسھا ویكون مجرد من الوحدات ویتغیر الوزن 

وزان النوعیة لمكوناتھ المختلفة والوزن النوعي للحلیب ھو حصیلة لال. النوعي بتغیر درجة الحرارة

وبحسب نسبھا  ومركبات الحلیب جمعھا ذات وزن نوعي اعلى من الماء بأستثناء الدھن فأن وزنھ 

النوعي اقل من الماء لذلك  فالوزن النوعي للحیب أعلى من الوزن النوعي للماءاي اكبر من واحد 

والوزن النوعي  .نخفاض وزنھ النوعيوكلما ازدادت كمیة الدھن في الحلیب كلما ادى ذلك الى ا

لذلك فان معرفة الوزن النوعي للحلیب  1.032ومعدلھ  1.035 -  1.029للحلیب البقري یتراوح بین  

أي كدلیل على اضافة الماء الیھ او عزل المواد . یساعد على معرفة كون الحلیب مغشوشا أم ال 

  .الدھنیة منھ او اضافة مواد اخرى 

  :اللزوجة -سابعا
ین       اك  الناشئ ب اس لالحتك ان ابسط تعریف للزوجة ھو مقاومة السوائل للسیالن اواالنسكاب وھو مقی

ى  . الجزیئات المختلفة للسائل اثناء سریانھ  والمعروف ان الحلیب اكثر لزوجة من الماء وذلك یرجع ال

ی         ، ما یحتویھ من مواد صلبة  ب المكثف وخل ة جدا في صناعة الحلی ات  واللزوجة صفة مھم ط المثلج

اء التصنیع    ي اثن ات خاصة     . حیث تحدد جودة ھذه المنتوجات بمقدار لزوجتھا ف اطة ماص اس بوس وتق

رات    قاط ك الزم الس ت ال اس الوق اطة قی ة او بوس ن الماص ائل م زول الس الزم لن ت ال اس الوق ث یق حی

ویز  وحدة قیاس الل. تحوي السائل المراد قیاس لزوجتھ ةمعدنیة او زجاجیة خالل اسطوان زوجة ھي الب

POISE ا ب م ة الحلی راوح لزوج ین  وتت ویز   2.5 --- 1.1ب نتي ب رارة (س ة ح ى درج ة  20عل درج

رات       ) سلیزیة ى التغی أثیرا عل ر ت دور االكث ات ال وتلعب بروتینات الحلیب وعلى وجھ الخصوص الكازین

أث   . التي تطرأ على لزوجة الحلیب  ي الت ل ف ب    ویعزى الى الالكتوز وللدھن دور اق ى لزوجة الحلی یر عل

إال انھ قد ثبت ان قطر حبیبات الدھن لھ تأثیر على لزوجة الحلیب  فالمعروف ان تجنیس الحلیب یؤدي 

ادة      . الى تفتیت حبیبات الدھن ویرفع من اللزوجة  ى زی ؤدي ھو االخر ال كما ان تجمع حبیبات الدھن ی

ة ا ت. اللزوج رارة ولكنھ ة الح اع درج ة بأرتف نخفض اللزوج رارة  وت ة ح ل درج دما تص ع عن ود فترتف ع

  . درجة سلیزي 80وتستمر باالرتفاع حتى درجة سلیزي  65الحلیب الى 
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    :معامل انكسار الحلیب -ثامنا 
ى اخر         ف اذا مرت حزمة ضوئیة من وسط ال اه الضوء سوف ینحرف       مختل ة نجد ان اتج ذا  ،بالكثاف ھ

ار الي     ل االنكس د معام ار یع ت          االنحراف یسمى باالنكس ائل تح ذلك الس زة ل ت الممی ائل نقي من الثواب س

ب لالستدالل   . ظروف معینة من درجة حرارة وطول موجة الضوء الساقط  ویستعمل معامل انكسار الحلی

اء   واد الموجودة              . على غشھ بالم ة الم ى طبیع ا عل ائل م ار خالل س ار الضوء الم ل انكس ویتوقف معام

ول         واالنكسار ا. المذابة بھ وتركیزھا و ي المحل ات الموجودة ف ار المركب ارة عن مجموعة انكس لكلي عب

واد              ار الم ل انكس ھ معام اف الی ذیب مض ار الم ل انكس ارة عن معام ب عب ار الحلی ولذلك فان معامل انكس

ب االخرى        ات الحلی ا مكون ھ ام الذائبة وتتوقف قیمتھ في الحلیب أساسا على كمیة الالكتوز الموجودة فی

ا ل كم ا قلی ى    فتأثیرھ یم ال ان والتعق ؤدي الغلی ا ی ب بینم ار للحلی ل االنكس ى معام ؤثر عل ترة ال ت ان البس

  . خفض قیمتھ بدرجة ملحوظة
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  أسئلة الفصل الرابع                            

  
  ما المقصود بالصفات الحسیة للحلیب ؟ -1س

  یة لمكونات الحلیب ؟ئما الحالة الفیزیا -2س

  ما العوامل المؤثرة على ابراز مذاق الحلیب ؟ -3س

  ما المركبات المسؤولة عن لون الحلیب ؟  -4س

  ؟ علیھما المقصود بالوزن النوعي للحلیب وما تاثیر مكونات الحلیب  -5س

  ي ؟ وما سبب ذلك ؟ئما المقصود بتفاعل الحلیب الكیمیا -6س

  م ؟   0,55 -لماذا یتجمد الحلیب بدرجة   -7س

  ا درجة حرارة  غلیان الحلیب ولماذا تختلف عن درجة غلیان الماء ؟ م -8س

  عرف اللزوجة ؟وما أھمیة دراسة اللزوجة في الحلیب ؟ -9س

  وما قیمتھ في الحلیب ؟ ما معامل االنكسار ؟ -10س

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


