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الاوىل  احملارضت -------------------------- اًغشائَة اًطياػاث مدادئ

 اًغشاء ومىوانث اًغشائَة اًطياػاث امهَة

ف اًغشائَة  اًطياػاث ثؼًص

اًغشاء  وثطيَع جتِزي يف ساػسث اًيت ب مه اًؼوامي



حسًست  ضياػة اوشاء يف املخحؼة وال ساًَة اًصئُسة اًغشائَة اًطياػاث اهواع

اًغشاء  مىوانث

املاء  :اوال

َسراث   :اثهَا اًىصتُو

الاحادًة  اًسىصايث 1 -

    

 

 :اًثيائَة  اًسىصايث 2 -

 :اًثالزَة اًسىصايث-  3

 :املخؼسدت اًسىصايث-  4

 

  اًربوثٌُاث :اثًثا

 



 

 

 اٌلحخِساث  :راتؼا

 Vitamins  اًفِخامِياث   :ذامسا

املؼسهَة   اًؼيارص :سادسا

ة   احلوامظ :ساتؼا  Organic acids اًؼضًو

ن   مواد :اثمٌا اًخلٍو

 الاىزمياث  :اتسؼا

اًيىِة   مواد :ػارشا

 الاهسست ومضاداث املؤهسست  املواد :غرش احس

 

 :اًغشاء 

مجموػة من املواد اًىميَائَة ميىن ثلس ميِا اىل ب جزاء مامتزةل من حِر اًطفاث وجشمي ُشٍ 

َسراث واًفِخامِياث :املواد   .اخل...اًربوثٌُاث ، اًاكرتُو



 

 :ػمل ال غشًة 

و اًؼمل اذلي ًسرس ظحَؼة ومىوانث اًغشاء وماذا حيطي يف اًغشاء غيس ثياوهل ومسى ثب ثٍص  ُو

 .ابًؼملَاث اًخطيَؼَة وب زياء اخلزن واحلفغ وب زياء اًعحخ 

 

 :ػمل اًطياػاث اًغشائَة 
ة واًخعحَلاث اًؼملَة اًيت ثححر مجَع الاغخحاراث املخؼللة  و غحارت غن املفاُمي اًيظًص ُو

لَ وثوزًؼَ حلني اس هتالنَ  يَ مث جسًو . ابًغشاء يف جمال اهخاجة وختًز

: اًؼلوم املصثحعة تؼمل اًطياػاث اًغشائَة 

ال ًلذرص اًخرطص يف ػمل اًطياػاث اًغشائَة ػىل دروس مؼَية مثي ُيسسة املؼامي ، هميَاء 

ال غشًة ، ب حِاء ال غشًة تي ًخعصق ًؼلوم ب دصى هممة اكًفزيايء ، اًصايضَاث ، االإحطاء ، 

ويج اًؼام واًىميَاء تب هواغِا   .اًحًَو

 

 :ماكهة اًطياػاث اًغشائَة تني اًطياػاث ال دصى 
ثؼخرب اًطياػاث اًغشائَة من ب وسع اًطياػاث يف اًؼامل ويه مبفِوهما اًواسع ال جشمي فلط 

ب هخاج املواد اًغشائَة اخلام تي ُياك ضياػاث ب دصى ذاث ػالكة مدارشت هبا وان اكهت يه 

ًُست ضياػاث غشائَة وطياػة مواد اًخؼحئة واًخغلَف وضياػة املواد احلافظة وماكئن اًخطيَع 

. وضياػة ال ىزمياث امليخجة واًيت ثضاف يف دعواث ثطيَؼَة مؼَية 

ان مشلكة هلص اًغشاء يف اًؼامل وذاضة اًربوثًَِة واهدشار امصاض سوء اًخغشًة اذشث حتظى 

َة يف ادلول اًيامِة ومهنا ادلول اًؼصتَة  امتم الاوساط اًؼلمَة وامليظامث ادلًو  .تبُ 

 

 :ان من اس حاة امصاض سوء اًخغشًة تني الاظفال وظالة املسارس يه 

. اغامتد اًفصد اًؼصيب يف ثغشًخَ ػىل اغشًة فلريت ابًربوثني مثي احلحوة - 1



. سوء ثوزًع املواد اًغيَة ابًربوثني ػىل اًفئاث اخملخلفة من اًياس - 2

. كةل دذي اًفصد وارثفاع اسؼار املواد اًغشائَة اًغيَة ابًربوثني - 3

 .ػسم وجود وغي غشايئ وحصي اكف - 4

 

 :اجملاالث اًيت ًححر فهيا ػمل اًطياػاث اًغشائَة 
ًححر يف جمال اًوسائي اخملخلفة اًيت ميىن تواسعهتا ػىل ال كي ثب ذري فساد ال غشًة ب ي - 1

ضافة املواد  حفظِا ثشلك مؤكت او دامئي ابس خزسام احلصارت املصثفؼة او امليرفضة او ابإ

. احلافظة

ي اًسىصايث اىل وحول مثي اخلي - 2 ي املواد اخلام اىل مٌخجاث جسًست نام يف حاةل حتًو حتًو

ي اًًشا اىل سىصايث  . او حتًو

هخاج ب هواع - 3 ة اٌلحوم واإ ثغَري تؼظ ضفاث اًغشاء ًَطحح انرث مالمئة ًالس هتالك مثي ثعًص

. الاجدان اخملخلفة 

ة - 4 . ٌساػس يف مٌع اًدسمم اًغشايئ وذاضة ثسخة ال حِاء اجملًِص

ًححر يف ب ػساد وجداث غائَة ٌلمصىض املطاتني تحؼظ ال مصاض نساء اًسىص وضغط - 5

. ادلم

جياد مطادر جسًست ٌلحطول ػىل - 6 ب جياد ب غشًة اكفِة الإظؼام او ثغشًة ساكن اًؼامل املزتاًس واإ

ة ًِشا اًغصض مفثاًل ضيع  مواد جصوثًَِة من مطادر ب دصى غري احلَواهَة واس خؼامل ال حِاء اجملًِص

. مواد جصوثًَِة من اذلرت اًطفصاء او اًحَضاء %28غشاء يف ب مٍصاك اًالثًَِة حيوي ػىل 

 

 

 :اترخي وشوء اًطياػاث اًغشائَة 
وشب  اًخطيَع اًغشايئ ثشلك ممارساث فصدًة ًغصض حفغ اًغشاء من وكت الدص من اجي اًحلاء 

ي اًطياػاث اًغشائَة من  ىن حسزت اًخعوراث اًطياغَة ويف اًؼلوم اخملخلفة فادث اىل حتًو ًو

همية ثس َعة اىل ضياػة خضمة مؼمتست ػىل ب سس ػلمَة فاكن ساتلًا ٌس خزسم االإوسان اًطَس 



ىن ثسخة اًخغرياث امليادِة ال حىون ُشٍ املطادر  ومجع ما حوهل من اًيحااتث نغشاء ًو

اًغشائَة مضموهة مما سخة هل مذاغة نثريت يف ثوفري اًغشاء تؼس ذكل ثعورث ظصق اًطَس 

لَ غن  ي اًغشاء من ضورت اىل ب دصى ًضامن جسًو خَ حتًو ومؼصفة االإوسان ابًزراػة وحماًو

ظًصق امللاًضة فدشكل احذي ختٍزن اًغشاء دورًا همامً يف اكذطادايث اًؼامل ٌلحطول ػىل ال من 

 .اًغشايئ 

 

وثؼخرب معلَة اًخجفِف حتت ب شؼة اًشمس من ب كسم اًعصق املخحؼة يف هظم اًغشاء اًزائس غن 

ؼخرب اًلمح ب ول  احلاجة نام يف احلحوة واٌلحوم املضاف ًِا امللح واًيت جتفف حتت اًشمس ًو

س ية واس خزسم اًؼصة يف اًواحاث 7000مازرع يف وادي اًحالد اخلطُة كدي املَالد تــ

ظًصلة جتفِف اٌلحوم ويف زمن املرصًني اس خؼملوا اًخرمري يف ب هخاج اخلزب واملؼجياث نشكل يف 

ضياػة اخلي واخمللالث نشكل اس خزسموا تشور هحاث اخلصدل نامدت حافظة ًؼطري اًؼية املؼس 

. ًطياػة اًيخِش ٌلخزلص من ال حِاء اًضارت 

ص اًطياػاث اًغشائَة وذكل مبحاوةل ب مساد احملارتني ابًغشاء ويف  واكن ٌلحصوة ثب زري يف ثعٍو

 ثسلق املادت اًغشائَة يف كواٍرص زجاجِة مث غللِا Appert كام اًعحاخ اًفصويس 1310س ية 

. تب حاكم واس متصث ًفرتت دون ثلف حفطي ػىل اجلائزت اًفصوس َة يف ذكل اًوكت 

تؼس ذكل ثعورث معلَة اًخؼلَة تطورت تعَئة تطيع اًؼلة ابًَس مث اس خؼامل املاء املغيل 

سمى اًلسر  وذكل جصفع درجة اًغلَان وثللَي وكت اًعحخ تؼسُا مت ثطيَع ب ول كسر ضغط ٌو

اًاكمت اذلي حيفغ تساذهل ضغط مبلسار مؼني وتشكل حصثفع درجة اًغلَان مما سِي معلَة 

. اًخؼلَة 

س فاس خؼملت خمازن اًثلوج وذاضة ػىل اًحوادص امللامة ػىل اًسواحي اًيت  ب ما يف جمال اًخرًب

ثؼمي ػىل ضَس اًسمم فذجمس يف ُشٍ املؼامي الإماكهَة دزهنا ًفرتت جِست ومن مث هللِا اىل 

. ب ماهن ب دصى غن ظًصق اًحوادص وتشكل حيافغ ػلهيا من اًخلف 

تؼس ذكل ثعورث اجملاالث ال دصى يف اًخجمَس ابس خزسام اًغصف اجملمست واجملمساث حلفغ 

ة :املادت اًغشائَة من اًخلف وميىن ثلس مي اًؼوامي اًيت جسخة اًخلف اىل  املواد اًىميَاًو

. ،ال ىزمياث وال حِاء 


