
 الفصل االول

  

 الصناعات الغذائية وكيفية نشوئها وتطورها

الصناعات الغذائية موضوع واسع جدا يشمل جميع النقاط العلمية والعملية التي لها عالقة بتصنيع 

وحفظ او خزن المواد الغذائية المختلفة النباتية والحيوانية لغرض الحفاظ عليها من التلف واطالة 

ثيرة لحفظ كتستخدم حاليا طرق  استهالكها،فترة خزنها دون احداث تغيير كبير في نوعيتها لحين 

استخدام درجات الحرارة المنخفضة )التبريد والتجميد( او استخدام درجات  الغذائية، منهاالمواد 

 الحرارة المرتفعة )البسترة والتعقيم( او استخدام التجفيف والتمليح والتخمير والتدخين .......الخ

  

 العوامل التي ساعدت في تجهيز وتصنيع الغذاء

 .فساد وغش االغذية1

 .المجاعة2

 .تأثير الحروب3

 .الثورة الصناعية4

 .تأثير المعتقدات5

 .االستكشافات والتنقل6

 .النقل7

  

 االهداف الرئيسية لحفظ وتصنيع االغذية

 ..للقضاء على بعض الظواهر السلبية في الزراعة1

 ..حفظ وتصنيع المواد الغذائية سريعة التلف2

 .غذائية عالية.ايجاد مواد غذائية جديدة ذات قيمة 3

.توفير الغذاء للقوات المسلحة الستخدامها وقت الحاجة والتي يجب ان تكون بمواصفات معينة 4

 .كان تكون سهلة النقل وقليلة الوزن وجافة بقدر االمكان يمكن خزنها لفترة طويلة

 ..القضاء التام او الجزئي على البطالة5



ة جزئيا على المواد المصنع باالعتمادلعمل وذلك .اعطى التصنيع الغذائي مجاال واسعا للمرأة ل6

 .سهلة الطبخ

 ..تهيأة مواد غذائية بمواصفات وتراكيب معينة للمرضى والناقهين بحيث ال تؤثر على صحتهم7

 .ذات قيمة غذائية كاملة لألطفال.تهيئة اغذية خاصة 8

 .جيدة.تحضير مواد غذائية بمواصفات معينة تكون مركزة وذات قيمة غذائية 9

 األولية..ايجاد وسائل جديدة للتصنيع واالستغالل االمثل للمواد 11

 .المختلفة للطوارئ.حفظ المواد الغذائية 11

 ..تقليل التلوث واخطار التسمم الغذائي12

 ..ايجاد فرص عمل جديدة13

  

 

 الفصل الثاني

  

 جديدة انواع الصناعات الغذائية الرئيسية واالساليب المتبعة في انشاء صناعة

  

 الصناعات الغذائية في العراق

للصناعات الغذائية في العراق موقع ممتاز بين االنشطة الصناعية المختلفة حيث توجد االالف 

رة بصو وهي الخاصمن المعامل الغذائية منتشرة في جميع انحاء العراق معظمها يتبع النشاط 

 .صغيرة منشئاتعامة 

  

 اق علىويتركز التصنيع الغذائي في العر

 .منتجات االلبان1

 .الزيوت النباتية2

 .صناعة التعليب3

 .صناعة السكر4

 .المشروبات الغازية والكحولية5



 .صناعة التجفيف6

 .صناعة التمور7

 .صناعة الطحين والمخابز8

 .صناعة البسكويت والحلويات والمعجنات المختلفة9

 .تصنيع اللحوم11

 .صناعة المعكرونة11

 .صناعات اخرى12

  

 معمل للتصنيع الغذائي ألنشاءالعوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد محل او منطقة 

 .توفر المادة االولية1

 .توفر الماء2

 .توفر االيدي العاملة3

 .توفر طرق المواصالت4

 .امكانية التخلص من الفضالت5

 .توفر الوقود والطاقة6

 .توفر االرض للتوسع7

 .توفر رأس المال8

 الغيار .المعدات وقطع9

ي انجاح كبير ف إثر.وبعد اختيار الموقع يجب ان توفر الدولة الحماية للمنتوج لما في ذلك من 11

 المشروع.

 

 

 

 

 

  



 الفصل الثالث

  

 مكونات الغذاء

 لب. فعندالصوالثاني الجزء  القسم االول الجزء السائل )الماء(رئيسيين: يتكون الغذاء من قسمين 

ة الكلية الصلب علية المواديتخلف هو الجزء الصلب ونطلق  تبخير الماء من المادة الغذائية فأن ما

الصلبة الكلية تنقسم بدورها الى قسمين االول المواد الصلبة القابلة  الصلبة. والمواداو المواد 

لثاني ت، والقسم االسكرياللذوبان في الماء ويطلق عليها بالمواد الصلبة الذائبة ومن امثلة ذلك 

 .والــدهونالمعقـدة  الكربوهيدراتمثل  في الماء نللذوباالمواد الصلبة الغير قابلة 

 تشمل:ويمكن تقسيم مكونات الغذاء الى عدة مجاميع رئيسة 

  

  .الماء:1

 ال هبدون غذاء ولكن أكثر او ألسبوعيعد االساس في التغذية حيث يستطيع االنسان ان يعيش 

نسبة  توتتفاومن يوم او يومين بدون ماء وهو من مكونات الغذاء الرئيسية  أكثريستطيع المقاومة 

 األغذية.وجودة تفاوتا كبيرا في مختلف 

  

  الكاربوهيدرات:.2

السكريات والنشأ  واالوكسجين، وتعتبرهي مواد عضوية تتكون من الكاربون والهيدروجين 

 التي تحتويها االغذية. الكربوهيدراتوالسيليلوز والبكتين اهم 

  كالتي: الكربوهيدراتوتقسم 

 السكريات وتشمل: .أ

  األحاديةالسكريات 

 الثنائية والسكريات 

 الثالثية السكريات 

 

 



 السكريات المتعددة وتشمل .ب

 النشأ 

  السيليلوز وأشباهالسيليلوز 

 المركبات البكتينية 

  

  البروتينات:.3

عض وتحتوي بوكسجين والنتروجين الكاربون والهيدروجين واالتتكون جزيئة البروتين من 

 البروتينات على الكبريت والفسفور ومعادن اخرى مثل الحديد والزنك والنحاس واليود.....

 

  أللبيدات:.4

اللبيدات او الدهنيات مجموعة مركبات ال تذوب في الماء وتذوب في المذيبات العضوية مثل 

 مهما في البروتوبالزم الحي دورانزين والهكسين وغيرها وهي تلعب االيثر والكلوروفورم والب

  وتشترك في ضبط نفاذية الخلية ويمكن تقسيم اللبيدات الى ثالث مجموعات رئيسية وتشمل:

  تصنف الى: والشموعوتتضمن الزيوت والدهون  الدهون البسيطة: .أ

 .مشبعةاحماض دهنية  *

  .االحماض الدهنية غير المشبعة *

 والليبوبروتينات وأهمها الفوسفولبيدات اللبيدات المركبة: .ب

االحماض الدهنية الحرة الناتجة من تحلل  المجموعة هذهاللبيدات المشتقة: وتدخل ضمن  ج.     

الكليسرايدات والكحوالت والهايدروكاربونات والكحوالت والصبغات الذائبة في الدهون والمواد 

 .الذائبة في الدهون ومواد الطعم والرائحة المانعة لالكسدة والفيتامينات

  

  الفيتامينات:.5

وهي مركبات عضوية ذات صيغ تركيبية متباينة ضرورية في تغذية االنسان والحيوان ويحتاجها 

 بوهيدراتالكرمقارنة بالمكونات الرئيسية االخرى للمواد الغذائية مثل  جداالجسم بكميات ضئيلة 

 والدهون.والبروتينات 



  

  العناصر المعدنية:.6

والرماد مجموعة العناصر المعدنية التي تحتويها الرماد،  يتخلف من حرق المادة الغذائية هو ان ما

بيرة ك فسلجيه اهمية ولهامهما في تغذية االنسان  دوراالمعدنية تلعب  الغذائية، والعناصرالمادة 

مهما في العمليات الحيوية التي تحدث في  دوراوهي من مكونات الغذاء الضرورية كما تلعب 

 الدقيقة.الجسم وفي االجهزة النباتية واالحياء المجهرية 

  

 : الحوامض العضوية.7

والخضروات الطعم الحامضي المرغوب  الفواكه وخصوصاتكسب الحوامض المواد الغذائية 

وتكون الحوامض العضوية ذائبة في عصارة الخلية اما بشكل حر او متحد مع االمالح او على 

 شكل استرات او كلوكوزايدات او غيرها.

 االنزيمات:.8

 فمثالها والحيوية وتنظيم هي مواد بروتينية تقوم بتحفيز انواع عديدة من التفاعالت الكيميائية

االميليز الموجود في اللعاب يحفز على هضم او تحلل النشأ في الفم والببسين الموجود في العصارة 

 المعدية يحفز على هضم البروتين.

  

 النكهة:مواد .9

تطلق النكهة للطعم والرائحة التي نحس بها عند تناولنا المواد الغذائية وتنبعث النكهة التي تنفرد 

ن م تحتويهاو المواد الغذائية االخرى من المواد الطيارة الى جانب ما بها فاكهة أو خضرة معينة 

 السكريات والحوامض العضوية ومركبات اخرى.

 

 :األكسدةالمؤكسدة ومضادات  دالموا.11

يتأثر كثير من االغذية باألوكسجين مثل الدهون والزيوت ومركبات النكهة التي تتأكسد بوجود 

 ضغط هوائي كبير.

   

 


