
الخطوات التحضيزية الوظتخذهة فى اعذاد 

الحاصالت الشراعية أو الوواد الخام الوظتخذهة 

 التصنيع الغذائيفى 
الحاصالت الزراعية تشمل كل من الفاكهة والخضر والنباتات العطرية 
والطبية ، فالفاكهة تستخدم فى انتاج العصير أو قد تستخدم مجزأة فى 
عمل المربى وغيرها ، كذلك الخضر تستخدم فى صناعة الخضر 

أما النباتات الطبية أو العطرية . الخ .. المعلبة أو المجهزة أو المجففة ،
 .فيستخلص منها الزيوت الطيارة



-:تتلخص هذه الخطوات في   

 Selectionاختيار الصنف لمناسب من المادة الغذائية الخام  •
of the Variety       

 , Transportationنقل وفحص المادة الخام واستالمها    •
Inspection and Receiving  

  Storageالتخزين  •

 Sortingالفرز     •

  Trimmingالتشذيب  •

    Gradingالتدريج  •



  Cleaningالتنظيف   *  

      Peelingالتقشير    •

     Final preparationالتجهيز النهائى   •

     Blanchingالسلق  •

محلول ملحى ، محلول سكرى ، ) تحضير وسط التعبئة  •

 (الخ . …محلول صلصة ، محلول كاتشب ، 

 



   -:اختيار الصنف المناسب من المادة الخام (1)•

حفظ المادة الغذائية ال يبدأ من المصنع ، ويجب أن ال يبدأ به ألنه من أسباب 
نجاح صناعة حفظ األغذية بؤى طريقة كانت هو اختيار المادة الخام الجيدة 

وعليه كانت هذه . الصنف أو درجة النضج وخالفه … سواء من ناحية ، 
التصنيعية والتى يتوقف عليها باقى الخطوات … العملية هى أولى العمليات 

 -:التصنيعية األخرى وعلى ذلك فؤنه  على القائمين بالتصنيع تحديد اآلتى 

 .األصناف المطلوبة ووكميتها -1  -

الصفات أو الخواص المرغوبة والمطلوب تواجدها فى المادة الخام  -2
 … من ناحية الون ، الطعم ، الرائحة ، القوام ، طور النضج ، وخالفه

 .  ميعاد وصول المادة الخام الى المصنع  -3

 



-:الشزوط الواجب توافزها في الوادة الخام  

 .  تجانس المادة الخام•

 أنة تكون المادة الخام قد وصلت الى طور النضج المناسب وطازجة•

يجب توفر الصفات الثمرية أو الخواص العضوية الحسية المرغوبة والتى تإثر فى جودة •
 . الناتج النهائى كاللون والطعم والرائحة والقوام 

 أن تحتوى على أقل نسبة شوائب •

أن تكون سليمة خالية من الجروح بحيث تتحمل عمليات النقل والتجهيز واالعداد وأن •
 تكون خالية من اإلصابات الفطرية و الحشرية

أال تكون مرتفعة السعر ، وأال يكون هناك تنافس بين عملية تصنيعها وسوق استهالكها •
 . فى حالة طازجة 

 .أن يكون هناك توافق مستمر بين وصولها للمصنع و إنتاجها فى الحقل  •

 . أن تعطى نسبة تصافى الية •

أال يتواجد مع الصنف المراد حفظه أو تصنيعه أصناف أخرى حيث أن تؤثير الصنف •
 . يلعب دور كبير فى تحديد جودة المنتج النهائى 

 

 

 



 -:نقل الوادة الخام الفحص واالطتالم (2)

 يراعى عند نقل المادة الخام الغذائية الى المصنع مما يلى•

أن تتم عملية النقل بعناية ، حتى ال يحدث جرح أو خدش للمادة يساعد على •
 .نمو األحياء الدقيقة ، وكذلك نشاط األنزيمات مسببة تدهور الصفات

أن يتم نقل المادة الخام  داخل عبوات نظيفة لتقليل خطر التلوث واحتمال •
 .الفساد

 .اليفضل دائما جمع الثمار فى فترات الصباح الباكر ألنها تكون منداه •

 يجب مراعاة التهوية داخل عربات النقل لمنع ارتفاع درجة الحرارة •

يجب اختيار عبوات ذات مواصفات تكفل عدم حدوث تلف ميكانيكى كالخدش •
 . أو الهرس 

يفضل دائما نقل المادة الخام فى الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس حيث •
 .يقلل من ارتفاع الحرارة فى الثمرة 

 



بعد وصول المادة الخام الى رصيف االستالم فإن عملية االستالم هذه ••
تعتبر من أولى العمليات التصنيعية التى تتم داخل المصنع ، وهنا يؤتى 

دور القائمين بمراقبة الجودة للتؤكد من توافر كافة المواصفات والخواص 
المطلوبة للمادة الخام وهذا يعنى قبول أو عدم قبول المادة الخام وبالتالى 

 .  دخولها الى عملية التصنيع التالية من عدمه 

تحتاج الى شخص على درجة عالية من الدراية : عملية االستالم ••
بالمواد الخام ، وصيغة التعاقد المبرم بين المصنع والمورد ، واحتياجات 

 .  المصنع اليومية ، وصفات المواد المطلوبة 

ويقوم المستلم بعد التؤكد من أن الصنف هو المطلوب للمصنع بعملية ••
فرز لحساب نسبة التالف ، والمواد غير المطابقة للموصفات ، ونسبة 

 . الشوائب ، وخالفه



 التخشين (3)

فى بعض األحيان قد تتطلب عملية التصنيع تخزين بعض المواد الخام الواردة الى •
 -:المصنع بغرض تحقيق األهداف التالية 

 .  تحقيق امداد مستمر لخطوط االنتاج بالمادة الخام •

 .زيادة أو اطالة فترة تصنيع المنتج الغذائى •

لبعض المواد الخام بهدف التخلص من بعض المكونات  Conditioningاحداث تكييف  •
غير المرغوبة مثل السكر فى حالة البطاطس ، أو لسهولة نزع األوراق كما فى حالة 

يإدى مع ( خاصة المستخدمة فى صناعة الشيبسى)البصل ،  فالسكر فى حالة البطاطس 
  Millard Reactionالحرارة العالية المستخدمة فى التصنيع الى حدوث تفاعل ميالرد 

فبعملية التخزين . يكون من نتيجته تكون لون بنى للبطاطس ، وتقليل جودة المنتج النهائى 
تحت ظروف معينة من الحرارة والرطوبة النسبية للبطاطس  Conditioningهذه أو الـ 

 .يتم التخلص من السكر من خالل تنفس الثمار أو أن يتحول السكر مرة أخرى الى نشا 

 .احداث نضج لبعض المواد الغذائية الخام مثل الموز •

 .وسيلة لالنتفاع بانخفاض سعر المادة الخام فى مواسم معينة من انتاجها •

 



 الفزس (4)

 : تجرى عملية الفرز بهدف •

زائدة / غير ناضجة ) استبعاد المواد الخام الغير صالحة للتصنيع الغذائى •
 ( .  مصابة بآفات حشرية أو فطرية أو معطوبة أو معيبة بصفة عامة/ النضج 

استبعاد المواد الغريبة كالحجارة ولمواد المعنية ، وكذا ازالة المواد األخرى •
 .الغريبة وغير المرغوب فيها من بين المادة الخام األساسية 

يكون الفرز بحيث يقف فريق الفرز من العمال فى :  فى المصانع الحديثة  •
صفين متقابلين ويتحرك أمام كل صف منهما سير تنتقل عليه المادة الخام من 
طرف الى الطرف اآلخر ، وفى وسط السيرين المتحركين يوجد سير ثالث ، 

وأمام كل عامل فرز فتحة يضع فيها التالف من الثمار ، أما التى بها جزء غير 
فيوضع على السير الوسطى حيث يسير  Trimmingصالح يحتاج الى إزالة  

 .الى فريق آخر يجرى عملية االزالة بالسكاكين لألجزاء التى بها عيوب 

•  

 



 التشذيب  (5)

هى عملية تجرى على المادة الخام التى ندخل بالفعل فى •

الصناعة للتخلص من األجزاء التى ال تإكل من المادة 

التخلص من نهايتى الفاصوليا الخضراء ، : الغذائية مثال 

عروش الجزر ، أوراق وأعناق الخرشوف والقلقاس ، الكؤس 
هذا بجانب إزالة الجزء من المادة . وخالفه. …فى الفراولة 

الخام التالف أو الذى به اصابة تإثر على جودة المنتج 

ازالة األجزاء الخضراء من لطماطم ، أو إزالة : النهائى مثل 
 وهكذا .. …العفن األسود فى صورة بطع سوداء بالطماطم 



يجب العناية بكل هن عوليتى الفزس والتشذيب •

 -:لآلتى 

سيإدى الى تحولها : عدم استبعاد الفواكه الزائدة فى النضج •

الى عجينة أو كتلة أثناء المعاملة الحرارية ، وفى حالة الحفظ 

 .بالتعليب مثال  مما يصعب من عملية االنتقال الحرارى 

سيقلل : عدم استبعاد األجزاء المصابة بالفطريات والبكتريا •

من جودة المنتج النهائى ، ويصعب من إجراء المعاملة 

الحرارية ، ويقلل من كفاءتها ألن ذلك سيعطى فرصة لنمو 
 الميكروبات وتكاثرها منتجة غازات تسبب مشاكل 



 -:التذريج (6)

هى عملية تقسيم أو تصنيف المادة الغذائية أو المادة الخام الى درجات أو •
الحجم ، الوزن ، : أقسام على أساس صفة معينة فى المادة الغذائية مثل

 .  أو على حسب صفات الجودة الكلية . وخالفه… الشكل ، اللون ، 

هذه الخطوة يمكن إجراإها بعد خطوة االستالم أو بعد عمليات الغسيل أو •
 .  على المنتج النهائى

 -:عملية التدريج للمادة الغذائية تجرى لتحقيق عدة أغراض

الحصول على ناتج واحد له شكل موحد وصفات جودة وقيم واحدة لكل -1
 .درجة من درجات تدريج المادة الغذائية 

 .توحيد المعامالت التصنيعية وتجانسها والتى تجرى على المادة الخام -2

انتاج منتجات مختلفة من المادة لغذائية الواحدة أو درجات مختلفة من -3
الناتج الواحد مما يعطى للمستهلك فرصة االختيار حسب السعر وهذا فيه 

 .  تلبية واشباع لرغباته مما يزيد من انتشار الصنف 



تقليل الفاقد أثناء عمليات التصنيع خصوصا عند استخدام  -4•

 .  اآلالت فى عمليات التقشير وخالفه

عادة ما تكون األحجام مرتبطة بدرجة النضج  كما فى  -5•

البسلة مثال ، ودرجات النضج المختلفة تتفاوت معها العمليات 

التصنيعية أو المعامالت التى تجرى عل المواد الخام من 

 سلق ، كبرته ، انتقال حرارى ، وخالفه

 



 طزق أو أطض تذريج الوواد الغذائية  •

 .  التدريج على أساس درجة النضج  -1•

 .التدريج على أساس الوزن  -2•

 .التدريج على أساس الحجم   -3•

 .التدريج على أساس الوزن النوعى   -4•

 .التدريج على أساس التركيب الكيماوى -5•

 .التدريج على أساس اللون   -6•

 .  التدريج على أساس الكثافة   -7•

مثال البقوليات ) التدريج على أساس اإلصابات الحشرية   -8•
 والحبوب بصفة عامة 

 



 التذريج على أطاص درجة النضج (1)

أى على أساس نسبة السكر  ونسبة : تدرج البسلة على حسب درجة نضجها •
النشا فيها حيث أن البذور الناضجة تكون بها نسبة سكر عالية نسبيا فى حين 

أن البذور الزائدة عن النضج  المناسب تكون بها نسبة نشا عالية وتقل بها 
 .نسبة السكريات 

 

   -:التدريج على أساس الوزن  -2•

تستخدم هذه الطريقة فى حالة األغذية غير منتظمة الشكل مثل الدواجن وخالفه ، 
حيث يتم مرور المادة الغذائية على خطوط ذات فتحات مغطاة بواسطة كفة ميزان 
يقابلها فى االتجاه المقابل اآلخر ثقل أو وزن معين ، وعندما يحدث توازن ما بين 

وزن المادة الغذائية على كفة الميزان مع الثقل المقابل تنخفض الكفة الى اسفل 
وبذلك  –ليسقط ما عليها من مادة غذائية ثم يتم تجميعها من خالل فتحات تجميع 

 . يمكن اتلحصول على أوزان المادة الغذائية األكبر وزنا أوال ثم التى تليها وهكذا



 التذريج على أطاص الحجن  (3)

البسلة : ويستخدم أساسا فى حالة الثمار مستديرة الشكل مثل •

أيضا قد يجرى تدريج  0، البرتقال ، التفاح ، وما شابه

األسماك على أساس الحجم وذلك باستخدام أجهزة خاصة ، 

.  ومن أحسن األمثلة للتدريج الحجمى أيضا هو تدريج البيض

وأحيانا يشار الى التدريج بالحجم بالفرز على أساس الحجم 

فؤنه   Graderوالجهاز المستخدم بدال من أن يسمى  –أيضا 

 . .  Sorterيسمى 

 وللتدريج وسائل متعددة منها •



 Sievesالغزابيل  -1



  Roller Conveyorالظيور الوتحزكة  



  Roller Sortersاالططوانات الذوارة  



 التذريج على أطاص الكثافة (3)

 التدريج على أساس اللون(4)

 التدريج على أساس التركيب الكيماوى (5)


