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 التلوث المٌكروبى للغذاء
 مصادر التلوث المٌكروبى للغذاء

 100التربه بها اعداد ضخمة من المٌكروبات تصل الكثر من : التربة•
 جرام /ملٌون 

 –وهى مٌاه الرى الملوثة بمٌاه المجارى او الحٌوانات النافقة : المٌاه•
المٌاه  –المٌاه الملوثة التى تستخدم لغسٌل الخضروات و الفاكهة 

مٌاه المجارى التى تصرف فى االنهار دون  -المستخدمة فى التصنٌع
 .معالجة تلوث االسماك 

توجد المٌكروبات عالقة فى الهواء مع االتربة وقطرات الرذاذ : الهواء•
و تلوث  –الناتج عن العطس وجراثٌم الفطرٌات النامٌة على الحوائط 

 .المٌكروبات االغذٌة الطازجة او المصنعة عند تعرضها للهواء

تلوث المٌكروبات سطح الثمار بٌنما تكون االنسجة الداخلٌة خالٌة من •
وفى حالة , المٌكروبات طالما لم تتعرض القشرة الخارجٌة للتمزق 

التسمٌد ببقاٌا اإلنسان و الحٌوان ٌحدث التلوث بالمٌكروبات المرضٌة 
 .  المعوٌة وذلك ٌشكل خطورة خاصة فى حالة الثمارالتى تؤكل طازجة

 



 طرق حفظ االغذٌة
 .منع وصول المٌكروب للغذاء وذلك بتجنب مصادر التلوث•

إنخفاض نسبة الرطوبة فى المنتجات الزراعٌة :الحفظ بالتجفٌف•
ٌوقف نمو االأحٌاء الدقٌقة فى % 15كالحبوب إلى أقل من 

الغذاء و الحبوب المخزنة إذ ٌؤدى إلى وقف نمو المٌكوبات 
وقد ٌتم تجفٌف البصل فى الشمس أو بإستخدام  –ولكن ال ٌقتلها 

 .تٌار من الهواء السخن الجاف

تستخدم لمنع أو تأخٌر نمو المٌكروبات وكثٌر  :المواد الحافظة•
فى  1)من البالد ال تسمح إال بإستخدام بنزوات الصودٌوم 

وهى تستخدم لحفظ ( فى األلف 1) وثانى أكسٌد الكبرٌت ( األلف
%  15-10سكر أو ملح % 70وتعتبر تركٌز  –عصٌر الفواكة 

ذات تأثٌر لحفظ األغذٌة لعدم قدرة المٌكروبات على النمو كما 
 .فى العسل و المربى و األسماك المملحة

 



 طرق حفظ االغذٌة
درجة  8-3وتشمل التبرٌد على درجة :  الحفظ بالحرارة المنخفضة•

مئوٌة بإستخدام الثلج و الثالجات للبٌض ومنتجات االلبان و الفاكهة 
أو التجمٌد أقل من الصفر المئوى وتستخدم فى حفظ  –و الخضر

وهذه المعامالت ال تقتل  –اللحوم و كثٌر من الخضر و الفاكهة 
 .المٌكروب ولكن ٌمنع نموه و ٌمنع حدوث التلف و تكون السموم

وتستخدم لقتل المٌكروبات او تقلٌل : الحفظ  بالحرارة المرتفعة•
 :وتشمل -عددها لتعقٌم الغذاء

درجة مئوٌة وكذلك كما فى  100وفٌها ال تزٌد الحرارة عن : الغلٌان•
أفران الخبٌز ولذا ال تكون الحرارة كافٌة لقتل الجراثٌم المحبة 

 .وبالتالى ال تكون مدة حفظها طوٌلة –للحرارة 
  بالبسترةولذا تستخدم بعد الغلٌان التبرٌد الفجائى فٌما ٌعرف  •

Pasteurization  ( 15درجة مئوٌة لمدة  72رفع الحرارة إلى 
قد تستخدم درجة حرارة أعلى من  كذلك(. ثانٌة ثم التبرٌد الفجائى

وٌستخدم لذلك معقمات بالبخار تحت ضغط لحفظ االغذٌة  100
 .المعلبة



 الفساد المٌكروبى لؤلغذٌة
ٌحدث الفساد بالغذاء بسبب نشاط المٌكروبات أو إنزٌمات الغذاء •

فٌحدث تحلل , أو اإلثنٌن معا و ٌعتبر الفساد المٌكروبى أهمها
للمكونات الكٌماوٌة لالغذٌة مثل البروتٌنات و الكربوهٌدرات و 
الدهون  و نتٌجة لذلك تحدث تغٌرات غٌر مرغوبة فى الطعم و 

وعمموما فإن معامالت حفظ األغذٌة  -الرائحة و شكل الغذاء 
 .تتلف إنزٌمات الغذاء

  -تخمر –تتعرض األغذٌة ألنواع مختلفة من الفساد مثل التعفن •
أو تكون حموضة أو لزوجة أو ألوان أو روائح غٌر  -التزنخ 
 .مرغوبة

أو تكوٌن حموضة  –األغذٌة المعلبة قد تتعرض للفساد الغازى •
أو الفساد الكبرٌتى بتكوٌن كبرٌتور  –دون إنتفاخ العلبة 

 .الهٌدروجٌن الذى ٌسبب إسوداد الغذاء و تكوٌن رائحة تعفنٌة



 

 التسمم المٌكروبى للغذاء
  Exotoxinsٌتسبب التسمم نتٌجة سموم خارجٌة 

أو , ٌفرزها المٌكروب خارج خالٌاه فى الغذاء 

تظل   Endotoxinsنتٌجة سموم داخلٌة 

موجودة داخل المٌكروب إلى أن ٌتناول اإلنسان 

 .المٌكروب مع الغذاء فٌحدث التسمم
  

 



 التسمم المٌكروبى للغذاء
 :أنواع السموم

 

هى سموم خارجٌة تفرز بواسطة Mycotoxins  السموم الفطرٌة •
Aflatoxins األفالتوكسين : وأشهرها أربعة هيبعض أنواع الفطرٌات 

، fumonisins  الفيومونسين   Ochratoxin  ، األكراتوكسن 
  -Aspergillus,تنتج بواسطة  فطريات  ،  zearalenone  الزيرالينون

Penicillium - Fusarium    إال أن األفالتوكسين هو أشهرها
ويتم إنتاج سموم األفالتوكسين من فطر اسمه  -وأخطرها على اإلطالق
Aspergillus flavus   أسبيرجلس فالفوس، ينمو على أغذية كثيرة

، (الفستق والجوز والكاجو واللوز)أبرزها الفول السوداني، المكسرات 
خازن الرطبة ، البذور الزيتية، البقوليات، الفواكه الملوثة، مالحبوب فى ال

 .الكبد هو المستهدف األول لسموم األفالتوكسينو, ةالتمور، والقهو
وهو تسمم داخلى و ٌحدث   Ergotٌنتج عن فطر : تسمم اإلرجوت•

التسمم بتناول الحبوب  أو خبز الدقٌق المختلط باألجسام الحجرٌة 
 .السامة للفطر

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aflatoxin
https://en.wikipedia.org/wiki/Ochratoxin
https://en.wikipedia.org/wiki/Fumonisins
https://en.wikipedia.org/wiki/Zearalenone


 

 التسمم المٌكروبى للغذاء

 :أنواع التسمم
 

  و ٌتسبب عن بكتٌرٌا: التسمم البوتشٌولٌنى•
Clostridium botulinum وٌحدث نسبة وفاه عالٌة. 

و تتسبب عن بكتٌرٌا      : التسمم بالسالمونٌلال•

Salmonella enteritidis وقد تسبب الوفاه.  

  وٌتسبب عن بكتٌرٌا  : التسمم العنقودى•
Staphylococcus aureusوفٌه ال تحدث وفاه 



 

 الفساد المٌكروبى لؤللبان

,  تكوٌن الحموضة التى تؤدى إلى تجبن : فساد اللبن

 .أواللبن المخاطى,  ظهور ألوان أو طعم غٌر عادٌة 

   :طرق حفظ اللبن•

 درجة مئوٌة 10-4على : التبرٌد •

 دقٌقة 30درجة مئوٌة لمدة  68.2على البطٌئة : البسترة•

 ثانٌة 15درجة مئوٌة لمدة  71.7البسترةالسرٌعة على •

   20-10درجة مئوٌة لمدة  120 -110على : التعقٌم



 التخمرات المٌكروبٌة
 

تستخدم المٌكروبات النتاج منتجات مفٌدة من •

بكتٌرٌا حمض  –امثلة ذلك انتاج خمٌرة الخبٌز 

الالكتٌك المستخدمة فى صناعة الزبادى 

وانتاج الكحوالت و  -والمنتجات اللبنٌة االخرى

 .المضدات الحٌوٌة و غٌرها



 :التخمرات المٌكروبٌة
 

 إنتاج الكحول
 

 Saccharomycesفٌه تستخدم خمٌرة          
 cerevisiae 

وهو ) المادة الخام المستخدمه هى الموالس •
الجزء المتبقى من عصٌر القصب بعد تبلور 

 ( السكر

ٌتم التخمر تحت ظروف الهوائٌة فٌتحول السكر •
 .إلى كحول اإلثانول الذى ٌستخلص بالتقطٌر



 :التخمرات المٌكروبٌة•

 إنتاج الخل
و المادة   Acetobacter curvumوفٌه تستخدم بكتٌرٌا  •

الخام المحلول الكحولى الناتج من التخمر السابق وٌضبط 
وتضبط كل  –خل سابق % 1وٌضاف % 12تركٌزه عند 

ثم ٌتم تروٌق  -العوامل األخرى وٌتم التخمر تحت ظروف هوائٌة
 .و ترشٌح الخل و ٌعبأ

 إنتاج خمٌرة الخبٌز
      Saccharomyces cerevisiaeوفٌه تستخدم خمٌرة  •

المادة الخام موالس و ٌتم التخمر  و تكاثر الخمٌرة تحت -•
ساعة ثم تفصل خالٌا الخمٌرة  48-24ظروف هوائٌة لمدة 

بالطرد المركزى ثم تضغط و تعبأ وتحفظ دائما تحت التبرٌد أو 
تجفف و تعبأ لتعطى الخمٌرة الجافة النشطة وهى تحتفظ 

 .بحٌوٌتها لمدة عام
 



 تدرٌبات
 

  -----( ال ٌقتل  -ٌقتل   ) إستخدام الحرارة المنخفضة فى حفظ األغذٌة •
 المٌكروب

 لقتل جمٌع الجراثٌم ------( غٌر كافٌة  –كافٌة ) الغلٌان •
 ------البسترة هى •
ٌمنع العفن أثناء  --------إنخفاض نسبة الرطوبة بالحبوب ألى أقل من •

 التخزٌن
 ---------و  ------من المواد الحافظة المستخدمة فى حفظ األغذٌة •
ذو تأثٌر % --------أو تركٌز الملح % ---------ٌعتبر تركٌز السكر •

 .لحفظ األغذٌة
 -------------أو  ---------ٌحدث فساد األغذٌة بسبب •
 ----------و  --------و  -----أنواع الفساد فى األغذٌة المعلبة •
  --------هى   Mycotoxinالسموم الفطرٌة •
 --------و  --------و  -----و  ----من أشهر السموم الفطرٌة •
 



 تدرٌبات
 

  -----و  ----من أشهر الفطرٌات التى تفرزالسموم الفطرٌة •
 --------و 

 --------تسمم اإلرجوت هو •

 ---------------التسمم البوتشٌولٌنى ٌتسبب عن بكتٌرٌا •

 ------------------التسمم العنقودى ٌتسبب عن بكتٌرٌا •

 ----------------التسمم السالمونٌلال ٌتسبب عن بكتٌرٌا •

 ------------------------إلنتاج الكحول تستخدم الخمٌره•

------------------إلنتاج خمٌرة الخبز تستخدم الخمٌره •

   ---------------------------إلنتاج الخل تستخدم بكتٌرٌا
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 شكراجزيال
 حظ سعيد

Good Luck 
    


