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 صحة المنتجات الحيوانية
 Milkوصحة األلبان   Meat Hyigeneصحة اللحوم اقسام عدة منها الى  صحة المنتجات الحيوانيةوتقسم 

Hyigene : 

 Food pollution الغذائي التلوث
األغذية وصول الكائنات الحية الدقيقة أو أي أجسام غريبة غير مرغوب  يقصد بالتلوث الغذائي أو تلوث

بالمواد المشعة أو  المادة الغذائية،حيث يعتبر الغذاء ملوثاً إذا احتوى على جراثيم ممرضه أو تلوث بوجودها في
لغذائي يا خد الغذائي ، لهذا فان التلوث ا اختلط بمواد كيمائية السامة، وتسبب ذلك في حدوث ما يسمى التسمم

الفساد عليها وبالتالي جعلها غير مرغوبة أو غير صالحة لالستهالك  أشكاالً عدة. مما يعجل في ظهور عالمات
 .البشري

 الغذائي التلوث مسببات

  البكتيري  التلوث:  أولا 

 من النوع هذا يحدث. انتشارا   وأكثرها اإلنسان عرفها التى التلوث أنواع أقدم من التلوث من النوع هذا يعتبر
 والهواء كالتربة الغذائية بالمادة المحيطة البيئة في توجد ما عادة والتي الدقيقة األحياء طريق عن الغذائي التلوث
 كبيرة أعداد على يحتوي  غذاء تناول طريق عن بالمرض اإلصابة تحدث والحيوان، اإلنسان إلى إضافة والماء،

 وبالتالي سموم وتنتج تتكاثر فإنها لإلنسان الدقيقة األمعاء إلى الميكروبات هذه تصل وعندما الميكروبات من
 .  المرض أعراض تظهر

 الفطريات بسموم التلوث:  ثانياا 

 سرطان تسبب حيث اإلنسان صحة على الخطورة شديدة سموما   وتفرز األغذية على الفطريات أنواع بعض تنمو
 األكثر واألغذية. باألجنة وتشوه وراثية تغيرات حدوث وكذلك المختلفة، واألنسجة القلب بوظائف وخلل   الكبد

 والفاصوليا والعدس السوداني الفول: مثل والبقوليات والذرة، القمح: مثل الحبوب هي بالفطريات للتلوث عرضة
 المجففة والفواكه واللوز، البندق مثل المكسرات من المختلفة األنواع جانب إلى والدقيق الخبز وهكذا ، واللوبيا

 الحرارة مرتفعة أماكن في السيئ التخزين -:بالفطريات التلوث مسببات وأهم . والزبيب والمشمش التين: مثل
 . المناسبة العبوات استخدام وعدم التخزين مدة طول-باالضافة الى . والرطوبة

 بالمبيدات التلوث: ثالثاا 

 الكيميائية الملوثات إحدى تكون  قد فإنها الزراعية، المنتجات على للمحافظة استخدامها ضرورة من الرغم على
 إلى إضافة دوليا ، عليها المنصوص الحدود عن عالية وبنسب جائرا   رشا   ترش عندما الزراعية للمنتجات الخطيرة
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 من للتخلص كافية زمنية فترة تركها وعدم المزارعين قبل من الزراعية المنتجات هذه قطف في االستعجال أن
 العصبي الجهاز على تؤثر أنها إلى المبيدات خطورة وترجع المشكلة هذه تفاقم من يزيد المبيدات هذه بقايا

 بل التناسل، وأعضاء والقلب والكلى الكبد مثل المختلفة الجسم أعضاء وظائف في خلل   وتحدث خاصة، بصفة
 أهم ومن المواليد في خلقي تشوه أو سرطانية أو وراثية تأثيرات تحدث حيث الخلية مكونات أهم إلى التأثير يصل

 بكيفية اإللمام عدم و . اإلنتاج خالل لها السيئ الستخدام أو اإلسراف هي  :بالمبيدات التلوث مسببات
 .المختلفة باألغذية متبقياتها من التقليل أو التخلص

 اإلشعاعي الغذاء تلوث -: رابعا

 إلى المشعة النظائر تطبيقات في المطرد والتزايد والمدنية، العسكرية النووية التكنولوجيا استخدامات تطور أدى
 األمراض من وغيرها والعقم األجنة وتشوهات المناعة أجهزة وتلف السرطانية األورام مثل خطيرة، أمراض ظهور

 في اإلشعاعات، بهذه الملوث الغذاء رأسها على مختلفة، بطرق  اإلنسان إلى اإلشعاعات انتقال عن تنتج التي
 أو التجارب بمخلفات والماء الهواء لتلوث نتيجة أو الزراعية والتربة النباتات على الذري  الغبار تساقط حاالت

  الذرية، أو النووية النشاطات

 والزنك والكادميوم والزئبق الرصاص مثل الثقيلة بالمعادن التسمم أصبح: الثقيلة بالمعادن التلوث:  خامسا 
 لهذه وتناوله اإلنسان تعرض يؤدى حيث الحاضر الوقت في اإلنسان تواجه التي المشكلت أكبر من والنحاس
 الكبد وظائف خلل:  إلى التسمم من النوع هذا ويؤدى. الكلوي  الفشل مثل األمراض بعض حدوث إلى المعادن

 لهذه الضار التأثير إلى ترجع العقلي التخلف من حاالت إلى كذلك يؤدى وقد واألنيميا، اإلجهاض حاالت وزيادة
 : هي الثقيلة بالمعادن للتلوث عرضة األكثر واألغذية .العصبى الجهاز على المعادن

 . المصانع ومخلفات الصحي الصرف بمياه الملوثة المياه أسماك.1

 . السيارات بعادم للتلوث ذلك يعرضها حيث الطرق  جوانب على المزروعة والفاكهة الخضر.2

 . المتجولين الباعة ومع الطرق  جوانب على للبيع والمعروضة المغلفة غير األغذية.3

 : Meat Hyigeneصحة اللحوم 

وتعني التعامل مع فحص اللحوم ومنتجاتها وحتى وصولها الى المستهلك والمتخصصين في هذا المجال 
 وذات طعم جيد ومقبول . واجباتهم فحص اللحوم وتقديم لحوم مقبولة وغير حاوية على الروائح الكريهة وطرية

 و الدموية األوعية و األعصاب ضمنها يدخل التى و الحيوانية العضلية األنسجة عن عبارة :اللحوم تعريف
 .الضامة األنسجة و( الدهون ) الشحوم
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 تحتويه لما عالية غذائية قيمة فللحوم للفرد اللزم الحيواني للبروتين أساسيا   مصدرا   اللحوم تعتبر: اللحوم أهمية
 . الفيتامينات و المعدنية العناصر من لكثير مصدر أيضا وهى.  وغيرها ودهنية بروتينية مواد من

 :للحوم الكيماوى  التركيب

 2,6 بين ما الدهون  ونسبة%   21 – 18 بين ما البروتين ونسبة%   78  - 72 بين ما الرطوبة نسبة تتراوح
 .الحيوان نوع حسب وذلك%   1,5 – 0,9 بين ما األملح ونسبة%  6,2 –

 : المصطلحات العامة المستخدمة في صحة اللحوم

: تعني جسم الحيوان الكامل المذبوح بعد تمام ذبحة واتمام نزفه وإزالة أحشاءه  Carcassالذبيحة  -1
 الرأس والذيل والضرع والجلد واألجهزة التناسلية الذكرية واألنثوية . ونهاية األطراف وأزالة

: هي األعضاء المتواجدة في المنطقة الصدرية والبطنية والحوض وتشمل القصبة  Visceraاألحشاء  -2
 الهوائية والمريء والجهاز الهضمي والتناسلي.

 قصبة الهوائية .:يشمل الكبد والرئتان والقلب والمريء وال Pluckالمعلك  -3

 انواع اللحم في البقار  وتقسم حسب عمر الحيوان المذبوح الى :

1-Baby Calve meat  . وهو لحم عجل بقري اليزيد عمره عن اسبوع واحد 

2-Veal meat   اشهر . 4 -2لحم عجل بقري عمره بين 

3-Calve meat  ( اشهر .7-6لحم عجل بقري رضيع حتى عمر الفطام ) 

4-Bull calve meat  . لحم عجل ذكر حتى عمر سنة واحدة 

5-Stear Bulock meat  .لحم عجل بالغ مخصي خلل الثلثة اشهر االولى من العمر 

6- stag meat   .) لحم ثور بالغ مخصي في المراحل االخيرة من العمر ) اكثر من سنة 

7- Heifer meat   الحمل والوالدة .لحم انثى بالغة عمرها اكثر من سنة ولم يسبق لها 

8- Cow meat .لحم انث بالغة سبق لها الحمل والوالدة 

 انواع اللحم في األغنام :

1- Lamb meat . لحم حمل صغير اقل من سنة 
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2- Ram meat   . لحم ذكر بالغ غير مخصي 

3- Hogg meat  اشهر االولى من العمر. 3 –اسابيع 3لحم ذكر مخصي بعمر 

4- Gimmer meat . لحم انثى بالغة لم يسبق لها الحمل والوالدة 

5- Ewe meat  . لحم انثى بالغة سبق لها الحمل والوالدة 

 انواع اللحم في الماعز :

1- Kid meat  . لحم جدي الماعز الصغير 

2- Backing Buck meat . لحم ذكر بالغ من الماعز 

3- Goating Goat meat  . لحم أنثى ماعز البالغة 

 :Slaughterhousرة او المسلخ المجز 

هي المكان المخصص لجزر الحيوانات وتختلف في أحجامها وإشكالها حسب نوع الحيوان الذي يجزر فيها 
 فتختلف مجازر األبقار واألغنام عن مجازر الدواجن .

 ويتم اختيار موقع المجزرة حسب النقاط التالية :

المخصصة لجزرها  اي ليست في مركز المدن وال في ان تكون قريبة من محطات تربية الحيوانات -1
 الصحراء.

 ان تكون قريبة من الطرق المعبدة والرئيسية .-2

 يجب توفر المياه النظيفة والكهرباء بصورة مستمرة في المجزرة.-3

يجب ان تكون بعيدة نوعا ما عن المناطق السكنية , الن المجزرة تصدر منها روائح كريهة كذلك تجمع -4
 شرات .الح

يجب ان تكون بعيدة عن المناطق الصناعية والمصانع الكبيرة لمنع تلوث اللحوم بفضلت وغازات هذه -5
 المصانع.

 :التيأهمية إنشاء المجازر تتلخص في 
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الكشف على الحيوانات قبل الذبح الكتشاف األمراض المعدية والوبائية والسيطرة على األمراض المشتركة - 1
 نسان .بين الحيوان واإل

 حجز الحيوانات المشتبه بها إلجراء بعض الفحوص المعملية اللزمة . -2

 الكشف على الذبائح للحد من األمراض التي تنتقل لإلنسان بواسطة اللحوم . -3

إتلف اللحوم الغير صالحة للستهلك اآلدمي أو األعضاء المصابة التي تسبب في تداولها واستهلكها  -4
 ض .إلصابة باألمرا

 تطبيق األحكام الشرعية بالذبح .- 5

 إمداد المستهلك بلحوم سليمة خالية من األمراض . -6

 المحافظة على صحة البيئة من خلل التعامل العلمي السليم مع المخلفات الحيوانية . - 7

 وث .التخلص من الذبائح واألعضاء والحيوانات المصابة والنافقة بطرق صحية وسليمة للحد من التل -8

 الحد من ذبح اإلناث المحلية الصغيرة في السن للحفاظ على الثروة الحيوانية وتكاثرها . -9

 االستفادة من بعض المخلفات كالجلود والشعر والدم والقرون وغيرها .- 10

 تتكون المجزرة بشكل أساسي من المرفقات اآلتية :

 الحظائر : 

حيث يتم حجز الحيوانات فيها قبل الذبح لتوقيع الكشف البيطري الظاهري عليها والتأكد من سلمتها وخلوها من 
األمراض وموانع الذبح ، وقد روعي في تصميم الحظائر كل الوسائل للرعاية التامة للحيوان حيث يقوم الطبيب 

وجود آفات تشريحية مميزة عند الكشف البيطري بالتركيز على بعض األمراض التي يصعب تشخيصها لعدم 
 على الذبيحة مثل : 

 داء اللستيريا .  – د  مرض الكزاز .  –جـ  داء السعار الكاذب .  – ب   داء الكلب .  – ا

 صالة الذبح : 

يخصص لكل نوع من الحيوانات ) جمال ، أبقار ، أغنام ( صالة خاصة يتم تجهيزها بمواصفات معينة بحيث 
 اتجاه القبلة .يراعى فيها 

 صالة السلخ والتجويف : 
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روعي في تصميمها أن تتم فيها مراحل السلخ في وضع التعليق والعمل على وجود مسافات بين شناكل التعليق 
) الخطاطيف ( وتحريك الذبائح في بعض المسالخ آليا  وروعي أيضا  في تصميم خطوط السلخ المسافة بين 

لك لتقليل التلوث إلى حد كبير والحرص على سلخ الجلد بشكل جيد ألنه يعتبر تعليق الذبائح ومستوى األرض وذ
 ثروة اقتصادية . 

أما بالنسبة للتجويف فقد تم تخصيص أماكن لذلك فل تتم إزالة األحشاء في أي مكان والحرص على التخلص 
 منها بسرعة من الذبيحة . 

 : صالة الفحص

الركيزة األساسية في المسلخ بفحص الذبائح بشكل دقيق على أجزاء  وفيها يقوم الطبيب البيطري الذي يعتبر
 الذبيحة والتأكد من سلمتها .

 : غرفة اإلتالفات

تصمم بحيث تكون في أحد أطراف المسلخ وأن تكون واسعة بدرجة كافية ومزودة بالصرف الجيد واألوعية 
 المتلفة . المختلفة وأن يتم إغلقها بإحكام لمنع تسرب الذبائح واألجزاء

تستخدم لحفظ الذبائح بعد ذبحها مباشرة وذلك إلتمام عملية التيبس على الوجه األكمل بحيث غرف التبريد :
 % .85درجة مئوية ورطوبة نسببية حوالي  4 – 1تكون درجة الحرارة الغرفة تتراوح بين 

 يتم تجهيزه إلجراء كافة الفحوصات الضرورية اللزمة .المختبر :

 لحيوان قبل الذبح :طرق صعق ا

 طريق الرصاصة المقيدة -1

 . Gun shotالمسدس  أطلقهطريقة  -2

 . Percussion Stunningطريقة المطرقة  -3

 . Electrical stunningطريقة الصعق الكهربائي  -4

 . Pithing stunnigطريقة الوخز  -5

 األسس الصحية إلنتاج اللحوم :

 .  sanitationالنظافة واالحتياجات الصحية -1
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 .  Ante-mortum inspectionالفحص قبل الذبح -2

 .slaughteringذبح الحيوان -3

 . Post-mortum inspectionالذبح  ما بعدفحص -4

 . Final inspectionالفحص النهائي للذبيحة -5

 النقل والتسويق .-6

 Ante-mortem Inspection  الفحص قبل الذبح

الحيوانات قبل ذبحها هو التأكد من خلوها من المظاهر المرضية والتشوهات وأية إن الهدف األساسي من فحص 
عيوب أخرى تجعلها غير صالحة للستهلك اآلدمي، وفصل الحيوانات غير السليمة والتعامل معها حسبما 

ثابتة ومن األسس ال يقتضي األمر. لذا فإن إجراء الفحص البيطري على جميع الحيوانات قبل ذبحها هام جدا  
وتقلل من إمكانية تعرضها  مع حيوانات الذبح بطريقة إنسانية، توفر لها احتياجاتها األساسية، ضرورة التعامل

لذا  مزيداا من السالمة للعاملين. للجروح والرضوض والكسور والكدمات والختناقات، وتضمن في الوقت ذاته،
الحديثة مناسبة من كافة النواحي،  يوانات في المسالخيجب أن تكون التجهيزات كافة المتعلقة بالتعامل مع الح

تتناسب تلك التجهيزات مع المتطلبات  بما في ذلك الموقع والتصميم والتشغيل والصيانة. وبصفة عامة يجب أن
أن تكون منطقة تنزيل الحيوانات واستلمها  البيئية والخواص السلوكية للحيوانات حسب أنواعها. ويجب كذلك

هنالك حاجة لوجود مستويات مختلفة من مناطق  قية للحيوانات من الحوادث أثناء التنزيل، وقد تكون ملئمة ووا
 التنزيل، وذلك حسب ارتفاع المركبات المستخدمة في النقل.

تنظيفها  -ب شكل منتظم –فيجب أن تكون علي درجة مقبولة من النظافة، وأن يتم  أما حظائر النتظار
بالحظيرة. عادة هو تنظيف الحظائر وتطهيرها بمجرد االنتهاء من ذبح كل الحيوانات الموجودة  وتطهيرها والمتبع

 جيدة واألرضياتتخصيص حظائر لكل نوع من أنواع حيوانات الذبيح، وأن تكون مظللة جزئيا ، واإلضاءة  ويجب
الشرب  توفير مياهول. كما يجب مستوية وغير منفذة أو لزجة، وأن يتم سد الشقوق الكبيرة في األرضيات أوال  بأ

 المهم ومنساعة بالغذاء.  24النظيفة في جميع الحظائر، وتزويد الحيوانات التي تبقي في الحظائر ألكثر من 
 .ى أيضا حماية الحيوانات من الحرارة العالية و البرودة الشديدة واالزدحام وكافة عوامل اإلجهاد األخر 

 أهداف الفحص قبل الذبح وشروطه:

المسالخ  يعتبر فحص الذبائح كافيا  بدون الكشف علي الحيوانات الحية قبل ذبحها، ومن هنا فإن أنظمة ال
وصلحيتها  تشترط فحص الحيوانات جيدا  قبل الذبح، باعتباره أمرا  مهما  للغاية، ليس فقط لضمان سلمة اللحوم

القرارات  ي القرارات اللحقة، بما في ذلكوحماية الصحة العامة والصحة الحيوانية، وإنما أيضا لتأثيره عل
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 -أكثر أهمية  إن لم يكن -واألحكام المتعلقة بالفحص بعد الذبح. وبالتالي، فإن الفحص قبل الذبح ال يقل أهمية 
 من الفحص بعد الذبح.

 ويمكن تلخيص أهداف الفحص قبل الذبح في التالي:

 ىالحيوانات القذرة وتنظيفها قبل السماح بدخولها إلتقليل فرص التلوث في صالة الذبح وذلك بفصل  -1
 .الصالة

ذبحها  الذبح االضطراري للحيوانات التي تعاني من الكسور واآلالم وغير ذلك من العوامل التي توجب - 2
 اضطراريا .

 التأكد من معاملة الحيوانات المعدة للذبح معاملة إنسانية سليمة. -3

 صابة بأمراض تجعلها غير صالحة للستهلك اآلدمي.التعرف على الحيوانات الم   -4

 التعرف علي الحيوانات الم عالجة بمواد قد تؤثر على الصحة العامة كالمضادات الحيوية والعقاقير الكيميائية -5
 والمبيدات الحشرية وخلفه, واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها.

 م اكتشافها إال بالفحص قبل الذبح لكونها ال تسبب آفاتالتعرف علي الحيوانات المصابة بأمراض ال يت  -6
الحيوان الحي  أعراض ممزة في ظهورى تشريحية واضحة للعيان، مثال ذلك السعار داء الكلب الذي قد يؤدي إل

األمر نفسه علي مرض  ولكنه ال يسبب آفات مرضية يمكن التعرف عليها عند فحص اللحم واألحشاء. وينطبق
 ، خصوصا  في مراحلها المبكرة.ى ( وعدة أمراض األخر  Tetanusالكزاز ) 

 Ringwormاكتشاف الحيوانات المصابة بأمراض قد تنتقل إلي العاملين بالمسلخ، كالقراع الجلدي  - 7

 اكتشاف األمراض السارية واألمراض الوافدة والتبليغ عنها لدي الجهات المسؤولة.  -8

 قبل الذبح:ومن الشروط المهمة لفحص الحيوانات 

 إجراء الفحص في الحظائر أو الساحات المخصصة له فقط. -1

 فحص الحيوانات منفردة ومجتمعة. -2

 فحص الحيوانات من الجانبين أثناء الوقوف وأثناء المشي. -3

 ساعة.24ساعة من تسلم الحيوان وإعادة الفحص إذا تأخر الذبح ألكثر من  24إجراء الفحص خلل  -  4
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، أو المشتبه في إصابتها بمرض معد، وحجزها ريثما غير طبيعية وانات التي توجد بها أعراض فصل الحي - 5
 توقيع الكشف البيطري الدقيق ومن ثم الحكم عليها. يتم

 الذبح االضطراري للحيوانات التي تعاني من كدمات وكسور متعددة. - 6

ونظافته  يجب أن يتضمن الفحص قبل الذبح مراقبة السلوك العام للحيوانات وتقييم حالته الجسمانية والغذائية -7
 وملحظة أي علمات غير عادية عليه.

 :المظاهر التي يجب مالحظتها قبل الذبح ما يلي

 من المظاهر التي يجب ملحظتها قبل الذبح ما يلي:

 األعراض العصبية وأي سلوك غير طبيعي للحيوان. -ب                  االضطرابات التنفسية. -أ

 نزول إفرازات غير طبيعية من فتحات الجسم. - د     وجود خلل في وقفة الحيوان وطريقة مشيه. -ــج

وجود مظاهر غير طبيعية علي جسم الحيوان، كاألورام  -و    وجود بروزات من فتحات الجسم. -ـ ه
 والخراجات.

 الجلد والشعر، بما في ذلك التصّبغات الجلدية. -ح            لون األغشية المخاطية. يرتغ - ز

يمثل الفحص بعد الذبح الوسيلة التي يتم على أساسها : Post-mortem Inspection الفحص بعد الذبح
والتالي يجب أن صلحية اللحم للستهلك ومستوي جودته،  التقويم العلمي لآلفات التشريحية التي تؤثر على

 تمكنه من:الكافية التي  يقوم به شخص لديه الكفاءة المهنية والفنية

 التعرف على طبيعة اآلفات التشريحية ودالالتها. -2               تقويم الحالة العامة للذبيحة -1

لة األخيرة تصنيفها إلى موضعية وعامة، وفي الحا -4     تصنيف الحاالت المرضية إلى حادة و مزمنة. -3
 تقويم التغيرات الحادثة في األعضاء واألجهزة المختلفة

 تحديد أهمية اآلفة التشريحية ومدى ارتباطها باألعضاء الرئيسة مثل الكبد والقلب والكلى والطحال والعقد -5
 الليمفاوية.

 الربط بين نتائج الفحص قبل الذبح وبعده ومن ثم التوصل إلى التشخيص النهائي والحكم على -6

 الذبيحة.
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جمع العينات المناسبة وحفظها وإرسالها إلى المختبر (ينطبق ذلك على المسالخ التي تتوفر بها إمكانيات  -7
 .الذبائح وتبريدها لحجز

 حفظ األغذية والمنتجات الحيوانية

ية يعني وقف نشاط جميع المسببات المؤدية الى فساد وتلف األغذية نباتية كانت أو حيوانية . وأهم حفظ األغذ
مسببات تلف األغذية هو نشاط الكائنات الدقيقة الموجودة في األغذية أو في محيطها وهذا يعني أن كل طرق 

 ي :حفظ األغذية تهدف الى وقف نشاط وعمل الكائنات الدقيقة وأهم طرق الحفظ ه

 أولا : الحفظ بالحرارة

 الحفظ عند درجات حرارة منخفضة : أ(

 التبريد -1

 ()التجميد السريع , التجميد البطيالتجميد  -2

 الحفظ عند درجات حرارة مرتفعة : ب(

 البسترة )بسترة بطيئة , بسترة سريعة , بسترة خاطفة( -1

 التعقيم بالحرارة -2

 UHTالتسخين فوق العالي  -3

 ثانياا : الحفظ بالتجفيف 

 ( يفالتجفيف االصطناعي ) بالهواء الساخن , بالتجف -2         التجفيف الطبيعي -1

 ثالثاا : الحفظ بالمواد الكيميائية 

 حامض البنزويك وبنزوات الصوديوم -3        السكر -2                  الملح -1

 ثاني أوكسيد الكبريت -5     حامض السوربيك وسوربات الصوديوم -4

 النترات والنتريت -7                           حامض الخليك -6

 رابعاا : الحفظ بالغازات :
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  CO2باستخدام غاز  -

 خامساا : الحفظ بالطرق الفيزيائية 

 الضغط الميكانيكي -3                 التشعيع -2               التدخين -1

 بالتعليبسادساا : حفظ األغذية 

 ويشمل : الحفظ من خالل التحكم بدرجة الحرارةومنها  

 الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة : -1

 الحرارة المرتفعة في إيقاف نشاط ونمو الكائنات الدقيقة الموجودة في المنتجات الغذائية .  استخداميعني 

زيادة درجة الحرارة قد يؤدي الى قتل هذه األحياء م وأن ° 40-15أن درجة الحرارة المثالية لنمو البكتريا هو بين 
 الدقيقة أو وقف نشاطها من خلل ما ينتج من ضرر ألنظمتها األنزيمية بسبب الحرارة .

تعتمد جميع العمليات الحيوية في الكائنات الحية على األنزيمات, وبما الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة : -2
مد على درجة الحرارة فإن خفض درجة الحرارة سيقلل من سرعة التفاعل وبالتالي أن سرعة التفاعل اإلنزيمي تعت

 تقسم طرق الحفظ باستخدام درجة الحرارة المنخفضة إلى: و . إمكانية حفظ الغذاء من التغير والفساد
أيام وعدة أسابيع ( تحفظ  ما بينطريقة حفظ مؤقتة تجعل الغذاء يحتفظ بجودته لمدة قصيرة )  :التبريد -1

مئوية تستخدم هذه الطريقة لتخزين األغذية الحساسة ) سريعة  4األغذية بهذه الطريقة عادة عند درجة حرارة 
 من ميزات هذه الطريقة:  5التلف ( نظرا  الن معظم البكتريا يتوقف نموها عند درجة حرارة أقل من 

 انية استهلكها بشكل مباشر تحفظ المواد الغذائية بالحالة الطازجة وإمك
يحفظ الغذاء بواسطة هذه الطريقة لفترة طويلة حيث أنها تقلل إلى حد كبير التفاعلت اإلنزيمية التجميد:  -2

 وتقلل من الماء المتاح للعمليات الحيوية .

  التصنيع . المناسبة من اجل المعالجة الصحية للتجهيزات ومراقبة األشخاص القائمين على

 


