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التصنيع الغذائي  :هو تخزٌن وتسوٌق وحفظ وتصنٌع المنتجات الزراعٌة وتوفٌرها
للمستهلكٌن بالنوعٌات التً ٌرغبون بها عند الحاجة كتحوٌل الحلٌب الى منتجاته المختلفة
كاللبن واالجبان المتنوعة والزبدة والقٌمر  ,.ولذا فان التصنٌع الغذائً مرتبط ارتباطا وثٌقا
باألنتاج الزراعً وٌتأثر بانتاجٌته من حٌث الكمٌة والنوعٌة .
األمن الغذائي العربي :هو انتاج المستلزمات الغذائٌة محلٌا دون اللجوء الى استٌرادها
من خارج حدود األقطار العربٌة  ,وٌعد شرطا من الشروط الستراتٌجٌة لنجاح عملٌة تطور
هذه االقطار اقتصادٌا واجتماعٌا .
مفهوم وأهمية حفظ األغذية :
هو تصنٌع الخامات النباتٌة والحٌوانٌة الزائدة عن االستهالك الطازج وتحوٌلها إلى
صورأخرى من المنتجات الغذائٌة لحفظها من الفساد أطول فترة ممكنة واستخدامها فً
مواسم غٌر مواسم ظهورها واستهالكها فً أماكن غٌر أماكن وجودها بحٌث تبقى صالحة

لالستهالك من الوجهة الصحٌة.
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طرق حفظ األغذية:
 -١طرق حفظ مستديمة Permanent Methods:
التجمٌد  -التعقٌم -التعلٌب – التجفٌف
 -٢طرق حفظ مؤقتة Temporary Methods
 التبرٌد  -البسترة -المواد الحافظة الكٌمٌائٌة  -التدخٌن التملٌح  -التخلٌل -استعمال المضادات الحٌوٌة  -الحفظ بالتركٌزأقسام الصناعات الغذائية
 -١حفظية:
 تعلٌب  -تبرٌد -تجمٌد  -تجفٌف -إشعاع  -تخلٌل -٢تحويلية :
 السكر  -الزٌوت -األلبان  -المعجنات -المربٌات  -تقنٌة حٌوٌة3
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أهم الصناعات الغذائية في الوطن العربي
اهتمت كثٌر من الدول من الدول النامٌة بالصناعات االستهالكٌة مثل النسٌج
وااللبسة والدخان وبعض الصناعات الغذائٌة دون األخذ بالتطور الحدٌث
للتصنٌع مما ٌسبب انخفاض فً انتاجٌة الفرد .
وتعد الصناعات الغذائٌة بمختلف أنشطتها كصناعة السكر والزٌوت وطحن
الحبوب على انها صناعات استهالكٌة وٌتمٌز الموجود منها فً االقطار
العربٌة بقلة االنتاج حٌث ان انتاجها ال ٌمثل اال اقل من  %1من جملة
االنتاج العالمً مع العلم ان البالد العربٌة تضم حوالً  %3,5من سكان
العالم .
أن اهم الصناعات الغذائٌة القائمة فً االقطار العربٌة هً :
صناعات السكر والزٌوت النباتٌة وطحن الحبوب والمشروبات الغازٌة
والكحولٌة  .اما صناعات تعلٌب وتجفٌف الفواكه والخضراوات فهً
صناعات قلٌلة االهمٌة فً معظم االقطار العربٌة بسبب اقبال غالبٌة السكان
على شراء الفواكه والخضراوات الطرٌة .
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 -١صناعة السكر
برع المصرٌون من فترة طوٌلة فً زراعة القصب وانتاج السكر واستعملوا ماء الجٌر فً تكرٌره .

ومن اهم محاصٌل السكر هو قصب السكر والبنجر السكري.

 -2صناعة الدهون – الزيوت والشحوم :
الدهون مواد عضوٌة تنتج من اتحاد الحوامض الشحمٌة مع الكلسرٌن ومن اهم مصادر الدهون عالمٌا
هً البذور النباتٌة مثل بذرة القطن وفول الصوٌا والفول السودانً وعباد الشمس  ,ومن الحٌوانات
كالخنازٌر واالبقار فضال عن الحلٌب .

وتشمل صناعة الدهون انشطة متعددة هً :
 -1عصر واستخالص الزٌوت من مصادرها الطبٌعٌة
 -2تصنٌع الشحوم بعملٌات الفصل والتنقٌة أو هدرجة الزٌوت السائلة
 -3استعمال الحوامض الشحمٌة الحرة فً صناعة الصوابٌن وانتاج الكلسرٌن .
بٌع بقاٌا البذور الزٌتٌة بعد العصر واالستخالص كمواد علفٌة غنٌة بالبروتٌنات وااللٌاف .
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 صناعة المشروبات :ٌمكن تقسٌم المشروبات الى ثالثة اقسام رئٌسٌة هً :
أ -المشروبات الغازٌة
ب -عصٌر الفواكه والشربت
ج -المشروبات الكحولٌة وتشمل :
 البٌرة -2النبٌذ
 -3المشروبات الكحولٌة المقطرة

 -4صناعة التعليب
ٌمكن تقسم المنتجات المعلبة الى األقسام الرئٌسٌة االتٌة :
 -1الثروة السمكٌةوتصنٌعها – السردٌن والتونة وغٌرها .
 -2المربٌات ومعلبات الفاكهة
 -3الخضراوات المعلبة .
 -4معجون الطماطة
 -5أغذٌة األطفال .
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تصنيع التمور
تشكل التمور ثروة زراعٌة كبٌرة فً الوطن العربً وهناك عدد من
الصناعات تقوم على التمور كمادة اولٌة ومن أهم هذه الصناعات هً :
 -1انتاج الدبس
 -2انتاج الكحول
 -3تعبئة وتسوٌق التمور
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