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 تقنيات التغليف المتقدم للغذاء ودورها في الحد من عوامل التلف

The Advanced food packaging techniques and its role in spoilage/ 

  deterioration reduction 

 3نها عبدهللا عبد المحسن /أ.د،،2أ.د/ جالل على محمد سالم،،1منى عبدالحي عزب عبدالعال /م.م

 ملخص البحث: 

التطورات في خامات تغليف المواد الغذائية وفرتت ويريلة لعمرم  مرو المياتوورات وحرذلة اماعرة ان  مرة مر  

را لمهرم ترطعور ان  مرة الهاتترة  ر  الت رت   التلوث الخارجي، و تم تطروعت مرواد الت ة رة والتغليرف خايام

للهواء أو الت ووة أو تغيتات انس الهيطروجيهي المتتةطة والغذاء أو الترو الميري ، ولعرط ترم تطروعت حر  مر  

 مواد التغليف المت ة والالةة ، واطعا أو واالقتتان مم  تق اليفظ انختى لت ة ة المواد الغذائية وهتاح.

حمرا ع رتف وه را حر  تغييرت  ،الغرذائي وع تف فساد انغذعة  ويرطوث أ  تغييرت غيرت متغروه فيرا فري المهرت  

عت   الغذاء غيت معةول لمتمو ة م  الهاس يواء م  الهااية الايية أو م   ااية الط م أو الشا  أو اللرون 

وزادت أعمية تغليف المواد الغذائية م  أج  تعطعم ان  مة ذات التودة ال الية للمستهلة ومستوعات أو التائية.

 لمواد المستخطمة وزعادة ال مت اإلفتتاضي. الية مث  رفم انداء ل

ووالتالي عما  م  خالل إختيار تاهولوجيا الت ة ة والتغليف المهايةة الميافظة  لى المهت  واماعتا م   وام  

الفساد المختلفة يرواء فييعائيرة أو حيميائيرة أو ويولوجيرة ووالترالي رفرم ال مرت االفتتاضري للمهرت  داخر  ال ةروة 

 اهة.ن ول مطة مم

 عما  تيطعط مشالة الةيث في الهعا  التالية:: مشكلة البحث

 تلف المهتتات الغذائية وسةب  وام  الفساد المختلفة. -

 اإلختيار لطتق تغليف غيت مهايةة لة ض المهتتات الغذائية وما ال عوفت اليماعة الاافية للمهتتات. -

 الستعم.ال مت اإلفتتاضي العايت لة ض المهتتات ع تضها للتلف  -

 هدف البحث:

 تيطعط  وام  فساد انغذعة ودور اإلتتاعات اليطعثة في التغليف لتالفيها. -

وضح خطو  ارشادعة لطتق ماافية  وام  فساد انغذعة لتعلي  التلف م  خالل إيتخطام التغليف  -

 المهايب لتمطعط فتتة الاالاية.

التي تطل  لى يالمة المهت  ولفيص ال ةوة  تو ية المستهلة لفهم التاهولوجيا اليطعثة في التغليف  -

 للتهحط م  يالمتا.
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 تاهولوجيا الها و. –التغليف الذحي  –التغليف الف ال  - وام  فساد انغذعة  -يالمة الغذاء 

 
 مقدمة: -1

تغليووايالمووااغيالغةاويوو يا ووتفياعوويل يلممووويامووايالميمتاةووافيامووةلايتمايوو يا ط موو يموو يالتلووا ييخامووافالتطوواتافي وو ي

تميتطايتيمااغيالت ةو ياالتغليايخصيًصايلماويتغهاتيا ط م يالااتج يع يالت تضيللهااءيأايالتطاةو يأايتغيوتافي،االخاتج 

يتيمليم يمااغيالتغليايالمتا ياالصلة يياتغهايأايةاالقتتا يلمغيتميتطا،اا سيالهيغتاجيا يالمتتةط يةالغةاءيأايالجايالمتيط

،ي يمم يم يخالليإختيواتيتماالاجيوايالت ةوو ياالتغليوايالمااعوة يالمتا ظو يمويطتقيالتفظيا ختىيلت ةو يالمااغيالغةاوي يةاجاح

ةالتوال يت وويال موتياال تتالو يللماوتجيعلىيالماتجياتمايتهيم يعاامليالفعاغيالمختلف يعااءي يزياوي يأايميمياوي يأايةيالاجي يا

يغاخليال ةاةي طاليمغةيممما .

 يمم يتتغيغيمشمل يالةت ي  يالاماطيالتالي :مشكلة البحث:  .1-1

يتلايالماتجافيالغةاوي يةعةبيعاامليالفعاغيالمختلف . -

يللماتجاف.اإلختياتيلطتقيتغليايغيتيمااعة يلة ضيالماتجافيالغةاوي يةمايالييا تيالتماي يالما ي ي -

 ال متياإل تتال يالمصيتيلة ضيالماتجافيي تلهايللتلايالعتيو. -

 هدف البحث: .1-2

يلتال يها.يالتغيث يالتغليايتمايافتتغيغيعااملي عاغيا غةي ياغاتي -

لتمغيغييالحيخطاطياتشاغي يلطتقيمما ت يعااملي عاغيا غةي يلتمليليالتلايم يخالليإعتخغاميالتغليايالمااعب -

 . تتةيالصالتي 

 تاعي يالمعتهلايلفهميالتماالاجيايالتغيث ي  يالتغليايالت يتغليعلىيعالم يالماتجيالفتصيال ةاةييللتأمغيم يعالمته. -

عااملي عاغيا غةي يلتمليليالتلايم يخالليإعتخغاميالتتليل يممايتميتتليليي–الماهجيالاصف ييمنهجية البحث: .1-3

يتماالاجيايالتغليايالمااعة .

 safetyFood 1سالمة الغذاء  -2

العالم يالغةاوي يه ياظاميعلم ييصايالت امليمويا غةي يم يخالليالتغاالياالتتليتياالتخزي يةطتقيتماويا متاضيالتو ي

اهةاييشمليعوغًغايمو ياإلجوتاءافيالتاتيايو يالتو ييجوبياتةاعهوايلتجاوبيالمخواطتيالصوتي يالمتتملو .ي،يتاتمليع يطتيقيا غةي 

أاهيةهةايالامطيم يالتفميوتيتتتموقيالعوالم ييworld packaging organization WPO))اتتىيماظم يالتغليايال المي ي

اجغيعالم يا غةيو يمتتةطو يةتماالاجيوايالتغليوايم اصوتيمو يأهوميال ااصوتياةي يالصااع ياالعاقيثميةي يالعاقياالمعتهلا.ي

اتجيمةاشوتةامةلايالةيااوافياال المو يالتجاتيو يللتفاظيعلىيالغةاءياةا خصيخامافيالت ةو ياالتغلياياالخامافيالت يتالمسيالم

االخامافيالصتي يايأ ييتاع يالتغليايعياعافياقواااي ياالعوتيتاغياالتصوغيتيالخاصو يةالت ةوو ياالتغليوايةتعوبيالتماموافي

يالمختلف .

وه ا ح  تغييرت عت ر  الغرذاء غيرت معةرول  حما ع تف،في المهت  الغذائي  أ  تغييت غيت متغوه فيا يطوثغذعةوانفساد وع تف 

ي.لمتمو ة م  الهايسواء م  الهااية الايية أو م   ااية الط م أو الشا  أو اللون أو التائية

 2:عوامل فساد األغذية -3

                                                           
1http://www.worldpackaging.org/wpo/8/accessdate23 Jul 2017 at 10.1 

  –الارها ات الغذائيرة دلير  -أميمة المتذوه : حلية  مون للت ليم الفهطقي والسيااي , ماوعة المفتري : مرطعتة االرشراد اليرا ري 2

 اشمية.هالمملاة انرد ية ال –المتحي الو هي للةيث و اإلرشاد اليرا ي  - 12صـ 

http://www.worldpackaging.org/wpo/8/
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ي ااملي عاغيا غةي .مخططيملخصيل(ي1شملي)

 

يتصايفهايللثال يعاامليالتالي :اه يتامعميل غةيعاامليتؤثتيعلىيا غةي ياتتغ يتأثيتيغيتيمتغابيةهايايمم ي

 :مخاطر بيولوجية((. عوامل فساد حيوية 3-1

 اه يماواافيتي يغقيم ياليتتىيةال ي يالمجتغةيتتتاجيإلىيظتاايم يا يم يالاماياالتماثت.ي. بكتيريا:3-1-1

ياتمعميالةمتيتيايإلىيااعي :يييي

 العالماايالياتعمىيالةاتيلي .ةمتيتيايلاتةياتعةبيالتعمميالغةاو ياا متاضيمثلي -

يةمتيتياياا   ييمم ياعتخغامهاي  يالصااعافيالغةاوي .ي -

يةتي يتصةحيغيتي. خمائر3-1-2 يالغةاوي  يتعةبيتغيتي  يصفافيالماغة ياليتتىيةال ي يالمجتغة يغقيم  ياه يماواافيتي  :

يال يمتمم  يغيت يتتمف يإةا يال صاوت يتخمت يمثل يلإلعتهالا يال ايغلقصالت  يالجا يطايل    يلفتتة يالمخلالفي،غى ،يالزاج 

 االتاوت يالمتالي ياالفماعاف.ي

عوامل فساد األغذية

عوامل فساد حيوية 

بكتيريا

خمائر

عفن

إنزيمات

ةعوامل فساد كيميائي

مســببات الحساســية

الهرمونات

مواد مضافة وحافظة

تلوث بالمعادن

مبيد حشري 
ومعقمات

ة عوامل فساد فيزيائي
:أو ميكانيكية

الضغط

سوء النقل والتداول

الحرارة

الضوء

الرج
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اهااايخماوتيمفيغةيتعتخغمي  يالصااعافيالغةاوي يمثليصااع يالخةزياا جةا يتي ييمم يالعيطتةيعلىيهةهيالخماوتيةت وي

ي.غتج يالتتاتةياتفتيغيالهااءياإلا  يمااغيتا ظ يمعمات يتعبيالمااصفافيالمتلي ياال المي ي

يعمامي. عفن3-1-3 يإ تاز ي   ياخطاتتها يالغةاوي  يالماغة يعطح يعلى ياخلتاء يةيلاء يخياط يشمل يعلى يةعتع  يتاما :

 ا  التامعي يالمعةبيللعتطا يإةايتا تفيالظتاايالمالوم يلامايالفطتياه يغتج يالتتاتةياالتطاي ي)المليل ياال الي (.

يتاماياعاغة يالما يالماغة يجاغة ي   يخلل يةعةب يا عفا  يالفاامه يمثل ياا جةا ياغةاوي  يالمةتغة يااللتام ياالخلتااف الخةز

غتج يمواي يلمغةيعشتيغقاوقيالم يالمااغيالعام يي60الم تل يللهااءياالةهاتافيايمم يمماامتهايةت ويغتج يالتتاتةيالىي

يلي يامايا عفا .مماام يللتتاتةيااليمم يالتخلصيماهاي  يغتج يالطةخيال اغي يممايأ يعملي يالتجميغيتماويعم

يم ي. إنزيمات3-1-4 ياإلازيمافيالت يتتلليالغها ياتزيغ ياأهمها يالتياااي  يأا يالاةاتي  يالخاليا يتفتزها يميمياوي  ياه يمااغ :

يتمالتهاياتزاخهايةاإللا  يإلىيتال يالطتااةيالزاوغةي  يالفامههياالت يتعةبيتتلليالماغةيالةمتياي ي تغيتيم يصفاتها.يي

 ساد كيميائية:. عوامل ف3-2

يللملاءيعلىياآل افيالتشتي يمويإةماءيآثاتيعام ي  يالاةافي. بقايا مبيد حشري ومعقمات3-2-1   ياالتىيشاعيإعتخغامها :

ياط اميالتياا ياالتتة يالزتاعي ياالمياهيالجا ي ي.

مااعة يمثاليةلايتلا يالغةاءيةآثاتي:يايتغ ياتيج يت ةو يالغةاءيأايتصاي هياايطةخهي  يأاعي يغيتي. تلوث بالمعادن2 -3-2

يالاماياميمماييؤغييالىيالتعممياأعتاضيخطيتةيعلىياإلاعا .،تغيغي،تصاصي،الم اغ يم يالاتاس

:يايتغ يةعةبيالزياغةي  يتتميزهايغيتيالمتغغيتعبيالمااصفافياالمماييسيالم تمغةي. تلوث بمواد مضافة وحافظة3-2-3

 .عاغياعت مالهايةمميافيامثتيم يالممتتي  يهةهيالمااغيتعةبية ضيا متاض

 . الهرمونات المستخدمة في عمليات اإلنتاج الحيواني3-2-4 

 .. مســببات الحساســية3-2-5  

 . عوامل فساد فيزيائية أو ميكانيكية:3-3

يعل يالماتجيغيتيمااعبيمويالت ةو ياالتصيالخاطئيلل ةااف.ي. الضغط3-3-1

يقغييعةبيقطاعياجتاحي  يعةاافيا غةي يممايقغييعةبيتغا يالتلاياال ف ي.ي. سوء النقل والتداول3-3-2

ياتعةبيالجفااياالةةالي.ي. الحرارة3-3-3

ياتأثيتهايعلىياللا ي مغيتعةبيمالت ياللا يأايإختفاوهيأايتأمعغيالغها يأايتمعيتيالفيتاميااف.ي. أشعة الضوء3-3-4

 تي يتفمغية ضيالماتجافيالغةاوي يقاامهاياتيج يالتج.ي. الرج3-3-5

ي

 اإلتجاهات الحديثة في تعبئة وتغليف المنتجات الغذائية: -4
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زاغفيأهمي يتغليايالمااغيالغةاوي يم يأجليتمغيميا ط م يةافيالجاغةيال الي يللمعتهلايةمعتايافيعالي يمثليت ويا غاءيللمااغي

ياإل تتال يال مت يازياغة ياخصاوصي،ا المعتخغم  ي يأ يتجلبيمتمةافياشط  يالت ييمم  يالةمي  يال ةاة يالتطاتافيمثل تمثل

قاةلي يالتتلليالتياييلتمليليالتخلصيم يافايافيالةالعتيايمميزةيإلا ي ي  يعةاةيالمااغيياتجزيللغازي/يالةخاتيالمتميزةيامةل

يالغةاءيالت يتؤثتيعلىيمفاءةياالعتخغامياعالم يالماتجي(يمخططي هميالتجاهافيالتغيث يلتغليا2ايةي يشملي)يالغةاوي يالمةتمتة.

ي

ي(ياإلتجاهافيالتغيث يةالتغليا2شمل)

ي

ياإلتجاهافيالتغيث يةت ةو ياتغليايالماتجافيالغةاوي ياغاتهاي  يالتغيم ي عاغيا غةي :ااتااالية لي

 (Active Packaging)التغليف الفعال أو النشط .4-1

يأاي يالماتج يصالتي  يةغتضيزياغة يالغةاو يالم ةأ يةالماتج يالظتاايالخاص  يةتغييت يها"التغليايالةيييمام يةأاه يمم يت تيفه

يالااعيم ي يهةا ي"ها يةأاه يأيلا يت تيفه يايمم  يالم ةأ", يالماتج يالتفاظيعلىيجاغة يثم يام  ياالخااصيالتعي  يا ما  تتعي 

اإلتجاهات الحديثة 
بالتغليف

تطايتيمفاءةي
اإلعتخغام

عهال ياإلعتخغام

التات ي

ا ما 

الجمالياف

اإلاتاجي 

تماالاجيايالاااا

معتش تيااااي

متمةافيااااي 

جزيوافيالاااا

التغليايالةم 

مؤشتافيالغاز

ا تةاتيالمتغيتةي
لاايايةالتتاتة

مؤشتيالتتاتةي
الزما 

م لامافيع يهاي ي
الماتجيةا جهزة

QRالماغيالمتصلي
ةالماقو

RFID

التتغغافيالتاغياي 

التغليايالتتاتي

التتمميةالمااخيغاخلي
ال ةاة

التغليايةتفتيغ
الهااء

التغليايم غلي
المااخ

التغليايالف اليأاي
الاشط

الطالءيالصالحي
لألمل

ملاغافي
الميمتاةاف

ممتصافيالتطاة ي
االغازاف

الةاعثاف
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ي  يتغليايالماتجافيا يالمؤثتافيالتغليايالةيييعتخغم يأاياقاي يلغ يي ط يتاجزيتماي  يمما يلي ط ياظيف يإلا ي , لغةاوي 

 1الخاتجي ,ياهايظاهتةي)يمماهيالتتمميأايالتفاعليأايالتأثيت(يتتغ يغاخليالتغليا.ي

يللتفاظيعلىيالماتجيايطيليصالتيته.ي)ايتغخل( هايتغليايي ط ياظيف يإلا ي ي

 غذية:بعض تطبيقات التغليف الفعال مع األ 4-1-1

(يتفاصيلي1.يمماييالحيالجغال)ماهايييتميإعتخغاميالتغليايالاشطيمويال غيغيم يالماتجافيالغةاوي يايجتييإختةاتهايمويال غيغ

ية ضيا اااعيالمختلف ي اظم يالتغليايالاشط يالمتات ياتطةيماتهايالمتتمل .

ي2يماتهايالمتتمل .(ية ضيا اااعيالمختلف ي اظم يالتغليايالاشط يالمتات ياتطة1جغال)

 التطبيق مع األغذية والمشروبات نظام التغليف الفعال )النشط(

يOxygen scavenger ماعحياالمعجي ي)طاتغ(

 

يالخةزياالم اي-ماتجافيالمخاةزييي

ي يالجاهزة ياالاجةافيي-ا ط م  ياالةيتزا العاغايشاف

ي يالم الج  يااللتام ياا ط م يي-الجاهزة ا عماا

ياالمشتاةافالمجفف ي

يCarbon dioxide scavengerماعحيثاا يأمعيغيالمتةا 

ي

يالمهاةياالعلويالماوم يعلىيالخميتةيي

يالمخةازافي،يا ط م يالجاهزةييCarbon dioxide emitterةاع يثاا يأمعيغيالمتةا 

ي اامهياخلتيييEthylene scavengersماعحياإليثيلي 

يEthanol emitter ةاع يااليثااال

ي

يالعلويالمخةازةيمثليالم اياالخةز

ي Moisture absorber التطاة يفتصامم

ي

ياالخلتاافي ياالفاامه ياا عماا ياالغااج  اللتام

يالطازج 

يFlavor and odor absorber ممتصافيللامههياالتاوت 

ي

ي

يعصاوتيالفامه يااللتامياالغااج ياا عماا

ي

 Packaging      smart or intelligentالتغليف الذكي .4-2

التغليايالةم يي ا يالت ةو يالت يتعتخغمياتاظايالمميزافيالتماالاجي يةافيالميم يالملا  ,ياالت يت مليعلىيت زيزياظيف ي

الماتج,ياةلايع يطتيقيإعتخغامياآلليافياالمؤشتآفي)مثليمؤشتياإلهتزازياالتمال يااللاءياالتطاة (,يأايع يطتيقي

يمتغغة يميمياوي  يمااغ يااإللمتتااي ييإعتخغام ياالميمياوي  يالطتقيالميماايمي  يالت يتتةو يالاعيل  ي ها ت مليعلىيمشايالةمتيتيا

ي3للما يعالم ياجاغةيالماتج.

                                                           
خالط  ل ت ,  ها  ةطهللا  ةط الميس :اتتاعات اطعثة في تغليف المهتتات الغذائية وإيتي اه السوق المات  لها, متلرة  لروم  1

 .91,90, صـ 2010وفهون, المتلط الثا ي وال شتون, ال طد الثالث, 
2Coles, R. &Kirwan, M.J., 2011.Food and beverage packaging technology.John Wiley & Sons. 

أامط مظهت ميمود: التغليف الذحي وأثته الوظيفي  لرى ال ةروات الورقيرة , ريرالة ماجسرتيت ,حليرة الفهرون التطةيعيرة  , جام رة  3

 .11, صـ 2014الوان , 
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 ه يأاظم يتغلياي)تماي (يتتتاييعلىيمؤشتيغاخل يأايخاتج يلمتاقة يتال يالماتجيإةايتغ يةهيأىيتغييتياةلايلمتاقة يجاغةي

 .اصآلتي يالماتج

مراقبة التلف للمنتج الغذائي من خالل وصف التقنية الذكية وتأثيرها على  غليفالت تقنيات  أمثلة على( 2يبين جدول )

 :وتأثيرها وأهم المساؤئ أو التحديات الستخدامها 

 1مراقبة التلف للمنتج الغذائي الذكية وتأثيرها على  غليفالت تقنيات  أمثلة على( 2جدول)

مراقبة تلف التأثير المحتمل على  الوصف التكنولوجيا

 المنتج

 التحديات

موجات الراديو لتحديد 

( عالمة RFIDالهوية )

)"عالمة ذكية"( في 

والثانوي ألولي التغليف ا

 Radioنقلأوال

frequency 

identification 

(RFID) 

يتتووووواييعلوووووىيتقاقووووو يتخوووووز ي

الةيااافيعلوىيالماوتجيمثوليتواتيخي

التو ياالعتخغام.يامووافيالةيااوافي

يمم يأ يتمتأي  ياقفيااتغيمو ي

يعلىية غيأمتات.

يعتخغميلتتةويالماتجياتالتهيطاالي

يةيااافي ي ه يتعجل ياإلمغاغ علعل 

يةتال يالماتجياغتج يتتاتته.

يةالةاتيي- يمماتا  يالتماليا عالي 

يماغ.

قغيتتغ يمشاملي  يعملهايمويي-

يم ي يمثيت يتتاي يالت  الماتجاف

 الم غ يأايالماء.

حساسات 

 Thermalللحرارة

sensors 

 

ييمم ي يالت  يالتماياف يم  مغى

تشيتيإلىيالجغاليالزما يللماتجي

ياللا ي يمتغيتة يا تةات مثل

يغتج ي يتجااز يعاغ ةالتتاتة

يالتتاتةيأايالتغيتيةها.

يمموووو ياعووووتخغامهايللووووما يةموووواءي

يالماتجاف

غاخووووولياطووووواقيغتجووووو يالتوووووتاتةي

المطلاة يأثااءيالتازيويالعويماي و ي

غة.ياعالمووووووافيالماوووووواطقيالةووووووات

الجوووغاليالزماووو يللتوووتاتةيعلوووىي

ال ةاةييعاعغييالمعتهلمي يلم ت و ي

يمايإةايما يالماتجيآم 

يتملف يعالي .ي-

ت وووووتضيا تةووووواتيالمتغيوووووتةيي-

تتاتيووايلألشوو  يالفوواقيةافعووجي ي

االتتاتةيال الي يأايالمةيةافيم ي

الممموو يا ييعووةبيتتلووليااللوواا ي

ياالخللي  يعملها.

 

 :Controlling the atmosphere around foodالتحكم بالمناخ الداخلي بالعبوة حول المنتج  .4-3

طتيمتي يي،يتي ييتمياعتخغامييمم يتغييتيالغالايالجاييغاخليعةاةيالماتجيلتتعي يال متياال تتال يللط اميأايت زيزيجاغته

يهمايالتغليايةتفتيغيالهااءياالتغليايم غليالمااخ.ي

 التحكم بالمناخ الداخلي بالعبوة: أنواع .4-3-1

 :Vacuum packagingالتغليف مع تفريغ الهواء    -1

هايإعتة اغيا معجي ،ييةلايالغتضيالتويع يم ي،يتميإعتختاجيغالةي يالهااءيتاليالط اميعاغيالت ةو ييتلحيم يالمعمىمماي

يالت يتعةبيالتلايايملليم  يالغقيم  ييمللي تصياماية ضيالماواافيالتي  يالت يتمللييمما ي)مثليا معغة( التغيتافيالميمياوي 

ي ياإل تتال . ياالمجهزةياال مت يالم الج  ياللتام يمثل يالماتجافيالجا   يالهااء يةتفتيغ يت ةوتها ييتم يالماتجافيالت  يأاااع تشمل

ي يالهااء يةتفتيغ ياتما يم ةأة يالغةاء يلة ضيأاااع ياعلبيالمااز يالمةتغة يالمطهي  ية غياالجة ياالزيتا ياا ط م  يأا يقةل إما

                                                           
1https://www.worldpackaging.org/Uploads/SaveTheFood/RMITRoleofpackagingminimisingwaste.pdfaccessdatej

une2019-6:00PM 

https://www.worldpackaging.org/Uploads/SaveTheFood/RMITRoleofpackagingminimisingwaste.pdf
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يتمياعتخغاميمااغيالتغليايالمتا ياالت ييمم يأ يتثةفيةإتماميةعطحيالط اميعاغمايتتميعملي يإزال يالهااءيايالم الج يالتتاتي 

يللهااءا يممتاًزا تيغيالهااءي  يزياغةيال متياإل تتال يف(يغاتيالتغليايةت3ايالحيالجغالي)ي،يجبيأ يتما يالماغةيتاجًزا

ي1الغةاوي .للماتجافي

ي(يغاتيالتغليايةتغتيغيالهااءي  يزياغةيال متياإل تتال يللماتجافيالغةاوي .3جغال)

العمر اإلفتراضي مع  العمر اإلفتراضي العادي علبة/كيس يخزن فى الطعام

 تفريغ الهواء

     اللحوم

 يهوات 3-2 أشهت 6  حيس الفتعير دواجن -لحم

 يهتي  أشهت 4-3 حيس الفتعير لحم الغزال

 يهوات 3-2 أشهت 6 حيس الفتعير األوز -البط

 يهة أشهت 4 حيس الفتعير اللحم المفروم

 يهتي  أشهت 6-3 حيس الفتعير السمك

 يهة 2-1 شهت 12-6 حيس الفتعير االستاكوزة-الجمبري

 شهت 12-8 شهتع  حيس الفتعير الكابوريا

 أياويم 3-2 أيةوع  لةة الثالجة البيض المسلوق

     

     األجبان

 أشهت 8-4 شهت  لةة/حيس الثالجة البارميجان

 أشهت 8-4 أيةوع 2-1  لةة/حيس الثالجة السويسرية

 أشهت 8-4 أيةوع 2-1  لةة/حيس الثالجة الشيدر

     

     الخضروات

 أيةو ي  أعام 6-3  لةة الثالجة السبانخ

 يها3-2  أشهت 8 حيس الفتعير الفاصوليا الخضراء

 يها3-2  أشهت 8 حيس الفتعير الذرة

 يها3-2  أشهت 8 حيس الفتعير البروكلي

 يها3-2  أشهت 8 حيس الفتعير الكرنب

 يها 3-2 أيةو ي  حيس الثالجة الجزر

 يها3-2  أشهت 8 حيس الفتعير البازالء

     

     الفاكهة

 يهة 3-1 شهت 12-6 حيس الفتعير الخوخ

 يهة 3-1 شهت 12-6 حيس الفتعير المشمش

 شهتع  أياويم 4-2 حيس الثالجة  التفاح

 شهتع  أياويم 4-2 حيس الثالجة الكمثرى

 أياويم 4 أيةوع 2-1 حيس الثالجة األناناس

 شهت 12-6 أيةوع 2-1 حيس الفتعير الطماطم

المثالي ياالمماتا يةياهاياةي يطتيم ييةي يالجغالياعتتغاميتفتيغيالهااءيلت ةو يالماتجافيالغةاوي ياياإللتزاميةظتاايالتخزي يا
يمتافيتمتيةا.ي4-3التفظيال اغي ياجغيالت ةو يةتفتيغيالهااءيتؤثتيعلىيزياغةييصالتي يالماتجيياايال متياإلعتخغام يلهيم ي

 

                                                           
1https://foodvacbags.com/pages/storage-time-for-foodvacbags-vacuum-sealed-foodsaccessdate15 june2019 -

1:00AM 

 

https://foodvacbags.com/pages/storage-time-for-foodvacbags-vacuum-sealed-foods


 
 

247 |Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued byFaculty of Specific Education -KafrElsheikh 

University - Egypt 
 

 Modified Atmosphere Packaging:يلتغليف معدل المناخا -2

خليطي(ياعتةغاليالهااءيالمتيطيةالماتجيةـغازيااتغي)مثليثاا يأمعيغيالمتةا (يأايMAPتتلم يعةاةيالتغليايم غليالمااخي)

يغازافيمختلف ي)مثليثاا يأمعيغيالمتةا يمويالايتتاجي (.يم 

يالغازافيعلىيخصاوصيالماتجياأاااعيالماواافيالتي يالغقيم يالت يتتطلبيالعيطتةيعليها.يي/ي تمغياختياتيالغاز

ه يماتجافيالم متاا يالطازج يااللتاميالطازج ياالمأماالفيالةتتي ياا ط م ييMAPقغيتعتخغمييأمثل يعلىيالماتجافيالف

ي(ييالحيغاتيالتغليايالم غليالمااخي  يتفظية ضيأاااعيا غةي :4المطةاخ يالمةتغة.ياالجغالي)
ي

ي1(يثالث يأمثل يلغاتيالتغليايم غليالمااخي  يتفظياإطال يال متياإل تتال .4جغال)

 العميل الثالث العميل الثاني العميل األول 

ماتجافيمالوم يلعالعلي المنتج

يالتازيو

ا عااقيالتاوغةيالماتج يللتامييمتاجتيالةيويالمةيتااالتاوغة

يالمطةاخ 

يالاجةافيالمطةاخ ياالمةتغةيا ط م يالعاول يالاجةافيالمةتغةياالجاهزة وصف المنتج

يالايتتاجيااثاا يأمعيغيالمتةا يالايتتاجي يالمتةا الايتتاجيااثاا يأمعيغي الغاز

يأعةاعي2-1يأيامي7-3يأيامي4-1 العمر اإلفتراضي في الهواء 

العمر اإلفتراضي مع التغليف 

يشهتي2-1يأعةاعي3-1يأعةاعي2-1 معدل المناخ

نسبة رفع العمر 

اإلفتراضيبإستخدام التغليف 

 معدل المناخ

ي

ي50%

ي

ي63%

ي

ي71%

 

العاةقياجوغيأ يإعوتخغاميتمايو يالتغليوايم وغليالماواخيموويالماتجوافييزيوغيمو يال موتياإل تتالو يللماتجوافيايتويحيام يالجغالي

  تص يالماتجي  يالتازيويليمتغيتازي هيجغتا ياي مام ية يغة.

 التغليف وتكنولوجيا النانو. 4-4

(يأايالتماالاجيووافيمتااهيوو يالصووغتيعةوواتةيعوو يمجماعوو يموو يا غاافياالتمايووافييNanotechnologyتماالاجيووايالاوواااي)ي

االتطةيمافيالت يتت لقيةتصايويةاي يم يا ياتتميةهايةإعتخغاميمماييسي  يغاي يالصغتيااتوغةيالاوااايالتو ياشوتقيماهوايإعوميهوةهي

التطةيمووافي وو يالمجوواالفيالمختلفوو ي ماهووايتمايوو يالتمايوو يالتغيثوو يتعووااييااتووغيموو يالمليوواتيموو يالمتووتيالهووةهيالتمايوو يالمثيووتيموو ي

(يات ةوو ييfood processingالم لامافي،يالتطةيمافيالطةي يإلىيجاابيتطةيموافي و يمجواليا غةيو يمثوليم الجو يا غةيو ي)ي

ي2(ي.يfood packagingاتغليايا غةي ي)

ةاءيمثووليإعتخغاماإلعتشوو اتالاااايياالمتمةووافيتماالاجيوايالاووااايموو يأ لووليالتمايووافياأمثتهووايماثاقيوو يللمعوواعغةي وو يتفووظيالغوو

ياجزيوافيالااااي  يالت ةو ياالتغليا.

 34تطبيقات التقنية النانوية في إنتاج مواد تعبئة وتغليف األغذية  . 4-4-1

                                                           
1https://www.maziak.co.uk/modified-atmosphere-packagingaccessdate 20june2019 -7:00PM 

جام ررة  -حليررة ال لرروم التطةيعيررة  تطبيقااات النانوتكنولوجيااا فاي علااوم األدذيااة وماادى الااوعي بهاذ  التكنولوجيااا  ميمرط  اشررور الاثيررت : 2

 9422اليم . ص ه  -2011-اضتموت -اضتموت لل لوم والتاهولوجياييؤن
في متاالت الاها ات الغذائية: ت ة ة وتغليف انغذعرة.وااث  )Nanotechnology )يليمان الفض : تطةيعات التعهية متهاعية الاغت .د  3

 www. alriyadh.com .15560ال طد  -م 2011عهاعت  30 -والتعهية وتام ا مطعهة الملة  ةط ال يعي متلة ال لوم 
4http://alamelgawda.com/archives/1531accessdate6july2019, 5:04  

https://www.maziak.co.uk/modified-atmosphere-packaging
http://alamelgawda.com/archives/1531
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 :تصنيع األغلفة العادية  -1

االتلايوافياالم جاوافياالاجةوافيالعوتي  .ييمم ياعتخغاميهةهيا غلف يالااااي ي  يتغلياياللتامياا جةا ياالخلوتياالفااموهي

اتتميزيهةهيا غلف يةخااصيميماايمي يااظيفيو يجيوغةيتمماهوايمو يماوويتوغا يتةواغليللتطاةو ياالغوازافيموويالاعوطيالخواتج ي

 .الةا ياالت يتؤثتي  يعملي يتازيويالمااغيالملاا يامااغيالامه ياالمااغيالملاغةيلألمعغةيااإلازيمافياالمااغيالملاغةيللتلا 

 :تصنيع العبوات الحافظة -2

تعتطيويأغلف يهةهيال ةاةيأ يتطلقية ضيالمااغيالميمياوي يالااااي يغاخوليال ةوااف،يموالمااغيالملواغةيلاموايالميمتاةوافياالموااغي

أاييالملواغةيلألمعووغةياالملااوافياالمووغعمافيالغةاويو يغاخووليا غةيو ياةلووايإلطالو ي تووتةيالصوالتي يأايتتعووي يالامهو يأاياللووا 

ي.الميم يالغةاوي 

ممايي،ممايتميتطايتيعةاافيغةاوي يااااي ييمماهايامتصاصيأييامهافيأايتااوحيغيتيمتغابي يهايتاشأيغاخليال ةاافيالغةاوي ي

تميإاتاجيعةاافيغةاوي يتتتاييعلىيأااةيبيمتةااي يااااي يتعتطيويلخيغازافيثاا يأمعيغيالمتةوا يأايا معوجي يإلوىيخواتجي

 . ال ةاافيالغةاوي ي  يتال يت تلهايللتلا

 :تعزيز سالمة األغذية -3

اللواوي ي وإةايت تلوفيلألشو  ي واقيتميتطايتيتةتيةم ييتتاييعلىيجزيوافيااااي يتعاع يلألمعجي ياتعاع يجغايلألش  ي

الةافعجي ي ا يلا يالتةتييتغيتيا  يتال يافاغيا معجي يغاخليال ةاةيالغةاوي ييتغيتياللا يةعتع ياةالتال ييتميتتةيتيالمعوتهلاي

 .ةفعاغيالماغةيالغةاوي ياااهايعتفمغيصالتيتهايلالعتهالاياآلغم يخاللياقفيقصيت

 الغذية:تقليل الفاقد وتقليل نفقات نقل ا -4

أجتفيشتم يغااا يالفتاعي يلألغةي ياالمشتاةافيغتاع يإلاتاجيأغلف يةالعتيمي يقاي يةاعتخغاميتماي يالاااايلتمليليالفاقغيم ي

يالخااصيالميماايمي ي ي   ياملتاظ ياالح يتتعي  يإلى يأغى يالااااي  يالمااغ ياعتخغام يأ  يالغتاع  يأظهتف ياقغ يا غةي . تلا

إل يتتعي يملتاظي  يقغتتهايعلىيالتتممي  يتةاغليالغازافيةي يال ةاةياالةيو يالمتيط يةهايااتيج ييلألغشي يالااتج ،يةاإللا  

ياتتتبيعلىيةلايخفضي  يممي ي ياتغليايا غةي . يلت ةو  ياعتخغامه يعاغ يعالي  يمفاءة يةغتج  يعلىيماتج يالتصال لةلايتم

يافمافيامليالمااغيالغةاوي ي.الخامافيالالزم يللت ةو ياتمليليالطاق يالالزم يللتصايوياخفضي

 التغليف وتطوير كفاءة اإلستخدام . 4-5

يايلوي يلل ةاة يالخاتج  يالشمل يها يالةااو  يالتصميم يالجتا يم . ياالتصميم يالةااو  يالتصميم يم  يمال يال ةاة يتصميم يتلم 

ي يللماتجيمويالويملياإلعتةاتاتاالتجااميمي  يالمااعة  يالخام  يم يخاللياختيات ي متته يإتتياجافيامتطلةافيالمصمم لمالوم 

أمايالتصميميالجتا يم ي يلزميتجميويال ااصتي  ياتغةيملي يااتغةياهةهيال ااصتيه ي)ال الم يالتجاتي يي،المعتخغميالمتتمب

يةتع يتما يةافيجةبيللمعتهلا. lay outااإلعميالتجاتيياالاصاصياا شمالياالصات(ياتاعيمهايا قيتخطيطيعامي

اعهالهيتمليامااال يامالوم ياتجااميمي ياتمليم لامافيما ي يتاليالماتجياطتقيتفظهياطتيم ييمثلي تحيااعاغةيغلق

ياالعتخغامياالمثل.

ي

 :عوامل فساد األغذية من خالل إستخدام التغليف المناسبمقترحة للحد من تأثيربعض  خطوط ارشادية .5

ةاإللا  يإلىي،يللما يالجاغةيخالليعملي يالتغليايم ياللتاتييغمجيةتاامجيقاوميعلىياظاميتتليليالمخاطتمويال لميأاهي

يالم تمغةيعلىيالتماالاجيايالتغيث .يالت ةو ياالتغليايتطايت

االجغاليالتال يهايغليليلة ضيعاامليالفعاغيةا غةي ياا لتاتيالااجم يعاهاياتماالاجيايالتغليايالتغيث يالممتتت يللتغيم ي

يتأثيتيهةهيال ااملي.

ي

تكنولوجيا التغليف المناسبة للحد من  الضرر على المنتج الغذائي األغذيةعوامل فساد 

 هذه العوامل
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ي
ي

عااملي عاغي يزياوي ي)عاءي
التغاالياالاملياالتتاتةي

يااللاء(

 الصالح لألكلطبقات التغطيةيمغمافياتلاية ضيالفاامهياالخلتاافيالطازج ي
 Edible coatingsي

المنتج  فعلى سطحثوالتكالعبوة تراكم بخار الرطوبةداخل 
توفر بيئة مناسبة الرطوبة المكثفة الغذائي وخاصة الطازج و 

ي.للنمو الميكروبي وتآكاللمنتج

يممتصات الرطوبة والكاسحات

اتصال تلف بالعبوة نتيجة سوء التعامل معها مما يسبب 
العبوة الغذاء في بمباشر مع البيئة الغازية المحيطة مباشرة 

ي.لميكروبات الهوائية لتنمو على األطعمةوالسماح ل

 مؤشرات الغاز 
Gas Indicatorsي

ي
ي

عااملي عاغيتياي ي
)ةمتيتيايأايخماوتيأاعف ي

يأاياازيماف(

نمو  و نمو الكائنات الحية الدقيقة المسببة للتلف
يالمغلفة. الميكروبات في النظم الغذائية

 Antimicrobialمضادات الميكروبات
packagingي

المنتج خالل مراحل النقل والتخزين لدرجات حرارة تعرض 
أعلى من الموصى به مما يؤدي لتلف المنتج حتى قبل فترة 

يصالحيته المدونة.

 مؤشر الحرارة الزمني
TimeTemperature Indicator)) 

يكعالمة على تلف المنتج 

 التغليف الحراري 
Thermal packaging 

التلف  التي تسبببعض الكائنات الحية الدقيقة نمو 
العمر التي تقلل  التغيرات الكيميائية )مثل األكسدة(و 

ي.فتراضياإل

 التغليف مع تفريغ الهواء  
Vacuum packagingي

 .عليها وأنواعالكائنات الحية الدقيقة التي تتطلب السيطرة
ي
 

 التغليف معدل المناخ
Modified Atmosphere 
Packaging 

تقنيات النانو). المركبات النانوية 
Nanocomposites) 

ي
ي

عااملي عاغيميمياوي ي)مااغي
يم اغ ي(ي–تا ظ ي

أي تغييرات طفيفة فيالطعام وكذلك أي غازات تنتج بسبب 
يأو مواد مضافة. التلف

مستشعر تقنيات النانو)
ي(Nanosensorsنانوي 

توزيع المواد الملونة ومواد النكهة والمواد المضادة  صعوبة
 .لألكسدة واإلنزيمات والمواد المضادة للتلون البني

جزيئات النانو تقنيات النانو)
Nanoparticles) 

 توصيات للحد من عوامل فساد األغذية عن طريق التعامل مع التغليف: .6

ااهوايةافيجواغهيعاليو ياماتجو يتوغيثايقةوليالشــــوـتاءيمو يخواللياشتتييمميافيقليل يم يا غةي يالماةلو يللفعواغياتأموغي -

ي.المغلايالتاتيخيالمغا يعلىيالماتج

خــز يالمااغي  يامامــ يجـا  ياةـاتغةيااتــتصيعل يعــــغميت ـــتلهايللتطـوـاة يلتال و ياموايالفطتيوافياتاجووي -

 تاصيافيالتخزي يااإلعتخغاميالمغاا يعلىيعةاةيالماتجياالتزميةها.

ي  يتال ييشتاءيالةلاوويالمغلف يجبيالتأمغيم ياظا  يمااغيالتغلياياجفا هاياعالمتها. -

 ة غي تحيالماتجييجبيالمتا ظ يعلي يم يالعمبياالفمغياتيج يعاءيالت امليأايالتشتافياالمااتض. -
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افيالمغلمو يمثولييجبيتاعي يالمعتهلاياتاجتيالتجزو يلطتيم ي هومياقتاوو يعالموافيالفعواغيالتو يقوغيتظهوتيعلو يال ةوا -

عالمافيالتغليايالوةم يةتغيوتيلوا يالتةوتيعاوغي عواغيا غةيو يأايت تلوهايلوغتجافيتوتاتةياعلوىيمو يالمموتتةياهو ي

كعالمة علىى تلىف المنىتج أو أنىه لىم يعىد  ( (TimeTemperature Indicatorحرارة الزمني أتةاتيااااي يت مليممؤشتي
 .طازجا

 

 المنتجات المعبأة بالعبوات المعدنية :تعليمات للتعرف على عالمات فساد  .7

اهوو يموو يأصوو بيالماتجووافيالم ةووو ي وو يالفتووصياالتأمووغيموو يعووالم يالمتتوواىيي ووال ةاةيالم غايوو يتمتووازيةأاهووايتزيووغيموو ي تووتةي

جوافيالصالتي يلتصليلعااافياتعتخغميالت ةو يالم غاي يالتماالاجيايالمااعة يللماتجيالم ةوأيمثوليتفتيوغيالهوااءيموويم الجو يالمات

ةغتجافيتتاتةيم يا ياايةعتتةياغيتهايلمتليالميمتاةاف،ياهوةهيال ةواافيغيوتيشوفا  ي والييوتىيالمعوتهلايمتتواىيال ةواةيمو ي

الماتجافياةالتال يالييعتطيويم ت  يالصالتي يإاليع يطتيقيتاتيخيالصالتي يالمغا يعلىيال ةاةيالماهيغيتيموا  ي و ية وضي

 ررطم حفرراءة تتعووةبي وو يتلووايال ةوواةياغخوواليعااموولي عوواغيللماووتجييامووةلاياغي يزياويوو يتضيال ةوواةيل ااموولي عووا تيووا ي مووغيتت وو

ا تشرار الترتاثيم المعاومرة لليرتارة والمتةعيرة و رط  مليرة و زمرةالالالت عيمإما لهعص في مطة الم املةأو لهعص في درجة اليرتارة 

يم يعالم يالماتجياعغمي عاغه:الةلاييجبيا خةيةاإلعتةاتافيالتالي يعاغي تصيال ةاةيللتأمغيالت عيم

الم غ يأاييتغ يصوافييتتتاال لايياالجزءيالعفل يماهايإ ييال ةوةاةالتتغيغيعلىيغطاءييال ةوةاللغطيقليالًيعلىي -1

 .شتاءيالماتجي ةلايغليٌليعلىيأّ ياإلاة اجيتعةبيةغخاليالهااءيإليهاةالتال يإ عاغيالط اميغاخلهيجة غميي تق  

شتاءيالماتجيأّموايإ يموا ييطواليالجوزءيالاعوط يييتمالغطاءيال لاييأايالعفل ي م يا  لليأاليإ يما يا اة اجييطالي -2

 هاااياتتموالياقوليأ ييتعوةبيةتعوتبيالهوااءيإلوىيالط وامياا عواغهيا موتيافعوهيياطةوقيعلوىيتجومياالاة واجي وإ يموا ي

 .يّغيمهمايما يمال هلويالًيقغييما يالماتجيآمااًيأّمايإ يما يااة اجاًيمةيتاًي ةلايمؤشتيغيتيج

،ي ووةلايمؤشووتيخطيووتيةووأّ يمتتااهووايغيووتيصووالحيلألموولياةلوواي  يال ةوواةإ يمووا ياإلاة وواجيمصووطتةاًيةووأييإاتفوواخي وو ي -3

االت يتما يغليليعلىيتما يغوازافيمثوليثواا يأمعويغيالمتةوا ييالجتاثيميغاخلهايتماثتفياأصغتفيااعاًيم يالغازاف

 اهةايماييعمىيةالفعاغيالغاةييللم لةاف.يةمتيتي الااتجيع يتفاعالفيأايالهيغتاجي ي

اتم و طم تتك  مستوى الت ة ةفي ال ةوةوعذا عيطث في االة زعادة ال ةوة تفاخ  تيتة زعادة الضغ  داخ  قط عيطث اإل -4

 ةوة.داخ  ال  ىالغذائي  أو ل طم اطوث تفتعغ حاف مهت حاف أ لى ال فتاغ

واللون الةهي المسرمت( لرون أحسريط اليطعرطي  تيترة وجرود  ال ةوةلتيء ال لو  م  عط عتلون اف م  الطاخ  ال ةوةتغيت لون  -5

وراللون التمراد  المسدرود  هرطما عتروفت الاةتعرت فري المرادة  ال ةروةوقط تتلون و رض األترياء الم تضرة مر   ،حستي ان

 .الغذائية حما عو اليال في الليوم ايث عتاون حةتعتيط الهيطروجي 

يطةموو يموو ي  -6  خامررةال ةوة تفا رر تايررث ليطوثررا وعيررطث  هررطما تترروفت الت ووررة واليررتارة المهايررةة الصووغأيإ يالتظووفط

 هو يغيوتيصوالت ييايجوبيالوتخلصيمو يال ةواةيحستي  التو  مما عرؤد  فري الههاعرة إلرى تارون الارطاء و ت حلهرانوا

يلخطوتيالتعومم عاوغيتخوزي ياتوغاالياعوتضيالم لةوافيالغةاويو يةطتيمو يايتوغ يةلواييلألمليإطالقاًياليةليقغيت ّتلاط

ي.مخالف يالشتتاطافيالمااصفافيالمياعي ي

ي(.4(يل المافي عاغيالماتجيةال ةاةيالم غاي ,ييامةلايالتأمغيم يعغميالتالعبيةال ةاةيااظتيالشملي)3ااظتيالشملي)ي
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ي(يمظاهتي عاغيال ةاافيالم غاي 3شمل)

ي

ي

يأايالتالعبيةال ةاةيالم غاي ييجبياإلاتةاهيلها.ي(يعالمافيعلىيالفعاغ4شملي)

 

 النتائج والتوصيات:

عالم يا غةي يمتتةط يةتماالاجيايالتغليايم اصتيم يأهوميال ااصوتيللتفواظيعلوىيالغوةاءياةوا خصيخاموافيالت ةوو ي -1

 .الصتي ياالتغلياياالخامافيالت يتالمسيالماتجيمةاشتة,يامةلايالةيااافياال الم يالتجاتي ي,ياالخامافي

ح  تغييت عت   الغذاء غيرت معةرول لمتمو رة مر  الهايسرواء مر   اايرة الط رم أو الشرا  أو اللرون أو  عو غذعةانفساد  -2

وليس لا  الهاس فههاك أ واع م  التغيت في الغذاء معةولة لة ض الطول وفايطة  هط ثعافة اخرتى. ولار   هرطما  التائية

 عها عاون التغيت فساد للمهت . الهااية الاييةعا  التغيت في الغذاء الى التهثيت   لى 

يللتفاظيعلىيالماتجيايطيليصالتيته.ي)ايتغخل(ي ط ياظيف يإلا ي يالتغليف الف ال  -3

تمايو يتتتواييعلوىيمؤشوتيغاخلو يأايخواتج يلمتاقةو يتالو يالماوتجيإةايتوغ يةوهيأىيالتغليايالةم ييي تمغيعلىيااظم  -4

 تغييتياةلايلمتاقة يجاغةياصآلتي يالماتجي)يتاقب(.

ي تمغياختياتيالغوازيأايالغوازافيعلوىيخصواوصيالماوتجياأاوااعيالماواوافيالتيو يالغقيمو يالتو ي  يالتغليايم غليالمااخي -5

 .طلبيالعيطتةيعليهاتت

الت ةوو ييتطوايتغمجيةتاامجيقاوميعلىياظاميتتليليالمخاطتيللما يالجاغةيخالليعملي يالتغليوا.يةاإللوا  يإلوىييجبي -6

 الم تمغةيعلىيالتماالاجيايالتغيث المااعة يلتال  يعااملي عاغيا غةي يلزياغةيال متياإل تتال يللماتجاف.ياالتغليا

يافياقاااي ياالعتيتاغياالتصغيتيالخاص يةالت ةو ياالتغليايةتعبيالتمامافيالمختلف .أ ييتاع يالتغليايعياعييجب -7

 يجبيتاعي يالمعتهلاياتاجتيالتجزو يلطتيم ي همياقتاو يعالمافيالفعاغيالت يقغيتظهتيعلىيال ةاافيالغةاوي . -8

أايت تلوهيلوغتجافيتوتاتةييجبيالتاعي يللمعتهلايتاليالتماالاجيايالتغيث يالت يتظهتيعمتيالماتجيأامغىيالوجهي -9

 غيتيمااعة ي ه ياعيل يتج ليال ةاةيتخاطبيالمعتهلايع يالماتجيةغاخلها.
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م يالمهميالتأمغيم يتاتيخيالصالتي يامتاج  يشتاطيتفظياتخزي يالماتجيقةوليالفوتحياة وغهي اهوايتختلوايللمتا ظوهي -10

يعليهيم يعاامليالفعاغيالمختلف .
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The Advanced food packaging techniques and its role in spoilage/ 

  deterioration reduction 

 
Research Summary:Developments in food packaging raw materials have provided a 

means to suppress microbial growth as well as protect foods from external contamination. 

Packaging materials have been developed specifically to prevent degradation of foods 

resulting from exposure to air, moisture or pH changes associated with food or ambient 

air. Both flexible and rigid packaging materials have been developed, alone or in 

combination with other conservation methods. 
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Food corruption is defined as the occurrence of any undesirable change in the food 

product, and is defined as any change that makes food unacceptable to a group of people, 

whether in terms of health, taste, shape, color or smell. 

Food packaging has become increasingly important to deliver high quality foods to the 

consumer at high levels such as increased performance of used materials and increased 

shelf life. 

Thus, by choosing the appropriate packaging technology, the product can be preserved 

and protected from various corruption factors, whether physical, chemical or biological, 

and increasing the shelf life of the product within the package for as long as possible. 

Research problem: 

- A lot of Food products Damaged due to various corruption factors. 

- Selection of packaging methods that are not suitable for some food products, cannot 

provide adequate protection for products. 

- The short shelf life of some products causes rapid damage. 

Aims of the research: 

 -Determining factors of food Spoilage and the role of modern packaging trends to avoid 

them. 

 -Demonstrate guidelines for ways to combat food spoilage agents to minimize damage 

by using appropriate packaging to extend shelf life. 

- To educate the consumer to understand the new technology in packaging that indicates 

the safety of the product and to check the packaging to ensure its safety. 

Keyword:Keywords :Food Safety - Food Corruption Factors - Effective Packaging - 

Smart Packaging - Nanotechnology. 

 


