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 ية والحسية للوجبات الجاهزة المحلية الكيميائي الحمولة الميكروبية و الخصائص تأثير أشعة غاما ف

  البشير محفوظ.د

  قسم تكنولوجيا اإلشعاع-هيئة الطاقة الذرية 

 خالصــة 

 0للجرع  ) كبة وبرك اللحمة وبرك الجبنة والشيش طاووق       ( الصنع جرى تعريض وجبات جاهزة محلية    

  البراد  في ة باألشعة   جلمعال و غير ا   ةالمعالج تخزين العينات    تم . من أشعة غاما    كيلوغري 6  و 4  و 2 و

وتنفيـذ   تقدير الحمولة الميكروبية ،مباشرة  التشعيع بعد تمو  .O م 4 و   1  تراوحت بين  على درجة حرارة  

 20 للبـرك و   أسـابيع  6 للكبة و  أسابيع ولمدة ثالث    أسبوعيا هذه االختبارات    وأعيدتالتحاليل الكيميائية،   

وجبات الجاهزة وذلـك    لل التقويم الحسي   تنفيذ واألساسية  مكونات  الكما تم تقدير    . للشيش طاووق  أسبوع

األساسية لبرك اللحمة وبرك الجبنـة والشـيش         تقدير المكونات    أشارت نتائج .  من التشعيع  أسبوعخالل  

طاووق الى عدم وجود تأثير لألشعة على محتوى هذه الوجبات من الرطوبة والبروتين والدهن، في حين                

لقـد كـان لجميـع الجـرع        . لى محتوى الكبة من الماء والدهن والبروتين      كان للتشعيع تأثير واضح ع    

 فترة تخزين كل من الكبة وبرك       وإطالة واضح في خفض الحمولة الميكروبية       تأثير المستخدمة   أإلشعاعية

حيث كانت الجرعة اإلشعاعية الالزمة لخفض الحمولة الميكروبية        .  والشيش طاووق  الجبنةاللحمة وبرك   

 غري  500 و   303 غري وعند برك الجبنة      510  و    456 عند برك اللحم     D10تمية واحدة   دورة لوغاري 

 بتقـدير   . غري لميكروبي السالمونيال وااليكـوالي علـى التتـالي         385  و    435وعند الشيش طاووق    

عـن  زوتية الطيارة والتي اختيرت كمؤشـرات للتعبيـر         روكسيد الدهن والقواعد األ   الحموضة الكلية وبي  

 التـي   وخالل مراحل التخـزين   ضمن الحدود ألمقبولة     القيم المقاسة لهذة المؤشرات      فقد كانت طزاجة،  ال

 للشـيش   أسبوع 20و  ) برك اللحم وبرك الجبنة   ( لنوعي البرك    أسابيع 6 للكبة و  أسابيع 3لمدة  استمرت  



 قو وأظهرت نتائج التقويم الحسي عدم وجود فـر        . كيلوغري 6 قدرها   إشعاعيةطاووق المعالجة بجرعة    

 .ةباألشع ةمعالجالوغير أ ةعالجالم عينات الوجبات الجاهزة معنوية بين

 

 . التقويم الحسي- الوجبات الجاهزة – التبريد – الحمولة الميكروبية –أشعة غاما : الكلمات المفتاح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    مقــــدمة- 1 

) التفريز(د يها وتخزينها بالتجمي أو طهتجهيزهاتعرف الوجبات الجاهزة بأنها الوجبات التي يتم 

 زيادة في الطلب على شهدت السنوات األخيرة.  حين االستهالكإلى 0 م-18وبدرجة حرارة قدرها 

 قبل التي تحتاج فقط للتسخينو) 0 م3-0(الوجبات الجاهزة المطهية والمخزنة في ظروف مبردة 

لتلبية رغبة المستهلك قي الحصول على   الوجبات الجاهزة المبردةويعود زيادة الطلب على. استهالها

يمكن تخزين . {4 ,3 ,2 ,1} مقارنة مع الغذاء ألمجمداقرب ما يكون للغذاء الطازج غذاء مبرد و

 تتدهور في مثل هذه الظروف محدودة ضمن ظروف التبريد حيث لفترات زمنيةلوجبات الجاهزة أ

  وقيمتها لغذائية{6} صائصها الحسية وخ{5} سالمتها الميكروبية خصائصها النوعية وبشكل خاص

تستخدم طرائق عدة، كالتغليف بجو هوائي معدل، للمساعدة في الحفاظ على الخصائص الحسية . {7}

 اعتمادهيمكن  أغلب هذه الطرائق الومع ذلك ف. {8}وإطالة فترة تخزين أألغذية الجاهزة والمبردة 

و كأسلوب بديل، يمكن أن يكون . {9} ي الغذاءواجدها فت المحتمل لوقف نشاط الميكروبات الممرضة

الستخدام جرع متوسطة من األشعة، دور ايجابي في تحسين السالمة الميكروبية وإطالة فترة تخزين 

فمعالجة الوجبات الجاهزة باألشعة يمكن أن يحسن من سالمتها . {1}الوجبات الجاهزة المبردة 

  الميكروبات المسببة للفساد واألنواع الممرضةقضاء على الالميكروبية ويطيل فترة تخزينها، من خالل

خرا، وازداد طلب سويق األغذية الجاهزة في سوريا مؤتو  تصنيعلقد انتشر. {12 ,11 ,10} منها

تجهز وتسوق محليا، حيث اقتصر التصنيع على و  تصنع، بعد أن أصبحت الوجبات على هذهالمستهلك

  لها أهمية والتي، والمتمثلة بالكبة والبرك والشيش طاووق،محليا والمتعارف عليها  التقليديةاألغذية

 . أيضا الدول المجاورة أسواق في وإنمااستهالكية ليس فقط في السوق المحلية 



يهدف هذا البحث إلى اختبار إمكانية استخدام أشعة غاما لتحسين الخصائص الميكروبية لبعض أنواع 

بالكبة وبرك اللحمة وبرك الجبنة والشيش طاووق، والمخزنة في األغذية الجاهزة المحلية والمتمثلة 

ولتحديد التغيرات في خصائص هذه الوجبات بعد التشعيع , 0 م4 و 1البراد بدرجة حرارة تتراوح بين 

  . وخالل مراحل التخزين

 

 وطرائق العمل موادال – 2

حلية، حيث استعمل في تجارب  مل عام على وجبةالعمل في ك نفذ ،أعوام عةبأرتم تنفيذ البحث خالل 

رك الجبنة وفي تجارب ب الكبة وفي تجارب العام لثاني برك اللحم وفي تجارب العام الثالث األول العام

 . الشيش طاووقرخياألو  الرابعلعامأ

   

 التجارب تحضير مادة - 1- 2

ج مثل هذه النماذج  معروفة بانتاتم شراء الكبة وبرك اللحم وبرك الجبنة والشيش طاووق من مصانع

 المحلية ولم يتم إجراء أي تعديل على الطريقة المعتمدة في هذه المعامل للتصنيع من الوجبات الجاهزة

 .  والتجهيز

خارجي مصنع من مادة البرغل الناعم المخلوط بلحم العجل  ؛جزأين تتكون الكبة من :الكبةتحضير 

 و فلفل ةفليفل( خلطة من البهارات إليه ، ومضاف)لحم عجل مفروم% 30برغل و % 70(المفروم 

 غنم مفرومة وداخلي عبارة عن حشوة مكونة من لحمة جزء و). وملحابيض وفلفل اسود وبصل 

 وفلفل ابيض وفلفل ةفليفل( والبهارات ، )الحلبي(مطبوخة بعد إضافة البصل والدهن والفستق الحقيقي 

 .  دقائق3-2التجهيز في زيت عباد الشمس ولمدة ة بعد تم قلي الكب). ز الطيب وكمون وملحاسود وجو



)  كغ1(عبارة عن عجينة محضرة من طحين القمح خارجي : تتكون البرك من جزأين: برك اللحم

وداخلي عبارة عن حشوة .  مل ماء وقليل من الملح300 مل زيت و200الممزوج بثالث بيضات و 

 والفستق ) غ100 ( والدهن) غ200 (بصل بعد إضافة الومطبوخ ) كغ1(مكونة من لحم غنم مفروم 

 ). فل ابيض وفلفل اسود وملحلف(بهارات  وال، ) غ200 ()الحلبي(الحقيقي 

 1( خارجي عبارة عن عجينة محضرة من طحين القمح ؛تتكون البرك من جزأين: برك الجبنةتحضير 

ي عبارة عن وداخل.  مل ماء وقليل من الملح300 مل زيت و200الممزوج بثالث بيضات و ) كغ

 .حشوة مكونة من جبنة بلدية غير مطبوخة

 قطع من الكبة أو برك اللحمة أو برك الجبنة في 8 فقد تم تعبئة  تجهيز الوجبات الجاهزة المذكورةبعد

   . حيث اعتبر كل طبق بمثابة مكرر. من البولي اثيلين) فيلم(طبق من البوليستر وتغليفها بطبقة 

جهيز الشييش طاووق من لحم صدر الفروج بعد تخليصه من العظام و تم ت: شييش طاووقتحضير ال

 غرامات، حيث يضاف إلى كل ا كغ من هذه اللحمة اإلضافات 7 إلى 5 إلى قطع بوزن من ةتقطيع

 غ فليفلة 5و  غ حب الهال 5 غ ملح  و5 و  غ فلفل ابيض5 غ كزبرة و 5 غ ثوم مفروم و5: التالية

 غ زيت عباد الشمس و 30 غ زيت زيتون و 10خل و غ  10ورة و غ رب البند5 غ خردل و 10و 

 . غ ليمون5

من البولي ) فيلم( غ من الشييش طاووق المحضر في طبق من البوليستر وتغليفها بطبقة 300تم وضع 

 .   اثيلين، واعتبر كل طبق بمثابة مكرر

 

 

 

 



                    

   المعامـالت اإلشعاعية - 2 - 2

 2 و 0 :الجرع اإلشعاعية التاليةالكبة وبرك اللحم وبرك الجبنة والشييش طاووق إلى   تعريضجرى

 تم التشعيع بدرجة ، حيث60 كيلوغري من اشعة غاما الصادرة عن النظير المشع كوبالت 6و 4و

االشعاعية ساعة، وتم تقدير الجرعة / غري730 كان معدل الجرعة ، و0 م20-10حرارة الغرفة 

من ) مكرر( طبق 20استخدم لكل معاملة . {13} دام مقياس كلور البنزن الكحوليالممتصة باستخ

عالجة وغير المعالجة باألشعة م العيناتال خزنت. الكبة أو برك اللحم أو برك الجبنة أو الشييش طاووق

االختبارات نفذت ، و˚ م4+ و1+ في البراد على درجة حرارة تراوحت بين من الوجبات الجاهزة

 أسبوعيا، و مباشرة بعد التشعيع ولعينات الشاهد وذلكباألشعةعالجة م للعينات الكيميائية واليةلميكروبا

برك اللحم وبرك ( أسابيع لنوعي البرك 6 أسابيع للكبة و3خالل مراحل التخزين التي استمرت لمدة 

وجبات لل حسيالتقويم ال مكونات األساسية و تنفيذالأما تقدير .  للشيش طاووقأسبوع 20و ) الجبنة

 . من التشعيع يومينالجاهزة فقد تم تنفيذها خالل

 

  االختبارات الميكروبيولوجية- 3 - 2

استخدم من كل معاملة ثالث مكررات لتقدير الحمولة الميكروبية للوجبات الجاهزة المستخدمة في 

 العينة المراد ن غرام م10 البحث، حيث تم فتح العبوة المحتوية على الوجبة الجاهزة بعناية، وأخذ

كلور الصوديوم  ( مل من المحلول الملحي المستخدم للتمديد90 وإضافة) الوجبة الجاهزة(اختبارها 

  المزيج مل من1 أخذ  المطلوب في المحلول، ومين التجانستأ دقيقة ل20، و تنفيذ الرج لمدة )كغ/غ9

 واعيد التمديد ،انابيب إختبار ووضعه في ، مل من المحلول الملحي الذي سبق تحضيره9 يه الليضاف

 البيئة ت، حضر{14} ق المعيارية المعتمدةائ وذلك طبقاً لما ورد في الطر،الى ست مراحل متتالية



 المستخدم لتنمية  )Plate count agar( (Oxoid, CM 325, UK) (PCA)  المناسبة من اآلغار

 مل من التمديدات التي 1لقيح األطباق بـ في أطباق بتري عقيمة بعد ان تم تت  وصب، الهوائيةبكتيرياال

 المستعمرات النامية على دعدحدد  و˚ م30حضنت االطباق ضمن درجة حرارة قدرها . سبق تجهيزها

 على عدد من تاحتو التي األطباقين واعتمدت حض ساعة من الت48االطباق بعد مضي هذه 

 الكلي من وصول العددل الميكروبي  اعتمد في التحلي. مستعمرة200 و 20تراوح بين يالمستعمرات 

 حيث لم يتم تنفيذ بقية التحاليل ،الوجبة الجاهزةكمؤشر لتحديد فساد ) 107(الميكروبات إلى مستوى 

 {15}   هذا المستوىإلىعند وصول العدد الميكروبي في عينات التجربة 

 Violet Red Bile)ألغار  بيئة مناسبة من ااستخدمت فقد ، الكلي لمجموعة الكوليفورمدولتقدير العد

Agar) (VRBA) (Oxoid, CM 485, UK) 48 ولمدة 0 م37 وتم التحضين بدرجة حرارة قدرها 

 -Dichloran Rose كما تم تقدير الخمائر في الوجبات الجاهزة بزرع العينات على بيئة من .ساعة

Bengal Chloramphenicol Agar (DRBC) (Merck)ارة  وذلك بعد التحضين بدرجة حر

وبهدف تحديد الجرعة اإلشعاعية الالزمة لخفض الحمولة الميكروبية دورة .  أيام5 ولمدة 0 م25قدرها 

 ميكروبي السالموتيالمن خالل مزجها بمزارع خالصة من لوغاريتمية واحدة فقد تم تلويث العينات 

Salmonellaوااليكوالي  E. Coli. 

 و 800 و 600 و 400 و 200ياة من الجرع االشعاعية تم تقدير الخط البياني للبقاء على قيد الح 

 Xylose Lysine Desoxycholateعلى بيئة مغذية من وبزرع ميكروب السالمونيال  غري، 1000

Agar (XLD)على بيئة من بزرع ميكروب أاليكوالي  وEosin Methylene Blue Agar 

(XLD)م37 قدرها درجة حرارة  العد بعد يومين من التحضين على ، و ˚.     

                         

 



  االختبارات الكيميائية - 2-4

في مطحنة مخبرية، وتم ) كبة برك أو الشيش طاوو( غرام من العينة المراد تحليلها 150تم طحن 

 الكيميائية االختبارات  تنفيذجرىحيث . استخدام هذه الكمية إلجراء االختبارات الكيميائية المراد تنفيذها

 تقدير الرطوبة النسبية جرى .روسةد من المعامالت الممن كل معاملة) مكررات(ثالث عينات  على

 105 على درجة حرارة قدرها تحضينهاوضعها في طبق نظيف ومجفف وب العينة غرام من 5لكمية 

 . حتى ثبات الوزن˚م

 جرىو.  ضمن تجهيزات سوكسليت، كمحل عضوي،باستخدام اإليثر المستخلص  نسبة الدهنقدرت

باستخدام الطرائق و تقدير البروتين الخام، من خالل تقدير اآلزوت الكلي باستخدام طريقة كلداهل،

  .{16}العيارية 

  HI 8521 pH باستخدام جهاز تقدير قيم الحموضةللوجبات الجاهزة  pHتم تقدير قيم ال 

 (Hanna Instruments, Woonsocket, RI, USA)   

 

  الحموضة الكلية -2-5

مل ماء  100 غ من كل عينة مغناطيسيا في 10 حيث مزج [17]تم تقدير الحموضة الكلية بالمعايرة 

  نظامي 0.1 مل من رشاحة الفلترة لمعايرتها بمحلول 10 دقيقة، وتمت الفلترة واخذ 30مقطر ولمدة 

ة الكلية من هيدروكسيد الصوديوم باستخدام ثالث نقط من الفينول فتالئين كمشعر وحسبت الحموض

  غ  حمض الكتيك 0.009  تعادله NaoH)  نظامي0.1( مل 1مقدرة ب 

 

 

 



 القواعد اآلزوتية الطيارة الكلية   -2-6

 مل من الماء المقطر، 100مع )  برك أو شيش طاوو،كبة( المراد اختبارها عينةال غ من 10تم خلط 

 غ من اوكسيد المنغنيز مع إضافة 2 مل من الماء المقطر و 100وغسلت العينة الى دورق استقبال ب 

جمعت نواتج التقطير . تم تقطير المزيج باستخدام تجهيزات كلداهل المصغرة. مانع لتشكل الرغوة

وخمس نقاط من دليل تاشيرو، ليعاير %  4 مل من محلول حمض البوريك 25 دقيقة مع 25ولمدة 

 100/ية الطيارة في العينة على اساس ملغ نظامي ليتم تقدير القواعد اآلزوتHcl 0.1 خدامالمحلول باست

  .[18]كبة أو برك أو الشيش طاوو غ 

 

 أكسدة الدهون  -2-7

باستخدام طريقة غ دهن مستخلص من الكبة أو البرك 100غرام يود لكل قدر بيروكسيد مرتديال اللحم ك

ج حمض  مل من مزي20مل ومجانستها مع  250 في دورق سعة  من الدهن غ1بوضع . [19]معدلة 

زيج في حمام مائي وبدرجة حراره تم تحضين الم). كلوروفورم% 50حمض الخل و % 50(الخل 

 % 50 مل يوديد البوتاسيوم 0.5رشحت العينة واضيف لها .  دقيقة30الرج لمدة  مع ˚ م50درها ق

مل ماء مقطر وثالث نقاط من محلول 100اضيف اليها . ووضع المزيج في مكان مظلم لمدة دقيقتين

 نظامي من ثيوكبريتات الصوديوم حتى الوصول 0.01وجرت المعايرة بمحلول  % 1مطبوخ النشا 

 ).زوال اللون البنفسجي تماماً(الى الحد النهائي 

  

 التقويم الحسي  -2-8

 باألشعةالقوام للعينات المعالجة وغير المعالجة اللون وللطعم والرائحة ونفيذ االختبارات الحسية لقد تم ت

في غرفة .  من التشعيعيومين وذلك خالل ،)قاللحمة وبرك الجبنة والشيش طاووكبة وبرك من ال



، وكان عدد )عينة من كل معاملة( عينات أربعمخصصة قدم لكل عنصر من عناصر التذوق 

اختبر حيث تم طهي العينات قبل تنفيذ التذوق،. عشرين متذوقخمس و المجموعة المشاركة في التقويم

 ورائحتها وقوامها ومظهرها ) الكبة والبرك والشيش طاووطعم(كل مستقل كل من كل متذوق وبش

) جيد جدا = 5جيد و = 4مقبول و  = 3سيء و = 2سيء جدا و = 1(الخارجي بنظام الخمس درجات 

[20]  .  

 

 التحليل االحصائي -2-9

 اختبار تحليل إلى البيانات أخضعت. وثالث مكرراتتصميم عشوائي كامل باربع معامالت اعتمد 

 ,Abacus Concepts Inc., Berkeley) (Super Anova) باستخدام برنامج (ANOVA)التباين 

CA. USA; 1998) حيث تم مقارنة قيم متوسطات المعامالت باعتماد طريقة اقل فرق معنوي   

LSD وبحد ثقه (p < 0.05)  . تم حساب قيم وD10 باستخدام برنامج Cricketgraph 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  النتائج – 3

 )تجارب السنة االولى( غاما في الكبة كوجبة سورية جاهزة أشعة تأثير نتائج -3-1

  الكبةتركيب  -3-1-1

 0.10%(الدهن الخام : لقد كانت المكونات األساسية للكبة المستخدمة في هذه الدراسة على الشكل التالي

نسبة  نخفاض فيسجل او ,)52.73±0.43%(الرطوبة  و,)9.88±0.75%(والبروتين الخام ، )±12.16

 ). 1الجدول ) ( كيلوغري6 و 4(البروتين والدهن عند الكبة المعالجة بجرع إشعاعية مرتفعة 

 

  الخصائص الميكروبية للكبة المشععة-3-1-2

 غاما أشعة من ) كيلوغري6 و 4 و 2( أن لكافة الجرع المستخدمة 2 البيانات المدونة في الجدول شيرت

 و في خفض الحمولة الميكروبية الكلية عند الكبة مقارنة مع عينات الشاهد، (p<0.05) انوي معتأثيرا

حيث كانت الحمولة الميكروبية عند . باألشعة ةفي بداية فترة التخزين كنتيجة للمعالج سجل هذا الخفض

 ميكروب في الغرام، وكان الخفض أكثر من دورة و دورتين 103عينات الشاهد من مرتبة 

ومع ذلك وصلت الحمولة الميكروبية .  كيلوغري على التتالي4 و 2اريتميتين عن استخدام الجرع لوغ

 107 حدود التلف إلى كيلو غري 2 قدرها إشعاعيةعند عينات الشاهد وعند العينات المعالجة بجرعة 

روبية  تصل الحمولة الميك لم التخزين، في حينمن أسبوعوذلك بعد مرور  {15}ميكروب في الغرام 

 على أسابيع 3حتى بعد مرور إلى حدود التلف  كيلوغري 6 و 4 المعالجة بالجرع عند العينات

 فقد ازدادت فترة ،من وجهة نظر ميكروبيةو ،وبالتالي.  ميكروبيامقبولة هذه العينات وبقيت، تخزينها

 أو 4لمعالجة بالجرع للعينات ا (أسابيع من ثالث أكثر إلى) عند عينات الشاهد (أسبوعتخزين الكبة من 

  ). كيلوغري6

 



  الخصائص الكيميائية للكبة المشععة-3-1-3

للجرع اإلشعاعية  تأثيرعدم وجود إلى  3 في الجدول  المذكورة البيانات تشير:الحموضة الكلية

، وذلك عند تنفيذ التحاليل بعد التشعيع الحموضة الكلية عند الكبةفي  ) كيلوغري6 و 4 و 2(المستخدمة 

 6 و 4لجرع ستخدام ا التخزين فقد كان المن أسبوع بعد مرور أما عند تنفيذ التحاليل. باشرةم

خالل التخزين سجل و.  في خفض الحموضة الكلية(p<0.05)  معنوياتأثيرا غاما أشعةكيلوغري من 

االرتفاع كان هذا حيث . باألشعة العينات المعالجة وغير المعالجة لكلية وذلك عندارتفاع في الحموضة ا

 .لعينات المشععةا  ما هو عليه عند الشاهد مقارنة معأكثر حدة عند عينات

 

 تداخل بين المعاملة ومدة التخزين في قيم القواعد االزوتية الطيارة لوحظلقد  :القواعد االزوتية الطيارة

 4 و 2ة بالجرع فبعد التشعيع مباشرة، كانت قيم القواعد االزوتية الطيارة للكبة المعالج). 4الجدول(

 من قيم عينات الشاهد، بالمقابل، وبعد أسبوع من (p<0.05) كيلوغري من أشعة غاما أعلى معنويا

 كيلوغري اقل 6  و 4 و2التخزين، فقد كانت قيم القواعد االزوتية الطيارة للكبة المعالجة بالجرع 

 . الشاهدمعنويا من قيم عينات

 

فبعد التشعيع ). 5الجدول ( أشعة غاما في أكسدة دهن الكبة  لقد تمت مقارنة تأثير:أكسدة الدهون

أما بعد أسبوع من . مباشرة لم يسجل أي اختالف قي أكسدة الدهون بين الكبة المعالجة باألشعة والشاهد

.  معنويا في زيادة قيم أكسدة الدهنتأثيرا غاما أشعة كيلوغري من 6 و 4التخزين فقد كان للجرع 

 . اتجهت قيم أكسدة الدهون عند ألعينات المعالجة باألشعة نحو الزيادةوخالل التخزين، فقد

 

  الخصائص الحسية للكبة المشععة-3-1-4



الطعم والرائحة ب  الخصائص األولية للكبة والمتمثلةأنإلى  6تشير المعطيات الحسية المدونة في الجدول 

ي تغيرات حسية في الكبة المعالجة باألشعة، فلم يالحظ أ.  لم تتأثر بالمعالجة بأشعة غاماواللون والقوام

وتبين وجود عالقة بين الخصائص الحسية والمتغيرات . بحيث بقيت مقبولة من قبل مجموعة التذوق

  . الكيميائية عند الكبة المعالجة باألشعة

 

تجارب السنة ( كوجبة سورية جاهزة  اللحمبرك نتائج تأثير أشعة غاما في -3-2

 )الثانية

   اللحمبركتركيب  -3-2-1

الدهن الخام :  المستخدمة في هذه الدراسة على الشكل التالي اللحمبركلقد كانت المكونات األساسية ل

الرطوبة  و,)2.88±0.27% (رمادوال ,)8.06±0.53%(الخام  والبروتين، )±5.25 %0.60(

 pH، وقيم ال 0 م24 على درجة حرارة قدرها 0.95وكانت الرطوبة الفعالة للبرك . )%2.70±39.03(

)0.04±6.03(. 

خدمة وبينت نتائج تحاليل البرك المنفذة في هذه الدراسة عدم وجود تأثير معنوي للجرع اإلشعاعية المست

ومع ذلك،  . pH من الرطوبة والبروتين الخام والدهن وقيم ال  اللحمبركفي هذه الدراسة على محتوى 

  إلى وجود ارتفاع 7ير البيانات المدونة في الجدول وتش. فقد سجل ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة

 . مقارنة بعينات الشاهد باألشعة المعالجة  اللحمبركمية البروتين والدهن عند عينات غير معنوي في ك

 

  المشععة اللحملبرك الخصائص الميكروبية -3-2-2

. 8 في الجدول ين نتائج هذا التقويم قبل وبعد التشعيع، وتم تدو اللحملبركلقد تم تنفيذ التقويم الميكروبي 

عدد الكلي لمجموعة الكوليفورم والعدد الكلي  العدد الكلي للميكروبات والحيث تبين نتائج هذا التقويم أن



لقد كان الستخدام .  ميكروب في كل غرام برك، على التتالي103 و 104 و 106للخمائر هو من مرتبة 

 في خفض الحمولة الميكروبية (p<0.05) ا معنوياتأثيرما  غاأشعة كيلوغري من 6 و 4 و 2 الجرع 

وقدر . عينات الشاهدبرم والخمائر عند برك اللحم وذلك عند المقارنة وأعداد مجموعة الكولي فو الكلية

 6 و 4 و 2 دورات لوغاريتمية للجرع 6 و 4 و 2خفض العدد الكلي من الحمولة الميكروبية بحوالي 

 اإلشعاعيةالجرع  بين سجل فروق معنوية في الحمولة الميكروبية قدل. كيلوغري على التتالي

في السيطرة على الحمولة الميكروبية على كيلو غري  6الجرعة فقد تفوقت  مع ذلكالمستخدمة، و

الوصول إلى   كيلوغري أمكن6الجرعة فباستخدام . ) كيلوغري4 و 2( الجرع األخرى المستخدمة

. تقل عن الحدود الممكن تقديرها) لكولي فورم والخمائروأعداد مجموعة أ العدد الكلي(حمولة ميكروبية 

 .    الدراسات المستقبليةحظى باهتمامأن ي  كيلو غري يمكن6 الجرعة  استعماللذلك يمكن االستنتاج بان

 

 

 المشععةبرك اللحم ل الخصائص الكيميائية -3-2-3

 2( عدم وجود تأثير للجرع اإلشعاعية المستخدمة 9  في الجدول المدونة تبين البيانات:الحموضة الكلية

. ، وذلك عند تنفيذ التحاليل بعد التشعيع مباشرةبرك اللحمفي الحموضة الكلية عند )  كيلوغري6 و 4و 

 كيلوغري من 6 و 4أما عند تنفيذ التحاليل بعد مرور أسبوع من التخزين فقد كان الستخدام الجرع 

وسجل خالل التخزين ارتفاع في .  في خفض الحموضة الكلية(p<0.05)أشعة غاما تأثيرا معنويا 

 . الحموضة الكلية وذلك عند كال العينات المعالجة وغير المعالجة باألشعة

 

 لقد كان هناك تداخل بين المعاملة ومدة التخزين في قيم القواعد االزوتية :القواعد االزوتية الطيارة

 المعالجة لبرك اللحمباشرة، كانت قيم القواعد االزوتية الطيارة فبعد التشعيع م). 9الجدول(الطيارة 



 من قيم عينات الشاهد، بالمقابل، وبعد (p<0.05) معنويا قلكيلوغري من أشعة غاما أ 6و  4بالجرع 

لم يسجل فروق معنوية في قيم القواعد االزوتية الطيارة لبرك اللحم بين العينات أسبوع من التخزين، 

وسجل خالل التخزين انخفاض في كمية القواعد االزوتية الطيارة  .شعة وبين عينات الشاهدلجة باألالمعا

 كيلو غري، بالمقابل فقد ازدادت كمية 2 قدرها إشعاعيةعند عينات الشاهد والعينات المعالجة بجرعة 

 .  كيلو غري6العينات المعالجة بجرعة اشعاعية قدرها  القواعد االزوتية الطيارة عند

 

فبعد التشعيع ). 9الجدول  (برك اللحم لقد تمت مقارنة تأثير أشعة غاما في أكسدة دهن :سدة الدهونأك

 الف قي أكسدة الدهون بين عينات البرك لم يسجل أي اخت على التخزين،أسبوع وبعد مرور مباشرة

نات المعالجة لعيوخالل التخزين، فقد اتجهت قيم أكسدة الدهون عند أ. الشاهد وعينات المعالجة باألشعة

وجهة نظر تذوقية ومن وجه نظر  الهامة من  يعبر هذا المعيار عن حالة التزنخ.باألشعة نحو االنخفاض

بشكل خاص ، و الظهور عند تشعيع المنتجات المحتوية على دهن في لها الزيادةيتوقع، والتي غذائية

 .  نسبيا من األشعة مرتفعةعند استخدام جرع

 

  المشععةلبرك اللحمحسية  الخصائص ال-3-2-4

 بالمعالجة  البركقوامطعم ورائحة ولون و عدم تأثر 10تشير المعطيات الحسية المدونة في الجدول 

 باألشعة، وحيث كانت قيم التقويم الحسي متشابهة عند عينات الشاهد والعينات المعالجة . بأشعة غاما

وجود عالقة بين الخصائص الحسية والمتغيرات وتبين .  مقبولة من قبل مجموعة التذوق هذه القيمبقيت

 . المعالجة باألشعةبركالكيميائية عند ال

 



تجارب السنة ( نتائج تأثير أشعة غاما في برك الجبنة كوجبة سورية جاهزة -3-3

 )الثالثة

  برك الجبنةتركيب  -3-3-1

الدهن الخام : لشكل التاليلقد كانت المكونات األساسية لبرك الجبنة المستخدمة في هذه الدراسة على ا

الرطوبة و ,)1.60±0.26% (رمادوال ,)11.15±0.78%(والبروتين الخام ، )±8.62 %2.06(

، وقيم 0 م24 على درجة حرارة قدرها 0.92وكانت الرطوبة الفعالة لبرك الجبنة . )%0.04±44.50(

عدم وجود تأثير معنوي وبينت نتائج تحاليل البرك المنفذة في هذه الدراسة . )pH )0.04±6.37ال 

الجدول ( من الرطوبة والبروتين الخام والدهن لجبنةللجرع اإلشعاعية المستخدمة على محتوى برك ا

11  .( 

 

  المشععة الخصائص الميكروبية لبرك الجبنة-3-3-2

ئج حيث تبين نتا. 8لقد تم تدوين نتائج التحليل الميكروبي لبرك الجبنة قبل وبعد التشعيع، في الجدول 

 في برك أن العدد الكلي للميكروبات والعدد الكلي لمجموعة الكوليفورم والعدد الكلي للخمائر التحليل هذا

لقد كان الستخدام . ميكروب في كل غرام برك، على التتالي 104 و105 و 107  هو من مرتبةالجبنة

الحمولة الميكروبية  في خفض (p<0.05) ا معنويا كيلوغري من أشعة غاما تأثير6 و 4 و 2الجرع  

وقدر .  وذلك عند المقارنة بعينات الشاهدك الجبنةالكلية وأعداد مجموعة الكولي فورم والخمائر عند بر

 6 و 4 و 2 دورات لوغاريتمية للجرع 6 و 4 و 2خفض العدد الكلي من الحمولة الميكروبية بحوالي 

 2 بين العينات المعاملة بالجرع ميكروبيةلقد سجل فروق معنوية في الحمولة ال. كيلوغري على التتالي

 في السيطرة على  كيلو غري6، ومع ذلك فقد تفوقت الجرعة  غاماأشعة كيلو غري من 6 و 4و 

 ).  كيلوغري4 و 2(الحمولة الميكروبية على الجرع األخرى المستخدمة 



 

 المشععة برك الجبنةل الخصائص الكيميائية -3-3-3

لقد تمت مقارنة تأثير أشعة غاما في الحموضة الكلية لبرك الجبنة  :pH وقيم ال الحموضة الكلية

 4 و 2(عدم وجود تأثير للجرع اإلشعاعية المستخدمة حيث بينت نتائج المقارنة ). 12الجدول (

وخالل . ، وذلك عند تنفيذ التحاليل بعد التشعيع مباشرةكلية عند برك الجبنةفي الحموضة ال) كيلوغري

. تجهت قيم لحموضة الكلية عند ألعينات المعالجة وغير المعالجة باألشعة نحو االرتفاعالتخزين، فقد ا

 كيلوغري 6 و 4  و2 أما عند تنفيذ التحاليل بعد مرور أسبوع من التخزين فقد كان الستخدام الجرع

 .  في خفض الحموضة الكلية(p<0.05)من أشعة غاما تأثيرا معنويا 

عدم وجود تأثير للجرع  13تبين البيانات المدونة في الجدول و .6.37جبنة  لبرك الpH لقد كانت قيم ال

بعد  لبرك الجبنة وذلك عند تقدير هذه القيم pHقيم ال  في)  كيلوغري4 و 2(اإلشعاعية المستخدمة 

 لبرك الجبنة pHقيم ال تخزين فقد كانت ال على أسبوعمرور وعند تقدير هذه القيم بعد . التشعيع مباشرة

 مما هو عليه عند (p<0.05)  معنوياأعلى غاما أشعة كيلو غري من 6 و 4 و 2رع عالجة بالجالم

 ,عينات الشاهد

 

 تم تقدير القواعد االزوتية الطيارة عند برك الجبنة وذلك بعد التشعيع  لقد:القواعد االزوتية الطيارة

 انه وبعد 13لمدونة في الجدول وتبين البيانات ا . أسابيع على التخزين6 حتى مرور مباشرة وأسبوعيا

 كيلوغري 6 و 4 المعالجة بالجرع واعد االزوتية الطيارة لبرك الجبنةكانت قيم القفقد ، التشعيع مباشرة

وسجل خالل التخزين ارتفاع في كمية .  من قيم عينات الشاهد(p<0.05)من أشعة غاما أقل معنويا 

وعند تقدير كمية القواعد االزوتية الطيارة . عالجة باألشعةالقواعد االزوتية الطيارة عند عينات البرك الم



 كيلو 6 و 4 و 2بعد مرور أسبوع على التخزين فقد كانت هذه الكمية عند برك الجبنة المعالجة بالجرع 

 .  مما هو عليه عند عينات الشاهد(p<0.05)غري من أشعة غاما أعلى معنويا 

 

 شععة الملبرك الجبنة الخصائص الحسية -3-3-4

 عدم تأثر طعم ورائحة ولون وقوام البرك بالمعالجة 14تشير المعطيات الحسية المدونة في الجدول 

حيث كانت قيم التقويم الحسي متشابهة عند عينات الشاهد والعينات المعالجة باألشعة، و . بأشعة غاما

ائص الحسية والمتغيرات وتبين وجود عالقة بين الخص. بقيت هذه القيم مقبولة من قبل مجموعة التذوق

 .الكيميائية عند البرك المعالجة باألشعة

 

تجارب السنة ( كوجبة سورية جاهزة ق نتائج تأثير أشعة غاما في الشيش طاوو-3-4

 )الرابعة

  قالشيش طاووتركيب  -3-4-1

ن الخام الده:  المستخدمة في هذه الدراسة على الشكل التاليقلقد كانت المكونات األساسية للشيش طاوو

الرطوبة  و,)1.78±0.20% (رمادوال ,)23.82±1.13%(والبروتين الخام ، )%0.65±9.84(

المنفذة في  ق الشيش طاوووبينت نتائج تحاليل. )0.25±4.98( pHقيم ال وكانت . )%0.49±74.11(

شيش  الهذه الدراسة عدم وجود تأثير معنوي للجرع اإلشعاعية المستخدمة في هذه الدراسة على محتوى

 ).  15الجدول (من الرطوبة والبروتين الخام والدهن  قطاوو

 

  المشععقلشيش طاوو الخصائص الميكروبية ل-3-4-2



حيث تبين . 16 قبل وبعد التشعيع، في الجدول  طاووقئج التحليل الميكروبي للشيشلقد تم تدوين نتا

وعة الكوليفورم والعدد الكلي للخمائر في نتائج هذا التحليل أن العدد الكلي للميكروبات والعدد الكلي لمجم

. ، على التتاليقشيش طاوو ميكروب في كل غرام 102 و102 و 104   هو من مرتبةقالشيش طاوو

 في خفض (p<0.05) ا معنويا كيلوغري من أشعة غاما تأثير6 و 4 و 2لقد كان الستخدام الجرع  

عند المقارنة  قالشيش طاوو فيم والخمائر الحمولة الميكروبية الكلية وأعداد مجموعة الكولي فور

 دورات لوغاريتمية 4 و 2  و1 وقدر خفض العدد الكلي من الحمولة الميكروبية بحوالي. بعينات الشاهد

لقد سجل فروق معنوية في الحمولة الميكروبية بين العينات .  كيلوغري على التتالي6 و 4 و 2للجرع 

 كيلو غري في 6 غاما، ومع ذلك فقد تفوقت الجرعة أشعة من  كيلو غري6 و 4 و 2المعاملة بالجرع 

 ).  كيلوغري4 و 2(السيطرة على الحمولة الميكروبية على الجرع األخرى المستخدمة 

 

 المشعع ق للشيش طاوو الخصائص الكيميائية-3-4-3

 قش طاووما في الحموضة الكلية للشي لقد تمت مقارنة تأثير أشعة غا:pH وقيم ال الحموضة الكلية

 و 2(جرع اإلشعاعية المستخدمة معالجة بالحيث بينت نتائج المقارنة عدم وجود تأثير لل). 17الجدول (

. ، وذلك عند تنفيذ التحاليل بعد التشعيع مباشرةقند الشيش طاووفي الحموضة الكلية ع)  كيلوغري4

وغير المعالجة باألشعة نحو لحموضة الكلية عند ألعينات المعالجة أوخالل التخزين، فقد اتجهت قيم 

 و 2 أسبوع من التخزين فقد كان الستخدام الجرع 16 أو 12 أما عند تنفيذ التحاليل بعد مرور. االرتفاع

 .  في خفض الحموضة الكلية(p<0.05) كيلوغري من أشعة غاما تأثيرا معنويا 6 و 4

 عدم وجود تأثير 17ي الجدول وتبين البيانات المدونة ف. 4.98 ق للشيش طاووpHلقد كانت قيم ال 

 وذلك عند تقدير ق للشيش طاووpHقيم ال  في) كيلوغري 6و  4 و 2(للجرع اإلشعاعية المستخدمة 

 .  أو خالل مراحل التخزين المختلفةهذه القيم بعد التشعيع مباشرة



 

وذلك بعد التشعيع  قالشيش طاوو لقد تم تقدير القواعد االزوتية الطيارة عند :القواعد االزوتية الطيارة

 انه وبعد 17 وتبين البيانات المدونة في الجدول .شهر على التخزين أ5 حتى مرور مباشرة وشهريا

 6 ة قدرهاجرع المعالج بقاعد االزوتية الطيارة للشيش طاووالتشعيع مباشرة، فقد كانت قيم القو

وسجل خالل التخزين ارتفاع .  من قيم عينات الشاهد(p<0.05) معنويا ىلعكيلوغري من أشعة غاما أ

وعند .  المعالجة باألشعة المعالجة وغيرقشيش طاووفي كمية القواعد االزوتية الطيارة عند عينات ال

 أسبوع على التخزين فقد 20 و 16 و 12 و 8 و 4 تقدير كمية القواعد االزوتية الطيارة بعد مرور

  كيلو غري من أشعة غاما أقل6 و 4  و2رع  المعالجة بالجقعينات الشيش طاووكانت هذه الكمية عند 

 .  مما هو عليه عند عينات الشاهد(p<0.05)معنويا 

 

  المشععقللشيش طاوو الخصائص الحسية -3-4-4

 قتأثر طعم ورائحة ولون وقوام الشيش طاوو عدم 18تشير المعطيات الحسية المدونة في الجدول 

الحسي متشابهة عند عينات الشاهد والعينات المعالجة حيث كانت قيم التقويم . بالمعالجة بأشعة غاما

 وتبين وجود عالقة بين الخصائص الحسية. باألشعة، و بقيت هذه القيم مقبولة من قبل مجموعة التذوق

 . باألشعةوالمتغيرات الكيميائية عند الشيش طاوو المعالج

 

  المناقشة-4

 للجرع اإلشعاعية ا معنوياعدم وجود تأثيربينت نتائج التحاليل المنفذة في تجارب هذه الدراسة 

) برك اللحمة وبرك الجبنة و الشيش طاوو(المستخدمة على محتوى بعض الوجبات السورية الجاهزة 

 على أنواع مختلفة {21}نفذ دراسات تفصيلية في هذا المجال . من الرطوبة والبروتين الخام والدهن



.  متعددة الطبقاتبأطباققمة والطازجة والمغلف جميعها من األغذية الجاهزة المبردة والمجمدة والمع

 عدم وجود فروق معنوية في  هذه الوجباتلتحضيرتبارات المنفذة في اليوم التالي حيث بينت نتائج االخ

 .  البروتين والدهن والكربوهيدراتمن أألغذيةمحتوى هذه النماذج من 

.  في إطالة فترة تخزين الكبةتأثير  أي)ي كيلو غر2( منخفضة من األشعة م يسجل الستخدام جرعل

 استخدام جرعة أن إلى أشارتوالتي  {22} في األدبيات العلمية من نتائج رما ذكوتتفق هذه النتائج مع 

 فترة تخزين وجبات جاهزة قدرت حمولتها إطالة كيلو غري لم يساهم في 1.5 قدرها إشعاعية

 المذكورة جرعةالمعالجة وجبات جاهزة ببالمقابل فان  . ميكروب في الغرام106 ب األوليةالميكروبية 

 ميكروب في 102 و 104 من مرتبة أوليةاحتوائها على حمولة ميكروبية عند )  كيلو غري1.5( أعاله

 . أيام على التتالي10 و 7 هذه الوجبات لفترة زمنية ال تقل عن تخزينإلى إطالة فترة  الغرام قد أدى

 كيلو غري مفيدا في تحسين الخصائص الميكروبية لمنتجات 2الجرعة ومع ذلك فقد كان استخدام 

ئر لحم العجل المفروم  وشطا{25} واللحم عامة {1} ولحوم العجل المشوية {24 ,23}اللحوم المبردة 

{26}.  

 خفض إلى أدى غاما قد أشعة كيلو غري من 6 و 4 استخدام الجرع أن أيضابينت نتائج هذه التجارب 

 هذه ، وتتفققن قابلية تخزين الكبة وبرك اللحم وبرك الجبنة والشيش طاوويحستيكروبية والحمولة الم

 ة تحديد فترة حفظ وتخزين الوجبات الجاهزإلى من إشارة {27} ذكر في المراجع العلمية النتائج مع ما

الوجبات  ن هذهبالمقابل فقد أمكن إطالة فترة تخزي. أيام الستة  عند بحيث ال يزيالفرنسيبحسب القانون 

 بجرعة  وذلك عند معالجتها0 م4 يوم بتخزين على درجة حرارة قدرها 23لتصل حتى الجاهزة 

 أو 4 قدرها بجرع إشعاعية  وبينت نتائج تجارب أخرى أيضا أن المعالجة. كيلو غري6 قدرها إشعاعية

 {28}) المملح(جل المقدد لحم العإلى زيادة فترة تخزين  أدىقد ) 0 م5( كيلو غري والتخزين بالتبريد 6

 . )ت المشععةاللعين( يوم 28 إلى) للعينات الشاهد(أيام  10 من {29}لفروج لحم أو



إلى ) لشاهد (باألشعة غير المعاملة  اللحم وبرك الجبنةبركيكروبية عند عينات لقد وصلت الحمولة الم

  أسبوع وذلك بعد مرور{15} ةوالمعتمد في المراجع العلمي ميكروب في الغرام 107 الحدود المقبولة

 الميكروبية عن العينات ة الحمولبقيتفي حين . 0 م4 و 1 بين  تتراوحعلى تخزينها بدرجة حرارة

 أسابيع من التخزين 6 خالل دود المقبولةح كيلو غري ضمن ال6 قدرها إشعاعيةالمعالجة بجرعة 

فترة تخزين كل من برك اللحم وبرك  إطالةومن وجهة نظر ميكروبية فقد تم  ). 0 م4 - 1(بالتبريد 

وتتفق هذه . باألشعة عند العينات المعالجة أسابيع 6 من أكثر إلى عند عينات الشاهد أسبوعالجبنة من 

 كيلو غري قد ساهم 6 قدرها إشعاعية استخدام جرعة أن إلى أشارتالنتائج مع نتائج دراسات سابقة 

 .  {28}مون ال وقوالب الس{30}والكباب  {27} فترة تخزين الوجبات الجاهزة إطالةفي 

إلى الحدود ) لشاهد( غير المعاملة باألشعة قلقد وصلت الحمولة الميكروبية عند عينات الشيش طاوو

 أسبوع على 16 وذلك بعد مرور {15} ميكروب في الغرام والمعتمد في المراجع العلمية 107المقبولة 

في حين بقيت الحمولة الميكروبية عن العينات المعالجة . 0 م4 و 1تخزينها بدرجة حرارة تتراوح بين 

 4 - 1( أسبوع من التخزين بالتبريد 20ضمن الحدود المقبولة خالل )  كيلو غري6 و 4 و 2(باألشعة 

 أسبوع عند 16 من اقل من قومن وجهة نظر ميكروبية فقد تم إطالة فترة تخزين الشيش طاوو).  0م

 .  أسبوع عند العينات المعالجة باألشعة20عينات الشاهد إلى أكثر من 

 ميكروب في 107 – 106(لقد كانت الحمولة الميكروبية األولية في برك اللحم وبرك الجبنة من مرتبة 

تأثيرا في خفض الحمولة الميكروبية )  كيلو غري2( المستخدمة اإلشعاعية الجرع ألقلوكان ). الغرام

وقد أشارت نتائج . أثير محدود في إطالة الفترة التخزينية لهماعند كل من برك اللحم وبرك الجبنة، وت

إلى خفض  أدى كيلو غري قد 2 قدرها إشعاعية استخدام جرعة أن إلى {24 ,23}بعض الباحثين 

 وكان .رة تخزيهالحوم المبردة وساهم بالتالي في إطالة فتوجبات العند أعداد الخاليا الميكروبية 



 {1}روبية لشواء لحم العجل  مفيدا في تحسين الخصائص الميكتأثيراري  كيلو غ2الستخدام الجرعة 

 .{26}ائر لحم العجل المفروم   ولشط{25}وللوجبات الجاهزة المحضرة من اللحوم 

 عند (D10) روبية دورة لوغاريتمية واحدة الالزمة لخفض الحمولة الميكلقد حددت الجرعة اإلشعاعية

 غري لميكروبي السالمونيال 500 و 303ند برك الجبنة ب  غري وع510 و 456برك اللحمة ب 

 لميكروبي D10 إلى أن قيم ال {31} نتائج بعض الدراسات أشارتلقد . وااليكوالي على التتالي

 هي من 0 م4 – 1لمفروم والمخزن على درجة حرارة قدرها أالسالمونيال وااليكوالي عند لحم العجل 

 D10 إلى أن قيم ال {32}وأشارت نتائج دراسات أخرى .  غري على التتالي616 و 388مرتبة 

 غري على 510 و 370لميكروبي السالمونيال وااليكوالي عند لحم العجل لمفروم هي من مرتبة 

 غري في 490 و 460 و 590 و 420 و 570 لميكروب السالمونيال ب D10قيم ال  لقد قدرت. التتالي

القرنبيط و البطاطا المقلية والبطاطا صلصة مرق اللحم وجل و شواء لحم الع ؛الوجبات الجاهزة التالية

 بدا أن  فقد{24} ومنتجات اللحوم {33}وبمعالجة لحم الفروج الطازج . {1}  على التتاليالمسلوقة

.  كيلو غري تأثيرا واضحا في تخليص هذه المنتجات من ميكروب السالمونيال2.5الستخدام الجرعة 

لقضاء بشكل  كيلو غري ل2.5إشعاعية تزيد عن ستخدام جرع بضرورة امية ومع ذلك فهناك إشارات عل

 .{34} كامل على ميكروب السالمونيال عند الفروج

الكبة وبرك اللحم (تتفق نتائج اختبار تأثير أشعة غاما في الحموضة الكلية للوجبات الجاهز المحلية 

التي أشارت إلى وجود اختالفات في  و{22}مع نتائج بعض الدراسات ) قوبرك الجبنة والشيش طاوو

 يوم على تخزين بين عينات الشاهد 14األحماض الدهنية الحرة المختبرة في اليوم األول وبعد مرور 

ولحم سمك الساالمون لحم العجل و كيلو غري عند 3.5ة إشعاعية تصل حتى والعينات لمعالجة بجرع

 إلى انخفاض كمية األحماض الدهنية الحرة في {35 ,24} فقد أشارت تقارير علمية بالمقابل. الخنزير



حيث سجل انخفاض في كمية األحماض الدهنية الحرة في عينات لحوم النهام . اللحوم المعالجة باألشعة

(Nham) {36} المعالجة باألشعة وخالل مراحل التخزين المختلفة . 

رك فقد اعتبرت قيم األكسدة بالنسبة لألغذية الجاهزة المحضرة محليا وبشكل خاص عند الكبة والب

وباختبار قيم األكسدة عند عينات الشاهد . هذه المنتجات كمؤشر للتزنخ ، وكدليل جيد للتعبير عن طزاجة

والعينات المعالجة باألشعة من هذه المنتجات، وفي مراحل تخزين مختلفة، فقد تبين أن قيم هذا المؤشر 

 . تقع دائما ضمن الحدود المقبولة

وبينت نتائج هذه االختبارات . {37} للدهون عند المنتجات المغلفة تحت تفريغ كسدةأ ثباتية لقد اختبر

في الفراغات البينية أو في النسيج اللحمي للمنتجات المغلفة  الموجود األوكسجين إزالةعد  التشعيع بأن

 . الخارجيقد أدى إلى إعاقة التأكسد األوكسجينغياب تحت تفريغ وب

 إلى عدم وجود فروق معنوية في قيم أكسدة الدهون عند شطائر {26}د أشارت نتائج من جهة أخرى فق

 األسبوع األول من التخزين، دون أن يكون لشروط التخزين تأثيرا على خالللحم العجل المفروم وذلك 

  عند عينات اللحم المضاف إليها(TEA) األكسدة أن قيم {24}وأشارت نتائج دراسات أخرى . ذلك

   .  اقل مما هو عليه عند عينات الشاهدكانت قد ها أكسدة قبل تشعيعمضادات

 قطع اللحم المنزوعة في  تبدالت التزنخ يحد منأن التغليف المناسب يمكن  ظروفأن {38} لقد وجد

  . لمعالجة هذه المنتجات، لذلك يمكن اعتماد التشعيع كتقانة بديلةالعظام

لتحديد طزاجة  ةات الكيميائية المعياريمؤشرأحد ال ك(VBN)  االزوتية الطيارةدالقواع قيم تستخدم

لكبة ا(األغذية الجاهزة المحلية المستخدمة  ، وتم اعتماد هذا المؤشر في هذه الدراسة الحتواءاللحوم

  نتج عن التشعيعأسبوع في تركيبها، فبعد أساسي اللحم كمكون على )قش طاوووبرك اللحم والشي

مقارنتها    قيم القواعد االزوتية انخفاض الكبة والبرك بدليلعلى خصائص في المحافظة واضح تحسن

األكسدة  تخرب مضادات أنلجذور الحرة المتشكلة بالتشعيع يمكن ل. بما هو عليه عند عينات الشاهد



 قابلية التخزين وتزيد مركبات القواعد االزوتية الطيارة وتنتج  بالتالي في العضالت، وتخفضالموجودة

  {40 ,39}ريبة في اللحم نكهة غ

 وحدة لكل 200 بنسبة Dietary dl- a- tocopheryl acetate (TA) مركب لقد ساعد إضافة

ش قلل كمية القواعد االزوتية الطيارة المتشكلة في شطائر لحم الحب الدهون وأكسدة خفض  فيكيلوغرام

 .{41} أيام 7  لمدة تخزينهاعندالطازجة وذلك ) التركي(

حيث . يد من الدراسات تأثير أشعة غاما في الخصائص الحسية للوجبات الجاهزة المبردةتناول العد

أشارت نتائج أغلب هذه الدراسات إلى عدم وجود تأثير محسوس للتشعيع في الخصائص الحسية لهذه 

لتقويم قبول المستهلك لوجبات . {43}وبدراسة منفذة في هذا المجال .{42 ,38 ,36 ,1} الوجبات

 ،ة كيلو غري ومقارنتها بعينات غير معالجة باألشع2مبردة ومعالجة بجرعة إشعاعية قدرها جاهزة 

 تبين بنتيجة هذا االختبار أن الوجبات الجاهزة فقداستخدم في هذه ألدراسة مائة وسبع مستهلكين، حيث 

ضح بنتيجة ذلك يت  و).غير المعالجة باألشعة(المشععة مقبولة وغير مختلفة معنويا عن العينات الشاهد 

أن المستهلك العادي ربما يكون غير قادر على تحديد االختالفات التي يمكن أن يالحظها فريق التذوق 

 .المتدرب

 وجود تحسن في الخصائص الحسية للوجبات الجاهزة المشععة إلىأشارت نتائج بعض الدراسات 

 الخصائص الحسية لى تأثرإ بعض الدراسات المهتمة أشارت نتائجومع ذلك فقد . {45 ,44 ,27}

 ، والتي استخدم بها نتائج هذه الدراساتأشارت غاما، حيث يضها ألشعةللوجبات الجاهزة عند تعر

 المشعع منها وغير ، وجود اختالفات معنوية بين الوجبات الجاهزة المبردةإلىمجموعات تذوق متدربة 

 إنتاج نكهات غريبة هو عامل محدد  أن{46} نتائج إحدى هذه الدراسات واعتبرت .{11 ,1} المشعع

 4 و 1 تتراوح بين إشعاعيةلقبول الوجبات الجاهزة المشععة البارد منها والساخن والمعالجة بجرعة 

 .كيلو غري



، وتؤدي أيضا إلى حدوث المنتجات الغذائية المطبوخة والمعلبة على األغلب في  الدهونأكسدة تحدث

   .{41 ,26}المعالجة باألشعة تبدالت في النكهة في منتجات اللحوم 

  

 االستنتاجات -5

يق  يعأن كيلو غري يمكن 6 قدرها إشعاعية جرعة  استخدام االستنتاج بانبنتائج هذه الدراسة يمكن 

يش  اللحمة وبرك الجبنة والشبرك للتلف والممرض منها في الكبة و المسببةالميكروباتنمو كافة 

عند تخزينها في ) الكبة والبرك والشيش طاوو(لوجبات أذه  يطيل فترة تخزين هأنويمكن . قطاوو

أسابيع للعينات المعالجة بجرعة إشعاعية  6 و أسابيع 3 من أكثر إلى صل لت0 م4 – 1ظروف مبردة 

لنموذجي الوجبات  لعينات الشاهد و الواحداألسبوع فترة تخزين تقل عن  كيلو غري مقارنة مع6 قدرها

في معالجة )  كيلو غري6 و 4 و 2(الجرع كان الستخدام  .ى التتاليلكبة والبرك علالجاهزة، أ

 إنتاج تأثيرا واضحا في) ك اللحمة وبرك الجبنة والشيش طاووركبة وب(لوجبات الجاهزة المحلية أ

أن يؤدي استخدام هذه المعالجة إلى حدوث تغيرات تذكر في القيمة  وسليمة ميكروبيا دون أمنةوجبات 

ك اللحمة وبرك ركبة وب( المختبرة من الوجبات الجاهزة جميع العيناتكانت و. وجباتالغذائية لهذه ال

 6(  مرتفعة من األشعةمقبولة بخصائصها الحسية حتى عند معالجتها بجرعة) الجبنة والشيش طاوو

 ). كيلو غري

 

 كلمة شكر

بان هذا البحث أنجز ه نويتوجه الباحث بالشكر الجزيل إلى مدير عام هيئة الطاقة الذرية السورية، وي

وتم تغطية الجزء األخر . 11910بدعم جزئي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقد بحث يحمل الرقم 

 .من الدعم من قبل هيئة الطاقة الذرية السورية
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 ) %الرطوبة،  البروتين الخام، الدهن الخام(  في تركيب الكبة  غاماأشعة تأثير 1الجدول 

                                              
Treatment                             moisture               protein                   fat  ash 
0kGy 52.73 ±0.43 b1 9.88±0.75 b 12.16±0.10 b 1.93±0.06 b 
2kGy 51.09 ±1.52 ab 9.60±0.47 ab 12.09±0.67 b 1.86±0.02 a 
4kGy  50.53 ±0.26 a 9.67±0.59 ab 10.18±0.40 a 1.90±0.04 b 
6kGy 50.44 ±1.24 a 8.75±0.38 a  9.32±0.53 a 1.96±0.01 b 
 
LSD   1.91  1.06  0.89    0.07  
 

  % 95 ثقة قدرة  وجود فروق معنوية بحدودإلى عدم ضمن العمود الواحد وف المتشابهة رتشير الح1
 

 

 المخزنة على حرارة  (log10cfu/g) تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية للكبة -2-الجدول

  .oم) 1-4(
 

 Storage period (Weeks)      0      1         2    3 
   Treatment                   
   
  0kGy 2.96±0.04 a1  R2    R            R  
   2kGy 2.20±0.18 ab  R    R    R 
   4kGy  1.71±0.30 b 1.52±0.45 a 0.97±0.851 a 3.89±0.01 a 
   6kGy  0.93±0.81 b 0.87±0.81 a 1.00  0.00  a 2.15±0.21 b 
 
   LSD 0.83  1.49  1.37  0.65  
 

 %  95وف المتشابهة  ضمن العمود الواحد إلى عدم وجود فروق معنوية بحدود ثقة قدرة رتشير الح1
تالف:   R2   
المخزنة على عند الكبة ) حمض الالكتيك(%  الحموضة الكلية  تأثير أشعة غاما في-3-الجدول

  .oم) 4-1(ارة  حر
 

 
Storage period (Weeks)      0      1         2    3 
 Treatment                  
   0 kGy 0.18±0.01a1         0.317±0.030 a      R2    R 
   2 kGy 0.16±0.01a 0.244±0.024 a     R    R 
   4 kGy  0.18±0.00 a 0.202±0.031 b 0.222±0.054a   0.236±0.052a 
   6 kGy  0.17±0.02 a 0.224±0.009 b 0.244±0.036a   0.211±0.005a  
  
  LSD   0.03    0.047   0.104    0.084  
  

 %  95وف المتشابهة  ضمن العمود الواحد إلى عدم وجود فروق معنوية بحدود ثقة قدرة رتشير الح1
تالف:   R2   



الكبة مقدرة كجزء في  في  (VBN) اآلزوتية الطيارة تأثير أشعة غاما في القواعد-4-الجدول

  (ppb)المليون 
 
 

Storage period (Weeks)      0      1         2    3 
 Treatment                   
  0 kGy 76.0±7.0 a1 119.0±1.0 a       R2     R  
  2 kGy 106.0±5.0 b 62.3±1.5 b       R     R  
  4 kGy 138.0±7.0 c 77.0±8.0 c 111.3±1.5 a 123.0±11.0 a 
  6 kGy  75.7±2.5 a 72.3±10.5 bc 101.3±7.5 a 105.0±5.0 a 
   
LSD  10.7       12.6   12.3   19.4 
 

 %  95وف المتشابهة  ضمن العمود الواحد إلى عدم وجود فروق معنوية بحدود ثقة قدرة رتشير الح1
تالف:   R2   

 
 

 
  في الكبة مقدرة ) غ دهن100/غ يود( الدهون أكسدة ر أشعة غاما في تأثي-5-الجدول

 
  Storage period(Weeks)       0      1         2    3 
 Treatment                    
 
  0kGy 0.035±0.001 a1 0.042± 0.006 a  R2       R                         
2 kGy 0.038±0.008 a 0.043±0.007 a  R       R  
   4kGy 0.045±0.02a 0.055±0.005 b 0.064±0.05a      0.065±0.011a 
  6kGy 0.038±0.005 a 0.060± 0.0002 b 0.068±0.02a      0.078±0.023a 
  
 LSD 0.023  0.010  0.008  0.041 
 

 %  95ة قدرة وف المتشابهة  ضمن العمود الواحد إلى عدم وجود فروق معنوية بحدود ثقرتشير الح1
تالف:   R2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 . 1طعم وقوام ولون ونكهة الكبة تأثير أشعة غاما في -6-الجدول
 

 
      Treatments Taste  Flavor  Color  Texture 

 
  0 kGy 4.00±0.95 a2 4.26±0.97 a 4.27±1.19 a 3.83±1.27a        
2 kGy 4.00±0.85 a 4.26±0.75 a 4.46±0.82 a 3.83±1.03 a 
  4 kGy 4.08±0.90 a 4.08±0.79 a 4.64±0.51 a 4.33±0.99 a 
  6 kGy 4.08±0.79 a 3.83±1.19 a 4.27±0.91 a 4.25±0.75 a 
  
  LSD 0.72  0.78  0.77  0.84 
 

 1 جيد جدا5يعني سيء جدا و : 1استخدم في تقويم الخصائص الحسية نظام الخمس درجات 
%  95بهة  ضمن العمود الواحد إلى عدم وجود فروق معنوية بحدود ثقة قدرة وف المتشارتشير الح 2 

 

 ) %الرطوبة،  البروتين الخام، الدهن الخام ( برك اللحم تأثير أشعة غاما في تركيب 7الجدول 

                                              
  Treatment           moisture               protein             fat         ash               pH 

          
           0 kGy              39.03±2.70        8.06±0.53       5.25±0.60      2.88±0.27   6.03±0.04 
           2 kGy             45.87 ±7.72        11.48±0.13          6.36±0.65  2.89±0.80   5.93±0.01 
           4 kGy             41.11 ±0.82        12.15±0.12        6.38±0.98  2.96±0.08   5.97±0.05 
           6 kGy             43.93 ±2.94        11.46±0.16        5.85±0.51  2.90±0.12   5.87±0.8 

  
      LSD                  8.23                     4.96                   1.33      0.30           0.061 

 
 



  .oم) 4-1( المخزنة على حرارة  (log10cfu/g) برك الجبنة تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية ل-8-الجدول
 
 

             Storage period (Weeks)         0                1    2           3                  5                6 
   Treatment                                                                                                                                                                                                                   

         
 
Total microbial  load (log10 CFU/g) 

             0 kGy            6.17±0.10            R1                       R               R       R                  R                 
             2 kGy            4.08±0.08        6.72±0.29          R                 R                 R                  R                 
             4 kGy             2.05±1.38        6.18±0.42     5.35±0.17    5.88±0.27        R                  R 
             6 kGy               < 1         < 1                   3.1±0.66      1.93±1.42    3.45±0.45    6.61±0.40 
              
              Total coliform load (log10 CFU/g) 
             0 kGy            4.14±0.05         6.50±0.10             R                R       R                  R                 
             2 kGy            2.57±0.58         4.19±0.13          R                  R                R                  R                 
             4 kGy               < 1         4.78±0.006        5.62±0.07    4.54±0.22      R                  R                 
             6 kGy               < 1            < 1       3.34±0.11     < 1          2.74±0.30        5.25±0.7 
            
               Total yeast  load (log10 CFU/g) 
             0 kGy               3.32±0.13           8.90±0.25         R1               R       R                  R                   
             2 kGy               < 1                     7.45±0.37           R                 R                R                  R                   
             4 kGy                < 1                     4.25± 1.03      4.67±.08    4.70±0.14       R                  R                   
             6 kGy                < 1             3.15±1.24        4.10±0.36  3.89±0.15    4.83±0.40    5.97±0.07   
 
 
                                              1 R= Rejected 

 
 
 



  .oم) 4-1(المخزنة على حرارة    برك اللحم عند (VBN) والقواعد االزوتية الطيارة pH وقيم ال  تأثير أشعة غاما في الحموضة الكلية-9-الجدول
 

 
                          Storage period (Weeks)      0      1              2              3                       5                         6 

       Treatment                                                                                                                                                                                                                
                                                                     
Total acidity (%Lactic acid) 

                             0 kGy                       0.28±0.056         57.88±17.09                   R1                      R                        R                        R                                                        
                             2 kGy                      0.34±0.06           46.22±10.03                    R                       R                        R                        R                          
                             4 kGy               0.25±0.006         25.64± 2.60        39.55±12.69       45.04±4.24                     R                        R                          
                             6 kGy                      0.26±0.05           26.53±0.81         44.47±17.69       41.86±9.52               26.3±2.84          27.09±8.87            
                               LSD                            0.091                18.83                 34.89                   16.7 
 

Volatile basic nitrogen (VBN) (p.p.m.) 
                             0 kGy                        251.47±56.82    126.84 ±43.47               R1                       R                          R                         R                                  
                             2 kGy                       209.14±43.14     142.23±16.06                R                        R                          R                         R                         
                             4 kGy          137.52± 3.44      173.15± 7.06        151.39±.39            234.46±13.47            R                         R                        
                             6 kGy                       106.77±9.16       146.63±16.43       239.30±28.35         238.52±11.21     156.19±7.92        150.66±8.09           
                                LSD                            67.79                        46.76                    45.72                     28.03 

 Lipid peroxide (g iodine / 100g fat of Borak) 
                             0 kGy                        0.15±0.02           0.07±0.01                     R1                        R                         R                        R                         
                             2 kGy                       0.16±0.03             0.08±0.06                     R                         R                          R                       R                         
                             4 kGy                0.13±0.03            0.13± 0.08             0.052±0.02         0.17±0.07                    R                       R                        
                             6 kGy                       0.16±0.02            0.11±0.04              0.083±0.006       0.18±0.05              0.41±0.07       0.0076±0.00365 
                               LSD                            0.05                     0.1                         0.026                  0.075      
                                             

                          1 R= Rejected 
 

 
 



 . 1 برك اللحم تأثير أشعة غاما في طعم وقوام ولون ونكهة-10-الجدول
 

 
                               Treatments  Texture           Flavor                 Color              Taste    
 
                               0 kGy     3.82±1.02        3.58± 1.36      3.77± 1.11           3.50±1.27 
                               2 kGy     3.35±1.16       3.50±1.48        3.27±1.15           3.23±1.24 
                               4 kGy     3.58±1.07       3.77±1.28         3.27±1.43           3.35±1.20 
                               6 kGy     3.85±0.9         3.58±1.39         3.73±1.0            3.46±1.42 
                                        
                                  LSD                    0.57                   0.76                  0.65                    0.73 
 

 1 جيد جدا5يعني سيء جدا و : 1خدم في تقويم الخصائص الحسية نظام الخمس درجات است
 
 

 ) %الرطوبة،  البروتين الخام، الدهن الخام (  برك الجبنة تأثير أشعة غاما في تركيب11الجدول 

 
                                             Treatment               moisture               protein                   fat  ash 

                           
                                   0 kGy      44.50±1.34                11.15±0.78 8.62±2.06  1.60±0.26             
                                   2 kGy      43.50 ±0.72            11.56±0.12  8.77±1.77  1.10±0.21            
                                   4 kGy       45.10 ±1.64           10.35±0.34  9.18±1.12  1.58±0.23          
                                   6 kGy      45.19 ±1.32           10.17±0.70  9.35±1.35  1.45±0.10           
 
                                    LSD        2.36                         1.81                        3.05             0.39  
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  .oم) 4-1( المخزنة على حرارة  (log10cfu/g) برك الجبنة تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية ل-12-الجدول
 
 

             Storage period (Weeks)         0                1    2           3                 4                  5                6 
   Treatment                                                                                                                                                                                                                            
 
Total microbial  load (log10 CFU/g) 

             0 kGy            7.16±0.24           R1                       R               R       R                  R                R 
             2 kGy            4.38±0.09         6.45±0.39          R                 R                 R                  R                R 
             4 kGy             3.46±0.33        4.94±0.82          R               R                 R                  R                R 
             6 kGy               < 1         < 1                      < 1              < 1              < 1               < 1              < 1          
              
              Total coliform load (log10 CFU/g) 
             0 kGy            5.06±0.21              R1                    R                R       R                  R                 R 
             2 kGy            2.57±0.58          4.19±0.13          R                  R                R                  R                 R 
             4 kGy               < 1                   3.82±0.14          R                R                R                  R                 R 
             6 kGy               < 1              < 1          < 1             < 1              < 1               < 1               < 1          
            
               Total yeast  load (log10 CFU/g) 
             0 kGy               4.62±0.16              R1                  R                R       R                  R                  R 
             2 kGy               3.08±0.04          5.96±0.59           R                 R                R                  R                  R 
             4 kGy                2.75±0.30          4.74±0.57           R                R                R                  R                  R 
             6 kGy                  < 1               < 1        4.84±0.36     5.55±0.65   5.24±1.17    6.55±0.6       6.84±0.07   
 
 
                                              1 R= Rejected 
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  .oم) 4-1(المخزنة على حرارة    برك الجبنةعند (VBN) والقواعد االزوتية الطيارة pH وقيم ال  تأثير أشعة غاما في الحموضة الكلية-13-الجدول
 
 

 
                          Storage period (Weeks)      0      1              2              3                           4                        5                         6 

       Treatment                                                                                                                                                                                                                
                                                                     
 
Total acidity (%Lactic acid) 

                             0 kGy                       0.12±0.01             0.57±0.19                      R                      R                         R                        R                         R 
                             2 kGy                      0.12±0.02             0.24±0.03                      R                       R                         R                        R                         R 
                             4 kGy                0.10±0.02            0.25± 0.03               0.19±0.03               R                         R                        R                         R 
                             6 kGy                       0.09±0.01            0.19±0.04                0.15±0.01             0.20±0.03          0.24±0.09          0.25±0.02           0.29±0.02 
                               LSD                            0.03                       0.19                          0.03                   16.7                                                        
                      
                             pH value   
                             0 kGy                        6.37±0. 4           4.72±0.22                      R                        R                          R                         R                       R            
                             2 kGy                       6.43±0.01           5.86±0.23                  R                        R                          R                        R                        R 
                             4 kGy          6.37 ±0.04          6.02±0.14                 5.75±0.09               R                          R                         R                       R 
                             6 kGy                       6.39±0.06           6.37±0.04                 6.34±0.08            6.30±0.02            6.30±0.02         5.97±0.07          5.58±0.27 
                                LSD                            0.08                        0.33                    0.12                 

 
Volatile basic nitrogen (VBN) (p.p.m.) 

                             0 kGy                       32.28±2.50          33.05 ±9 9.84                  R                        R                         R                        R                        R 
                             2 kGy                       33.57±0.39          58.95±16.41                  R                       R                          R                        R                        R 
                             4 kGy                28.40±3.67          67.45± 4.64             41.84±9.33              R                          R                        R                       R 
                             6 kGy                       23.29±1.63           88.44±20.94            72.57±5.25         104.75±0.03       107.48±1.01       100.67±7.82        151.91±0.04 
                               LSD                            4.48                       27.06                    17.16                    
                                             

                          1 R= Rejected 
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 . 1برك الجبنة تأثير أشعة غاما في طعم وقوام ولون ونكهة -14-الجدول

 
 

Treatments  Texture           Flavor                 Color              Taste 
 

0 kGy     3.67±1.13        3.79± 1.11      4.44± 0.92           3.72±1.13 
2 kGy     3.78±1.00       3.83±0.86        4.33±0.84           3.78±0.73 
4 kGy     3.50±1.15       3.56±1.20         4.17±1.04           3.28±1.27 

 6 kGy     3.67±0.91         3.33±1.09        4.44±0.71            3.28±1.30 
LSD   0.74                   0.71                 0.59                    0.76 

 
 1 جيد جدا5يعني سيء جدا و : 1استخدم في تقويم الخصائص الحسية نظام الخمس درجات               

 
 

 
 

 ) %الرطوبة،  البروتين الخام، الدهن الخام ( الشيش طاوو تأثير أشعة غاما في تركيب 15 الجدول

 
 

Treatment           moisture               protein             fat         ash               pH 
              

            0 kGy            74..11±0.49         23.82±1.13              9.84±0.65      1.78±0.2       4.98±0.25 
           2 kGy           73.44 ±1.11        23.16±0.45          8.55±1.69  2.02±0.13      5.22±0.05 
           4 kGy            71.12 ±1.47        25.10±0.06        8.80±0.17  1.47±0.44      5.11±0.37 
           6 kGy            73.93 ±0.48        26.51±0.13        11.15±0.97  1.82±0.21       4.81±0.10 

 
    LSD                  1.85                     1.15                   1.88          0.51                 0.43 
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  .oم) 4-1( المخزنة على حرارة  (log10cfu/g)لشيش طاوو  الحمولة الميكروبية ل تأثير أشعة غاما في-16-الجدول
 
 

Storage period (Weeks)            0                      4                      8                          12                   16                  20 
                              Treatment 

 
Total microbial  load (log10 CFU/g) 

                              0 kG                               4.76±0.03        4.76±0.03    4.76±0.03                   R         R1                 R  
                             2 kG                                3.88±0.03        3.49±0.08           3.45±0.49                    R                 R                   R 

                                    4 kGy                              2.21±0.18        2.91±0.07            2.73±0.03           2.62±0.25      3.80±0.02     2.68±0.10 
                             6 kGy                           < 1          < 1           < 1                    < 1                  < 1               < 1 

 
Total coliform load (log10 CFU/g) 

                             0 kGy                             2.33±0.02         2.66±0.04           3.49±0.17                   R                   R                    R 
                             2 kGy                                < 1          < 1           < 1                      R                   R                    R 
                             4 kGy                                < 1          < 1           < 1                    < 1                  < 1               < 1 
                             6 kGy                                < 1          < 1           < 1                    < 1                  < 1               < 1 

 
 

Total yeast  load (log10 CFU/g) 
                             0 kGy                             2.71±0.05          5.74±0.03         6.60±0.03                   R          R                  R 

                                    2 kGy                            2.00±0.00           3.69±0.08   5.52±0.06                   R                   R                  R 
                                    4 kGy                         < 1                   2.58± 0.03        3.91±0.02           4.28±0.16       4.42±0.23       4.57±0.12 
                                    6 kGy                               < 1                         < 1         < 1                     < 1                  < 1                 < 1 

 
 

1 R= Rejected 
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  .oم) 4-1(المخزنة على حرارة   الشيش طاوو عند (VBN) والقواعد االزوتية الطيارة pH وقيم ال  تأثير أشعة غاما في الحموضة الكلية-17-الجدول
 

 
                          Storage period (Weeks)      0      4              8              12                       16                         20 

       Treatment                                                                                                                                                                                                                
                                                                     
Total acidity (%Lactic acid) 

                             0 kGy                       2.9±0.21          4.18 ±10.56               3.93±0.17                R                           R                         R                                    
                             2 kGy                      2.88±0.24           4.36±2.7                3.17±0.33                  R                          R                          R                          
                             4 kGy               2.68±0.25         3.97± 0.18                3.39±0.33            3.65±0.24               3.52±0.5             2.97±0.05                          
                             6 kGy                      3.69±0.16           3.3±0.31                 3.15±0.04            3.53±0.34               3.27±0.1             3.02±0.09            
                               LSD                            0.41                2.58                       0.41                        1.01                     0.7                          0.18 
 
                             pH value   
                             0 kGy                        4.98±0.25           4.60±025                4.95±0.28                R                          R                          R                        
                             2 kGy                       5.22±005            4.86±0.11            4.97±0.21                R                          R                          R                         
                             4 kGy          5.11 ±0.37          4.69±003                 4.86±0.07             4.85±0.07             4.93±0.35             4.76±0.13                        
                             6 kGy                       4.81±010            4.89±0.22                 4.79±0.03            4.73±0.39             4.80±0.04             4.74±0.1 
                                LSD                            0.43                   0.33                          0.34                       0.38                     0.38                      0.75 

 
Volatile basic nitrogen (VBN) (p.p.m.) 

                             0 kGy                       543.52±19.84      1049.72 ±72.62       2029.1±386.1               R                           R                          R                                                 
                             2 kGy                       550.1±17.1           780.62±106.31       1450.48±353.1             R                           R                         R                                        
                             4 kGy                       520.15± 29.75      671.92± 3.37           821.22±.80.22         804.6±33.99        929.97±95.04       694.86±70.20                
                             6 kGy                       622.79±11.93       724.22±14.86          691.89±33.34         746.01±104.38     789.1±43.49          761.82±95.08   
                                LSD                            38.96                       122.1                    499.28                     359.6                           751.6                   150.94 
  
                                             

                          1 R= Rejected 
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 . 1شيش طاوو تأثير أشعة غاما في طعم وقوام ولون ونكهة ال-18-الجدول
 

 
                               Treatments  Texture           Flavor                 Color              Taste 

   
 
                               0 kGy     3.8±.0.89        3.83± 0.83       3.67± 1.1              3.50±1.27 
                               2 kGy     4.03±0.96      4.03±.0.81        3.80±1                 3.23±1.24 
                               4 kGy     3.33±0.92       3.47±1.01         3.33±0.71           3.35±1.20 
                               6 kGy     4.10±1.9         3.60±0.81         3.67±0.71            3.46±1.42 
                                        
                                  LSD                    0.64                   0.45                  0.45                    0.48 
 

 1 جيد جدا5يعني سيء جدا و : 1استخدم في تقويم الخصائص الحسية نظام الخمس درجات                                          
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Effect of gamma irradiation on the microbial load, chemical and sensory properties of locally 
prepared fast meal 

 
 

 Al-Bachir, M 

Radiation Technology Dep. Syrian Atomic Energy Commission, 

P.O.Box:  6091, Damascus, Syria. malbachir@aec.org.sy 

 

Abstract 

Locally prepared meal (Kubba, Borak, Cheese Borak and Sheesh Tawoq) was treated with 0, 2, 4 

or 6 kGy doses of gamma irradiation. Treated and untreated samples were kept in a refrigerator (1-4 
oC). Microbiological and chemical analyses were performed on each treated sample immediately after 

processing, and weekly throughout storage period which lasted for 3 weeks for Kubba, 6 weeks for 

Borak and Cheese Borak and 20 weeks for Sheesh Tawoq. Sensory evaluation and proximate analysis 

were done within one week after irradiation. Results of the proximate analysis of Borak, Cheese Borak 

and Sheesh Tawoq showed that irradiation doses did not have a significant effect on moisture, protein 

and fat content of meals. Whereas, irradiation decreased the major constituents of Kubba moisture, 

protein and fats. Used doses of gamma irradiation decreased the microorganisms load and increased 

the shelf-life of Kubba, Borak, Cheese Borak and Sheesh Tawoq. The radiation doses required to 

reduce the microorganisms load one log cycle (D10) in Borak were 456 and 510 Gy  and in cheese 

Borak 303 and 500 Gy for the Salmonella  and E. coli respectively. The three chemical parameters, 

total acidity, lipid peroxide and volatile basic nitrogen, which were chosen as the indices of freshness, 

were all well within the acceptable limit for up to 3 weeks for Kubba, 6 weeks for Borak and Cheese 

Borak and 20 weeks for Sheesh Tawoq treated with 6 kGy. Sensory evaluation showed no significant 

differences between irradiated and non-irradiated samples. 

 

Keywords: Gamma irradiation, Microbial load, Refrigeration, Prepared meals. Sensory evaluation. 
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