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 صائص النوعية للحم الجمل المفروم أشعة غاما في الحمولة الميكروبية و الختأثير

 ربـى زينـو.  م، محفوظ البشير. د 

  قسم تكنولوجيا اإلشعاع-هيئة الطاقة الذرية 

 خالصــة 

 لحم  ضيرتع تم فقد،  لحم الجمل المفروم   الكيميائية والحسية في  خصائص  وال  الحمولة الميكروبية  في غاما    دراسة تأثير أشعة   بهدف

ـ  تخزين العينات    تم . 60عن النظير المشع كوبالت      من أشعة غاما الصادرة       كيلوغري 6 و 4  و 2  و 0: جرعللالجمل    ةالمعالج

 بعـد  للحـم الجمـل   مكونات األساسية   ال تقدرو  .O م 4 و   1  تراوحت بين   على درجة حرارة    البراد  في ة باألشعة   جوغير المعال 

ـ ألبقري، ليتم مقارنة العينـات       بالسمن    وذلك بعد قليه   رومللحم الجمل المف   التقويم الحسي    ، كما تم تنفيذ    ، مباشرة التشعيع  ةالمعالج

 بعد  ةشع باأل ة وغير المعالج  ةالمعالجعينات  للالكيميائية  الخصائص   الميكروبية و   الحمولة ريقدتجرى  و.  مع عينات الشاهد   ةشعباأل

 وجود تأثير معنوي  إلى  ية  ميكروب ال تباراتاالخأشارت نتائج    . التخزين  بدء على أسابيع   6  و 4  و 2  مرور   بعدالتشعيع مباشرة و  

ممـا أدى إلـى     ،  لحم الجمل  الكولي فورم في     مجموعةوية الكلية   ميكروب الحمولة ال  في خفض  الجرع اإلشعاعية المستعملة     لجميع

بوعين لعينات مقابل اقل من أس   أسابيع،   6 إلى أكثر من     ) كيلوغري 6  و 4  و 2 (بالجرع للحم الجمل المعالج     هيخزينألتإطالة الفترة   

ـ  قيم والحموضة الكلية و    والدهن  الخام البروتينو نسبة الرطوبة     في ي للتشعيع  معنو أي تأثير لم يالحظ     .الشاهد   كميـة   و pH ال

 القواعـد اآلزوتيـة      معدل  كل من   في حين سجل تأثير معنوي للتشعيع في       .لحم الجمل  عند واألحماض الدهنية الحرة     TBAالـ  

ـ كمية، حيث ارتفعت    بيروكسيد و قيم ال   VBN الطيارة  نتيجـة    البيروكسـيد   لحم الجمل بعد التشعيع، وانخفضت قيم       في VBN ال

 .ةباألشع وغير معالجأعالج  الملحم الجمل معنوية بين ق وأظهرت نتائج التقويم الحسي عدم وجود فرو.للمعالجة اإلشعاعية

 . التقويم الحسي– مولة الميكروبيةالح –أشعة غاما  -مدة التخزين  -لحم الجمل: الكلمات المفتاح
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Abstract    
The effect of gamma irradiation on microbial load, chemical and sensory 
characteristics of camel meat has been evaluated. Camel meat were irradiated at 
doses of 0, 2, 4 and 6 kGy of gamma irradiation. Irradiated and unirradiated meat 
were kept in a refrigerator (1-4 oC). Immediately after irradiation, general 
composition and sensory evaluation of camel meat were done. Microbiological and 
chemical analyses of camel meat were evaluated at 0, 2, 4 and 6 weeks of storage. 
The results indicated that all doses of gamma irradiation reduced the total counts of 
mesophilic aerobic bacteria and total coli form of camel meat. Thus the 
microbiological shelf-life of camel meat was significantly extended from less than 2 
weeks (control) to more than 6 weeks (samples irradiated with 2, 4 or 6 kGy). No 
significant differences in moisture, protein, fat, Thiobarbituric acid (TBA) value, total 
acidity, pH value and fatty acids (C14: 0; C16: 0; C18:0) of camel meat were 
observed due to irradiation. Both total volatile basic nitrogen (VBN) and lipid 
oxidation value in camel meat were effected by gamma irradiation. Immediately after 
treatment, VBN of irradiated camel meat increased and lipid oxidation values 
decreased. Sensory evaluation showed no significant differences between irradiated 
and unirradiated camel meats.   
 
 
Keywords: Camel meat, Shelf-life, Gamma irradiation, Microbiological, Sensory 
evaluation. 
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    مقــــدمة- 1 

 عنها من انخفاض في المخصصات الغذائية للفرد سنويا في دول العالم الثالث، جما ينتتعتبر الزيادة المطردة في عدد السكان، و

جافة أو شبه الجافة، وتحسين الي  كاالستفادة من األراض، المصادر الهامشيةاستثمار تهدف إلى  حلول عاجلةإليجادمبررا 

يعتبر إدخال تربية الجمال من بين الخيارات و، دة تالئم الظروف السائ من الماشيةقطعانل  تربية من خالل اعتماد نظامالوضع

تنفيذ كذلك و اللحم إنتاج أهمهايمكن االستفادة من اإلبل في مجاالت عدة . (Schwarts and Dioli, 1992) المثلى المطروحة

 من النسج  اللحوم، ويختلف عن لحم العجل باحتوائه على كميات كبيرةأنواع أقسىمل من لحم الج يعتبر. فيزيائيةأعمال 

   (Chomanov and Humaliyeva, 1999)الضامة 

ويقترح ضمن .  مصادر مختلفة، وتصل هذه الميكروبات إلى اللحوم منم على أعداد كبيرة من الميكروباتوحتوي اللحت

 هذه  من الممرضةاألنواع وتخليصها من ، اللحومتخزين فترة وإطالة طرائق لخفض الحمل الميكروبي  عدة المعتمدةالمعايير

 للطرائق التقليدية المتبعة  بديلأسلوبيمكن لجرع متوسطة من األشعة أن تكون . (Motamedee et al, 2003) الميكروبات

 من حسنت أن يمكن باألشعةفمعالجة اللحوم .  اللحومتخزين فترة وإطالة الميكروبية  من الناحيةتحسين الخصائصوذلك بهدف 

 والممرض  بشكل عامالميكروبات المسببة للفساد دور األشعة في تحطيم بنية  من خالل،كروبياويحقق سالمتها ميها تخزينفترة 

 أنواع مختلفة من اللحوم كلحم حسين قابلية تخزيند قدرة األشعة في القضاء على الميكروبات وتيتأك وقد تم . بشكل خاصمنها

 Badr et al, 2005; Chawla) ولحم الفروج (Rady et al, 2005) واللحم المطبوخ (Fox et al, 1989) الخنزير المفروم 

and Thomas, 2004) واللحوم الحمراء (Motamedee et al, 2003) ولحم البقر المفروم (El-Zawahry et al, 1986) 

 ولحم الجاموس Rolls  (Farkas and Andrassy, 1993) ولحم الدرج (Dragoev et al, 1994)ولحم الخاروف 

(Mahmoud et al, 1993) . الى  و،حول قابلية تخزين لحم الجملإلى قلة البيانات المتاحة  العلمية األدبياتمراجعة  رتشي

 .  في سالمة وقابلية تخزين لحم الجملالمؤبنة األشعة تأثيرندرة المعلومات حول 

 عدد رؤؤس اإلبل في الوطن قديرت حيث تشير اإلحصائيات إلى ،لمنطقةادول إنتاج اللحم في سوريا وأحد مصادر  اإلبلعتبر ت

 كافية حول خصائص لحم الجمل وقابلية تخزينه ولعدم توفر معلومات. (Al-Gasim, 2004) سأ مليون ر12.6 ـالعربي ب

 خصائص لحم الجمل المنتج  فقد كان الهدف من هذه الدراسة اختبار المؤينة في هذا المجال،األشعةاستخدام وحول إمكانية 

  .الحسية والكيميائية للحم الجمل الميكروبية و تأثير أشعة غاما في الخصائص ودراسةهابلية تخزينمحليا وتقويم ق

    

 وطرائق العمل تجارب  مواد ال– 2
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 التجارب تحضير مادة - 1- 2

 ،للذبح من فخذ الذبيحة وفي اليوم التالي  المحليةلسوقاطازج تم الحصول عليه من بعمر سنة لحم جمل  في التجارب استخدم

بمثابة  كيسكل اعتبر و ، تحت تفريغإتيلينفي أكياس من البولي   وتعبئتها الجمل غ من لحم200عينات بوزن  تجهيزتم  حيث

  . ، واعتبرت كل مجموعة بمثابة معاملة إشعاعية مجموعات4 قسمت الكمية المستخدمة في التجارب إلى. مكرر

               

 ية   المعامـالت اإلشعاع- 2 - 2

 كيلوغري من 6و 4 و2 و 0 : كل مجموعة من المجموعات المذكورة سابقا إلى إحدى الجرع اإلشعاعية التالية تعريضجرى

ساعة، وتم تقدير الجرعة الممتصة / غري730، حيث كان معدل الجرعة 60اشعة غاما الصادرة عن النظير المشع كوبالت 

 . (Cserep et al, 1971)باستخدام مقياس كلور البنزن الكحولي 

 مع التحكم بإغالق البراد إلى ˚ م4+ و1+ في البراد على درجة حرارة تراوحت بين  بعد تشعيعهالحم الجمل عينات خزنت

 أسابيع على 6 و 4 و 2 مرور ، وبعد والبيوكيميائية بعد يوم من التشعيعلميكروبيةاالختبارات انفذت حين أخذ العينات، و

 . الحسية فقد نفذت بعد التشعيع مباشرة أما االختباراتالتخزين،

 

  طرائق التحليل واالختبارات - 3 - 2

  االختبارات الميكروبيولوجية-2-3-1 

، )كغ/غ9كلور الصوديوم  ( المستخدم للتمديد المعقم مل من المحلول الملحي90 لحم الجمل غرام من 10اضيف الى كل  

 مل 9 الى أضيف و المزيج مل من1س المطلوب في المحلول، وتم بعد ذلك أخذ مين التجانتأ دقيقة ل20 تنفيذ الرج لمدة جرىو

 وذلك طبقاً ، واعيد التمديد الى ست مراحل متتالية، ووضعه في انابيب إختبار، الذي سبق تحضيره المعقممن المحلول الملحي

 Oxoid, CM) (PCA)  ن اآلغار البيئة المناسبة مت ، حضر(AOAC, 1990)ق المعيارية المعتمدة ائلما ورد في الطر

325, UK) )Plate count agar( في أطباق بتري عقيمة بعد ان تم تلقيح األطباق ت  وصب، الهوائيةبكتيريا المستخدم لتنمية ال

 المستعمرات النامية دعدحدد   و˚ م30حضنت االطباق ضمن درجة حرارة قدرها .  مل من التمديدات التي سبق تجهيزها1بـ 

 20تراوح بين ي على عدد من المستعمرات تاحتو التي األطباقين واعتمدت حض ساعة من الت48االطباق بعد مضي  على هذه

كمؤشر ) 107( الكلي من الميكروبات إلى مستوى وصول العدد اعتمد في التحليل الميكروبي . في التعداد مستعمرة200و 
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 إلىيذ بقية التحاليل عند وصول العدد الميكروبي في عينات التجربة  حيث لم يتم تنف،)(Ayras, 1960 لتحديد فساد لحم الجمل

 هذا المستوى  

 (VRBA) (Violet Red Bile Agar) بيئة مناسبة من األغار استخدمت فقد ، الكلي لمجموعة الكوليفورمدولتقدير العد

(Oxoid, CM 485, UK) ساعة48 ولمدة 0 م37 وتم التحضين بدرجة حرارة قدرها    . 

   

 

   االختبارات الكيميائية- 2-3-2

 .روسةد من المعامالت الممن كل معاملة) مكررات(ثالث عينات  الكيميائية على االختبارات  تنفيذجرى

 

   تقدير الرطوبة النسبية-2-3-2-1

 درجة  علىتحضينهاوضعها في طبق نظيف ومجفف وب  المفروملحم الجمل غرام من 5 تقدير الرطوبة النسبية لكمية جرى

 . حتى ثبات الوزن˚ م105حرارة قدرها 

 

  تقدير نسبة  الدهن-2-3-2-2

 ضمن تجهيزات سوكسليت، حيث تم وضع العينة ، كمحل عضوي، باستخدام اإليثر لحم الجملعينة نسبة الدهن في قدرت

ص كامل للدهن الموجود  دورات سيفونية في الساعة وذلك للحصول على استخال7-6 ساعات بمعدل 6الجافة في الجهاز لمدة 

 ، ˚ م105في العينة، بعد ذلك تم التخلص من االيثر بتبخيره بالتسخين الهادىء أوالً ثم بتعريضه لدرجة حرارة ال تزيد عن 

 .   في العينات المدروسة كنسبة مئويةتم تقدير الدهنحيث 

         
  تقدير البروتين الخام -2-3–3 – 2

 وتم لحم الجمل غ من عينة 1من خالل تقدير اآلزوت الكلي باستخدام طريقة كلداهل، حيث وزن  تقدير البروتين الخام، جرى

 غ 0.2 غ اوكسيد نحاس و 0.2 غ من كبريتات البوتاسيوم و 4-3 وأضيف لها  مل،300 في حوجلة كلداهل سعة وضعها

بخزان الغازات مع رفع درجة حرارة  وتم تسخين الحوجلة بعد وصلها  نقي، ومل حمض كبريت مركز 10اوكسيد الزئبق و 

 محلول رائق شفاف ذي لون اخضر مزرق، وتوبعت عملية الهضم بعد ذلك إلىالتسخين تدريجياً حتى تحول محتوى الحوجلة 
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% 50 مل محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيز 35مل من الماء المقطر و  15تم تبريد العينة وأضيف اليها .  دقيقة30لمدة 

وذلك بحذر شديد وبشكل %) NaoH 50مل محلول 100لكل % 8 مل محلول ثيوكبريتات 25(ى الثيوكبريتات المحتوي علو

إنسيابي على الجدار الداخلي لحوجلة كلداهل دون حدوث امتزاج مابين محلول الصودا ومحتويات الحوجلة قدر االمكان، ثم 

مل محلول  25 مل يحتوي على حوالي 250ستقبال سعة وصلت الحوجلة بعدها مباشرة الى جهاز التقطير المنتهي بدورق ا

   HClعوير السائل المتقطر بمحلول.  دقيقة15حوالي   عملية التقطير بالتسخين والتي استمرتوأجريت، %3حمض بوريك 

 لظالما مل كحول ايتيلي ويترك المزيج في 200 غ أزرق الميتيلين في 0.2+ غ احمر الميثيل 0.4( ع بوجود دليل تاشيرو 0.1

 ). ساعة قبل االستخدام24لمدة 

ع من الحجم المستهلك في HCl  0.1، حيث تم طرح الحجم المستهلك من محلول )شاهد (اللحم التجربة بدون عينة أعيدت

 : التجربة االصلية، ثم حسبت نسبة اآلزوت الكلي بالمعادلة التالية 

 %          N 0.0014=  كلي  X  حجم محلول  HCl0.1 لم( ع (X  100                                

                                              وزن العينة             

 :لمعادلة الرياضية التالية اوتم تقدير النسبة المئوية للبروتين الخام باستخدام

 X   6.25أزوت كلي  = % بروتين خام % 

 

  Total acidity تقدير الحموضة الكلية  -2-4–3 – 2

 المطحونة ووضعها في دورق مخروطي اللحم غ من عينة 10 حيث تم وزن [Egan et al, 1987]تم التقدير وفقاً لما جاء في 

مل ماء مقطر وحركت بشكل جيد على سخان حراري مزود بمحرك مغناطيسي دوار واستمر التسخين 100وأضيفت لها 

 مل من 10لترشيح عبر طبقة من القطن ثم عبر أوراق ترشيح دقيقة المسام، استخدم  دقيقة وخضع المحلول ل30والتحريك لمدة 

  نظامي من  هيدروكسيد الصوديوم بوجود دليل الفينول فتالئين كمشعر، وحسبت الحموضة 0.01الرشاحة لمعايرتها بمحلول 

 ). غ حمض الالكتيكM ( NaOH  = 0.0090 0.1( مل من 1.0(الكلية مقدرة كحمض الكتيك 

 

  تقدير القواعد اآلزوتية الطيارة –  2-3-2-5

 في حوجلة لحم الجمل غ من عينة 10بوضع وذلك   (Pearson, 1976)تم تقدير القواعد االزوتية الطيارة باستخدام طريقة 

 250ة  مل من الماء المقطر، ووصلت الى المكثف من الجهة التي تنتهي بدورق استقبال سع100 مل، واضيف اليها 500سعة 

 وصلت بمصدر للتسخين ،المتقطر، ومن جهة اخرىالسائل الستقبال % 3مل من محلول حمض البوريك  25مل ويحتوي على 
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حيث يتولد بخار الماء الذي يتخلل العينة حتى الغليان فيتطاير النشادر محموالً مع بخار الماء لينتهي بدورق االستقبال، وتنهى 

 دقيقة، ثم يعاير دورق االستقبال 30-20 مل بعد مرور حوالي 175–150سائل المتقطر الى عند وصول حجم ال عملية التقطير

مقدرة ) اآلزوتية الطيارة القواعد(لطيار  ع بوجود دليل تاشيرو وتجرى تجربة شاهد وتحسب كمية اآلزوت اHCl 0.1بمحلول 

 :  بالمعادلة التاليةلحم جمل غ 100/ملغ

N لحم جملغ 100/ملغ( طيار( = 0.0014  X) َح-ح  (X 100 X  1000 

 )وزن العينة (10                                     

  ع المستهلك في التجربة االصلية HCl  0.1حجم : حيث ح

  ع المستهلك في تجربة الشاهد HCl  0.1حجم :       َح

 غ100/ لتعديل النتيجة الى ملغ1000      

 :وبعد االختصار 

N  لحم جمل غ 100/ملغ( طيار = (14  X) َح-ح( 

 

 لحم الجمل من لدهناستخالص ا -2-3-2-6

 في أنبوب اختبار سـعة  لحم الجمل غرام من 2 حيث تم وزن (Folch et al., 1957) طريقة فولش باستخدام  الدهناستخلص

 مـل مـن   20ل و  في االيتانو% 10بتركيز  BHT (butylatedhydroxytoluene)    ميكرو ليتر من25 إضافة مل و50

إلى األنبوب وتمت مجانسة المحلول جيداً باستخدام مجـانس ألتـرا           ) 1:2متيانول بالنسب   : كلوروفورم   (1محلول فولش رقم      

 1 واتمـان رقـم       ترشيح رشح المزيج السابق باستخدام ورق    .  ثواني 10لمدة  ودقيقة  / دورة 24000توراكس عند أعلى سرعة     

 %0.88مل من محلول كلور الصوديوم بتركيـز        12 مل، وأضيف إلى الرشاحة      100عة  وجمعت الرشاحة في سلندر مدرج س     

 مـاء  بالنسـب    : ميتـانول : مكلوروفور (2 مل من محلول فولش رقم         10 الرشاحة مرتين بـ     غسلت .وتم المزج بشكل جيد   

عند بتبخيره   الكلوروفورم   لص من تم التخ . الدهنالمحتوية على الكلوروفورم و       الطبقة السفلية  ، استخدم في التجربة   )48:47:3

دورانـي،  أوكسجين الهواء وباستخدام مبخـر      بمعزل عن   وم بوجود تيار من غاز النتروجين الخامل        ° 50  قدرها درجة حرارة 

  .حيث نقلت هذه الطبقة إلى الدورق العائد للجهاز

 : المعادلة التاليةتم تقدير كمية الدهن باستخدام

 . وزن الدورق جافاً بدون العينة-مبخر الدوراني مع العينة المجففة الدورق وزن =  دهن المستخلص وزن ال

 



 11

  لحم الجملفي  Thiobarbituric acid  (TBA)تقدير رقم الـ -2-3-2-7
 في لحم الجمل غرام من 2تم وزن   حيث et al (1994) Nickos  باستخدام طريقةلحم الجمل في  TBAتقدير رقم الـ جرى

  و، %0.8 في الهكسان بتركيـز  المحلول BHT (Butylated hydroxtolune)مل من  5 إضافة مل و25أنبوب تثفيل سعة 

  باسـتخدام    ،د/ دورة 19000 ثانية على سـرعة      30لمدة  و ة المزيج  وتمت مجانس  ،إلى المزيج  % 5  بتركيز    TCA مل من    8

 التخلّص مـن طبقـة الهكسـان        جرى  حيث ئق، دقا 3لمدة  ودقيقة  / دورة  ) 3000( بسرعة   فل المزيج ث .مجانس ألترا توراكس  

 تأكملومل 10  أنبوب مليمتري سعة إلى الرشاحة نقلت .)1( واتمان رقم ترشيح الطبقة السفلية باستخدام ورقشيح روتالعلوية 

 أنبوب لـه غطـاء    فيووضعتمل من الرشاحة  2.5، أخذ %5بتركيز  TCA  مل بإضافة ثالثي كلور حمض الخل10إلى 

  قـدرها   دقيقة على درجة حرارة    30حضن المزيج لمدة    , %0.8 المائي بتركيز    TBAمل من كاشف الـ      2 لهاف  فليني وأضي 

علـى  لقياسه   تمهيداً األنبوب تحت صنبور ماء      وتم تبريد  ،مْ  في حمام مائي مع تحريك خفيف حتى ظهور اللون األحمر           ) 70(

 . nm 521.5  قدرهجهاز السبيكتروفوتوميتر عند طول موجة

 ,TEP (1, 1, 3  بتحضير سلسلة من المحاليل الالزمة من المادة العيارية(Standard Curve)انشاء  المنحني العياري جرى 

3-tetra-ethoxypropane)    لمعايرة الـMDA          وقيست امتصاصية المحاليل المحضرة على جهاز السبيكتروفوتوميتر عنـد 

على برنامج الــ  Abs. = f(Conc.) كتابع للتركيز وايرة لالمتصاصية ، حيث تم إنشاء منحني المعnm 521.5طول الموجة 

Excel مجال الطيف:كمايلي كانت شروط التحليل الخاصة بالجهاز حيث  (400-650 nm) -  سرعة المسح nm/min)480( 

 باستخدام اإلمتصاصية لقيم   ي تراكيز العينات المجهولة باستخدام معادلة المنحني العياري بعد إجراء عملية االشتقاق الثالث            قدرت

  (ppb )كجزء في البليون  رقم حمض الثيوباربيتيك  ر عنيعبوتم الت،  الصانعة من قبل الشركةالملحق بالجهاز والمقدمالبرنامج 

TBA(MDA) No. (ppb) =  ng MDA / g sample 

 

 لحم الجمل دهن  األحماض الدهنية الحرة في تقدير-2-3-2-8

 ,Guardiola فقد تم تحضير ميتيل األحماض الدهنية الحرة حسب طريقة ، لحم الجملدهنهنية الحرة في لتقدير األحماض الد

 المستخلص بطريقة فولش في دهنمن ال مغ  250إلى) 0.5N(من ماءات الصوديوم الكحولية  مل 2.5 حيث تم إضافة (1994)

مل  3 افةضإ دقيقة، تم تبريد االنبوب و20لمدة وليان  ووضع في حمام مائي على درجة حرارة الغ،انبوب مزود بغطاء تفلون

 مرة ثانية في حمام مائي بدرجة حرارة الغليان ولمدة ه باحكام ووضعهقغالإ، و%)14(من ميتانول ثالثي فلور البورن بتركيز

 مل من 4سان و مل من الهك 1  ومن ثم أضيف). ْم40-30( تراوح بينت  حرارةمن جديد حتى درجةتبريده ومن ثم   دقيقة،15

 ).فورتكس( ثانية على رجاج أنابيب 30 جيداً لمدة  وتحريكه المشبع إلى االنبوبNaClمحلول 
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 وأضيف (10.75mm)الهكسان إلى انبوب جديد قياس + حماض الدهنية ألاعلى ميتيل استر  نقلت الطبقة العلوية المحتوية

 .إليها كمية قليلة من كبريتات الصوديوم الالمائية

،  GC-17A نموذج GCقدير األحماض الدهنية الحرة في المزيج المحضر باستخدام جهاز الكروماتوغرافيا الغازية الـتم ت

 ، والكاشف  Shimadzu مم، والمصنع من قبل شركة  0.32 م، وقطره 25طوله والذي  CBP20-S25-050والعمود 

: ، ودرجة حرارة الحاقن ْم250: رارة الكاشفودرجة ح ، kPa 600:  وضغطهN2:  ، والغاز الحاملFID: المستخدم

 29:1:  ميكرون ، ونسبة التجزئة1:  ، وحجم العينة المحقونة ْم190: ،  ودرجة حرارة العمود ْم220

بما يتناسب مع تركيز ميتيل األستر للحمض ) ميتيل األستر للحمض الدهني الحر( تم تحضير سلسلة من المحاليل العيارية 

 .قاس ضمن حدود المنحني العياري الذي تم تحضيرهالدهني الحر الم

من قبل الشركة والمقدم  الملحق بالجهازالنسبة المئوية لألحماض الدهنية الحرة بعد معالجة النتائج بواسطة البرنامج قدرت 

  مع معادلةمقارنة النتائج ت، حيث تم(Class-VP 4.3) على الحاسب  والموجودالصانعة

إجراء المعالجات للقمم المدروسة، وتحديد المساحة التي يعتمد عليها في تقدير النسب المئوية لألحماض المنحني العياري بعد 

 .الدهنية الحرة

  

  االختبارات الحسية -2-3-3
 ، وذلك بعد قليه المعالج وغير المعالج باألشعةللحم الجمل تم إجراء االختبارات الحسية بتقييم الطعم والرائحة واللون والقوام

 من قبل مجموعة مؤلفة من (Lavrova and Krilova, 1975) نظام الخمس درجاتوباستخدام  ،)ألبقري( بالسمن الحيواني

 . عنصر من العناصر العاملة في قسمي الزراعة وتكنولوجيا اإلشعاع26

  

  تحليل النتائج إحصائياً –3

باستخدام ) تحليل التباين(حصائيا إتحليل النتائج ، وتم راتربع معامالت وثالث مكرأ تصميم بسيط بالعملاعتمد في تجارب هذا 

 . %95 على حدود ثقة قدرها LSDمقارنة متوسطات المعامالت باعتماد وب (Statveiw)برنامج 

 

  النتائج والمناقشة– 4

  لحم الجملتأثير أشعة غاما في تركيب -4-1
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 المستخدم لحم الجملأن  ةليل المنفذا التححيث تظهر نتائج ،حم الجمللل  غاما في التركيب الكيميائيأشعةثير أت -1- يبين الجدول

 0.78%(والدهن الخام , )23.69±0.06%(والبروتين الخام , )73.82±0.76%( الرطوبة :تكون منيفي هذه التجارب 

 . لجمللحم اتبين نتائج هذه اإلختبارات عدم وجود تأثير للجرع اإلشعاعية المستخدمة في تركيب كما , )±3.62

بعض الدراسات التي أجريت من قبل ومع ذلك فقد بينت نتائج ، ير أشعة غاما في تركيب لحم الجمل دراسة تأث سابقاتميلم 

Mahmoud et al (1989) لخام  والدهن ا كنسبة الرطوبة والبروتين الخام،في التركيب الكيميائي عدم وجود فروق معنوية

شعة ولم يسجل أي تأثير أل.  كيلوغري من أشعة غاما7.5  و5  و2.5 قدرها جرع إشعاعيةالمعالج بعند لحم الجاموس الرماد و

 . )Rady et al 2005(مكونات اللحم المطبوخ وكيلوغري في التركيب الكيميائي  4.5ى  حت عند استخدامها بجرع تصلغاما

  حم الجملية للميكروب تأثير أشعة غاما في الحمولة ال-4-2

حيث تشير نتائج هذه اإلختبارات . متوسطات القيم وتأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية عند لحم الجمل -2-يبين الجدول 

 غرام/ميكروب )103( و  (106)  الكلي للميكروبات وأعداد مجموعة الكوليفورم عند لحم الجمل هي من مرتبةعددالن أإلى 

 ربما تم  آو، حدوث تلوث كبير لمادة اللحم خالل الذبح ومراحل التجهيزالحمل الميكروبي المرتفع إلى هذايشير ، وعلى التتالي

 ما تم اعتماد القاعدة إذا .تخزين اللحم لفترة طويلة وغير معروفة وذلك قبل تسويقها وشرائها بهدف االستخدام في هذه الدراسة

حديد بداية فساد اللحوم الطازجة وهو الحد كمؤشر لت) 108 – 107( حد يتراوح بين إلىالتي تقول بان وصول العدد الميكروبي 

إلى هذا قد وصلت تطبيق هذا المعيار على لحم الجمل، فيمكننا القول بان عينات الشاهد بو، Ayras (1960) المقترح من قبل  

ميكروبي ، في حين بقي العدد الO م4-0الحد واعتبرت فاسدة ميكروبيا وذلك بعد اقل من أسبوعين على التخزين بدرجة حرارة 

وتشير هذه . أسابيع 6 كيلوغري تحت هذا المستوى حتى عند تخزينها لفترة تزيد عن 6 و 4 و 2عند العينات المعالجة بالجرع 

 أسابيع للعينات 6النتائج إلى إمكانية إطالة فترة تخزين لحم الجمل ميكروبيا من اقل من أسبوعين لعينات الشاهد إلى أكثر من 

فقد كان الستخدام الجرع ة الميكروبية بعد التشعيع مباشرة  بتقدير الحمول. غاماأشعة كيلوغري من 6 و 4  و2المعالجة بالجرع 

 دورات لوغارتمية 5 و 4 و 3 بمقدار  واضحا في خفض الحمولة الميكروبية الكلية كيلوغري من أشعة غاما تأثيرا6ً و4 و2

 6 و4 عند لحم الجمل المعالج بالجرع الحمولة الميكروبية انخفضت، أما في األسبوع السادس من التخزين فقد على التتالي

 عينات لحم الجمل المعالجة فيت الحمولة الميكروبية، خالل التخزين، كما انخفض. غ/ ميكروب10 أقل من إلى كيلوغري

قيد الحياة من وكما هو الحال عند الخاليا المتضررة بالحرارة، فان الباقي على .  كيلوغري2بجرعة إشعاعية قدرها 

أدى استعمال   .(Farkas and Robert, 1976)الميكروبات بعد التشعيع سيكون أكثر حساسية للشروط البيئية غير المناسبة 

 فإنوبالتالي , غ/ ميكروب10 إلى اقل من  كيلو غري إلى خفض عدد بكتريا الكولي فورم 6 و 4 و 2 جرع إشعاعية قدرها
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 األنواع الممرضة من الميكروبات عند كافية للقضاء علىقد تكون   كيلو غري6، 4، 2ة قدرها تشعيع لحم الجمل بجرع إشعاعي

  .لحم الجمل

ومع ذلك ، هتخزين وإطالة مدة  عند لحم الجملتأثير أشعة غاما في خفض الحمولة الميكروبية حول توفر حتى اآلن معلوماتيلم 

 Jo et al حيث أظهرت نتائج دراسة فقد سبق وان أجريت دراسات سابقة مشابهة بأهدافها، على أنواع أخرى من اللحوم،

 5  و2.5(استعمال جرع إشعاعية قدرها ب إمكانية إعاقة نمو الميكروبات المسببة للفساد عند اللحوم المنتجة في كوريا  (2003)

إلى إمكانية إطالة فترة تخزين تشير نتائج بعض الدراسات و.  ولمدة أربعة أسابيع من التخزين من أشعة غاما،غريكيلو) 10 و

 فقد بدأت العينات غير المعالجة باألشعة  بالمقارنة، يوم30 حتى كيلوغري 5 بجرعة إشعاعية قدرها  والمعالجة المبردةاللحوم

-Afifi and El  لنتائجأما بالنسبة. (Mahmoud 1988)براد على تخزينها في ال أيام 7  مرورالفساد بعدب من هذه اللحوم

Nashaby (2003) نمنتجات   من أشعة غاما قد ساهم في إطالة فترة تخزين كيلوغري6بجرعة قدرها  أن المعالجة تفقد بي

 من  الشاهد العيناتمع أسابيع على التتالي بالمقارنة 3 و 4 و 8 حتى لتصللحم الدواجن كالمرتديال والهمبرغر واللحم المفروم 

دور واضح في  كيلوغري 2 لقد كان الستخدام جرعة اشعاعية قدرها . على التتالي أسبوع1 و2 و 4هذه المنتجات والتي كانت 

 ولمنتجات اللحوم (Copin et al, 1990)  وللحم (Patterson, 1998)لبقري اتحسين الخصائص الميكروبية لشواء اللحم 

ستخدام جرع ال كانو . (Peter et al, 1998) ولفطائر اللحم ألبقري المفروم (Farkas, 1998; Paul et al, 1998)المبردة 

 لحم العجل المفروم فيحموالت ميكروبية منخفضة   في الوصول إلى ايجابيتأثير)  كيلوغري0.6 – 0.2 (األشعةمنخفضة من 

(Geerts et al, 1993) 

 

  لحم الجملعنديميائية تأثير أشعة غاما في الخصائص الك -4-3 

  pHحموضة الكلية ورقم الـالتأثير أشعة غاما في  -4-3-1

 بين عينات لحم الجمل  والحموضة الكليةpH قيم الـ عدم وجود فروق معنوية في-3- الجدول البيانات المدونة فيبينت

 بعد ومباشرة أ بعد التشعيع نفيذ القياس عند توذلك كيلوغري من أشعة غاما وبين عينات الشاهد، 6 و 4 و 2المعالجة بالجرع 

  عدم وجود تأثير لجرعت بينيت الRady et al (2005)نتائج وبشكل عام تتوافق هذه النتائج مع . مرور أسبوعين على التشعيع

ن وتتعارض هذه النتائج مع ما تم نشره م. مكونات اللحم المطبوخل  pH على رقم الـ من أشعة غاما كيلوغري4.5 تصل حتى

 المعالج باألشعة Nham عند لحم النهام  نسبة حمض اللبنانخفاضحول  Parchasitthisak  and Bunnak (1994) قبل 

كما أشار ، لفترة التخزينية عينهااوالمخزن في نفس الشروط و) المشععغير (  ما هو عليه عند عينات الشاهدبالمقارنة مع
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Sorman et al (1987)  اإلشعاعية  طردا مع زيادة الجرعة لبقري وتناسب هذا االرتفاعادهن اللحم  حموضة إلى ارتفاع رقم

  .) كيلوغري6 – 2 (المستخدمة

 

  القواعد االزوتية الطيارةتأثير أشعة غاما في  -4-3-2

 لمقارنة في، وأشير إلى هذه القد تم مقارنة تأثير الجرع المستخدمة من أشعة غاما في القواعد األزوتية الطيارة عند لحم الجمل

 نحو  لحم الجمل المعالج باألشعةعند القواعد اآلزوتية الطيارة  جنوح نسبة إلى في الجدولالمدونةالنتائج هذه تشير  . 3الجدول 

العينات  معدل القواعد االزوتية الطيارة عند في (p<0.05) ارتفاع معنوي  حيث سجل،االرتفاع وذلك بعد التشعيع مباشرة

أما بعد أسبوعين من التخزين فقد كان معدل القواعد  ، بالمقارنة مع الشاهد كيلوغري6و 4اعية قدرها المعالجة بجرع اشع

 مما هو عليه عند عينات (p<0.05)  كيلوغري اقل معنويا6ً العينات المعالجة بجرعة إشعاعية قدرها فياالزوتية الطيارة 

 كمية في كيلوغري 6 و 4وي لجرع إشعاعية تراوحت بين عدم وجود تأثير معن  Rady et al (2002)فقد بين . الشاهد

 .زوتية الطيارة عند ذبائح طيور الحجلالقواعد اآل

  

  )(TBAقيم حمض الثيوباربيتيك  تأثير أشعة غاما في  -4-3-3

ات المعالجة جمل وذلك عند العين غرام لحم  كيلو كلغرامات المالون الدهيد في  عدد نانوبتحديد  TBA ـ اللقد تم تقدير قيم

حيث يالحظ من البيانات المدونة في الجدول عدم . 3 وعند عينات الشاهد وتم تثبيت نتائج هذه القياسات في الجدول باألشعة

 6  و4  و2( لحم الجمل الشاهد والعينات المعالجة بجرع مختلفة من األشعة  بين عيناتTBAوجود فروق معنوية في قيم الـ

 تناقضات يوجد. لحم الجملكغ / نانو غرام مالون الدهيد192بـ لحم الجمل  عينات في TBA الـ حيث قدرت قيم،)كيلو غري

في  TBAإلى ارتفاع قيم الـحيث أشارت بعض المراجع ، واضحة في المراجع العلمية حول تأثير األشعة في هذا المؤشر

، في حين أشارت نتائج مراجع (Rady et al, 2005) من أشعة غاما  كيلوغري4.5قدرها  بجرعة اللحم المطبوخ والمعالج

 لمستخدمة ا  ارتفاع الجرع اإلشعاعية وتناسب هذا االنخفاض طردا مع في ليبيد لحم العجلTBAانخفاض قيم الـأخرى إلى 

  . (Sorman et al, 1987). ) كيلو غري6 إلى 2من (

 

 أكسدة الدهون تأثير أشعة غاما في -4-3-4

 في المدونة تأثير أشعة غاما في أكسدة الدهون في لحم الجمل، حيث تشير النتائج  3  الجدولتوضح البيانات المدونة في

ة مع عينات الشاهد وذلك بعد التشعيع مقارن باألشعة  لحم الجمل المعالجعند قيم البيروكسيد  في انخفاض معنوي إلىالجدول
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 لحم الجمل المعالج وغير المعالج باألشعة، وكان ارتفاع قيم عندقيم البيروكسيد  مباشرة، أما خالل التخزين فقد لوحظ ارتفاع في

بعض أشار . ن من التخزينالبيروكسيد في لحم الجمل المعالج باألشعة معنويا بالمقارنة مع عينات الشاهد وذلك بعد أسبوعي

ضحا في رفع قيم بيروكسيد الدهن  كان للتشعيع تأثيرا وا، حيث باألشعةمعالجةالبين أكسدة الدهون و إلى وجود عالقة الباحثين

  (Sorman et al, 1987) وتناسب هذا االرتفاع طردا مع زيادة الجرعة اإلشعاعية المستخدمة بالنسبة لدهن لحم العجل 

 . (Guo et al, 2003) لحم الفروج ولدهن 

 

 

  األحماض الدهنية الحرةتأثير أشعة غاما في  4-3-5

 المعالج وغير  مقارنة القيم الوسطى لكمية األحماض الدهنية المقدرة في دهن لحم الجمل6 و5  النتائج المدونة في الجداولبينت

 حمض ميرستيك ( عدم وجود فروق في نسب األحماض الدهنية المشبعة  تشير هذه البيانات إلىحيث. المعالج باألشعة

myristic acid C14:0 , حمض البالميتيكpalmitic acid C16:0,كري المارغ وحمضmargaric acid C17:0 ، حمض و

حمض اللينوليك و، C18:1 oleic acidحمض األوليك (واألحماض الدهنية غير المشبعة )  stearic acid C18:0الشحم 

C18:2 linoleic acid ( غير معالج باألشعة أومعالج جمل لحم  المستخلصة من دهونالالمقدرة في )ارنة هذه  وبمق).الشاهد

وجود تغيرات طفيفة جداً في   إلى  Maxwell and Rady (1989) هو مذكور في األدبيات العلمية فقد أشيرالنتائج مع ما 

 fatty المتبقية من االسيل الدهني اآلثار في أو الدهون الطبيعية المستخلصة من العضالت محتوى األحماض الدهنية الحرة في

acid residuesظ تشكل بقايا جديدة من االسيل الدهني او بقايا صنعية أخرى كنتيجة  للدهون المستخلصة من الجلد، ولم يالح

 . الكروماتوغرافيا الغازية عند المركبات الدهنية المستخلصةبجهاز للمعالجة بأشعة غاما وذلك عند تقدير هذه البقايا 

 هي لحكم على خصائص الدهنمام ل باالهتةجديروال في كمية الدهن ومكوناته عند اللحوم الطازجة األساسية اتاالختالفتعتبر 

تعدد   لوجود درجة عالية منالعائدةوالغليسيريدات الثالثية وليس بالتغيرات الحاصلة في   TBA ـ بنشاط اختبار التؤثر التي

  (Melton, 1983; Pikul et al, 1984)اإلشباع عدم 

 

 لحم الجمللتأثير أشعة غاما في الخصائص الحسية  -4-4

تمثلة في الرائحة والطعم والقوام و م عدم وجود تأثير ألشعة غاما في الخصائص الحسية وال7 مدونة في الجدولتبين النتائج ال

دراسة تأثير أشعة غاما في الخصائص الحسية هناك شح في المعلومات وندرة في الدراسات التي تناولت . لحم الجملل اللون
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نواع أل  التي تناولت دراسة تأثير أشعة غاما في الخصائص الحسيةلميةعمال العيوجد الكثير من األ، ومع ذلك فللحم الجمل

لألنواع  الخصائص الحسية وجود تأثير لألشعة فيعدم  هذه الدراسات إلى  نتائج معظم أشارتحيث. أخرى من اللحوم

 4.5  و3.0  و1.5(قدرها  دم وجود تأثير يذكر الستخدام جرعع Bader et al (2005)  فقد الحظ.للحومالمدروسة من أ

ج التقويم  لحم الفروج، كما أظهرت نتائعند)  الطعم و الرائحة والمظهر ( من أشعة غاما في الخصائص الحسية)كيلوغري

 .(Jo et al, 2003) مقارنتها مع العينات الشاهد من لون اللحوم الكورية وذلك عند قد حسنت اإلشعاعيةأن  المعالجة  الحسي

معالج باإلشعاع غنم لحم وية في النقانق المحضرة من لحم خنزير أو لحسي إلى عدم وجود فروق معننتائج التقويم اشارت أو

(Jo et al, 2002) كيلوغري 6بجرعة إشعاعية قدرها  حتى عند معاملته لحم الفروجلالخصائص الحسية  ، ولم تتأثر (Afifi 

and El- Nashaby, 2001). 

 

 االستنتاجات -5

 فترة وإطالة لميكروبية  لحم الجمل من حمولتهصيلتخلأشعة غاما كنظام بديل  استخدام ح يمكن اقترابنتائج هذه الدراسة 

لم ).  كيلوغري6 – 4 – 2( أسابيع للعينات المعالجة بالجرع  6 من أكثر إلىلشاهد  من اقل من أسبوعين لعينات أتخزينه

 . لحم الجملل والحسية  النوعيةصخصائيؤدي استخدام األشعة إلى ظهور تغيرات غير محمودة في ال
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  %)الرطوبة،  الربوتني اخلام، الدهن اخلام  ( حلم اجلملتأثري أشعة غاما يف تركيب  -1-جدول 

 
 الدهن الربوتني اخلام الرطوبة   املعاملة

0 kGy 73.82 ± 0.76 23.69 ± 0.06  3.62 ± 0.78 

2 kGy 72.42 ± 2.61 24.04 ± 0.91 3.54 ± 0.78 

4 kGy 74.44 ± 0.45 23.25 ± 0.25 3.01 ± 0.42 

6 kGy 74.39 ± 0. 46 22.19 ± 0.44 3.11 ± 0.23 

LSD 2.61 0.98 1.13 

 
 

 املخزن على  يف حلم اجلمل (log10cfu/g)  ويف عدد بكتريا الكوليفورمعدد البكترييا العام تأثري أشعة غاما يف -2-جدول

  .oم) 4-1(حرارة  

)أسبوع(فترة التخزين   
عاملةامل  

0 2 4 6 

  
 احلمولة امليكروبية الكلية

 

 
0 kGy 6.01 ± 0.20 R R R 

 
2 kGy 3.14 ± 0.05 2.80 ± 0.36 3.77 ± 0.22 4.04 

 
4 kGy 2.22 ± 0.11 1.72 ± 0.09 <1 <1 
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6 kGy <1 <1 <1 <1 

  
  عدد بكتريا الكوليفورم

 
0 kGy 3.15 ± 0.02 3.15 ± 0.00 R R 

 
2 kGy 

<1 <1 <1 <1 

 
4 kGy 

<1 <1 <1 <1 

 
6 kGy 

<1 <1 <1 <1 

 
 
 

 املخزن على  يف حلم اجلمل(VBN)القواعد اآلزوتية الطيارة وpH احلموضة الكلية و رقم الـ تأثري أشعة غاما يف -3-جدول

  .oم) 4-1(حرارة  

 
)أسبوع(فترة التخزين   

 املعاملة
0 2 4 6 

  
%)محض اللنب (احلموضة الكلية   

 

 
0 kGy 0.38 ± 0.04 0.37 ± 0.1 R R 

 
2 kGy 0.39 ± 0.04 0.39 ± 0.003 0.39 ± 0.01 0.42 ± 0.01 

 
4 kGy 0.32 ± 0.04 0.41 ± 0.01 0.40 ± 0.01 0.44 ± 0.03 

 
6 kGy 0.37 ± 0.05 0.43 ± 0.13 0.33 ± 0.02 0.36 ± 0.04 

 
LSD 0.08 0.15 0.02 0.06 

  
PHرفم الـ   

 
0 kGy 5.64 ± 0.1 5.61± 0.15 R R 

 
2 kGy 5.66 ± 0.04 5.59 ± 0.06 5.45 ± 0.08 5.39 ± 0.22 

 
4 kGy 5.61 ± 0.05 5.78 ± 0.12 5.44 ± 0.14 5.27 ± 0.26 

 
6 kGy 5.64 ± 0.02 5.58 ± 0.27 5.86 ± 0.01 5.79 ± 0.07 

 
LSD 0.10 0.31 0.19 0.41 

  
  (ppm) (VBN) القواعد اآلزوتية الطيارة
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0 kGy 71.0 ± 10.00 169.33 ± 65.5 R R 

 
2 kGy 95.33 ± 9.50 140.0 ± 16 209.0 ± 37 199.33 ± 8.51 

 
4 kGy 197.0 ± 22 143.0 ± 9 163.67 ± 5.51 173 ± 1 

 
6 kGy 217.0 ± 87 78.33 ± 33.5 149.67 ± 9.5 169.33 ± 5.51 

 
LSD 88.56 71.39 44.52 11.7 



 

 

 ويف أكسدة الدهون يف حلم اجلمل(ppb)  (TBA)يف رقم محض الثيوباربيتيك  تأثري أشعة غاما -4-اجلدول

   .oم) 4-1(املخزن على حرارة  

 

 
)أسبوع(فترة التخزين   

 املعاملة
0 2 4 6 

  
TBA رقم (ppb) 

 

 
0 kGy 192.005 ± 0.001 192.068 ± 0.046 R R 

 
2 kGy 192.042 ± 0.058 192.082 ± 0.025 192.016 ± 0.008  192.016 ± 0.008 

 
4 kGy 192.013 ± 0.003 192.098 ± 0.098 192.012 ± 0.001 192.012 ± 0.001 

 
6 kGy 192.015 ± 0.001 192.098 ± 0.067 192.011 ± 0.001 192.011 ± 0.001 

 
LSD 0.06 0.08 0.01 0.01 

  
  (mmol O2/g) رقم البيروكسيد

 
0 kGy 0.47 ± 0.1 0.07 ± 0.02 R R 

 
2 kGy 0.31 ± 0.05 0.19 ± 0.07 0.24 ± 0.003 0.24 ± 0.05 

 
4 kGy 0.17 ± 0.02 0.12 ± 0.01 0.39 ± 0.03 0.14 ± 0.04 

 
6 kGy 0.21 ± 0.01 0.16 ± 0.02 0.12 ± 0.09 0.20 ± 0.02 

 
LSD 0.08 0.07 0.11 0.07 
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 الليبيد املستخلص )(C14:0, C16:0, C17:0  يف رة األمحاض الدهنية احلتأثري أشعة غاما يف -5-اجلدول

 % من حلم اجلمل 

 
)أسبوع(فترة التخزين   

 املعاملة
0 2 4 6 

  
C14:0 

 

 
0 kGy 4.53 ± 0.54 4.27 ± 0.34 R R 

 
2 kGy 4.68 ± 0.39 4.23 ± 0.59 3.98 ± 0.05 4.12 ± 0.12 

 
4 kGy 4.57 ± 0.52 4.33 ± 0.49 3.27 ± 0.54 4.22 ± 0.60 

 
6 kGy 3.86 ± 0.10 3.48 ± 0.56 3.91 ± 0.02 4.34 ± 0.64 

 
LSD 0.78 0.95 0.62 1.02 

  
C16:0 

 

 
0 kGy 30.29 ± 0.31 30.17 ± 0.30 R R 

 
2 kGy 30.35 ± 0.58 30.86 ± 0.16 30.11 ± 0.76 30.42 ± 0.46 

 
4 kGy 29.94 ± 0.52 30.34 ± 0.59 30.16 ± 0.29 30.64 ± 0.47 

 
6 kGy 30.52 ± 0.54 30.60 ± 0.83 30.29 ± 0.34 30.57 ± 0.16 

 
LSD 0.94 1.01 1.01 0.78 

  
C 17:0  

 
0 kGy 2.54 ± 0.22 2.58 ± 0.11 R R 

 
2 kGy 2.54 ± 0.43 2.73 ± 0.24 2.75 ± 0.04 3.04 ± 0.15 

 
4 kGy 2.63 ± 0.11 2.51 ± 0.38 2.84 ± 0.15 2.34 ± 0.36 

 
6 kGy 2.88 ± 0.02 2.61 ± 0.34 2.77 ± 0.18 2.64 ± 0.14 

 
LSD 0.46 0.54 0.28 0.48 
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الليبيد املستخلص  (C18:0, C18:1, C18:2) يف  األمحاض الدهنية احلرةتأثري أشعة غاما يف -6-اجلدول

 %من حلم اجلمل 

 
)أسبوع(فترة التخزين   

 املعاملة
0 2 4 6 

  

C18:0 
 

 
0 kGy 25.51 ± 0.61 25.47 ± 0.34 R R 

 
2 kGy 25.38 ± 0.70 25.90 ± 0.30 25.20 ± 0.26 25.40 ± 0.48 

 
4 kGy 25.43 ± 1.02 25.41 ± 0.71 25.48 ± 0.34 25.36 ± 0.47 

 
6 kGy 26.02 ± 0.11 25.68 ± 0.45 25.70 ± 0.25 25.81 ± 0.22 

 
LSD 1.31 0.91 0.58 0.81 

  
C18:1  

 
0 kGy 32.01 ± 1.11 32.84 ± 0.53 R R 

 
2 kGy 31.59 ± 1.10 31.12 ± 0.18 32.34 ± 0.86 32.18 ± 0.66 

 
4 kGy 31.96 ± 0.30 31.97 ± 0.47 32.85 ± 0.23 32.28 ± 0.25 

 
6 kGy 31.24 ± 0.28 32.12 ± 0.30 31.89 ± 0.37 31.52 ± 0.64 

 
LSD 1.52 0.74 1.11 1.10 

  
C 18:2  

 
0 kGy 5.13 ± 0.17 4.66 ± 0.22 R R 

 
2 kGy 5.44 ± 0.61 5.16 ± 0.23 5.63 ± 0.47 4.85 ± 0.14 

 
4 kGy 5.48 ± 0.33 5.44 ± 0.61 5.40 ± 0.42 5.17 ± 0.58 

 
6 kGy 5.48 ± 0.39 5.52 ± 0.43 5.45 ± 0.93 5.12 ± 0.12 

 
LSD 0.76 0.76 0.86 0.70 
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 ).نظام الخمس نقاط(ل في لحم الجم تأثير أشعة غاما في الخصائص الحسية -7-الجدول

 

 القوام الرائحة اللون النكهة المعاملة

0 kGy 3.72 ± 1.40 3.52 ± 1.42 4.00 ± 1.35 3.88 ± 1.17 

2 kGy 3.76 ± 1.05 3.40 ± 1.47 4.04 ± 1.02 3.32 ± 1.11 

4 kGy 3.60 ± 1.19 3.52 ± 1.26 4.08 ± 1.04 3.72 ± 0.98 

6 kGy 3.60 ± 1.32 3.64 ± 1.55 4.08 ± 1.12 3.48 ± 1.19 

LSD 0.70 0.80 0.64 0.63 

 
                 1 Data represent a 5 point scale ranging from 1 (very bad) to 5 (very good). 
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