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  حم الفروج تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية و الخصائص الكيميائية والحسية لل

   البشير محفوظ.د

   6091.ب.دمشق سورية ص، هيئة الطاقة الذرية -قسم تكنولوجيا اإلشعاع

  

  خالصــة 

ر المشع آوبالت         6 و   4 و   2 و   0ريض لحم الفروج للجرع     جرى تع   آيلوغري من أشعة غاما الصادرة عن النظي

ين     على درجة حرارة     البراد  في ة باألشعة   ج و غير المعال   ةالمعالج تخزين العينات    تم. 60   .O م 4 و   1  تراوحت ب

ل الك       التشعيع وتم بعد  ذ التحالي ارات أسبوعيا       مباشرة، تقدير الحمولة الميكروبية وتنفي ذه االختب دت ه ة، وأعي يميائي

شعيع         التقويم الحسي لل   مكونات األساسية و تنفيذ   الآما تم تقدير    . ولمدة ثالثة اشهر   ومين من الت . حم الفروج خالل ي

ة     أشارت نتائج   تقدير المكونات األساسية للحم الفروج إلى عدم وجود تأثير لألشعة على محتوى اللحم  من الرطوب

روتين دهنوالب ة   .  وال ة الميكروبي ي خفض الحمول أثير واضح ف ستخدمة ت عاعية الم ع الجرع أإلش ان لجمي د آ لق

روج    م الف زين لح رة تخ ة فت ة دورة     . وإطال ة الميكروبي ة لخفض الحمول عاعية الالزم ة اإلش ت الجرع ث آان حي

دة  ة واح روج D10لوغاريتمي م الف د لح سالمونيال واالي345  و 270 عن ي ال الي غري لميكروب ى التت والي عل . ك

ن        ر ع رات للتعبي رت آمؤش ي اختي ارة والت ة الطي د األزوتي دهن والقواع سيد ال ة وبيروآ ة الكلي دير الحموض بتق

 3الطزاجة، فقد آانت القيم المقاسة لهذة المؤشرات ضمن الحدود ألمقبولة وخالل مراحل التخزين التي استمرت            

رو         .  آيلوغري 6رها  أشهر للحم الفروج المعالج بجرعة إشعاعية قد        قوأظهرت نتائج التقويم الحسي عدم وجود ف

  .ةباألشع معالجالوغير عالج أالم عينات لحم الفروج معنوية بين

  

  . التقويم الحسي- لحم الفروج – التبريد – الحمولة الميكروبية –أشعة غاما : الكلمات المفتاح

 

 

     مقــــدمة- 1 

ا يحتوي        يعتبر الفروج مصدر أساسي لتزويد ال      واني وم البروتين الحي ستهلك ب در      هم ة أساسية ين  من أحماض اميني

د أن تحول                             ك بع سوري، وذل صاد الزراعي ال ا في االقت ا هام روج موقع ل الف وجودها في البروتين النباتي، ويحت

ة                              م نقل رة، ومن ث ات آبي ة وبكمي زارع نظامي اج ضمن م دأ بمراحل اإلنت ى  إنتاج الفروج محليا إلى صناعة، تب إل

ى                         ة إل سويقة وتوزيع ك ت د ذل تم بع وحدات مرآزية يتم فيها تنفيذ عمليات الذبح والتنظيف و التوضيب والتغليف لي

ى                           ستهلك،  إل ة حيث وجود الم ى الطاول اج إل ان اإلنت المستهلك، حيث يؤدي انتقال الفروج من المزرعة حيث مك

ى  احتمال تلوثه بالميكروبات المسببة للتلف أو الفساد أو ال       مرض، وبانتقال الميكروبات من المزارع األآثر تلوثا إل
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امالت                       ات الغسل والتنظيف والمع وث خالل عملي ذا التل وحدات التوضيب المرآزية قد يزيد من احتمال انتشار ه

  .[4 ,3 ,2 ,1] التي تسبق التوزيع والتسويق

ل      ة مث واع  الممرض ض األن روج بع ة للف ات الملوث ضمن الميكروب ن أن تت سالمونيال:يمك  Salmonella  ال

اآتر ستافيلوآوآس Campylobacter والكامبيلوب تريديوم Staphylococcus وال  Clostridium والكلوس

   Listeria. [5, 6, 7, 8, 9] والليسيتيريا

ذاء والمحافظة                      تساهم المعالجة باألشعة المؤينة في خفض التلف وإطالة فترة الحفظ والتخزين وتحقيق سالمة الغ

ى مجال                       على   ة من مجال البحث والتجريب إل ذه التقان جودتة وتسهيل التبادل التجاري للمواد الغذائية، وانتقلت ه

ة عن المنظمات                        ىالتطبيق واالستثمار عل   ة المنبثق ل اللجان الفني م التوصية من قب  مستوى تجاري وذلك بعد أن ت

   .[10]في مجال حفظ األغذية  باعتماد التشعيع آطريقة آمنة وسليمة (WHO/FAO/IAEA)الدولية 

تستخدم األشعة المؤينة في مجال معالجة األغذية ذات المصدر الحيواني بشكل عام والفروج بشكل خاص لخفض                 

ة    [12 ,11]حمولتها الميكروبية العامة وتخليصها من األنواع الميكروبية الممرضة   ة الميكروبي   وبخفض الحمول

 {16 ,15 ,14 ,13 ,4}يمكن إطالة فترة تخزين الفروج 

ة                    ة الغذائي تشير اغلب الدراسات المنفذة في مجال معالجة الفروج باألشعة الى عدم تأثر المكونات األساسية والقيم

د تعريضه لألشعة      ك عن ر      [19 ,18 ,17 ,4]والخصائص الحسية للفروج وذل المي الكبي ام الع الرغم من االهتم  ب

شعيع األغذ           املين في مجال ت صادية               الذي أواله الع ة اقت ه من أهمي ا يحمل روج بم ة للف وافر   (ي وصحية  ) بإنتاجه ال

ات الممرضة      ( ه بالميكروب ة   ) الحتمال تلوث رة    (وغذائي ات آبي صادية     )الستهالآه بكمي ة االقت الرغم من األهمي ، وب

ا، إال أن دراسة ا          اج واالستهالك محلي لخصائص  الكبيرة إلنتاج الفروج والدور الريادي الذي يحتله من حيث اإلنت

ي       عة ف تخدام األش ة اس ا وامكاني ة محلي صنيع المتبع اج والت ة ضمن ظروف االنت ستوى تلوث روج وم ة للف النوعي

ويم    . معالجته لم تحظى باالهتمام الذي يوازي اهميتة االقتصادية واالستهالآية له  ى تق لذلك فقد هدف هذا البحث ال

تج            لحم الفروج المنتج محليا واختبار إمكانية استخدام أ        روج المن ة للحم الف شعة غاما لتحسين الخصائص الميكروبي

ين               راوح ب راد بدرجة حرارة تت ة في خصائص لحم            ، 0 م 4 و   1محليا والمخزن في الب رات الممكن د التغي ولتحدي

  .  الفروج بعد التشعيع وخالل مراحل التخزين

  

  وطرائق العمل موادال – 2

اج               روج  من مصنع معروف بإنت تج      تم شراء لحم الف ذا المن سويق ه ق من             .  وت روج في طب ة آل ف م تعبئ حيث ت

  .  اعتبر آل طبق بمثابة مكررمن البولي اثيلين، و) لمفي(البوليستر وتغليفه بطبقة 

                   

    المعامـالت اإلشعاعية - 1 - 2

ة        تعريض جرى وغري من اشعة      6و 4 و 2 و   0 : لحم الفروج إلى الجرع اإلشعاعية التالي صادرة عن     آيل ا ال غام

ة            ، حيث CO60النظير المشع آوبالت     شعيع بدرجة حرارة الغرف م الت دل الجرعة       ، و 0 م 20-10 ت ان مع  730 آ
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زن الكحولي        اإلشعاعية  ساعة، وتم تقدير الجرعة     /غري ور البن استخدم لكل     . [20] الممتصة باستخدام مقياس آل

روج               ا عيناتال خزنت. من لحم الفروج  ) مكرر( طبق   20معاملة   ر المعالجة باألشعة من لحم الف في  لمعالجة وغي

ة االختبارات انفذت ، و ˚ م 4+ و 1+البراد على درجة حرارة تراوحت بين        ة لميكروبي ات المعالجة    والكيميائي  للعين

دة   بعد التشعيعباألشعة ولعينات الشاهد وذلك    .  أشهر 3 مباشرة، وأسبوعيا خالل مراحل التخزين التي استمرت لم

  .ير المكونات األساسية و تنفيذ التقويم الحسي للحم الفروج فقد تم تنفيذها خالل يومين من التشعيعأما تقد

  

   االختبارات الميكروبيولوجية- 2 - 2

م                        ستخدمة في البحث، حيث ت روج الم استخدم من آل معاملة ثالث مكررات لتقدير الحمولة الميكروبية للحوم الف

ا       غرام من  10 بعناية، وأخذ    فتح العبوة المحتوية على اللحم     روج   ( العينة المراد اختباره  مل   90 وإضافة ) لحم الف

د        ستخدم للتمدي صوديوم      (من المحلول الملحي الم ور ال دة         )آغ /غ9آل رج لم ذ ال ة ل 20، و تنفي أ  دقيق مين التجانس  ت

زيج   مل من    1المطلوب في المحلول، و أخذ        ه  ال ليضاف   الم ب            9 ي ذي س ول الملحي ال  ،ق تحضيره   مل من المحل

ة            ،ووضعه في انابيب إختبار    ى ست مراحل متتالي د ال د التمدي ا ورد في الطر          ، واعي ًا لم ك طبق ة   ائ  وذل ق المعياري

دة  ة المناسبة من اآلغار    ت، حضر  [21] المعتم  Plate count( (Oxoid, CM 325, UK) (PCA)   البيئ

agar(    ـ            في أطباق بت  ت   وصب ، الهوائية بكتيريا المستخدم لتنمية ال اق ب يح األطب  مل من     1ري عقيمة بعد ان تم تلق

ة   دعدحدد   و ˚ م 30حضنت االطباق ضمن درجة حرارة قدرها       . التمديدات التي سبق تجهيزها    ستعمرات النامي  الم

و  التي   األطباقين واعتمدت   حض ساعة من الت   48على هذه االطباق بعد مضي       ستعمرات         تاحت ى عدد من الم  عل

ى مستوى               .مرة مستع 200 و   20تراوح بين   ي ات إل  اعتمد في التحليل الميكروبي وصول العدد الكلي من الميكروب

ي في                          ) 107( دد الميكروب د وصول الع ل عن ة التحالي ذ بقي تم تنفي م ي ة الجاهزة، حيث ل ساد الوجب آمؤشر لتحديد ف

د     الكلي لمجموعة الكوليفورم   د ولتقدير العد  [22]عينات التجربة إلى هذا المستوى       ة مناسبة من       متاستخد ، فق  بيئ

م التحضين بدرجة حرارة     (Oxoid, CM 485, UK) (VRBA) (Violet Red Bile Agar)األغار    وت

درها  دة 0 م37ق اعة48 ولم ة دورة     .  س ة الميكروبي ة لخفض الحمول عاعية الالزم ة اإلش د الجرع دف تحدي وبه

صة       زارع خال ا بم الل مزجه ن خ ات م ث العين م تلوي د ت دة فق ة واح سالموتيال  لوغاريتمي ي ال ن ميكروب  م

Salmonella وااليكوالي E. Coli.  

 غري،  1000 و 800 و 600 و 400 و 200 تم تقدير الخط البياني للبقاء على قيد الحياة من الجرع االشعاعية         

 وبزرع Xylose Lysine Desoxycholate Agar (XLD)وبزرع ميكروب السالمونيال على بيئة مغذية من 

 ، والعد بعد يومين من التحضين   Eosin Methylene Blue Agar (XLD)ي على بيئة من ميكروب أاليكوال

  .˚ م37قدرها على درجة حرارة  

  

   االختبارات الكيميائية - 2-3
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ة إلجراء         ) لحم الفروج ( غرام من العينة المراد تحليلها       150تم طحن    ذه الكمي في مطحنة مخبرية، وتم استخدام ه

من آل  ) مكررات(ثالث عينات   حيث جرى تنفيذ االختبارات الكيميائية على       .  المراد تنفيذها  االختبارات الكيميائية 

ق نظيف     ب العينة غرام من 5 تقدير الرطوبة النسبية لكمية جرى.  من المعامالت المدروسة  معاملة وضعها في طب

  . حتى ثبات الوزن˚ م105 على درجة حرارة قدرها تحضينهاومجفف و

درت دهن ق سبة ال ستخلص   ن ر الم تخدام اإليث ضوي ،باس ل ع سليت ، آمح زات سوآ رى.  ضمن تجهي دير وج  تق

    .[23] وباستخدام الطرائق العيارية البروتين الخام، من خالل تقدير اآلزوت الكلي باستخدام طريقة آلداهل،

يم ال  دير ق م تق يم الحموضة pH ـت دير ق از تق تخدام جه  ,HI 8521 pH   (Hanna Instruments  باس

Woonsocket, RI, USA)    

  

  الحموضة الكلية -2-3-1

 مل ماء مقطر ولمدة     100 غ من آل عينة مغناطيسيا في        10 حيث مزج    [24]تم تقدير الحموضة الكلية بالمعايرة      

ذ    30 رة واخ ت الفلت ة، وتم ول     10 دقيق ا بمحل رة لمعايرته احة الفلت ن رش ل م سيد   0.1 م ن هيدروآ امي م   نظ

)  نظامي  0.1( مل    1 ـث نقط من الفينول فتالئين آمشعر وحسبت الحموضة الكلية مقدرة ب          الصوديوم باستخدام ثال  

NaoH غ  حمض الآتيك0.009  تعادله .   

  

   القواعد اآلزوتية الطيارة الكلية  -2-3-2

ى دورق          100مع  ) لحم الفروج ( غ من العينة المراد اختبارها       10تم خلط    ة ال  مل من الماء المقطر، وغسلت العين

تم تقطير المزيج .  غ من اوآسيد المنغنيز مع إضافة مانع لتشكل الرغوة2 مل من الماء المقطر و   100 ـاستقبال ب 

صغرة  داهل الم زات آل تخدام تجهي دة  . باس ر ولم واتج التقطي ت ن ع 25جمع ة م ول حمض  25 دقيق ن محل ل م  م

ول باستخدام       %  4البوريك  اير المحل ل تاشيرو، ليع اط من دلي دير القواعد     نظامي، و Hcl 0.1 وخمس نق تم تق لي

   .[25] غ لحم فروج 100/اآلزوتية الطيارة في العينة على اساس ملغ

  

   أآسدة الدهون -2-3-3

ة           100قدر بيروآسيد اللحم آغرام يود لكل          بوضع    [26]غ دهن مستخلص من لحم الفروج باستخدام طريقة معدل

ستها مع     250 غ من الدهن في دورق سعة        1 زيج حمض الخل           20  مل ومجان حمض الخل و   % 50( مل من م

درها                ). آلوروفورم% 50 ائي وبدرجة حراره ق ام م دة     ˚ م 50تم تحضين المزيج في حم رج لم ة 30 مع ال .  دقيق

ين        % 50 مل يوديد البوتاسيوم     0.5رشحت العينة وأضيف لها      أضيف  . ووضع المزيج في مكان مظلم لمدة دقيقت

شا   مل ماء مقطر وثالث ن 100إليها   وخ الن ول     % 1قاط من محلول مطب ايرة بمحل  نظامي من   0.01وجرت المع

  ).زوال اللون البنفسجي تمامًا(ثيوآبريتات الصوديوم حتى الوصول إلى الحد النهائي 
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   التقويم الحسي -2-4

ر المعالجة ب              األشعة من لحم    لقد تم تنفيذ االختبارات الحسية للطعم والرائحة واللون والقوام للعينات المعالجة وغي

ات            . الفروج، وذلك خالل يومين من التشعيع      ع عين ذوق أرب دم لكل عنصر من عناصر الت ة مخصصة ق في غرف

ات   . ، وآان عدد المجموعة المشارآة في التقويم خمس وعشرين متذوق)عينة من آل معاملة   ( حيث تم طهي العين

ره الخارجي       ) حم الفروج طعم ل (قبل تنفيذ التذوق،اختبر آل متذوق وبشكل مستقل آل من           ه ومظه ورائحته وقوام

   .  [27]) جيد جدا = 5جيد و = 4مقبول و  = 3سيء و = 2سيء جدا و = 1(بنظام الخمس درجات 

  

   التحليل االحصائي-2-5

ررات     الث مك امالت وث اربع مع ل ب شوائي آام صميم ع د ت اين    . اعتم ل التب ار تحلي ى اختب ات إل ضعت البيان أخ

(ANOVA)برنامج  باستخدام (Super ANOVA) (Abacus Concepts Inc., Berkeley, CA. USA; 

وي            (1998 رق معن ل ف ة اق اد طريق امالت باعتم يم متوسطات المع ة ق م مقارن ه   LSD   حيث ت  > p) وبحد ثق

  Cricket graph باستخدام برنامج D10وتم حساب قيم . (0.05

  

   النتائج – 3

  لحم الفروجترآيب  -3-1

الي     لقد آانت ال شكل الت ى ال ذه الدراسة عل ام   : مكونات األساسية للحم الفروج المستخدم في ه دهن الخ  3.90(%ال

ام   )±12.97 روتين الخ ة  ، )17.90±1.22(%، والب اد ، )67.99±2.36(%والرطوب ، )2.18±0.92(%والرم

دهن       6.41 ـوقدر الرقم الهيدروجيني ب    سبة ال روتين وانخفاض في ن سبة الب روج     وسجل ارتفاع في ن د لحم الف  عن

  ). 1الجدول ) ( آيلوغري6 و 4 و 2(المعالج باألشعة 

  

   الخصائص الميكروبية للحم الفروج المشعع-3-2

ستخدمة    2تشير البيانات المدونة في الجدول     ة الجرع الم وغري 6 و 4 و 2(  أن لكاف أثيرا     )  آيل ا ت من أشعة غام

ة الكلي        (p<0.05)معنويا   ة الميكروبي روج                  في خفض الحمول د لحم الف ورم عن ولي ف داد مجموعة الك ة وأع ة الكلي

رة التخزين آنتيجة للمعالجة باألشعة                            ة فت ذا الخفض في بداي شاهد، و سجل ه ات ال حيث آانت    . مقارنة مع عين

ة      ن مرتب شاهد م ات ال د عين ة عن ة الميكروبي ثالث دورات     106الحمول ض ب در الخف رام، وق ي الغ روب ف   ميك

ومع ذلك وصلت الحمولة الميكروبية عند عينات الشاهد إلى حدود          .  آيلوغري 2ام الجرعة   لوغاريتميه عن استخد  

ة      [22] ميكروب في الغرام     107التلف    وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على التخزين، في حين لم تصل الحمول

د مرور      4 و 2الميكروبية عند العينات المعالجة بالجرع     ى بع ى حدود التلف حت ابيع من   9 و 4  آيلو غري إل  أس

ر من                 6تخزينها على التتالي، وبقيت العينات المعالجة بالجرعة          د مرور أآث ى بع ا حت ة ميكروبي وغري مقبول  آيل

ل من                .  أسبوعا على تخزينها   13 وبالتالي، ومن وجهة نظر ميكروبية، فقد ازدادت فترة تخزين لحم الفروج من أق
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الجرع    13 و  7إلى أآثر من ) عند عينات الشاهد  (أسبوعين   ات المعالجة ب ى   6 أو 4 أسبوع  للعين وغري، عل  آيل

ولي                6 و   4 و   2فباستخدام الجرع   . التتالي داد مجموعة ألك ة من أع  آيلوغري أمكن الوصول إلى حمولة ميكروبي

ديرها       ة           . فورم تقل عن الحدود الممكن تق ة الميكروبي روج من الحمول ان تخليص لحم الف تنتاج ب ذلك يمكن االس ل

يمكن أن يحظى باهتمام الدراسات      )   آيلوغري 6 و   4 و   2( رضة باستخدام جرع منخفضة نسبيا من األشعة        المم

ستقبلية  دة     .  الم ة واح ة دورة لوغاريتمي ة الميكروبي ة لخفض الحمول د حددت الجرعة اإلشعاعية الالزم  (D10)لق

  . ى التتالي غري لميكروبي السالمونيال وااليكوالي عل345 و 270عند لحم الفروج ب 

  

   الخصائص الكيميائية للحم الفروج  المشعع-3-3

روج                     :الحموضة الكلية  ة للحم الف ا في الحموضة الكلي أثير أشعة غام حيث بينت    ). 3الجدول   ( لقد تمت مقارنة ت

ذ نتائج المقارنة أن قيم الحموضة قد اتجهت إلى االنخفاض مع زيادة الجرعة اإلشعاعية المستخدمة وذلك عند تنفي                 

ة                و غري    6(القياس بعد التشعيع مباشرة، حيث آان الستخدام الجرعة اإلشعاعية المرتفع ا في      )  آيل أثيرا معنوي ت

شاهد              ات ال د عين يم ألحموضة            . خفض قيم الحموضة وذلك مقارنة بما هو عليه عن د اتجهت ق وخالل التخزين، فق

  . فاعالكلية عند ألعينات المعالجة وغير المعالجة باألشعة نحو االرت

  

ارة    ة                         :القواعد االزوتية الطي يم القواعد االزوتي دة التخزين في ق امالت االشعاعية وم ين المع داخل ب وحظ ت د ل  لق

ارة  دول(الطي دول     ). 4الج ي الج ذآورة ف ات الم شير البيان ث ت عاعية     5حي رع اإلش أثير للج ود ت دم وج ى ع  إل

د          في القواعد االزوتية الطي   )  آيلوغري 6 و   4 و   2(المستخدمة   ل بع ذ التحالي د تنفي ك عن ارة عند لحم الفروج ، وذل

وغري  6 و 4أما عند تنفيذ التحاليل بعد مرور أسبوع من التخزين فقد آان الستخدام الجرع          . التشعيع مباشرة   آيل

ارة          (p<0.05)من أشعة غاما تأثيرا معنويا       ة الطي يم القواعد االزوتي اع        .  في خفض ق وسجل خالل التخزين ارتف

د          . وضة الكلية وذلك عند العينات المعالجة وغير المعالجة باألشعة         في الحم  ر حدة عن اع أآث ذا االرتف ان ه حيث آ

  .عينات الشاهد مقارنة مع ما هو عليه عند العينات المشععة

  

روج                    : أآسدة الدهون  سدة دهن لحم الف ا في أآ أثير أشعة غام سجل أي       ). 5الجدول   (لقد تمت مقارنة ت م ي حيث ل

أآسدة الدهون بين لحم الفروج المعالج باألشعة والشاهد وذلك بعد التشعيع مباشرة وبعد مرور أسبوع               اختالف في   

ات المعالجة باألشعة نحو                  . وأسبوعين على التخزين   د ألعين دهون عن سدة ال يم أآ د اتجهت ق أما خالل التخزين، فق

  .االنخفاض

  

   الخصائص الحسية للحم الفروج المعالج باألشعة  -3-4

الطعم والرائحة              6ر المعطيات الحسية المدونة في الجدول       تشي ة ب روج والمتمثل  إلى أن الخصائص األولية للحم الف

ا            أثر بالمعالجة بأشعة غام م تت الج باألشعة،          . واللون والقوام ل روج المع رات حسية في لحم الف م يالحظ أي تغي فل
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ل مجموعة ا ة من قب درة مقبول ذوقبحيث بقيت الخصائص الحسية المق ين الخصائص . لت ة ب ين وجود عالق وتب

  .  الحسية والمتغيرات الكيميائية عند لحم الفروج المعالج باألشعة

  

   المناقشة-4

ى              ستخدمة عل ا للجرع اإلشعاعية الم أثيرا معنوي بينت نتائج التحاليل المنفذة في تجارب هذه الدراسة عدم وجود ت

ا  روتين الخ ة والب ن الرطوب روج م م الف وى لح دهنمحت واع  . م وال ى أن ال عل ذا المج ي ه صيلية ف ذ دراسات تف نف

حيث بينت نتائج االختبارات المنفذة في اليوم التالي لتحضير هذه       . مختلفة من األغذية المبردة والمجمدة والطازجة     

 [28]االغذية عدم وجود فروق معنوية في محتوى هذه النماذج من أألغذية من البروتين والدهن والكربوهيدرات                

.  

ة             رام   106(لقد آانت الحمولة الميكروبية األولية في لحم الفروج من مرتب ل الجرع    ).   ميكروب في الغ ان ألق وآ

أثير محدود في                 )  آيلو غري  2(اإلشعاعية المستخدمة    روج، وت د لحم الف ة عن ة الميكروبي تأثيرا في خفض الحمول

ه ة ل رة التخزيني ة الفت ائج تجارب بعض ا. إطال د أشارت نت احثين وق ة [31 ,30 ,29]لب تخدام جرع ى أن اس  إل

الي ساهم في          2إشعاعية قدرها    ردة و بالت د اللحوم المب  آيلو غري قد أدى إلى خفض أعداد الخاليا الميكروبية عن

ا   ان الستخدام الجرعة    . إطالة فترة تخزيه ذه          2وآ ة له دا في تحسين الخصائص الميكروبي أثيرا مفي و غري ت  آيل

   .[33 ,32]اللحوم 

ة باألشعة   ر المعامل روج غي ات لحم الف د عين ة عن ة الميكروبي د وصلت الحمول شاهد(لق ى حدود التلف ) ل  107إل

ا بدرجة             [22]ميكروب في الغرام والمعتمدة في المراجع العلمية           وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على تخزينه

د  4 و 2رع آما وصلت العينات المعالجة بالج. 0 م4 و 1حرارة تتراوح بين    آيلو غري إلى هذه الحدود وذلك بع

ات المعالجة بجرعة                   9 و   4مضي   د العين ة عن ة الميكروبي  أسابيع من التخزين على التتالي، في حين بقيت الحمول

د  13 آيلو غري ضمن الحدود المقبولة وخالل مدة تزيد عن     6إشعاعية قدرها     4 - 1( أسبوع من التخزين بالتبري

شاهد         ومن وجهة ن  ).  0م ات ال د عين ل من أسبوعين عن ظر ميكروبية فقد تم إطالة فترة تخزين لحم الفروج من اق

الي  6 و 4 أسبوع عند العينات المعالجة بالجرع     13 و   7إلى أآثر من     ى التت وتتفق  .  آيلو غري من أشعة غاما عل

درها                      ى أن استخدام جرعة إشعاعية ق ابقة أشارت إل د ساهم في           3هذه النتائج مع نتائج دراسات س و غري ق  آيل

    [16]. 0 م8 أسابيع وذلك عند التخزين بدرجة حرارة قدرها 8 يوم إلى 16إطالة فترة تخزين لحم الفروج من 

ة           6 و   4 و   2بينت نتائج هذه التجارب أن استخدام الجرع          ى خفض الحمول د أدى إل ا ق و غري من أشعة غام  آيل

رو       ة، حيث أمكن                     الميكروبية وتحسين قابلية تخزين لحم الف ا ذآر في المراجع العلمي ائج مع م ذه النت ج، وتتفق ه

رة           3إطالة فترة تخزين لحم الفروج إلى الضعف عند المعالجة بجرعة إشعاعية قدرها              ادة فت م زي ا ت وغري آم  آيل

ى    7التخزين من    درها           8 إل د المعالجة بجرعة إشعاعية ق وغري  5 إضعاف عن ائج تجارب     . [34] آيل وبينت نت

د     6 أو 4 أيضا أن المعالجة بجرع إشعاعية قدرها      أخرى و غري والتخزين بالتبري ادة    ) 0 م5( آيل ى زي د أدى إل ق

   . [35]) للعينات المشععة( يوم 28إلى ) للعينات الشاهد( أيام 10فترة تخزين لحم  ألفروج  من 
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ة دورة لوغاريتمي      ة الميكروبي ة لخفض الحمول عاعية الالزم ة اإلش ددت الجرع د ح دة لق م  (D10)ة واح د لح  عن

لقد أشارت نتائج بعض الدراسات       .  غري لميكروبي السالمونيال وااليكوالي على التتالي      345  و    270الفروج ب   

درها              D10إلى أن قيم ال       لميكروبي السالمونيال وااليكوالي عند لحم العجل ألمفروم والمخزن على درجة حرارة ق

ة  0 م4 – 1 ن مرتب ي م الي  616 و 388 ه ى التت ري عل دا أن    . [36] غ د ب ازج فق روج الط م الف ة لح وبمعالج

سالمونيال         2.5الستخدام الجرعة    ومع   . [37] آيلو غري تأثيرا واضحا في تخليص هذه المنتجات من ميكروب ال

د عن              و غري للق      2.5ذلك فهناك إشارات علمية بضرورة استخدام جرع إشعاعية تزي ى        آيل شكل آامل عل ضاء ب

  .[38]ميكروب السالمونيال عند الفروج 

ى                    تتفق نتائج اختبار تأثير أشعة غاما في الحموضة الكلية للحم الفروج مع نتائج بعض الدراسات والتي أشارت إل

ين     14وجود اختالف في آمية األحماض الدهنية الحرة المختبرة في اليوم األول وبعد مرور            ى التخزين ب وم عل  ي

ى  ع راء      3.5ينات الشاهد والعينات لمعالجة بجرعة إشعاعية تصل حت د اللحوم الحم و غري عن حيث  .  [39] آيل

 ,30]أشارت نتائج بعض هذه األعمال إلى انخفاض آمية األحماض الدهنية الحرة عند اللحوم المعالجة باألشعة    

40].   

سدة والقواع يم األآ ستخدم ق ارة دت ة الطي د ا(VBN) االزوتي ة المعياري آأح رات الكيميائي ة ةلمؤش د طزاج  لتحدي

روج                            ى طزاجة لحم الف اثير االشعة عل د ت ذه الدراسة لتحدي ذا المؤشر في ه اد ه يم   . اللحوم، وتم اعتم ار ق وباختب

روج ، وفي مراحل                    داألآسدة والقواع   االزوتية الطيارة عند عينات الشاهد والعينات المعالجة باألشعة من لحم الف

  .ة، فقد تبين أن قيم هذ المؤشرات تقع دائما ضمن الحدود المقبولةتخزين مختلف

حيث أشارت نتائج أغلب هذه     . تناول العديد من الدراسات تأثير أشعة غاما في الخصائص الحسية لألغذية المبردة           

ة           ذه األغذي شعيع في الخصائص الحسية له أثير محسوس للت  و . [41 ,32 ,31 ,30]الدراسات إلى عدم وجود ت

ق          ا فري يتضح بنتيجة ذلك أن المستهلك العادي ربما يكون غير قادر على تحديد االختالفات التي يمكن أن يالحظه

  .التذوق المتدرب

ة والرائحة   (أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود تحسن في بعض الخصائص الحسية                 رج المشعع    ) النكه للف

ضها                ومع ذلك فقد أشارت نتائج بعض الدراسات الم        . [42] د تعري ة عن أثر الخصائص الحسية لالغذي ى ت ة إل هتم

ات                      ى وجود اختالف ة إل ذوق متدرب ألشعة غاما، حيث أشارت نتائج هذه الدراسات، والتي استخدم بها مجموعات ت

ذه الدراسات    .  [43 ,32]معنوية بين األغذية المبردة، المشعع منها وغير المشعع   [44]واعتبرت نتائج إحدى ه

ساخن والمعالجة بجرعة إشعاعية                     أن إنتاج    ا وال ارد منه نكهات غريبة هو عامل محدد لقبول األغذية المشععة الب

تحدث أآسدة الدهون على األغلب في المنتجات الغذائية، وتؤدي أيضا إلى حدوث            .  آيلو غري  4 و   1تتراوح بين   

   .   [46 ,45]تبدالت في النكهة في منتجات اللحوم المعالجة باألشعة 

  

  االستنتاجات -5 
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ة       6 آخالصة لهذه الدراسة يمكن االستنتاج بان استخدام جرعة إشعاعية قدرها             آيلو غري يمكن أن يعيق نمو آاف

 – 1ويمكن أن يطيل فترة التخزين في ظروف مبردة . الميكروبات المسببة للتلف والممرض منها في لحم الفروج       

ل          6بجرعة إشعاعية قدرها     أسبوع للعينات المعالجة     13 إلى أآثر من     0 م 4  آيلو غري مقارنة مع فترة تخزين تق

شاهد     ان الستخدام الجرع       . عن األسبوعين لعينات ال و غري    6 و   4 و   2(آ أثيرا        )  آيل روج  ت في معالجة لحم الف

ذآر في                   رات ت ى حدوث تغي واضحا في إنتاج لحوم أمنة وسليمة ميكروبيا دون أن يؤدي استخدام هذه المعالجة إل

د                  . ة الغذائية لهذه اللحوم   القيم ى عن ة بخصائصها الحسية حت روج مقبول وآانت جميع العينات المختبرة من لحم الف

  ).  آيلو غري6(معالجتها بجرعة مرتفعة من األشعة 
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  pH الـوقيم ) % ين الخام، الدهن الخامالرطوبة،  البروت(  تأثير أشعة غاما في ترآيب لحم الفروج 1الجدول 

LSD5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

4.73 69.28±1.40 66.38±1.22 70.16±4.03 67.99±2.36 Moisture  

1.73 20.65±1.16 19.19±0.50 19.71±0.56 17.90±1.22 Protein  

4.79 9.94±2.29 9.85±0.65 7.53±2.20 10.97±3.90 Fat  

1.62 3.58±0.40 4.04±1.14 3.65±0.81 21.83±0.92 Ash  

0.15 6.69±0.10 6.64±0.10 6.69±0.10 6.41±0.11 PH 

 
 

 

 (log10cfu/g) تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية الكلية ومجموعة الكوليفورم للحم الفروج -2-لجدولا

   .oم) 4- 1( المخزن على حرارة  

  
  الحمولة الميكروبية الكلية

LSD5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period/weeks  
0.38 1< 1< 3.72±0.35 6.02±0.20 0  

1  0.23 1< 1< 5.36±0.12 6.45±0.21 
2  0.36 1< 1< 5.83±0.16 7.78±0.34 
3  R   1< 1< 6.48±0.16 
4 R  1< 1< 7.04±0.12 

R   1< 2.63±2.28 R 5  
  1< 6.50±1.03 R R 7  
  1< R R R 9  
  2.40±0.11 R R R 11  
  2.72±0.90 R R R 13 

  مجموعة الكوليفورم

2kGy  6kGy  4kGy  LSD5%  0kGy  Treatment  

Storage period/weeks  
 1< 1< 1< 5.38±0.08 0  

1  1< 1< 1< 6.14±0.05   
2 1< 1< 1< 6.61±0.02  

1< R 1< 1<   3  
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1< 1< 1< R  4 
5  1< R  1< 1< 

1< R 1< 1<   7 
 R= Rejected                                                                                                                                                                                          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .oم) 4-1(عند لحم الفروج المخزن على حرارة  ) حمض الالآتيك(%  تأثير أشعة غاما في الحموضة الكلية -3-الجدول

 

6kGy  LSD5%  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period/weeks  
0.27 0.66±0.17  0.77±0.08 0.84±0.11 0.93±0.19 0  
0.15 0.82±0.10 0.96±0.11 1.11±0.04 0.92±0.03 1  
0.18 0.92±0.07 1.12±0.13 1.18±0.03 1.04±0.13 2 
0.26 0.88±0.04 1.02±0.18 1.13±0.12 R 3  
0.34 1.07±0.14 1.22±0.13 1.58±0.23 R 4 
0.39 1.04±0.20 1.23±0.14 R R 5  
0.79 1.62±0.33 1.32±0.36 R  R 7  
  1.10±0.26 R R R 9 
  0.92±0.07 R R R 11 

R= Rejected                                                                                                                                                                                                    

 

  (ppm) عند لحم الفروج مقدرة آجزء في المليون  (VBN) تأثير أشعة غاما في القواعد اآلزوتية الطيارة-4-الجدول

6kGy  LSD5%  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period/weeks  
133.36 668.96±51.08 549.28±63.34 575.85±106.89 617.72±44.95 0  
185.28 724.94±53.42 776.78±29.38 1028.35±172.21 1116.93±73.22  1  
260.18 947.42±133.45 1028.51±56.10 1064.74±33.22 1116.57±233.07 2 
306.42 849.48±101.50  1096.37±228.61 1152.99±89.45 R 3  
306.85 1028.55±71.94 1093.36±64.57 1378.82±247.83 R 4 
490.02 1133.48±297.20 1134.61±71.58 R R 5  

1608.05 2584.76±780.21 2125.69±630.56 R R 7 
R= Rejected                                                                                                                                                                                                 

 

 

 )  غ دهن100/غ يود( تأثير أشعة غاما في أآسدة الدهون عند لحم الفروج مقدرة-5-الجدول

LSD5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period/weeks  
0.003 0.009±0.001 0.007±0.002 0.009±0.002 0.009±0.001 0  
0.006 0.005±0.001 0.103±0.003 0.005±0.0002 0.003±0.0001 1  
0.001 0.004±0.001 0.004±0.0003 0.004±0.0004 0.003±0.0001 2  
0.0004 0.003±0.0002 0.001±0.00005 0.002±0.0001 R 3  

0.00045 0.001±0.0002 0.002±0.0002 0.002±0.0002 R 4 
0.0003 0.001±0.0001 0.001±0.0001 R R 5  
0.0004 0.001±0.0001 0.002±0.0002 R R 7  

 0.101±0.008 R R R 9  
 0.0011±0.0004 R R R 11  
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R= Rejected                                                                                                                                                                                              

  

  

 .  تأثير أشعة غاما في طعم وقوام ولون ونكهة لحم الفروج-6-الجدول
 

LSD5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period/weeks  
0.57 2.93±1.15 2.64±1.06 3.11±1.05 2.93±1.15 Taste  
0.55 2.89±1.2 3.14±0.97 3.25±0.89 3.14±1.04 flavor  
0.56  3.32±0.86 2.96±1.11 3.32±1.02 3.14±0.18 color  
0.48  3.14±0.89 3.21±1.03 3.57±0.79 Texture 3.54±0.88 

 

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