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Abstract 

Chicken kabab and sausage were treated with 0, 2, 4 or 6 kGy doses of gamma irradiation in a 

60CO package irradiator. Treated and untreated samples were kept in a refrigerator (1-4 oC). 

Microbiological, chemical and sensory characteristics of chicken kabab and sausage were 

evaluated at 0, 1, 2, 3, 4, and 5 months of storage. Proximate composition and sensory evaluation 

of the chicken kabab and sausage were also investigated, but only immediately after treatment. 

Irradiation did not influence the major constituents of chicken kabab and sausage (moisture, 

protein and fats). Gamma irradiation decreased the microbial load and increased the shelf-life of 

chicken kabab and sausage. The dose needed to decrease by 1 log cfu/g (D10 value) of Salmonella 

spp and E coli. numbers were 213 and 400 Gy in chicken kabab, while 345 and 250 Gy in chicken 

sausage, respectively. The chemical parameters, total acidity, volatile basic nitrogen (VBN), and 

thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), which were chosen as the indices of freshness, 

were all well within the acceptable limit for up to 5 months for chicken kabab and sausage treated 

with 4 and 6 kGy. Sensory evaluation showed no significant differences between irradiated and 

non-irradiated samples. 

 

Keywords: Gamma irradiation, Chicken kabab, Chicken sausage, Microbial Load, Refrigeration, 
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 المصنعة من  والنقانقأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية و الخصائص الكيميائية والحسية للكبابت

   آوجبات جاهزة مبردة  ؛لحم الدجاج

  

  محفوظ البشير. د

  ، دمشق، سوريا٦٠٩١. ب. هيئة الطاقة الذرية السورية ص، قسم تكنولوجيا اإلشعاع

   

  خالصــة 

ابج صنع، آب ة ال اهزة محلي ات ج دجاج ورى تعريض وجب م ال ن لح انق مصنعة م ا٦ و ٤ و ٢ و ٠، للجرع نق ن أشعة غام وغري م   آيل

ين     جتم تخزين العينات المعالجة و غير المعال      . ٦٠الصادرة عن النظير المشع آوبالت        ١ة باألشعة  في البراد على درجة حرارة تراوحت ب

شعيع    .  O م٤و  د الت م بع ارات           وت ذه االختب دت ه ة، وأعي ل الكيميائي ذ التحالي ة وتنفي ة الميكروبي دير الحمول رة   شهريا مباشرة، تق ، وخالل فت

شعيع               .  أشهر ٥التخزين التي استمرت لمدة      ائج   . آما تم تقدير المكونات األساسية و تنفيذ التقويم الحسي وذلك خالل أسبوع من الت أشارت نت

دهن      هذين المنتجين إلى عدم وجود تأثير معنوي لألشعة على محتوى  والنقانق بتقدير المكونات األساسية للكبا    روتين وال ة والب . من الرطوب

حيث آانت الجرعة      .  والنقانق  فترة تخزين الكباب   وأطالة ومجموعة الكوليفورم  والخمائر      لقد خفضت أشعة غاما الحمولة الميكروبية الكلية      

ة المي   ة لخفض الحمول دة  اإلشعاعية الالزم ة واح ة دورة لوغاريتمي ي D10كروبي سالمونيال وااليكوالي   لميكروب ي  غري٤٠٠  و ٢١٣ال  ف

ي  آانت القيم المقاسة ل.  على التتالي غري في النقانق٢٥٠ و٣٤٥الكباب و   لحموضة الكلية وبيروآسيد الدهن والقواعد األزوتية الطيارة والت

وأظهرت نتائج التقويم الحسي عدم وجود  .  المختلفة ألمقبولة وخالل مراحل التخزين  اختيرت آمؤشرات للتعبير عن الطزاجة، ضمن الحدود      

  . أوغير المعالجة باألشعةةفروق معنوية في الطعم بين العينات المعالج

  

  .تشعيع، حمولة ميكروبية، تبريد، تقويم حسينقانق، آباب، : الكلمات المفتاح

  

  

  

 مقدمة -١

ادة م      ردة      وظة لحشهدت السنوات األخيرة زي ات الجاهزة المب ى الوجب ا     في الطلب عل ى للمعالج ة،  ت، والمعرضة بالحد األدن وازداد  التقليدي

ل  وفي الدول في الدول المتطورةمعدل تسويق هذه المنتجات  ى حد سواء     األق ات الجاهزة    . (Lee et al. 2005) تطورا عل تتعرض الوجب

ا و  مراحل تحضيرها   وذلك خالل  ،ت الممرضة والمسببة للتلف    المحيطة بها بالميكروبا    والظروف للتلوث من البيئة   ا   وطهيه دادها تعبئته  وإع

ائل  هذهالغذاء، ويعتبر التشعيع احدستخدمة في حفظ يعرف العديد من الوسائل والطرائق الم. (Zhu et al. 2004)للتغليف  دة و  الوس   الجدي

دة ق الواع ستطيع تحقي ا ت ي ربم ي، والت ات الت وب من الغاي ة عجزت أغلب المطل ائل التقليدي ذاء من التلف الوس ة الغ ي حماي ه ف  من تحقيق

  .(Mayer-Miebach et al. 2005)والمحافظة على جودته وسالمته 

رة          حيث . (Farkas et al 2005)تحفظ الوجبات الجاهزة وتسوق تقليديا بالتجميد  ة فت ة وإطال واد الغذائي د في حفظ الم ة التجمي ساهم عملي ت

  . (Kanatt et al 2005) وسيلة غير آافية لتخليص المنتج مما يحتويه من ميكروبات ضارة أنها ، إالاتسويقه

ذه      ميستخدم التشعيع في حفظ اللح      ات ا    ات المنتج  ومنتجاته، ويعتبر وسيلة فعالة في تخليص ه ات الممرضة والميكروب سببة   من الميكروب لم

ل   واالجتماعية الستثمار هذه التقانة،    واالقتصاديةلجدوى التقنية   ال  بينت نتائج األعمال ألمنفذه في هذا المجا      ، و للتلف  بعد أن تم تقويمها من قب

ل المخاطر             والتأآد من دورها في     ختصاصيين في الغذاء وفي الصحة العامة،       ا ق النقطة الحرجة في تحلي د    . (HACCAP) تحقي ك عن وذل

ا منتجاتمعالجة اللحوم و د  . (Badr 2004; Satin 2002) ه ر  فق احثين    اختب د من الب أثير عدي ة      أشعة  ت ة والقيم ة الميكروبي ا في الحمول  غام
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روج      ذه البحوث دور    وأثبتت  . (Abo-Tarboush et al. 1997; Hashim et al. 1995)الغذائية والخصائص الحسية للحم الف ائج ه نت

لبي    تأثير، وعدم وجود    لحمولة الميكروبية  في خفض ا   األشعة ضاء          في الخصائص ا     لألشعة  س ة للحوم البي ة الغذائي ا بينت    . لحسية والقيم آم

د من الدراسات       نتائج   ة عدي ة  في    األشعة  استخدام    إمكاني رة حفظ      إطال سويق    فت ات   وت ة         ه وتخليص  الجاهزة الوجب ة الدقيق ات الحي ا من الكائن

د    .  (Savvaidis et al 2002; Sommers and Fan 2003)مرضة  الم ك فق ذه    أشارت ومع ذل ائج بعض ه ى الدراسات   نت ة إل   إمكاني

ا           ؤثر في جودة الحوم ومنتجاته ا ت ة ربم رات آيميائي  ;Ahn and Lee 2004; Brewer 2004; Sommers et al 2004)حدوث تغي

Nam and Ahn 2003; Nam et al. 2007) .الدهون أآسدة في تسريع عمليات  التي يمكن أن تحدثها األشعةوتتمثل التبدالت الكيميائية 

ذه المنتجات    التي تؤثر يعزى   و. (Gomes et al 2003; Kim et al 2002; Nam and Ahn 2003) سلبا على الخصائص الحسية له

 ;Lee and Ahn 2004; Nam et al 2007) عن التشعيع الناتجة ه الجذور الحر تشكلإلى الكيميائية المحتملة في اللحوم ظهور التبدالت

Ahn 2002; Nam and Ahn 2002) . الرغ و د من األ   وجود  م من ب ة  عدي ال العلمي ة عم ي تناولت دراسة دور األشعة     العالمي  في   الت

سويقية      الميكروبيةالحمولة من  ومنتجاتهااللحوم البيضاءتخليص  ة والت صها التخزيني ا زالت  . (Thayer et al. 1995) وتحسين خصائ  فم

ذها،    اغلب دول المنط نادرة في األعمال قليلة إن لم نقل بأنها    مثل هذه  ات تنفي ان من الضروري    قة، وذلك لعدم توفر متطلب ذا آ ى   ل  العمل عل

ة ل         نقل وتوطين هذه التقانة    سويقية لمنتجات اللحوم                  من خالل إجراء تجارب أولي ة والت دراسة دور األشعة في تحسين الخصائص التخزيني

دول    البرامج المعتمدة والمنفذة في  يا معالبيضاء المصنعة محليا  ضمن برنامج تشعيع األغذية المعتمد في الهيئة وتماش     د من ال وضمن  ، عدي

 المصنعة   والنقانق  غاما في الخصائص الميكروبية والكيميائية والحسية للكباب       أشعة تأثيرآان الهدف من هذه الدراسة اختبار       هذا السياق فقد    

  ).  م٤ – ١( في جو مبرد حيث درجة الحرارة اتخزينه وذلك عند من لحم الدجاج

    

   العملوطرائق موادال – ٢

ذه   بإنتاج من مصنع معروف ومتخصص       الدجاج  والنقانق المصنعة من لحم     عينات الكباب  الحصول على تم   ام    ،  ات المنتج   وتسويق ه حيث ق

ين، ولي أثيل يلم من الب ه بف ستيرين وتغليف اق من البولي ه بأطب تج موضوع الدراسة وتعبئت ز المن د االمصنع بتجهي ع عن ا هو متب سويق، آم  لت

  .ثابة مكررم بل طبق آفي آل طبق، واعتبر) آباب أو نقانق(نتج  غرام م٤٠٠وبمعدل 

  

  التجارب تحضير مادة - ١- ٢

وي بحيث    آيلو غرام،     ٥٠لكباب بتحضير خلطة من     تصنع ا يتم   ذه الخلطة    تحت ى حوالي      ه دجاج  آغ من لحم    ٤٥ عل روم و  ال غ آ  ١٫٥ المف

ذاب في   (DPS Binding 50)غ محسن  آ٠٫٧٥ صويا وغ من بروتين فول الآ ٣٫٥بقدونس و  اء م   م  و الخروف م ح  آغ دهن ل  ٢ثلج و م

سبة    لوركضاف إليه ال  ماء م جيدا ب  الدجاج   بغسل لحم .  غ ملح الطعام  آ ٠٫٣غ بهارات و    آ  ١ زبدة و     غ آ ٠٫٥ ون      ٦( بن  ومن  ) جزء في الملي

دونس   مية اللحم   تطحن آ . ثم وضعه في مصافي بالستيكية للتخلص من الماء الزائد         ة    الخروف ودهن لحم      مع البق بة و    باستخدام مطحن   مناس

ى تنضج   ةوتشوى باستخدام شواية آهر بائي    خاصة توضع في أسياخ   ومن ثم    ا،توضع جميع المقادير في عجانة خاصة وتخلط جيد        تم  . حت ي

    . بعد سحب الهواء منهااثيلينطباق من البوليستيرين وتغلف بإحكام بفيلم من البولي تعبئة الكباب بعد تبريدها، بأ

ذه الخل     ٢٨ويتم تصنع النقانق بتحضير خلطة من      وي ه و غرام، بحيث تحت ى حوالي     آيل دجاج  آغ من لحم    ٢٤طة عل روم و  ال  آغ  ٢ المف

ذاب في    (DPS Binding 50) آغ محسن ٠٫٤٢بروتين فول الصويا و  اء م  م ة و   ٠٫٥ثلج و م وم و   ٠٫٥ آغ فليفل ارات   ٠٫٥ آغ ث  آغ به

ة  ( آغ ملح طعام، حيث يتم تعبئة هذه الخلطة باالمعاء الدقيقة للخروف ٠٫١٥خاصة بالنقانق و     م ١٦بقطر حوال اء من     ) م تم إغالق األمع  وي

   . يتم تعبئة النقانق بعد تبريدها، بأطباق من البوليستيرين وتغلف بإحكام بفيلم من البولي اثيلين بعد سحب الهواء منها. الطرفين بعد تعبئتها

                     

  المعامـالت اإلشعاعية  -٢ - ٢

ر المشع           آيلوغري ٦ و  ٤  و  ٢  و ٠ لجرع، ل المغلفة، المعبئة و   والنقانق  عينات من الكباب    تعريض جرى  من أشعة غاما الصادرة عن النظي

دره     (،٦٠آوبالت   دل جرعة ق و غري  ٠٫٧٣٠وبمع ة      حيث ،)ساعة / آيل شعيع بدرجة حرارة الغرف م الت دير الجرعة     ،٠ م١٥-١٠  ت م تق  وت

زين مع        ٢٤تم تحضير ايثانول آلور البنزين في المخبر بمزج         . الممتصة باستخدام مقياس آلور البنزن الكحولي     اإلشعاعية    مل من آلور البن

يتون، و  ٠٫٠٤ مل من الماء المقطر، و ٤ زين و    ٠٫٠٤ مل من االس انول   ١٠٠ مل من البن دير الجرعة   .  مل من االيث م تق اس   ت  الممتصة بقي



٧  

ردد   اس الت از قي تخدام جه دروجين باس د أو الهي ات الكلوري  ,OK-302/2, Radelkisz, Budapest) (Oscillotitrator)أيون

Hungary)]  (Cserep et al 1971) 

ذ الت ). ٠ م٤-١(، والتي تم تخزينها في البراد  أو النقانق طبق من الكباب المطهية  ٢٥استخدم لكل معاملة     ة    تم تنفي ة والكيميائي ل الميكروبي حالي

أما تقدير المكونات األساسية و التقويم الحسي        .  ودوريا حتى تلف المنتج    لعينات الشاهد وللعينات المعالجة باألشعة وذلك بعد التشعيع مباشرة        

   ).بعد التشعيع مباشرة( في بداية التخزين فقد تم تنفيذها

  

   الميكروبيلتقويم ا– ٣ - ٢

ة، وأخذ               استخدم من آل م    وة بعناي تح العب م ف تج   م ال  آامل   غرام من    ١٠عاملة ثالث مكررات حيث ت اب (ن انق   الكب ى دورق      ) أو النق ا إل  ونقله

ق تجانس ال  ، )آغ/غ٩آلور الصوديوم ( الفيزيولوجي  مل من المحلول٩٠زجاجي معقم يحتوي على      ة وتم رج الدورق لتحقي د  . عين ذ التمدي  نف

ى ةإل ك ط، ست مراحل متتالي ي الطر وذل ا ورد ف ًا لم دةائبق ة المعتم تخدمت  .(AOAC 1990) ق المعياري اراس بة من اآلغ ة المناس  البيئ

حضين بدرجة   م التوت  )Plate count agar( (Oxoid, CM 325, UK) (PCA) المغذي، لتقدير العدد الكلي من الميكروبات الهوائية  

درها   دة  ٠ م٣٠حرارة ق ة   .  ساعة ٢٤ ولم رام    ١٠٧اعتمدت القيم ة الجاهزة،      (Ayres 1960) ميكروب في الغ ساد الوجب د ف  آمؤشر لتحدي

ذا المستوى    د       . حيث لم يتم تنفيذ بقية التحاليل عند تجاوز العدد الميكروبي في عينات التجربة ه ورم فق ي لمجموعة الكوليف دد الكل دير الع ولتق

درها   (Violet Red Bile Agar VRBA; Oxoid, CM 485, UK)استخدمت بيئة مناسبة من االغار  ، وتم التحضين بدرجة حرارة ق

 Dichloran Rose- Bengal Chloramphenicol Agar اسبةآما تم تقدير الخمائر بزرع العينات على بيئة من . ساعة٤٨ م ولمدة ٣٧

(DRBC) (Merck)اني     وبه. من التحضين أيام٥  وعد المستعمرات النامية بعد٠ م٢٥تحضين بدرجة حرارة قدرها  و دف رسم الخط البي

 .E وااليكوالي Salmonella من خالل مزجها بمزارع خالصة من ميكروبي السالموتيال  صنعيا، في المخبر،للبقاء، فقد تم تلويث العينات

coli.ة ة محلي ن أغذي ة م ستخدمة با .  المعزول سالالت الم ين ال م تعي ث ت ائيحي ين البيوآيمي ار التعي ةو. ختب داد األولي ت األع ي آان  لميكروب

  .  ميكروب في الغرام على التتالي١٠٦ X ٢٫٠ و ١٠٧ X ١٫٢: المعلق المستخدم لتلوث العيناتالسالمونيال وااليكوالي في 

اة              د الحي ى قي اء عل الجرع          تم تقدير الخط البياني للبق ات المعالجة ب و غري،   ١٫٠ و ٠٫٨ و ٠٫٦ و ٠٫٤ و   ٠٫٢اإلشعاعية   في العين م  و آيل ت

 Xylose Lysine Desoxycholate Agarميكروب السالمونيال على بيئة مغذية من الحياة بزرع ميكروبات الباقية على قيد  عدد التقدير

(XLD) (Biolife, 402206, Italy)  زرع ة من       وب ى بيئ  Eosin Methylene Blue Agar (EMBA)ميكروب أاليكوالي عل

(Oxoid, CM 69, UK) م٣٧قدرها ى درجة حرارة  ، والعد بعد يومين من التحضين عل ˚    .  

                 

 

 

  

   االختبارات الكيميائية - ٤-٢

راد   ١٥ ولمدة  أو النقانق غرام من الكباب ١٥٠تم طحن    ة الم  دقيقة في مطحنة مخبرية، وتم استخدام هذه الكمية إلجراء االختبارات الكيميائي

اد        رراتمكحيث جرى مجانسة العينة وتحليلها بثالث       . تنفيذها ة والرم دير الرطوب دة     ( لتق التجفيف لم دره         ٦ب ى درجة حرارة ق  ا ساعات عل

دة  ٠ م١٠٥ د لم درها    ٤ والترمي رارة ق ة ح ى درج اعات عل دهن)٠ م٥٥٠ س ام، وال تخالص    (  الخ ة لالس ات قابل زات  آمكون من تجهي ض

يم  و   (AOAC 1990) وباستخدام الطرائق العيارية،)آلداهلآنيتروجين  ( الخام، والبروتين)سوآسليت دير ق ـ تم تق ول ال pH  ال اب   لمحل كب

انق  يم الحموضة     والنق دير ق از تق دير    . HI 8521 pH     (Hanna Instruments, Woonsocket, RI, USA)  باستخدام جه م تق ، وت

  )(Labuza1984المرجعية الماء الفعال بطريقة المحاليل الملحية 

  

  الحموضة الكلية -٥-٢

ول      تم تقدير الحموضة     صوديوم           ٠٫١الكلية بالمعايرة المباشرة بمحل سيد ال الئين آمشعر         NaOH  نظامي من هيدروآ ول فت وباستخدام الفين

(Egan and Aust 1981)  دة   ١٠٠ من آل عينة مغناطيسيا بحجم آلي قدره رام غ١٠حيث مزج ة، واخذ   ٣٠ مل ماء مقطر ولم  ١٠ دقيق



٨  

ا ب  رة لمعايرته احة الفلت شعر  نظام٠٫١مل من رش الئين آم ول فت اط من الفين الث نق تخدام ث صوديوم وباس سيد ال حسبت . ي من هيدروآ

   . غ  حمض الآتيك٠٫٠٠٩  تعادله NaoH)  نظامي٠٫١( مل ١ ـالحموضة الكلية مقدرة ب

  

  األزوت القاعدي الطيار الكلي   -٦-٢

 ٢ مل من الماء المقطر و  ١٠٠العينة إلى دورق استقبال ب    مل من الماء المقطر، وغسلت       ١٠٠ مع    أو النقانق   من الكباب  رام غ ١٠تم خلط   

داهل المصغرة        . غ من اوآسيد المنغنيز مع إضافة مانع لتشكل الرغوة         دة        . تم تقطير المزيج باستخدام تجهيزات آل ر ولم واتج التقطي جمعت ن

دير  ٠٫١ Hcl لول باستخداموخمس نقاط من دليل تاشيرو، ليعاير المح%  ٤ مل من محلول حمض البوريك ٢٥ دقيقة مع ٢٥  نظامي ليتم تق

  .(ppm) (Pearson 1976) آباب أو نقانق  آغ ١/في العينة على أساس ملغ القاعدي الطيار الكلي  األزوت

  

   تقدير اآسدة الدهون-٧-٢

نات الكباب والنقانق في عي  )Thiobarbituric acidحمض الثيوباربتيك  ( TBARSتم تقدير قيم أآسدة الدهون من خالل تقدير رقم الـ

 بالستيكي مزود بغطاء سعة تفقيل أنبوبنقانق في أو الكباب ال غرامات من عينة ١٠ك بوضع  وذل(Raharjo et al 1992)وفق طريقة 

 (BHT) مل  من محلول ٠٫٧٥ + (w/v)% ٥ بترآيز  TCA مل من محلول حمض الخل ثالثي الكلور ٤٠ مل وأضيف لها حوالي ٥٠

ثم ثفلت العينة ) دقيقية/ د٦٠٠٠(مانع اآسدة ومن ثم مزجت العينة لمدة دقيقة واحدة بإستخدام مجانس التراتوراآس بسرعة في االيثانول آ

 مل باستخدام ٥٠ واآمل الحجم الى (Whatman  1)ورشح المزيج باستخدام ورق ترشيح  ) دقيقة/ د٤٠٠٠( دقيقة على سرعة ٢لمدة 

 مل من ٢ وأضيف لها  (x 20 cm 1.5)مل  في انبوب اختبار زجاجي مزود بغطاء  قياس  ٢شح أخذ من الرا. (TCA 5%)محلول 

تم  دقيقة، وبعد تبريد العينة ٣٠ لمدة ٠ م٧٠ ووضعت االنابيب في حمام مائي على درجة حرارة %0.67 بترآيز  TBAآاشف الـ  

  من خالل تحضير سلسلة عيارية معلومة التراآيزTBARSتم حساب قيمة الـ حيث  . nm 532 االمتصاصية على طول الموجة قراءة
 وقدرت تراآيز العينات MDA لمعايرة مرآب مالون دي الدهيد TEP (1, 1, 3, 3-tetra-ethoxypropaneمن المادة العيارية 

آباب  (آيلوغرام منتج/ملغرام مالون دي الدهيد  رقم حمض الثيوباربيتيك  وتم التعبير عن المجهولة باستخدام معادلة المنحني العياري،

   .)أو نقانق
TBARS = mg MDA /kg of kabab/sausage  

  

   التقويم الحسي -٨-٢

اب                  ر المعالجة باألشعة من الكب ات المعالجة وغي وام للعين ون والق م والرائحة والل انق حدد المعيار الحسي، ويشكل خاص ألطع ك   والنق ، وذل

شعيع    دم لكل عنصر من عناص  . خالل أسبوع من الت ات   ق ع عين ذوق أرب ة من آل     (ر الت ات معالجة باألشعة، عين ة شاهد وثالث عين عين

دة            . ، واختبرت آل عينة من قبل خمس وعشرين متذوق        )جرعة ات ولم سخين العين ائق  ٥حيث تم، قبل تنفيذ التذوق، ت ذوق     .  دق ر آل مت اختب

ول   = ٣سيء و  = ٢سيء جدا و = ١(ام الخمس درجات  ورائحتها وقوامها ومظهرها الخارجي بنظ    والنقانق وبشكل مستقل طعم الكباب    مقب

  .  (Lavrova and Krilova 1975)  جيد جدا = ٥جيد و = ٤و 

   

   التحليل اإلحصائي-٩-٢

اين             .  بتصميم عشوائي آامل وبثالث مكررات       لكل منتج  تم توزيع المعامالت األربع    ل التب ار تحلي ى اختب ات إل  (ANOVA)أخضعت البيان

ا   يم متوسطات      (Abacus Concepts Inc., Berkeley, CA. USA; 1998) (Super Anova)مج باستخدام برن ة ق م مقارن    حيث ت

وتم حساب . (p < 0.05)وبحد ثقة قدره  FLSD (Snedecor and Cochran 1988)المعامالت باعتماد طريقة فيشر ألقل فرق معنوي 

يم   امج   D10ق  Cricketgraph (40 Valley Stream Parkway Malvern, PA 19355, 1986/87/88 Cricket باستخدام برن

Software, Copyright, Version 1.3)  
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  والمناقشة النتائج – 3

   الدجاج المصنعة من لحمالكباب تأثير أشعة غاما في -١ -٣

  تأثير أشعة غاما في المكونات األساسية للكباب -١-١-3 

ست       اب الم ية للكب ات األساس د آانت المكون الي      لق شكل الت ى ال ذه الدراسة عل ام   : خدمة في ه دهن الخ ام   )٨٫٥٧± ٠٫٩٥(%ال روتين الخ ، والب

اد ، )١٨٫٩٧±٠٫٠٤(% ة ، )٢٫٣٦±٠٫٠٣(%والرم ة ). ٦٧٫٤٣±١٫٤١(%والرطوب رة بدرج اب المختب ة الكب ي عين ال ف اء الفع ان الم وآ

درها     ـ     )٠٫٩٢( ٠ م ٢٤حرارة ق يم ال ام يالح      ).٦٫١٠±٠٫٠٨ (pH ، وق شكل ع ائج       وب ة في الجدول        ظ من خالل النت  انخفاض في     ١ المدون

ستخدمة   ب   العينات المعالجة   عند آافة   وذلك  الخام البروتين والدهن  من   عينات الكباب محتوى   ا يالحظ    في الدراسة  الجرع اإلشعاعية الم ، آم

وى  (p<0.05)  هق معنويووجود فر اب من   في محت ين   الكب دهن ب ات ال شاهد عين ة  (  ال ر معامل ة بالجرعة    )الشعة  باالغي ات المعامل  ٦ والعين

وغري  ى       و.آيل ة إل ات العلمي شار في األدبي دهن ي ر   من أن ال امالت اإلشعاعية     أآث ة حساسية للمع ات الغذائي  ,.Venugopal et al) المكون

1999) .  

  

  الخصائص الميكروبية للكباب تأثير أشعة غاما في  -٢-١-٣

ائج   ين النت هتب دول  ألمدون ي الج ائج)٢( ف ي   نت ويم الميكروب شعيع   التق د الت ل وبع اب قب ذه ،للكب شير ه ث ت ى    حي ائج إل ي  النت دد الكل أن الع

ات ةللميكروب ة  (TPCs)  الهوائي و من مرتب رام١٠٥ه ي الغ ي  وه، ميكروب ف ددة ف ة المح ع الحمول ة م ة مقارن ة ومقبول ة معتدل ذه الحمول

ين    منتجات غذائية مشابهة ومختبرة تحت ظروف مماثلة والمحددة  راوح ب رام   ١٠٧ و ١٠٥بمجال يت  Chouliara et al)  ميكروب في الغ

2006; Javanmard et al 2006)   .ة    ٦حتى تصل  إشعاعية ية تم استخدام جرعففي الدراسة الحال ك بغي وغري وذل اب صيتخل  آيل   الكب

ات    وجود لمجموعة الك    يسجل في تجارب هذه الدراسة      وآذلك لم  ،المحتمل تواجدها في المنتج   من جميع الميكروبات     وليفورم في أي من العين

ات الجاهزة  المصنعة من              المدروسة ، ويتفق ذلك مع نتائج دراسات حديثة أشارت إلى عدم وجود ميكروبات مجموعة الكوليفورم في الوجب

الرغم من      ميكرو١٠٥األولية والتي وصلت إلى   الميكروبية من الحموالتيتضح و .(Sweetie et al 2005)لحم الدجاج  رام، ب ب في الغ

ائي   تج النه ريض المن اب(تع ى  ) الكب سويقه، إل ل ت ة قب ات حراري ى معالج ز ا   ال ضير وتجهي ات تح ة عملي دم مالئم تج ع ذبح ولمن ة ال عملي

ى          البيئية المحيطة، التجهيزات المستخدمة والظروف    و أثير عل ى الت ادة  جودة مما أدى ال ة     الم ام  األولي ة    الخ ة التص   الداخل ي  نيع في عملي والت

  . والذي انعكس سلبا في زيادة التلوث الميكروبي للمنتج النهائي الدجاج لحم المواد المضافة وأساسها

حيث   الحمولة الميكروبية الكلية خالل التخزين تحت شروط التبريد،    في آيلوغري من اشعة غاما      ٦ و   ٤ و   ٢ الجرع   تأثير) ٢(يبين الجدول   

ات    والذي أدى إلى خفض في خفض الحمولة الميكروبية منذ اليوم االول، ثير الفوري للتشعيع  يالحظ التأ  د العين ة عن الحمولة الميكروبية الكلي

 آيلوغري ٢ة  للمعالجة بالجرع وآان.شرةا ميكروب في الغرام وذلك بعد التشعيع مب١٠ آيلوغري الى اقل من     ٦ و   ٤ و   ٢المعالجة بالجرع   

وغري  ٦ و   ٤  أشهر في حين أدى استخدام الجرع        ٣ إلى   ، من شهر عند عينات الشاهد،     نتأثيرًا واضحًا في إطالة فترة التخزي      ة   آيل ى إطال  إل

ة    أشهر،   ٥ أآثر من    إلىفترة التخزين    ة وإطال  مؤآدة بذلك ما تم التوصل إليه بدراسات سابقه حول دور األشعة في خفض الحمولة الميكروبي

رة التخزين،   ات     و فت ائج وبيان ة مع نت شور متفق ة         من ة مختلف ى منتجات غذائي ذه عل ة ومنف ات العلمي  ;Lacroics et al 2004)ة في األدبي

Farkas et al 2005).  

دة      ة واح ة دورة لوغاريتمي ة الميكروبي ة لخفض الحمول عاعية الالزم ة اإلش ددت الجرع د ح ـ  (D10)لق اب ب د الكب ري ٤٠٠ و ٢١٣ عن  غ

الي      شكل   و. لميكروبي السالمونيال وااليكوالي على التت ام   ب ة                 ع ة دورة لوغارتمي ة الميكروبي ة لخفض الحمول ان الجرعة اإلشعاعية الالزم ف

ـ        آيلوغري، ومع ذلك يجب   ١ عند اللحوم ومنتجاتها هي أقل من        (D10)واحدة   ة ال ان قيم ار ب ين االعتب دة      (D10)األخذ بع أثر بعوامل ع تت
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ة،           ة المعامل ائي للبيئ وى الم ي ا     حجم ومنها المحت ووي  الحمض الريب ـ    لن ائن الحي     و،   DNA ال دقيق  طور الك وغ أو خضري    ( ال ودرجة  ) ب

ة و ة الغردرجة حرار ، في هذه الدراسة، ب تم تنفيذ عملية التشعيعلقد. (Yildirim et al 2005)  .الخ.... خالل التشعيعالحرارة د   ف الي فق بالت

ة   ي دورة لوغاريتمي ل الميكروب ة لخفض الحم عاعية الالزم ة اإلش ت الجرع دة آان ل م (D10)واح والي اق سالمونيال وااليك ي ال ن  لميكروب

اط وثي  رقد أشيف. (Sweetie et al 2005; Mayer-Miebach et al 2005)الحدود المذآورة في المراجع العلمية  بن  ق إلى وجود ارتب  ي

ة الجرعة       (D10)قيمة الـ  ع قيم شعيع ترتف ة     يةاإلشعاع  ودرجة حرارة التشعيع فبارتفاع درجة حرارة الت ة الميكروبي ة لخفض الحمول  الالزم

  . (Van Gerwen et al 1999)  (D10)الـ  واحدةدورة لوغاريتمية

  

  الخصائص الكيميائية للكبابتأثير أشعة غاما في  -٣-١-٣

ة في الجدول          :  الحموضة الكلية  -١-٣-١-٣ ات المدون ى    )٣(تشير البيان أثير     ال  للجرع اإلشعاعية     (p<0.05)معنوي  عدم وجود ت

ذت  .في الحموضة الكلية عند الكباب، وذلك عند تنفيذ التحاليل بعد التشعيع مباشرة         )  آيلوغري ٦ و   ٤ و   ٢(المستخدمة   وفي دراسات سابقة نف

ة   للمعالجة اإلشعاعية في  معنوي   تأثير أي   وجود عدم   إلى  الطرية فقد تم اإلشارة    في مخابرنا على المرتديال    ديال  الحموضة الكلي -AL) للمرت

Bachir 2005).ائج مع     وتت ذه النت الفة   فق ه ائج دراسات س ي  ا و(De Smet et al 2000, Bessa et al 2007)  نت ى  أشارت لت  عدم  إل

دهن        أي اختالف أو فرق معنوي    وجود   وى ال شاهد،  في حين أشار               واألحماض  في محت ة باالشعة وال ات المعامل ين العين ة ب ائج  ت الدهني  نت

ى أخرىدراسات  وى اإل رة انخفاض محت ة الح م من االحماض الدهني شعيع(FFA)للح د الت ان . (Sweetie et al 2006)   بع د ب ووج

دجاج المعامل بالجرعة     ) قيمة البيروآسيد( الدهنية الحرة والتزنخ األحماض وغري ٢٫٥قد أنخفض في عينات صدر ال  Lescano et)  آيل

al 1991) .  

دير  ، غاما في أآسدة دهن الكبابلقد تمت مقارنة تأثير أشعة  : أآسدة الدهون  -٢-٣-١-٣ ة حمض الثيوبارباتيوريك    من خالل تق قيم

اب دجاج   /ملغرام مالون دي الدهيد(مقدرة بـ  TBA آسيد  وغرام آب ين   ) آيل ا هو مب ة التخزين    ). ٣( في الجدول   آم ـ    ففي بداي ة ال آانت قيم

TBA     ـ ر سابقا احتمال وجود آمية من   ذآو). آيلوغرام آباب / ملغرام مالون دي الدهيد    ٠٫٦٦( في عينات الكباب ات اللحم    في  TBA ال عين

ى       . (Hampson et al 1996)لطازجة ا ستمر في التطور حت ذبح مباشرة وي ات اللحم    يبدأ ظهور التزنخ في اللحم بعد عملية ال تصبح عين

ة   د . (Badr 2007)غير مقبول ـ    تراوحت  لق يم ال اب   TBAق ين  في الكب الون د  ٠٫٦٨ و ٠٫٥٣ ب رام م د   ملغ م    /ي الدهي اب، ول وغرام آب آيل

ا           اإلشعاعيةأي تاثير للجرع    يسجل   ك الجرعة العلي ا في ذل ستخدمة بم ـ     ٦ الم ة ال وغري في قيم يم      TBA آيل ى الق العودة إل اب، وب د الكب  عن

دة     للمنتجات ذا  )TBA( آيلوغرام/ ملغرام مالون دي الدهيد    ٥المرجعية التي تحدد جودة المنتج والتي تفترض قيمة تقل عن            ة الجي ، ت النوعي

ار  ة أنباعتب صالح )TBA( قيم ات ال ي المنتج تهالك يجب ها ف اوز أن لالس دود الال يتج د ٨ أو ٧ ـ ح الون دي الدهي رام م وغرام/ ملغ  .آيل

(Yildirim et al 2005)  اد     ذات المستخدمة في الدراسة تبار عينات الكبابيمكن اع، وبناء على ذلك ة باعتم ـ    جودة عالي ة ال  .TBAقيم

 Quattara)خالفا لذلك فقد أشارت بعض الدراسات إلى دور المعالجة بأشعة غاما في ارتفاع قيم األآسدة عند عينات لحم العجل المطحون و

et al 2002)ادة في   دعمها بنتائج دراسات أخرى سجلت    لتي تم  و سدة زي دهون  أآ د  ال ا     عن  Nam and)  لحم الحبش المعامل باشعة غام

Ahn 2003) .دهون أآسدة ةعنها عادوالتي ينتج عديد من الباحثين الى دور االشعة المؤينة في تشكل الجذور الحرة أشار و  Sweeitie)  ال

et al 2006).    

دجاج  من           عرفةيمكن م  :األزوت القاعدي الطيار الكلي    -٣-٣-١ –٣ اب ال وى آب  تأثير مستويات مختلفة من أشعة غاما في محت

ة   حيث لم يالحظ وجود  ). ٣(من الجدول  األزوت القاعدي الطيار الكلي    روق معنوي اب من     (p<0.05) ف وى الكب األزوت القاعدي   في محت

ستخدمة                     الكلي  الطيار   ين الجرع اإلشعاعية الم ة ب روق معنوي سجل ف م ي ات المعالجة باألشعة، ول د ازدادت  . بين عينات الشاهد وبين العين لق

ى حد سواء                ين التخز  خالل  األزوت القاعدي الطيار الكلي   نسبة   شاهد عل ات ال د عين ات المعالجة باألشعة وعن د العين ائج    . عن د أشارت نت  لق

درها  جرعة  تم تشعيعها بفي عينات اللحم التي سبق وان  األزوت القاعدي الطيار الكلي في قيم لى عدم وجود تأثير معنوي دراسات مماثلة إ   ق

  (Badr 2004) آيلوغري من أشعة غاما ٣

   

  الخصائص الحسية للكباب عة غاما في تأثير أش -٤-١-٣
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الل  ن خ ي  م ة ف ات المدون دول  البيان وي      )  ٤( الج اثير معن ود ت دم وج ة ع ن مالحظ ستخدمة   (p<0.05)يمك عاعية الم رع االش ي للج  ف

ى   حيث تظهر النتائج الى حصول عينات الكباب المعاملة وغير المعامل . المواصفات الحسية لكباب الدجاج المعاملة باشعة غاما      ة باألشعة عل

ويم  يم تق سيق وي          ح أثير معن ا أي ت ن له م يك عاعية ل ة اإلش ى ان المعامل شيرة ال وام وم ة والق ة والنكه م والرائح ث الطع ن حي شابهة م  مت

(p<0.05)وبشكل عام تتفق هذه النتائج مع النتائج التي توصل اليها آل من  .  في المواصفات الحسية لعينات الكباب(Kim et al 2002), 

(Badr 2004)   وال        والذا د ن وجدا بأن  شطائر اللحم المحضرة من لحم االرانب المعامل باالشعة أظهر قب ستهلك من حيث     ا جي دى الم  ل

ة الغير  الحسية مقارنة مع عينات اللحم   الصفات ائج وأشارت . معامل ة     نت ذوق مدرب ات فخذ          مجموعة ت ة في عين دل في النكه ى حدوث تب ال

ر الترآي الجاهز    ه بالجرعة     الخنزي د معاملت وغري ول   ٢ة لألآل عن د استخدام      آيل دل عن ذا التب وغري  ١ الجرعة  م تالحظ المجموعة ه  آيل

(Zhu et al 2003).   

  

  الدجاج تأثير أشعة غاما في النقانق المصنعة من لحم -٢ -٣

   تأثير أشعة غاما في المكونات األساسية للنقانق-١-٢-3

ام  :  الدجاج حيث آانت المكونات االساسية على الشكل التالي المصنعة من لحمنقانقلي ل الترآيب الكيميائ ) ٥( الجدول   يبين  ٥٫٨٢(الدهن الخ

ام و، %)٠٫٠٤ ± روتين الخ اد و، )١٨٫٦٨±٠٫٦٧(%الب ةو، )١٫٩٤±٠٫١٣%(الرم سبيةالرطوب اء ) ٧٢٫٦٧±٠٫٠٥% ( الن ان الم وآ

ار    و ،pH (5.57±0.05%)وقيم الـ   ،  ) ٠٫٩٢( ٠ م ٢٤الفعال في عينة النقانق المختبرة بدرجة حرارة قدرها          ة  مع األخذ باالعتب واد  طبيع الم

انق                فان النقانق منتج ذو قيمة غذائية عالية،         ،المضافة المستخدمة في التصنيع    ية للنق ات األساس ا في المكون أثير أشعة غام نظرة  وبأما عن ت

 العينات المعالجة بجرع مرتفعة من      ة في محتوى النقانق من البروتين عند      زياديالحظ توجه نحو ال     ٥ على البيانات المدونة في الجدول       عامة

ر  شاهد عينات ال  معمقارنه(p<0.05)  األشعة، إال أن هذه الزيادة لم تكن معنوية ة باألشعة،   الغي ا  معامل أثير   أم وى   األشعة عن ت ى محت  عل

ر  أن الدهن من وباعتبار النقانق من الدهن، أ   أآث ة ت ات الغذائي امالت اإلشعاعية    المكون يالحظ (Venugopal et al 1999)ثرًا بالمع أثر  ف   ت

روق ووجود   المعالجة باألشعة،  في عينات النقانق وانخفاض نسبة وجودهالدهن ات      في   (p<0.05)ة معنوي ف ين العين دهن ب وى ال ر  محت غي

وغري،    ٦  و  ٤ األشعة والعينات المعاملة بالجرع   معاملة ب ال ـ         آيل ة ال ين      pHوتراوحت قيم ات ب ائج عدم        (5.68-5.57). للعين و تظهر النت

  . المعامالت اإلشعاعية بينpHفي قيم الـ (p<0.05)  ةق معنويووجود فر

  

  تأثير أشعة غاما في الخصائص الميكروبية للنقانق -٢-٢-٣  

 fecal)  مجموعة الكوليفورمو (TPCs)  الحمل الميكروبي الكلي التحاليل الميكروبية للنقانق والمتضمنة تحديدنتائج) ٦(يوضح الجدول 

coliform) خمائر وال(Mold)  وخالل فترة التخزين مباشرةبعد التشعيعذلك  و٠ م٤-١  قدرهاعلى درجة حرارة في العينات المخزنة ، 

في ، (fecal coliform) لمجموعة الكوليفورم والعدد الكلي (TPCs)حيث تشير هذه النتائج إلى أن العدد الكلي للميكروبات الهوائية 

 المستوى هذا بأن ويتضح من ذلك.  على التتاليغرام في ال ميكروب١٠٧   و١٠٦ ، هو من مرتبة غير المعالجة باالشعةنقانقللعينات 

في المواد الخام المستخدمة عن طبيعة وآذلك ،  المتبع في تحضير وتصنيع النقانقاألسلوب تج عنان الميكروبي  التلوثالمرتفع من

   . الميكروباتلمواد المضافة والتي يمكن ان تحتوي على اعداد آبيرة منوبشكل خاص لحم الدجاج وا عالتصني

ض العدد الكلي  لعينات نقانق الدجاج من خالل تخفيية تحسين الخصائص الميكروبفي(p<0.05)  معنويُا  آان للمعالجة اإلشعاعية تأثيرالقد

وبالرغم من ازدياد الحمل الميكروبي في عينات النقانق خالل ، fecal coliform ورمومجموعة الكوليف TPCs للميكروبات الهوائية

آان ين  بداية فترة التخزففي.  المستخدمة المعامالت اإلشعاعيةفي الحمل الميكروبي بين (p<0.05)  التخزين فقد بقي هناك فروق معنوية

 وصل العدد في ، في حين)غرام/ ميكروب١٠٧( من أعلى معاملة باألشعةالغير ات النقانق   لعين TPCsةهوائيالعدد الكلي للميكروبات ال

 على ٠ م٤- ٠ من التخزين على درجة حرارة  أشهر٥ و ٤ و ٣ بعد مرور إلى هذه الحدود  آيلوغري٦ و ٤ و ٢  العينات المعالجة بالجرع

 مع نتائج دراسات سابقة ين النقانق المصنعة من لحم الدجاجز وتتفق نتائج دور األشعة في خفض الحمل الميكروبي وإطالة فترة تخ.التتالي

  ..(Sweetie et al 2005; Chouliara et al., 2006; Al-Bachir, 2005, 2007)  البيضاء والحمراءمنفذه على منتجات اللحوم

حيث ).٦( الجدول مجموعة الكوليفورمل العدد الكلي تخفيضللجرع اإلشعاعية المستخدمة في تجارب هذه الدراسة تأثير معنوي في لقد آان 

آان للجرعة اإلشعاعية و ،)الغرام/ ميكروب١٠٦(من مرتبة معاملة باألشعة الغير عينات النقانق لمجموعة الكوليفورم في آان العدد الكلي 
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 آيلوغري ٦ و ٤جة بالجرع في حين آانت العينات المعال ، تأثيرًا واضحًا في اختزال هذا العدد الى اربع دورات لوغارتمية آيلوغري ٢

 فترة التخزين، وبالعودة إلى األعمال العلمية ذات الصلة فقد أشارت نتائج بعضحتى نهاية مجموعة الكوليفورم خالية من ميكروبات 

لمخمرة  وتحسين الخصائص الصحية للنقانق ا الميكروبي آيلوغري في إزالة التلوث٤إلى وجود تأثير معنوي الستخدام ألجرعة الدراسات 

(Chouliara et al 2006) .دورة واإليكوالي  السالمونيال يلميكروبرعة اإلشعاعية الآلزمة لخفض الحمولة الميكروبية آانت الجو

أن ويذآر في األدبيات العلمية .  غري لميكروب االيكوالي٢٥٠يال و  لميكروب السالمون غري٣٤٥نقانق ال عند (D10)لوغاريتمية واحدة 

 ;Sweetie et al 2005) مختلفة من اللحوم  آيلوغري عند أنواع٠٫٤٦  و٠٫٤٠ن تراوح بي لميكروب السالمونيال ت(D10)قيمة  الـ  

Thayer et al 1995) .   وقيمة  الـ(D10) آيلوغري٠٫٢٤ لميكروب االيكوالي .(Olsen, 1998)حيث بينت نتائج إحدى الدراسات  

(Thayer 2003) بأن قيمة الـ(D10) ٦١٦ آانت ٠ م٤-٠بي السالمونيال وااليكوالي في لحم العجل المطحون عند درجة الحرارة  لميكرو 

منتجات اللحوم بالجرعة إلى أن معالجة  (Paul et al 1998)آما أشار .  غري  لميكروب االيكوالي٣٨٨غري لميكروب السالمونيال و 

  .لسالمونيالاكروب يآان له تاثير ايجابي في الحد من التلوث بم آيلوغري ٢٫٥
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رة التخزين في     لقد آان هناك : الحموضة الكلية  -١-٣-٢-٣ ه وفت ين المعامل ا هو موضح في الجدول         عالقة ب ة آم  الحموضة الكلي

شعيع  د ال، فبع )٧( الجرع اإلشعاعية     ت مباشرة آان  ت ة ب أثي  ٦ و ٤و  ٢للمعامل وغري ت ا   آيل ة     خفض في (p<0.05) رًأ معنوي سبة المئوي الن

ات  وذلك مقارنة مع للحموضة الكلية لعينات النقانق شاهد عين ائج مع     و.  ال ذه النت ائج دراسات    تتفق ه  (Kanatt, et al., 1997) أخرى نت

and (Paul, et al., 1998)          ة وى اللحم من االحماض الدهني اد محت ى إزدي ي أشارت ال د   والت ا أشار      المالحرة بع ة اإلشعاعية، آم عامل

(Lescano, er al., 1991)   وى صد دجاج المعامل   الى انخفاض محت ة الحرة     ٢٫٥ بالجرعة  ر ال وغري من االحماض الدهني ازداد و.  آيل

د خالل فترات التخزين   محتوى عينات نقانق الدجاج من الحموضة الكلية         ة باألشعة     عن ر المعامل ة وغي ات المعامل ذه ا  .  العين ادة  وآانت ه لزي

ة باألشعة          ات المعامل ا في العين شاهد منه ات ال ة             .اعلى في عين ر المعامل ات فخذ الخنزي يد في عين وى حمض الالآتيك آس أن محت وحظ ب ول

  .(Prachasitthisak and Bunnak, 1994)باألشعة آانت أقل منها في العينات الغير معاملة خالل نفس الفترة من التخزين 

  

ًا ازدادت            :نأآسدة الدهو  -٢-٣-٢-٣ رة التخزين عموم اد فت ة   مع ازدي ات                قيم سدة أسرع في عين دل االآ ان مع دهون، وآ سدة ال اآ

ـ       ).٧(معاملة آما هو موضح في الجدول     الغير نق المعاملة باألشعة من العينات     النقا وى ال سريعة في محت ادة ال رات   TBAوالزي  خالل فت

واد مضافة       إستخدام لحم الدجاج الم    التخزين ربما يعزى الى    ام آم دجاج        طحون وملح الطع انق ال ز نق د تجهي ان        .، عن د ب د اصبح من المؤآ لق

وبين           سدة الهيموغل ات اآ سريع في عملي ى الت ؤدي ال ا أن  . (Torres et al 1988)طحن اللحوم ي ة الطهي    ة  إضاف آم ام وعملي ح الطع   مل

د منتجات      TBARS الـ    في آمية  (p<0.05) زيادة معنوية    إلى يؤديان د تحضير          عن ادة بع ذه الزي ة والمطبوخة، حيث تظهر ه اللحوم النيئ

ائج بشكل عام تتفق و،  (Badr 2007)المنتج وخالل فترة تخزينه  سدة    نت ذه الدراسة حول أآ دجاج       ه انق ال ات نق دهون في عين ائج  مع   ال نت

أثير     ا و(Javanmard et al 2006)دراسات أخرى   ي بينت عدم وجود ت وي لت ى   (منخفضة من األشعة     الستخدام جرع    معن  ٥تصل حت

دجاج    عند  البيروآسيد في قيم ) آيلوغري ا                   .  لحم ال ائج مباشرة مع م ذه النت ه   ومن جانب آخر تتعارض ه ي      توصلت الي ابقة والت  دراسات س

ـ          ة ال ة في قيم روق معنوي ى وجود ف رة    TBAأشارت ال انق المتخم ات النق سجق المصنعة من لح    (Chouliara et al 2006) لعين م  وال

ذة  تصميم التج  في اختالفهنالك باعتبار أن  و  .عينات الشاهدةالين العينات المعالجة باألشعة و ب(Kanatt et al 2005)الخنزير  ارب المنف

ستخدم         في الدراسات السابقة     ع األشعة الم وع منب اختالف ن ستخدمة في الدراسة           ،  آ ة الم ادة األولي تج   طرائق تحضير   ، و وخصائص الم  المن

ا     الصعوبة بمكان مقارنة النتائج التي حصلنا عليها مع نتائج الدراسات      الخ، فإنه من  ....النهائي ائج ربم السابقة، ومع ذلك فان التناقض في النت

   .(Yoon 2003)للحم الدجاج المعامل باألشعة يعكس حجم التعقيد في إدراك وفهم الخصائص الكيميائية 

ار     ة غاما في محتوى نقانق الدجاج من      تويات مختلفة من أشع   تأثير مس  :األزوت القاعدي الطيار   -٣-٣-٢-٣ األزوت القاعدي الطي

سجل   ). ٧ ( الجدول   البيانات المدونة في يمكن مالحظتها فيي الكل م ي ة   ة أي حيث ل روق معنوي ة باألشعة     (p<0.05)  ف ات المعامل ين العين ب

د    ، بين الجرع اإلشعاعية المستخدمة(p<0.05)  ةق معنويوفر يالحظ وجود أي اختالف او وآذلك لم  .والشاهد وحظ  أما خالل التخزين فق ل

ي    آميةوجود زيادة آبيرة في ر المعالجة باألشعة     األزوت القاعدي الطيار الكل ات المعالجة وغي ة    .للعين ائج مماثل ا  الي توصل نت  Ahan) ه
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and Nam 2004)    ه       باستخدام لحم العجل المطحون ا توصل الي ة مع م ضًا أن   (Nam et al 2007)، وبالمقارن ين أي ذي ب األزوت   وال

وحظ اختالف في        .  آان اآبر بثالث مرات بالمقارنة مع عينات الشاهد        باألشعةت اللحم المعالجة    عينالالقاعدي الطيار الكلي     األزوت وآذلك ل

وم االول  فمقارنة مع ما آانت عليه اسابيع من التخزين ٣عينات نقانق الدجاج بعد    لالقاعدي الطيار الكلي     دجاج     .ي الي انق ال شعيع نق ا ان ت  آم

دجاج الناضجة، و  من تلك السااألزوت القاعدي الطيار الكلي ذات زمن النضج الطويل تنتج آميات اآبر من    ا يكون   بقة النضج ونقانق ال ربم

ات   المرآباتتحلل باختالف شدة  ذلك مرتبطا  اختالف زمن اإلنضاج    في العين ات يصبح    ، و ب ل المرآب ة الجذور   لحم عرضة   البتحل لمهاجم

  .(Ahn and Nam 2004)الحرة التي تنتج عن عملية التشعيع 
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ات  قدملم تعلى عينتات نقانق الدجاج، وألغراض السالمة نتائج التقييم الحسي المنفذة   ) ٨( الجدول   تبين النتائج المدونة في    ى  العين صر  عنا إل

 أن الحمولة الميكروبية عند بعض العينات قد تجاوزت الحدود             نتائج الفحص الميكروبي   أظهرت عندما   التذوق خالل فترة التخزين   مجموعة  

  .)غرام/ ميكروب١٠٧( المستوى لبعض العيناتالمسموح بها في المواصفات القياسية

م          في (p<0.05) فروق معنوية بعد التشعيع مباشرة وجود اي لم يالحظ  ر المعالجة باالشعة، ول ات المعالجة وغي يم الحسي للعين ائج التقي  نت

ة                     ات مقبول ع العين ذه    يسجل أي اختالف في الطعم والرائحة واللون والقوام للعينات المشععة عن عينات الشاهد وآانت جمي ائج   ، وتتفق ه  النت

 في الصفات الحسية لبعض اصناف منتجات اللحوم   أي تغيير والذي وجد بأن التشعيع لم يحدث(Sweetie et al 2005) مع ما توصل اليه

   .الهندية

  

  

   االستنتاجات-٤  

أن استخدام الجرع اإلشعاعية           ذه الدراسة ب ة           ٦ و ٤ و ٢يتبين من خالل ه ام في تخفيض الحمول ه دور ه ان ل ا آ وغري من أشعة غام  آيل

رة عرض   ة فت ة وإطال اب والالميكروبي انق الكب م نق ن لح صنعة م ن دون ان    الم دجاج م أثير ال ا أي ت ون له لبييك ة   س ة الغذائي ى القيم  عل

تخلص م        ٦ الجرعة اإلشعاعية      وان،  والخصائص الكيميائية والحسية للمنتج    وغري ضرورية لل ات    ن آيل ة    الكائن ة الدقيق الممرضة في   الحي

وغري من      آ ٦وعليه  يمكن اعتبار المعاملة بالجرعة        الكباب والنقانق المصنعة من لحم الدجاج،        ة لحفظ         أشعة يل ر مالئم ا األآث اب   غام الكب

  .والنقانق المصنعة من لحم الدجاج
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  pHوقيم الـ ) % الرطوبة،  البروتين الخام، الدهن الخام(  أشعة غاما في ترآيب الكباب المصنع من لحم الفروج   تأثير-١-جدولال

 

LSD 5% 6kGy 4kGy 2kGy 0kGy Treatment 

2.50 68.18±0.58 67.85±1.51 68.05±1.57 67.43±1.41 Moisture 

1.21 19.82±0.39 19.91±1.09 20.32±0.57 ١18.97±0.4 Protein 



١٩  

1.70 7.34±0.80 8.22±0.97 7.57±0.88 8.57±0.95 Fat 

0.16 1.99±0.002 2.24±0.12 2.25±0.12 2.36±0.03 Ash 

0.11 6.23±0.01 6.27±0.04 6.23±0.08 6.10±0.08 PH 
 

 
  
  
  
  
  

 المخزن على (log 10 cfu/g) تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية الكلية والخمائر للكباب المصنع من لحم الفروج   -٢-الجدول
   .oم) ٤-١(درجة حرارة  

 
LSD 5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period (Weeks)
Total count (log 10 CFU/g)  

 ١ >١ >١< 5.83±0.04 0  
 ١ >١ >١< 5.91±0.01 4  
  ١ >١< 2.59±0.03 R 8  

0.16 ١< 2.37±0.03 6.74±0.10 R ١٢ 
0.23  2.56±0.01 3.03±0.11 R R ١٦  
0.26  3.16±0.13 4.94±0.11 R  R ٢٠  

          Total Molds (log 10 CFU/g) 

 ١ >١ >١ >١< 0  
 ٤ >١ >١ >١  >١ 

0.24  ١ >١< 3.69±0.14 3.89±0.05 ٨  
0.13 2.42±0.05 2.67±0.07 7.71±0.08 R ١٢ 
0.13 2.49±0.04 2.84±0.07 R R ١٦  
0.14  2.64±0.08  2.98±0.03  R R ٢٠ 

       R= Rejected                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 
 

  
والقواعد ) آغ لحم/ملغرام مالون دي الدهيد(اآسدة الدهون ، %)الآتيك اسيد(حموضة الكلية  تاثير أشعة غاما في ال-٣-الجدول

  .٠ م٤-١اآلزوتية الطيارة  للكباب المصنعة من لحم الفروج والمخزنة على درجة حرارة 
 

LSD 5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period (Weeks)
Total acidity (%Lactic acid)  

0.12 1.01±0.09 0.96±0.08 1.01±0.06 1.07±0.03 0  
0.13 0.91±0.04 0.96±0.02 1.17±0.11 1.19±0.06 ٤ 
0.16 0.99±0.08 0.99±0.07 1.05±0.08 1.10±0.12  ٨  
0.38 1.08±0.07 1.36±0.05 1.98±0.32 R ١٢ 
0.15 1.05±0.07 1.04±0.06 R R ١٦  
0.15 1.15±0.06 1.21±0.08 R  R ٢٠  



٢٠  

TBARS (mg MDA /kg meat) 

0.16  0.68±0.10  0.60±0.07  0.53±0.02  0.66±0.12  0  
0.23  1.04±0.17  0.90±0.10  0.88±0.11  0.84±0.12  4  
0.18  0.95±0.08  0.99±0.11  1.14±0.08  1.51±0.13  8  
0.13  0.96±0.06  0.92±0.05  1.15±0.11  R ١٢ 
0.19  3.51±0.16  2.50±0.12  R R  ١٦  
0.12  3.32±0.08  2.77±0.10  R R ٢٠  

Volatile basic nitrogen (VBN) (ppm) 

52.17  510.18±19.77  489.71±22.03  516.42±29.02  511.8±36.77  0  
60.85 507.43±19.62  538.59±57.34 463.7±5.08 598.59±21.9 4 
445.23  773.24±50.25  1451.68±443.13  1055.96±74.78  1414.94±138.52  8  

507.8  932.11±144.19 785.08±38.36 1340.21±414.18 R 12 

229.85  751.15±27.23  662.74±185.07  R R  16  

165.68  795.75±87.03  713.82±55.75  R  R ٢٠  

     R= Rejected                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
 
 
 

 .  تأثير أشعة غاما في طعم وقوام ولون ونكهة الكباب المصنع من لحم الفروج  -4-الجدول             
LSD 5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period (Weeks)  

0.38  4.40±0.50  4.20±0.52  4.15±0.67  4.15±0.67  Taste  

0.33  4.10±0.31  3.90±0.72  4.05±0.51  4.10±0.45  flavor  

0.34  4.35±0.49  4.20±0.52  4.00±0.65  4.05±0.51  color  

0.36  4.20±0.52  4.10±0.72  3.90±.0.55  4.00±.0.46  Texture 

                                                                                                                                                                           

  

  

  pHوقيم الـ ) % الرطوبة،  البروتين الخام، الدهن الخام(  من لحم الفروج  ة تأثير أشعة غاما في ترآيب النقانق المصنع-٥-الجدول

 

LSD 5% 6kGy 4kGy 2kGy 0kGy Treatment 

0.69 73.46±0.36 72.88±0.63 72.25±0.05 72.67±0.05 Moisture 

1.45 19.98±1.21 19.79±0.45 18.31±0.49 18.68±0.67 Protein 

0.35 4.96±0.23 4.97±0.28 5.96±0.06 5.82±0.04 Fat 

2.25 1.63±0.11 1.96±0.09 2.08±0.18 1.94±0.13 Ash 

0.06 5.66±0.02 5.68±0.02 5.62±0.02 5.57±0.05 PH  
 
 
 
 
 
 



٢١  

 
 log) تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية الكلية وومجموعة الكوليفورم والخمائر للنقانق المصنعة من لحم الفروج   -٦-الجدول

10 cfu/g)  م) ٤-١( والمخزنة على درجة حرارةo.   
  

LSD 5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period(Weeks)
Total Count (log10 CFU/g)  

0.96 3.20±0.12  3.99±0.20 4.79±0.07 7.23±0.99 0  
0.19 3.19±0.09 3.71±0.09 4.44±0.10 R  4  
0.16  3.11±0.06  3.57±0.08 4.46±0.10 R 8  
0.08 3.03±0.01 3.85±0.02 5.70±0.06 R ١٢ 
0.22  3.43±0.06 5.82±0.12 R R ١٦  
  5.93±0.38 R  R R ٢٠  

                Total Coliforme (log10 CFU/g) 

0.38 ١ >١< 2.77±0.12 6.46±0.20  0  
0.14 ١ >١< 2.54±0.08 6.55±0.04 4 
  ١ >١< 2.50±0.08 R 8  
 ١ >١< R R 12 
 ١ >١< R R 16  
  ١ >١< R R 20 

          Total Yeasts (log10 CFU/g) 

 ١ >١ >١< 2.26±0.05 0  
 ١ >١  >١< 2.32±0.09 ٤ 
  ١ >١< 2.33±0.03 R  ٨  
١ ٠٫١٤< 2.39±0.06 2.72±0.06 R ١٢ 
١ ٠٫١١< 2.46±0.06  3.47±0.04 R ١٦  
  ١<  2.66±0.11  R  R ٢٠ 

  R= Rejected                                                                                                                                                                                                 
   
 
 
 
 
 
 
 

والقواعد ) آغ لحم/ملغرام مالون دي الدهيد(، اآسدة الدهون %)الآتيك اسيد( تاثير أشعة غاما في الحموضة الكلية -٧-الجدول
  .٠ م٤-١ة اآلزوتية الطيارة  للنقانق المصنعة من لحم الفروج والمخزنة على درجة حرار

 

LSD 5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period (Weeks)
Total acidity (Lactic acid %)  

0.17 1.20±0.06 1.16±0.10 1.20±0.13 1.47±0.07 0  
0.17 1.14±0.06 1.33±0.08 1.28±0.07 1.63±0.14 ٤ 
0.19 1.30±0.09 1.47±0.11 2.06±0.08 R ٨  
0.87 1.45±0.23 1.51±0.20 1.72±0.69 R ١٢ 
0.33 1.38±0.19 1.29±0.05 1.43±0.21  R ١٦  
1.36 1.85±0.32 2.18±0.79 R R ٢٠  

TBARS (mg MDA/kg meat) 

0.20  0.61±0.04  0.57±0.01  0.75±0.20  0.67±0.03  0  
0.53  2.07±0.19  2.23±0.50  1.48±0.17  0.94±0.02  4  
0.45  4.95±0.26  4.60±0.36  2.55±0.19  R 8  
0.30  4.86±0.24  4.52±0.17  2.53±0.10  R ١٢ 
0.55  5.70±0.47  4.87±0.35  2.86±0.06 R ١٦  
0.20  6.31±0.16  5.04±0.14  R R ٢٠  

Volatile basic nitrogen (VBN) (ppm) 



٢٢  

85.23  911.96±77.76  830.64±24.59  843.61±36.67  990.96±14.17  0  
100.61 1007.43±41.75 1212.91±73.96 1183.96±61.99 1350.76±19.09 4 
78.29  830.69±47.54  849.57±32.06  853.65±36.32  R 8  

691.74  1837.35±267.29 2030±515.44 2720.59±149.89 R 12 
1267.84  2064.19±111.71  2878.22±962.19  4359.64±519.44  R 16  
650.33  2703.78±335.27  4932.87±228.45  R R ٢٠ 

          R= Rejected                                                                                                                                                                                                  

 

  
  
  

 . ة النقانق المصنعة من لحم الفروج   تأثير أشعة غاما في طعم وقوام ولون ونكه-٨-الجدول             

LSD 5%  6kGy  4kGy  2kGy  0kGy  Treatment  

Storage period (Weeks)  

0.45  3.46±0.78  3.42±0.78  3.5±0.72  3.92±0.83  Taste  

0.45  3.83±0.82  3.79±0.88  3.58±0.65  4.08±0.78  flavor  

0.42  3.17±0.7  3.54±0.83  3.71±0.69  4.04±0.69  color  

0.45  3.92±0.83 3.58±0.78 3.79±0.78 3.96±0.75 Texture 
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