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 تأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية والخصائص النوعية في لحم الماعز المفروم
  وربـى زينـ. محفوظ البشير،  م. د 

   قسم تكنولوجيا اإلشعاع-هيئة الطاقة الذرية 
  خالصــة 

ة    )  آيلوغري 6، و   4،  2 ،   0( وتأثير أشعة غاما     الخصائص النوعية للحم الماعز الجبلي السوري     أجريت هذه الدراسة بهدف تقويم       ى خصائصه الميكروبي عل
بينت نتائج هذه الدراسة  .  أسابيع5 و 4 و 3 و 1 لمدة O م4 و 1ة حرارة تتراوح بين     والكيميائية والحسية ومتابعة هذا التأثير عند تخزينه في البراد على درج          

أن ألشعة غاما تأثير واضح في خفض الحمولة الميكروبية الكلية وإطالة مدة التخزين، حيث آانت الجرعة اإلشعاعية الالزمة لخفض تعداد بكتريا السالمونيال  
وي   .  غري على التتالي 400 غري و    294بـ  ) D10(مية واحدة   واإليكوالي في لحم الماعز دورة لوغارت      أثير معن وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود ت

ـ                      يم ال ة و ق يم الحموضة الكلي اد و ق دهن والرم ارة     pHللتشعيع في نسبة الرطوبة والبروتين الخام وال ة الطي ة القواعد اآلزوتي ، وفي الخصائص   VBN وآمي
اعز   ) هة، اللون، والرائحة  القوام، النك (الحسية   أثيرًا             . للحم الم شعيع  ت ان  للت دات حيث ارتفعت           في حين آ سدة الليبي يم حمض الثيوباربيتيك       واضحا في أآ  ق

)TBARS (نتيجة للمعالجة اإلشعاعية .  
  . التقويم الحسي- التبريد - الحمولة الميكروبية - التشعيع- لحم الماعز:الكلمات المفتاح

 
Effect of gamma irradiation on the microbial load, chemical and sensory properties of 

the goat meat 
 

M. Al-Bachir∗, R. Zeinou 
Radiation Technology Department. Syrian Atomic Energy Commission, 

P.O. Box:  6091, Damascus, Syria. 
 

Abstract 

The present study was undertaken to assess the quality characteristics and to evaluate the 
effects of gamma irradiation (0, 2, 4, and 6 kGy) of Jabaly Syrian goat meat on 
microbiological, chemical, and sensory characteristics during storage at 4 oC (1, 3, 4, and 5 
weeks). Irradiation was effective in reducing the microbial load and increasing the shelf-life of 
goat meat. The radiation doses required to reduce the microorganisms by 90 percent (D10) in 
goat meat were 294 and 400 Gy for the Salmonella  and E. coli, respectively. The main fatty 
acids identified from the goat meat were oleic, stearic, and palmitic acids. No significant 
differences were observed in moisture, crud protein, crud fat, ash, pH value, fatty acids, total 
acidity, volatile basic nitrogen, and sensory properties (texture, flavor, color, and taste) of the 
radiation processing and non-irradiated goat meat. Lipid peroxidation measured in term of 
thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) on irradiation and chilled storage increased.  
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     مقــــدمة- 1 
 إلى بقايا المحاصيل الحقلية تحويل األخشاب وأغصان األشجار والقش و ذات الكفاءة العالية في من الحيوانات المجترة الماعزيعتبر

الجافة   البيئاتفيوبالتالي فقد تم تدجين وتربية الماعز  ،  (Webb et al., 2005) وقيمة غذائية عاليةلحم أحمر ذو نوعية جيدة

 Alexander and) ( في أغلب األحيان انتاج اللحماألغنام وآان هدف التربية  و، حيث يتعذر تربية قطعان األبقارلوعرةاو

Mandonnet, 2005; Kadim et al., 2003    

 طورًاالمتطورة واألقل ت الدول في، و2000 و 1980 بين الفترة الممتدةخالل % 60 عدد رؤؤس الماعز في العالم بنسبة لقد ازداد

  .(Morand-Fehr et al., 2004) على حد سواء
 .fao stat)    مليون رأس تقريبًا1.6  فيهاعدد رؤؤس الماعزمن الدول التي تهتم بتربية الماعز، حيث يبلغ  سوريا تعتبر

Fao.org, 2007)ة وتتكيف مع آباقي أنواع الماشية األخرى ينحدر من الماعز سالالت مختلفة تتالئم و المعطيات الطبيعي، و

 دورًا بارزًاويلعب يعتبر انتاج لحم الماعز ذو أهمية اقتصادية آبيرة  .  (Galal, 2005)الظروف المناخية السائدة في بيئة التربية

في الدول ويكتسب هذا المصدر أهمية خاصة يعتبر مصدرا هامًا للبروتين حيث في تحسين الوضع الغذائي في الدول الفقيرة، 

 وعيًا ودراية في القيمة التغذوية األآثرويحتل لحم الماعز أهمية خاصة في غذاء المستهلكين . (Biswas et al. 2007) النامية

 العجل ولحم  والغنملحم آ للغذاء مثمنين عاليًا احتوائه على نسب منخفضة من الدهن مقارنة باألنواع األخرى من اللحوم الحمراء

عن الدهون الموجودة في لحوم المجترات األخرى  لحم الماعز ويتميز دهن.  (McMillin and Brock, 2005) الخنزيرلحم 

 ,.Mushi et al)باحتوائه على نسبة مرتفعة من األحماض الدهنية المتعددة عدم اإلشباع المرغوب بوجودها في اللحم صحيًا 

2008; Mahgoub et al., 2002)  لحم الغنما هو عليه في عملحم الماعز عة في ب األحماض الدهنية الغير مشنسبةحيث تزيد 

Lee et al., (2008)    

بالرغم من الفوائد الغذائية الجمة للحم الماعز، إال أن البحوث التي تناولت لحم الماعز بالدراسة لم ترق إلى مستوى االهتمام الذي 

 Shrestha)  على حد سواء) م الدواجنلحو(واللحوم البيضاء ) لحوم المواشي(حظيت به األنواع األخرى من اللحوم الحمراء 

and Fahmy, 2005).   

 في حفظ المواد  وسيلة فعالة األشعةتستخدم األشعة المؤينة في معالجة المواد الغذائية بشكل عام واللحوم بشكل خاص، وتعتبر

 ، (Kanatt, Chander and Sharma, 2006; Duong et al., 2008) وآمنة عند مقارنتها بطرائق الحفظ التقليدية الغذائية

 وتساهم في المحافظة على جودتها وسالمتها من مدة حفظها وتخزينهاإلى إطالة معالجة اللحوم الطازجة بأشعة غاما تؤدي حيث 

في مجال حفظ ايجابيات استخدام األشعة  ، و بالرغم من (Gumus et al., 2008) خالل منع نمو الميكروبات المسببة للمرض

  والفيزيائية والكيميائية للمادة الغذائية المعالجة بعض الخصائص الحسية والتغذويةفيؤثر ن استخدامها قد يإال أ، الغذاءا

Grolichova et al., 2004; Sohn et al., 2009)( . إطالة جالمفوائد استعمال تقنية التشعيع في تناولت األدبيات العلمية لقد 

 Min et)(لحم العجل والخنزير  ومن األنواع التي تناولتها هذه الدراسات ؛  ،وبات فيها نمو الميكرآبح و الحمراء حفظ اللحومفترة

al., 2007، ولحم العجل الطازج (Chen et al., 2007)، ولحم الغنم (Kanatt et al., 2007) ،  ولحم الجمل(Al-Bachir 

and Zeinou, 2009) في مجال حفظ لحم الماعز تقانة التشعيع الاستعمامكانية حول  شحيحة ومع ذلك فقد بقيت المعلومات 

  . وسالمة استخدامه وجودته تخزينه استخدام هذه التقانة على قابليةوتأثير

 البيانات المتاحة ندرة وإلى ، ومواصفاتهمحليًا ندرة المعلومات حول انتاج لحم الماعزإلى  المنشورة  العلميةاألدبياتمراجعة  رتشي

 وإلى عدم توفر أي ،سالالت الماعز السوري  الناتج عنلحمل ة والخصائص الحسيةغذائيلقيمة ال الترآيب الكيميائي واحول

  .  هذا المنتجنسالمة وقابلية تخزي  لحم الماعز وتأثيرها علىحفظ مجال  فينةياألشعة المؤحول إمكانية استخدام معلومات 

  تأثير أشعة غاما في ودراسةهلمنتج محليا وتقويم قابلية تخزين الماعزا خصائص لحم  فقد آان الهدف من هذه الدراسة اختبارلذلك

  . الحسية والكيميائية الميكروبية وهخصائص
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  وطرائق العمل تجارب  مواد ال– 2

  التجارب تحضير مادة - 1- 2
 لسوقا منليه تم الحصول ع  آغ، حيث25  حوالي وبوزن،أشهرستة بعمر الطازج  الماعز الجبليذآر لحم  في التجارب استخدم

في   وتعبئتها)mm 4-2 (ثقوبها المفروم بفرامة قطر  الماعز غ من لحم200عينات بوزن  تجهيزتم    وفي اليوم التالي للذبحالمحلية

،  مجموعات4 قسمت الكمية المستخدمة في التجارب إلى. مكرربمثابة  آيسآل اعتبر و ، تحت تفريغإتيلينأآياس من البولي 

   . عة بمثابة معاملة إشعاعيةواعتبرت آل مجمو

                

    المعامـالت اإلشعاعية - 2 - 2
ة              تعريض جرى وغري من اشعة    6و 4 و2 و 0 : آل مجموعة من المجموعات المذآورة سابقا إلى إحدى الجرع اإلشعاعية التالي  آيل

دل الجرعة     (،  60غاما الصادرة عن النظير المشع آوبالت        ان مع و  9.342حيث آ ة      , )ساعة، /ريغآيل شعيع بدرجة حرارة الغرف م الت ت

 24تم تحضير ايثانول آلور البنزين في المخبر بمزج . ،  وتم تقدير الجرعة اإلشعاعية الممتصة باستخدام مقياس آلور البنزن الكحولي          0 م 10-15

انول 100ن و  مل من البنزي0.04 مل من االسيتون، و 0.04 مل من الماء المقطر، و  4مل من آلور البنزين مع       دير الجرعة    و ، مل من االيث م تق ت

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

Hungary)]  (Cserep et al 1971)   

 مع التحكم بإغالق البراد إلى حين أخذ ˚ م4+ و1+وحت بين  في البراد على درجة حرارة ترابعد تشعيعهاالماعز لحم  عينات خزنت

 أما التخزين، أسابيع على 5 و 4 و 3 و 1 مرور ، وبعد والبيوآيميائية بعد يوم من التشعيعلميكروبيةاالختبارات انفذت العينات، و

  .االختبارات الحسية فقد نفذت بعد التشعيع مباشرة

  

  

    طرائق التحليل واالختبارات- 3 - 2

   االختبارات الميكروبيولوجية-2-3-1 
م   10أخذ حيث  بعناية، الكيسآل معاملة حيث تم فتح   ثالث مكررات من    استخدم    غرام من آامل العينة ونقلت إلى دورق زجاجي معق

ة    )آغ/غ9آلور الصوديوم ( مل من المحلول الفيزيولوجي 90يحتوي على    ق تجانس العين دورق لتحقي ول ، وتم رج ال دة    والمحل  20لم

ك أخذ      ودقيقة ،    زيج و       1بعد ذل ى  أضيف  مل من الم ول الملحي    9 ال م  مل من المحل ذي سبق تحضيره    المعق  ووضعه في انابيب    ، ال

دة        ، واعيد التمديد الى ست مراحل متتالية،إختبار ة المعتم ا ورد في الطرائق المعياري ًا لم ك طبق استخدمت   ، (AOAC, 1990) وذل

ة المناسبة من اآلغ     ة         ار المغذي البيئ ات الهوائي ي من الميكروب دد الكل دير الع  Plate( (Oxoid, CM 325, UK) (PCA)  لتق

count agar( ، دة  0 م30درجة حرارة قدرها في  وتم التحضين ة   .  ساعة 24 ولم رام    107اعتمدت القيم  Ayres) ميكروب في الغ

ذ بق              بدء  آمؤشر لتحديد  (1960 تم تنفي م ي اعز، حيث ل ذا                     فساد لحم الم ة ه ات التجرب ي في عين دد الميكروب د تجاوز الع ل عن ة التحالي ي

ة مناسبة من االغار          . المستوى د استخدمت بيئ ورم فق ي لمجموعة الكوليف  ;Violet Red Bile Agar VRBA)ولتقدير العدد الكل

Oxoid, CM 485, UK) م37درجة حرارة قدرها في ، وتم التحضين º  دة اء  وبهدف رسم الخ     . ساعة 48 ولم اني للبق ى  ط البي  عل

اة  د الحي سالمو        قي ي ال ن ميكروب صة م زارع خال ا بم الل مزجه ن خ ر، م ي المخب نعيا، ف ات ص ث العين م تلوي د ت   .S P يالن، فق

Salmonella وااليكوالي E. coli. ة ائي        .  المعزولة من أغذية محلي ين البيوآيمي ار التعي سالالت المستخدمة باختب ين ال م تعي . حيث ت

ات             وآانت األع  وث العين ستخدم لتل ق الم  ميكروب   X 106 2.0 و   X 107 1.2: داد األولية لميكروبي السالمونيال وااليكوالي في المعل

  . في الغرام على التتالي
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م   1.0 و 0.8 و 0.6 و 0.4 و 0.2 تم تقدير الخط البياني للبقاء على قيد الحياة في العينات المعالجة بالجرع اإلشعاعية      آيلو غري، وت

 Xylose Lysine Desoxycholateقدير عدد الميكروبات الباقية على قيد الحياة بزرع ميكروب السالمونيال على بيئة مغذية من  ت

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

(EMBA) (Oxoid, CM 69, UK) م37 التحضين على درجة حرارة  قدرها ، والعد بعد يومين من ˚    .  

                 

    االختبارات الكيميائية- 2-3-2
 تقدير الرطوبة النسبية رىج و؛روسةد من المعامالت الممن آل معاملة) مكررات(ثالث عينات  الكيميائية على االختبارات  تنفيذتم

 حتى ˚ م105 على درجة حرارة قدرها تحضينهامن ثم  نظيف ومجفف ووضعها في طبقب  المفرومالماعزلحم  غرام من 5لكمية 

 ضمن تجهيزات سوآسليت، حيث تم ، آمحل عضوي، باستخدام اإليثرالماعز لحم عينة نسبة الدهن في قدرتآما  .ثبات الوزن

 استخالص آامل للدهن  دورات سيفونية في الساعة وذلك للحصول على7-6 ساعات بمعدل 6وضع العينة الجافة في الجهاز لمدة 

 ، ˚ م105الموجود في العينة، بعد ذلك تم التخلص من االيثر بتبخيره بالتسخين الهادىء أوًال ثم بتعريضه لدرجة حرارة ال تزيد عن 

 Labuza( وتم تقدير الماء الفعال بطريقة المحاليل الملحية المرجعية . في العينات المدروسة آنسبة مئويةتم تقدير الدهنحيث 

1984.(    

         
   تقدير البروتين الخام -2-1–3 – 2

وتم  الماعزلحم  غ من عينة 1 تقدير البروتين الخام من خالل تقدير اآلزوت الكلي باستخدام طريقة آلداهل، حيث وزن جرى

 غ اوآسيد 0.2 غ اوآسيد نحاس و 0.2 غ من آبريتات البوتاسيوم و 4-3 وأضيف لها  مل،300 في حوجلة آلداهل سعة وضعها

 وتم تسخين الحوجلة بعد وصلها بخزان الغازات مع رفع درجة حرارة التسخين  نقي، ومل حمض آبريت مرآز 10الزئبق و 

 30 محلول رائق شفاف ذي لون اخضر مزرق، وتوبعت عملية الهضم بعد ذلك لمدة إلىتدريجيًا حتى تحول محتوى الحوجلة 

المحتوي على و% 50 مل محلول هيدروآسيد الصوديوم ترآيز 35مل من الماء المقطر و  15ا تم تبريد العينة وأضيف اليه. دقيقة

وذلك بحذر شديد وبشكل إنسيابي على الجدار %) NaoH 50مل محلول 100لكل % 8 مل محلول ثيوآبريتات 25(الثيوآبريتات 

جلة قدر االمكان، ثم وصلت الحوجلة بعدها الداخلي لحوجلة آلداهل دون حدوث امتزاج مابين محلول الصودا ومحتويات الحو

 وأجريت، %3مل محلول حمض بوريك  25 مل يحتوي على حوالي 250مباشرة الى جهاز التقطير المنتهي بدورق استقبال سعة 

رو  ع بوجود دليل تاشيHCl   0.1 السائل المتقطر بمحلولتمت معايرة.  دقيقة15حوالي  عملية التقطير بالتسخين والتي استمرت

 ). ساعة قبل االستخدام24 لمدة الظالم مل آحول ايتيلي ويترك المزيج في 200 غ أزرق الميتيلين في 0.2+ غ احمر الميثيل 0.4(

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

  : زوت الكلي بالمعادلة التالية االصلية، ثم حسبت نسبة اآل

 %          N 0.0014=  آلي  X  حجم محلول  HCl0.1 مل( ع (X  100                                 

                                               وزن العينة             

  :اضية التاليةلمعادلة الري اوتم تقدير النسبة المئوية للبروتين الخام باستخدام

  X   6.25أزوت آلي  = % بروتين خام % 

  

  

  :تقدير العناصر المعدنية األساسية وعناصر األثر -2-3-2-2
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ي    .Parry S)تم تقدير العناصر المعدنية األساسية وعناصر األثر في عينات لحم الماعز باستخدام طريقة التحليل بالنتشيط النترون

J., 1991)   العينات باستخدام المجفدة من غ 10-8 حيث جفدت  (Labconco Freeze dry system freezone®4.5)   دة  لم

ة    العينات لتصبح،  طحنت  ميلي بار×103133  وتحت ضغط أقل من  C°50- ساعة بدرجة حرارة      48 ودرة ناعم ى شكل ب .  عل

والي  غ300-200وزن ح ة  م ات المدروس اعز( ووضعت العين م الم ة ا) لح ات العياري ودة والعين ضبط ج ستخدم ل ي ت ة الت لمرجعي

  Miniature Neutron Source reactor في مفاعل منسر التحاليل في عبوات من البولي أتيلين وشععت

ى          ة تصل حت ، %40ثم قيست طيوف العينات المشععة بمطيافية غاما وباستخدام آواشف جرمانيوم عالية النقاوة وبكفاءة نسبية عالي

  .لتحليل بالتنشيط النترونيلدروسة باستخدام الطريقة النسبية حسبت تراآيز العناصر الم
  
   Total acidityالكلية  تقدير الحموضة -2-3–3 – 2

 المطحونة ووضعها اللحم غ من عينة 10 حيث تم وزن [Egan et al, 1987]  تقرير وفقًا لما جاء فيتقدير الحموضة الكليةتم 

طر وحرآت بشكل جيد على سخان حراري مزود بمحرك مغناطيسي دوار مل ماء مق100في دورق مخروطي وأضيفت لها 

 دقيقة وخضع المحلول للترشيح عبر طبقة من القطن ثم عبر أوراق ترشيح دقيقة المسام، 30واستمر التسخين والتحريك لمدة 

فينول فتالئين آمشعر،  هيدروآسيد الصوديوم بوجود دليل ال  نظامي من0.01لمعايرتها بمحلول  مل من الرشاحة 10استخدم 

  ). غ حمض الالآتيكM ( NaOH  = 0.0090 0.1( مل من 1.0(وحسبت الحموضة الكلية مقدرة آحمض الآتيك 

  

  Volatile Basic Nitrogen (VBN) تقدير القواعد اآلزوتية الطيارة –  2-3-2-4
في حوجلة سعة الماعز لحم  غ من عينة 10بوضع  وذلك  (Pearson, 1976)تم تقدير القواعد االزوتية الطيارة باستخدام طريقة 

 مل 250 مل من الماء المقطر، ووصلت الى المكثف من الجهة التي تنتهي بدورق استقبال سعة 100 مل، واضيف اليها 500

 وصلت بمصدر للتسخين حيث ،المتقطر، ومن جهة اخرىالسائل الستقبال % 3مل من محلول حمض البوريك  25ويحتوي على 

عملية د بخار الماء الذي يتخلل العينة حتى الغليان فيتطاير النشادر محموًال مع بخار الماء لينتهي بدورق االستقبال، وتنهى يتول

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

HCl 0.1غ 100/مقدرة ملغ) اآلزوتية الطيارة القواعد(لطيار تجرى تجربة شاهد وتحسب آمية اآلزوت ا ع بوجود دليل تاشيرو و 

  :  بالمعادلة التاليةماعزلحم 

N ماعزلحم غ 100/ملغ( طيار( = 0.0014  X) َح-ح  (X 100 X  1000  

  )وزن العينة (10                                     

  ك في التجربة االصلية  ع المستهلHCl  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(  

  
   Thiobarbituric acid  (TBA)تقدير رقم الـ -2-3-2-5
  

في عينات لحم  ) Thiobarbituric acidحمض الثيوباربتيك  ( TBARS تقدير رقم الـتم تقدير قيم أآسدة الدهون من خالل

 50ل بالستيكي مزود بغطاء سعة ثفي غرامات من العينة في أنبوب ت10 وذلك بوضع (Raharjo et al 1992)الماعز وفق طريقة 
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 مل  من محلول 0.75 + (w/v)% 5 بترآيز  TCA مل من محلول حمض الخل ثالثي الكلور 40مل وأضيف لها حوالي 

(BHT))   (Butylatedhydroxytoluene في االيثانول آمانع أآسدة ومن ثم مزجت العينة لمدة دقيقة واحدة بإستخدام مجانس

ورشح المزيج باستخدام ورق ) دقيقة/ د4000( على سرعة دقيقتينثم ثفلت العينة لمدة ) دقيقية/ د6000(التراتوراآس بسرعة 

 مل  في أنبوب اختبار 2أخذ من الراشح . (TCA 5%) مل باستخدام محلول 50 وأآمل الحجم إلى (Whatman  1)ترشيح  

 ووضعت األنابيب في %0.67 بترآيز  TBA  مل من آاشف الـ2 وأضيف لها (x 20 cm 1.5)زجاجي مزود بغطاء  قياس 

 nm 532 قراءة االمتصاصية على طول الموجة تلعينة تم دقيقة، وبعد تبريد ا30 لمدة 0 م70قدرها حمام مائي على درجة حرارة 

-TEP (1, 1, 3, 3 من خالل تحضير سلسلة عيارية معلومة التراآيز من المادة العيارية TBARSحيث تم حساب قيمة الـ . 

tetra-ethoxypropane لمعايرة مرآب مالون دي الدهيد MDAلمنحني  وقدرت تراآيز العينات المجهولة باستخدام معادلة ا

  ) .لحم ماعز مفروم(آيلوغرام منتج / رقم حمض الثيوباربيتيك ملغرام مالون دي الدهيد  العياري، وتم التعبير عن

TBARS(MDA) No. (ppm) = mg MDA /kg sample  

  الماعزلحم  دهن  األحماض الدهنية الحرة في تقدير-2-3-2-6
ار سعة     لحم الماعز غرام من 2 حيث تم وزن (Folch et al., 1957) طريقة فولش باستخدام  الدهناستخلص وب اختب  50 في أنب

ر من   25 إضافة مل و  ز   BHT (butylatedhydroxytoluene)    ميكرو ليت انول و   % 10بترآي ول    20 في االيت  مل من محل

ا         ) 1:2متيانول بالنسب   : آلوروفورم   (1فولش رقم      د    إلى األنبوب وتمت مجانسة المحلول جيدًا باستخدام مج وراآس عن را ت نس ألت

 وجمعت الرشاحة في    1رشح المزيج السابق باستخدام ورق ترشيح واتمان رقم         .  ثواني 10لمدة  ودقيقة  / دورة 24000أعلى سرعة   

ى الرشاحة     100سلندر مدرج سعة      ل، وأضيف إل ز       12 م صوديوم بترآي ور ال ول آل د    %0.88مل من محل شكل جي م المزج ب .  وت

م          10 الرشاحة مرتين بـ     غسلت ورم  (2 مل من محلول فولش رق انول : آلوروف اء  بالنسب    : ميت ة      )48:47:3 م  ، استخدم في التجرب

ورم    تم التخلص من  . الدهنالمحتوية على الكلوروفورم و      الطبقة السفلية  ره    الكلوروف د درجة حرارة     بتبخي درها  عن م بوجود   ° 50  ق

د               بمعزل عن أوآسجين الهواء و    وتيار من غاز النتروجين الخامل       دورق العائ ى ال ة إل ذه الطبق باستخدام مبخر دوراني، حيث نقلت ه

   .للجهاز

  : المعادلة التاليةتم تقدير آمية الدهن باستخدام

  . وزن الدورق جافًا بدون العينة-مبخر الدوراني مع العينة المجففة الوزن دورق =  وزن الدهن المستخلص 
  
 ,Guardiola فقد تم تحضير ميتيل األحماض الدهنية الحرة حسب طريقة ،لماعز لحم ادهنلتقدير األحماض الدهنية الحرة في و

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

مل من  3 افةضإم تبريد االنبوب و دقيقة، ت20لمدة و ووضع في حمام مائي على درجة حرارة الغليان ،انبوب مزود بغطاء تفلون

  دقيقة،15 مرة ثانية في حمام مائي بدرجة حرارة الغليان ولمدة ه باحكام ووضعهقغالإ، و%)14(ميتانول ثالثي فلور البورن بترآيز

 NaCl مل من محلول 4مل من الهكسان و  1  ومن ثم أضيف). ْم40-30( تراوح بينت  حرارةمن جديد حتى درجةتبريده ومن ثم 

  ).فورتكس( ثانية على رجاج أنابيب 30 جيدًا لمدة  وتحريكهالمشبع إلى االنبوب

 وأضيف إليها (10.75mm)الهكسان إلى انبوب جديد قياس + حماض الدهنية ألاعلى ميتيل استر  نقلت الطبقة العلوية المحتوية

  .آمية قليلة من آبريتات الصوديوم الالمائية

،  GC-17A نموذج GCلحرة في المزيج المحضر باستخدام جهاز الكروماتوغرافيا الغازية الـتم تقدير األحماض الدهنية ا

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

 ْم، 250: جة حرارة الكاشفودر ، kPa 600:  وضغطهN2:  ، والغاز الحامل)FID) Flame ionizing detector: المستخدم

  29:1:  ميكرون ، ونسبة التجزئة1:  ْم ، وحجم العينة المحقونة190:  ْم،  ودرجة حرارة العمود220: ودرجة حرارة الحاقن
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بما يتناسب مع ترآيز ميتيل األستر للحمض الدهني ) ميتيل األستر للحمض الدهني الحر( تم تحضير سلسلة من المحاليل العيارية 

  . المقاس ضمن حدود المنحني العياري الذي تم تحضيرهالحر

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

عد إجراء المعالجات  مع معادلةالمنحني العياري بمقارنة النتائج ت، حيث تم(Class-VP 4.3) على الحاسب  والموجودالصانعة

  .للقمم المدروسة، وتحديد المساحة التي يعتمد عليها في تقدير النسب المئوية لألحماض الدهنية الحرة

  

   االختبارات الحسية -2-3-3
وام       اعز للحم  تم إجراء االختبارات الحسية بتقييم الطعم والرائحة واللون والق روم الم الج باألشعة     المف ر المع الج وغي د  المع شعيع   بع  الت

سيء  = 1(Lavrova and Krilova, 1975) ( نظام الخمس درجات  وباستخدام  ،)لبقريا(  بالسمن الحيواني، وذلك بعد قليهمباشرة

   . (Lavrova and Krilova 1975)جيد جدا   = 5جيد و = 4مقبول و  = 3سيء و = 2جدا و 

قدم لكل ، حيث ملة في قسمي الزراعة وتكنولوجيا اإلشعاع من العناصر العاعنصر  25من مجموعة مؤلفة حيث قام باالختبار

   . )عينة شاهد وثالث عينات معالجة باألشعة، عينة من آل جرعة(أربع عينات وبشكل مستقل عنصر من عناصر التذوق 

  

   تحليل النتائج إحصائيًا –3
باستخدام ) تحليل التباين( النتائج إحصائيا تحليل، وتم اعتمد في تجارب هذا العمل تصميم بسيط بأربع معامالت وثالث مكررات

 الجرعة ، وتم حساب قيم %95 على حدود ثقة قدرها LSDمقارنة متوسطات المعامالت باعتماد وب (Statveiw)برنامج 

  .Cricketgraph باستخدام برنامج الـD10 الـاإلشعاعية الالزمة لخفض الحمولة الميكروبية دورة لوغارتمية واحدة

  
  ائج والمناقشة النت– 4

  الماعزلحم تأثير أشعة غاما في ترآيب -4-1
في هذه التجارب يتكون  المستخدم الماعزأن لحم ، حيث تظهر نتائج التحاليل المنفذة الماعزللحم الترآيب الكيميائي  -1- يبين الجدول

 1.14 ±0.02( والرماد ,)5.75±0.93%(والدهن الخام , )19.58±0.10%(والبروتين الخام , )71.43±1.24%(الرطوبة : من

حتوى لحم الماعز الجبلي على ا آما .º م24على درجة حرارة ) 0.92 (ªW الماء الفعالوقيمة . )0.21±5.65(pH  وقيمة الـ، )

) µ (Na =189.87±2234 /gو ) g/g) µغ/ ميكروغرامCa = 27.79 ±224.65: العناصر األساسية التالية من المقادير

= Znو ) µ (Fe =69.32 ±13.24 g/g :عناصر األثرومن ) µ (Mg=98.21 ±602.12g/gو) K=1183±10311g/g) µو

135.12 ±17.56 g/g)µ (وBr= 10.69 ±0.86 g/g)µ (وRb =13.18 ±1.45 g/g)µ (وCr=  1.15 ±1.53 g/g)µ (

  ) µ(Co=0.01 ±0.01 g/gو) µ(As=0.04 ±0.01 g/gو) µ(Al=1.87 ±0.51 g/gو) Cu =3.75 ±0.40 g/g)µو

شير البيانات المدونة في وت. 2جدول) µ(Cs=0.01 ±0.00 g/gو) Se= 0.49 ±0.07 g/g)µ (Ce=0.07 ±0.05 g/g)µو

 23-19( البروتين الخام بينمنو %) 77-68(الرطوبة بين  األدبيات العلمية حول الترآيب الكيميائي للحم الماعز تراوح محتواه من

 ,lee et al, 2008/a; Jun-jinget al, 2009; Lee et al) %) 1.5-1.0(رماد وال %)7.5-3.5( الدهن الخام  منو%) 

2008/b; Paleari et al 2008)   ضمن  يقعسياق وأن ترآيب لحم الماعز المحليهذا ال هي ضمن ناوبالمقارنة نجد أن نتائج 

، (Tshabalala et al 2003) الساللة  دة منهابعوامل عيتأثر ترآيب لحم الماعز المجال المدون في هذه المراجع، هذا مع العلم أن 

نوع الغذاء أو العليقة و، Todaro et al 2004)( آان أم أنثى  ذآرًا  ه، وجنس (Todaro et al., 2002)و عمر الحيوان

في ترآيب  عدم وجود تأثير للجرع اإلشعاعية المستخدمة دراستناتبين نتائج   .(Marinova et al., 2001)لمستخدمة في التغذية ا

ير أشعة دراسة تأث  وبالرغم من عدم وجود أعمال علمية سابقة تناولت،)نسبة الرطوبة، والبروتين الخام ، والدهن الخام(الماعز لحم 
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آلحم الجمل على سبيل   على أنواع أخرى من اللحومبعض الدراسات التي أجريتفقد بينت نتائج ، الماعزغاما في ترآيب لحم 

الرطوبة (مكونات األساسية ال و الكيميائيالترآيبفي  عدم وجود فروق معنوية ،  Al-Bachir and Zeino (2009)المثال

 آيلوغري من أشعة 6  و4  و2 قدرها جرع إشعاعيةبين عينات الشاهد والعينات المعرضة ل )الرمادلخام و والدهن اوالبروتين الخام

  . غاما

  

  في لحم الماعزة يميكروب تأثير أشعة غاما في الحمولة ال-4-2
، الماعز لحم في وتأثير أشعة غاما في الحمولة الميكروبية قيم الحمولة الميكروبيةمتوسطات  -2- الجدول تبين البيانات المدونة في

  آيلو غري6، 4، 2الحمولة الميكروبية في عينات لحم الماعز المعالج بجرع إشعاعية قدرها  تشير هذه البيانات إلى انخفاض حيث

  هذهيالحظ منوقارنة مع عينات الشاهد، م أسابيع 5  مباشرة وفي مراحل التخزين المختبرة والتي استمرت لمدةبعد التشعيعلك وذ

 ، بعد التشعيع مباشرة وذلك  آيلو غري6 و 4 أي حمولة ميكروبية في العينات المعالجة بجرع إشعاعية قدرهاالبيانات عدم وجود 

بالنسبة لميكروبات مجموعة وبقيت هذه القيم ثابتة  cfu/g 1.0  بحواليللحمولة الميكروبية 10 لغعشري قدرت قيم اللوغارتيم الحيث

 التأتير من الدراساتأشارت عديد . التخزين المختلفة واستمرت في الثبات حتى نهاية فترة  التخزينخالل مراحلالكوليفورم، 

  بشكل خاصلحم العجل الطازجفي و  اللحوم بشكل عام فيفي خفض الحموالت ميكروبيةاإليجابي الستخدام األشعة  

(Ramamoorthi et al, 2009) ،  في خفض الحمولة تأثير واضح  آيلوغري 3 قدرها وبين بعضها أن الستخدام جرع إشعاعية

 والمواصفات القياسية وبالعودة إلى الحدود المعتمدة في األدبيات العلمية .Chen et al (2007)  الميكروبية في لحم العجل المفروم

 Ayras)بداية فساد اللحوم الطازجة لمؤشر هو ) 108 – 107(وصول العدد الميكروبي إلى حد يتراوح بين الدولية والتي اعتبرت 

 الماعز لحم هذه الحدود لتحديد جودةوبتطبيق ) 2179/2000( السورية رقم  المواصفة القياسية والتي تم اعتمادها في،(1960

 بعد أسبوع واحد من إلى هذا الحد واعتبرت فاسدة ميكروبيا فيمكننا القول بان عينات الشاهد قد وصلت اده خالل التخزينوبداية فس

 بقيت  فقد آيلو غري6 و 4  ، أما العينات المعالجة بجرع إشعاعية قدرها)º م4-1 (قدرهاعلى درجة حرارة والتخزين التشعيع 

 وتشير . على التتالي أسابيع من التخزين4 و 3 قترحة لتحديد بداية فسادها ميكروبيًا وذلك حتىحمولتها الميكروبية تحت الحدود الم

 أسابيع للعينات 4و 3  إلى إمكانية إطالة فترة تخزين لحم الماعز ميكروبيا من أسبوع لعينات الشاهد إلى أآثر من بالتاليهذه النتائج

   .لى التتالي ع آيلوغري من أشعة غاما6  و4ع المعالجة بالجر

 cfu/g 3.57  هوفي لحم الماعز الكلياللوغارتيم العشري للعدد الميكروبي البدائي  نأحيث تشير نتائج هذه اإلختبارات إلى  

من )  آيلوغري6 و4 و2( الجرع بالمعالجةالعينات الغرام في  ميكروب في 10الى أقل من  العدد الميكروبي الكلي ليصل وانخفض

وقد أشارت .  ميكروب في الغرام10ت نتائج التحليل إلى أن العدد الكلي لمجموعة الكوليفورم آان أقل من رشاأشعة غاما، آما أ

نتائج بعض الدراسات إلى تأثير أشعة غاما في إعاقة نمو الخاليا البكتيرية في لحم العجل المفروم، ليساهم هذا التأثير بشكل مباشر 

 (Giroux et al., 2001)وإطالة مدة تخزينه ) لحم العجل المفروم (ص النوعية للمنتج أو غير مباشر في المحافظة على الخصائ

  للقضاء على بكتريا القولونيات البرازيةآيلوغري آاٍف2جرعة إشعاعية قدرها  استخداموبينت نتائج تجارب ودراسات أخرى أن 

(Vural and Aksu, 2006)   

 (D10)حمولة الميكروبية لميكروبي السالمونيال واإليكوالي دورة لوغاريتمية واحدة  لخفض الالالزمةآانت الجرعة اإلشعاعية لقد 

 الجرعة اإلشعاعيةأن   وبالمقارنة فقد بينت نتائج دراسات منفذة في هذا السياق. غري على التتالي400 و 294في لحم الماعز  

م ولح  في E. coli و   Salmonella typhimmurium بكتريا لـ دورة لوغارتمية واحدةالالزمة لخفض الحمولة الميكروبية

  .(Jo et al, 2004)  على التتالي غري538  و sauce(  636( بصلصة التوابل األبقار المنقوعة
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لقد سجل اختالف في قيم الجرعة االشعاعية الالزمة لخفض الحمولة الميكروبية للسالمونيال والقولونيات البرازية بين ماذآر في 

 إلى اختالف في نوعية اللحم المعالج و اختالف في وربما تعود هذه الفروق   في دراستنا،اتوصل إليهلعلمية وماتم الالمرجعيات ا

  .وشدة المنبع المستخدم في هذه التجاربالمصدر اإلشعاعي 

  

   لحم الجملعندتأثير أشعة غاما في الخصائص الكيميائية  -4-3

  ية حموضة الكلالتأثير أشعة غاما في  -4-3-1
 و 2 المعالجة بالجرع  الماعز بين عينات لحمالحموضة الكلية قيم  عدم وجود فروق معنوية في-3- الجدول البيانات المدونة فيبينت

  أسابيع5 و4 و3 و1 مرور بعد ومباشرة أ بعد التشعيع  عند تنفيذ القياسوذلك آيلوغري من أشعة غاما وبين عينات الشاهد، 6 و 4

 في  عدم وجود فروق معنويةت بينيتالو أجريت في مخابرناتجارب سابقة  نتائجكل عام تتوافق هذه النتائج مع وبش. على التخزين

   المرتديال الطرية بأشعة غاما في معالجة ال العينات المعالجة والعينات غير قيم الحموضة الكلية في

(Al-Bachir, 2005) ولحم الجمل ،(Al-Bachir and Zeinou, 2009) .تي نتائج تجاربنا أيضًا  في السياق نفسه لنتائجوتأ 

العجل المعالج وغير بين لحم أظهرت عدم وجود اختالفات في قيم الحموضة الكلية الحرة    King et al (1998) أخرى تجارب

 لحم والشاهد من  آيلوغري 3.5بين العينات المعالجة بجرعة إشعاعية تزيد عن  يوم من التخزين، و14 بعد  وذلكمعالج باألشعةال

  .وسمك السلمونالخنزير 

  
   )VBN( القواعد االزوتية الطيارةتأثير أشعة غاما في  -4-3-2

 بـعدد ملي في لحم الماعز والتي عبر عنهالقد تم مقارنة تأثير الجرع المستخدمة من أشعة غاما في القواعد األزوتية الطيارة 

  جنوح نسبةحيث لوحظ . 3 الجدول  هذه المقارنة فيودونت نتائج،  طازج غرامات اآلزوت القاعدي الطيار في آغ لحم ماعز

 ارتفاع معنوي  حيث سجل،االرتفاع وذلك بعد التشعيع مباشرة نحو  المعالج باألشعةفي لحم الماعزالقواعد اآلزوتية الطيارة 

(p<0.05) والذي قدر بـ   آيلوغري6و 4  و2 قدرهاالعينات المعالجة بجرع اشعاعية  معدل القواعد االزوتية الطيارة عند في

القواعد ة نتائج تقدير  بمتابع و، ppm ) 103.67 (بالمقارنة مع الشاهد)  على التتالي ppm 115.67 و 110.00 و 117.33(

ية قدرها  في العينات المعالجة بجرع إشعاع من التخزينعبعد أسبوهذه القيم   لوحظ انخفاض فيفقد خالل التخزين االزوتية الطيارة

 آيلوغري 4 للجرعة 110.00 آيلوغري و2 للجرعة 117.33 بعد التشعيع مباشرة  القيمهذه آيلوغري حيث آانت 4 و 2

، ومن ثم ارتفعت قيم القواعد االزوتية  على التتاليppm 94.33 و 91.33 إلى  قيم القواعد االزوتية الطيارة لتصلوانخفضت

 في األسبوع الثاني من التخزين، و إلى ppm 144.33 إلى  لتصل آيلوغري2إشعاعية العينات المعالجة بجرعة في الطيارة 

163.67 ppm قيم القواعد  يعود ارتفاعربما .  آيلوغري في األسبوع الثالث من التخزين4 في العينات المعالجة بجرعة إشعاعية

  المزيد من إلى انتاج وتكاثرهاالتي أدى وجودهاو نواع الميكروبية المسببة للفساد األنمو بعضخالل التخزين إلى  اآلزوتية الطيارة

 والتي ينتج عن وجودها التشعيع المتشكلة خالل  الجذور الحرةدوريعود ذلك إلى أو ربما ). 2جدول (القواعد اآلزوتية الطيارة 

  إلى قابلية تخزين المنتج وانتاجا إلى اإلساءةخريبهيقود تالذي  و)اللحوم (تخريب مضادات األآسدة الطبيعة الموجودة في المنتج

  .(Laktritz et al.,  1995) ايهنكهة غير مرغوب ف جديدة تتسبب في ظهور مرآبات

   
   )(TBAقيم حمض الثيوباربيتيك   - أآسدة الدهونتأثير أشعة غاما في -4-3-3

 العينات المعالجة  في وذلكالماعز لحم  من غرام آيلو آلن الدهيد فيغرامات المالو  ميلي عددبتحديد  TBA ـ اللقد تم تقدير قيم

ارتفاع قيمة حيث يالحظ من البيانات المدونة في الجدول . 3 وتم تثبيت نتائج هذه القياسات في الجدول ،عينات الشاهد  في وباألشعة

 وعند مقارنتها بعد التشعيع مباشرة  وذلك)غري آيلو6 و4 و2( في عينات لحم الماعز المعالجة بجرع مختلفة من األشعة TBAالـ
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 6  و4  و2و 0( في العينات المعالجة بالجرع) آغ/ مع0.21 و0.20 و0.18 و0.17(ـب TBAمع عينات الشاهد حيث قدرت قيم الـ 

نتائج مع النتائج التي تتفق هذه البعد التشعيع مباشرة و TBAقيم الـوتشير هذه النتائج بشكل عام الى ارتفاع على التتالي ) آيلو غري

 إلى قد أدى باألشعة المعالجةأن أشاروا إلى  الذين  Formanek et al. (2003) وAziz et al. (2002) توصل إليها آل من 

 إلى  Quattara et al. (2002) أشارآما  محكم التغليف،  بشكلمعبأال  الخنزير غيرلحملحم العجل و  فيالدهون وأآسدتهاتزنخ 

دور أشعة غاما في إلى  أشارت بعض المراجع آما . لحم العجل المفرومفيأآسدة الدهون  في ارتفاع  تمثلشعة غاماأل تأثيروجود 

 ه ينتج عنوالذي، ء المتشكلة بالتشعيع وأوآسجين الهوالتزنخ الناتج عن التفاعل بين الجذور الحرةلالمسببة إنتاج الجذور الحرة 

 في العينات المعالجة TBAقيم الـ   وبينت نتائج هذه التجارب ارتفاع. (Lambert et al., 1992) الهيدروبيروآسيدات تشكل

 Ahn andأشار   فقدTBA قيم الـ  وحول العالقة بين فترة التخزين و مدة التخزين،زيادة مع وتناسب هذا االرتفاع طردًاباألشعة 

Nam, (2004)   قيم الـإلى ارتفاع TBAلحم العجل المشعع فترة التخزين في مع زيادة .  

   
   األحماض الدهنية الحرةتأثير أشعة غاما في  4-3-5
 تم حيث . الماعز الجبلي السوري القيم الوسطى لكمية األحماض الدهنية المقدرة في دهن لحم4ل و النتائج المدونة في الجدبينت

 :موزعة على الشكل التالي) تحتهادهن المتوضع الالعضالت و(   من لحم الماعزاالمستخلص الدهن منثمانية أحماض دهنية  تحديد

و حمض  )C16:0( البالميتيكوحمض ) (C14:0وحمض الميرستيك ) C10:0 ( حمض الكابريك أحماض دهنية مشبعة5

وحمضين  )C18:1(حمض األوليكهو اإلشباع عدم مض واحد أحادي وح، )C18:0( الستياريكوحمض ) C17:0( الماغريك

  أعلى نسبة لثالثة أحماضحددت و)C18:2  ( وحمض اللينوليك )C18:3(حمض اللينولينيك هما  شباع متعددي عدم اإلدهنيين

األحماض في دهن لحم هذه  لتواجد المئويةحيث آانت النسبة  ،حمض البالمتيكوحمض الستياريك وحمض األوليك  :دهنية رئيسية

اض الدهنية المحددة في دهن لحم الماعز المحلي مماثلة وآانت نسب األحم. على التتالي% 22.24، %25.45، %41.55 الماعز

لحم دهن و  (Rao et al. 2003)م الماعز الهندي حلالتي تم ذآرها في األدبيات العلمية ومنها على سبيل المثال دهن سب للن

  .Talpure et al. 2008) (الماعز الباآستاني

ومن األحماض الدهنية  % 51.21  والذي قدر بحوالي)SFA (مشبعةالماعز الجبلي من األحماض الدهنية اللحم  حساب محتوىبو

على منفذة قيم نتائج دراسات أخرى وتتقارب فقد تبين أن القيم  . )4جدول ( % 48.78والذي قدر بحوالي ) UFA( مشبعةالغير 

نسبة والتي بينت أن لباآستاني تمت على الماعز ا  أيضًا مع نتائج دراساتوتتطابق .   (Mahgoub et al., 2002)الماعز العماني

األحماض الدهنية المتعددة عدم لقد آانت نسبة .  UFA = 48.87%)  Talpure et al. (2008نسبة الـو   SFA = 51.13%الـ

 وهذه النسبة متقاربة مع النسبة  الماعز الجبلي لحم في)0.14(جدًا منخفضة  PUFA/SFAاإلشباع إلى األحماض الدهنية المشبعة 

  )0.28-0.21 ( الماعز الباآستانيفي دهن لحمو، (Werdi et al., 2006)) 0.10 ( الماعز االسترالي دهن لحمددة فيالمح

(Talpure et al., 2008).   

 محتوى لحم الماعز من األحماض الدهنية، أما عن أسباب انخفاض نسبة افية حول تفاصيلمعلومات آفي المراجع العلمية وجد يال 

 حماض الدهنيةهدرجة األ  عمليةفقد عزي إلى PUFA/SFAية غير المشبعة إلى األحماض الدهنية المشبعة األحماض الدهن

 بين األحماض  النسبة هذهوالذي يؤدي بدوره إلى تعديل  جسم الحيوانفي العليقة، حيث تتم عملية الهدرجة داخلالموجودة أصًال 

 Banskaleva بين لحوم الحيوانات المجترة وغير المجترةد في الخصائص  االختالف الموجوالدهنية، وتفسر عملية الهدرجة هذه

et al. (2000).   

بحدود  هو )MUFA(الماعز الجبلي من األحماض الدهنية األحادية عدم اإلشباع  بينت نتائج هذه الدراسة أن محتوى دهن لحم لقد

 النتائج مع ما تم نشره عالميًا على عدة سالالت من وبمقارنة هذه، )FA( األحماض الدهنية الحرة الكلية  مجملمن% 41.55

 األحماض الدهنية ، والتي بينت أن نسبة على لحم الماعز األسترالي المنفذة Werdi et al.,(2007) مع نتائج وافقًاتالماعز نجد 
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ألحماض الدهنية األحادية  اآانت نسبةفقد  لحم الماعز الهندي وفي الدهون المستخلصة من .%)44.4( آانت بحدود غير المشبعة

%) 33.0( هذه النسبة آانتنسبيًا عما هو عليه في دهون سالت أخرى من الماعز، حيث منخفضة  )MUFA(عدم اإلشباع 

(Todaro et al. 2006)   ،األحماض الدهنية األحادية عدم اإلشباع  نسبة فيختالفااليعود و )MUFA(  بين أنواع لحم الماعز

 .ذبحهوزن الحيوان عند و ،وما بعدها ومدتهافي مرحلة الفطام المتبعة  اإلجراءات عدد الوالدات، :اعدة عوامل أهمهإلى 

(Arsenos et al., 2006; Banskalieva et al, 2000; Mahgoub et al., 2002).    

 نية المشبعة األحماض الدهنية غير المشبعة إلى األحماض الده لنسبة0.45 تقارب  مثلىتقترح أحدث الدراسات قيمة

)PUFA/SFA ( أيP/S (Webb et al., 2005)،  األحماض وخالفًا لهذا االقتراح فقد بينت نتائج هذه الدراسة انخفاض نسبة

وبالمقارنة فقد ،  0.14عند لحم الماعز الجبلي لتصل إلى  ) PUFA/SFA (الدهنية غير المشبعة إلى األحماض الدهنية المشبعة

ولكنها بقيت أعلى من  (Lee et al., 2008/b) 0.31 لحم الماعز اإلسباني المهجن سالالتأيضًا عند آانت هذه النسبة منخفضة 

   .النسبة لتي تم التوصل إليها في دراستنا

 اإلشباع واألحماض الدهنية متعددة عدم اإلشباع عدم أحاديةيقترح في األدبيات العلمية النسبة المئوية لمجموع األحماض الدهنية 

  . آمؤشر لمدى سالمة وصحية استهالك الدهون )MUFA+PUFA+ C18:0( الحمض الدهني المشبع الستياريك لىإ إضافة

ويبقى هذا المؤشر ضمن المجال , عند دهون لحم الماعز الجبلي % 74.23المؤشر آان بحدود   أن هذا حسابوبينت نتائج ال

 (%65.51)المراجع لى قليال من الحدود المذآورة في بعض هذه  وأع,)Talpure at al.,2008 (  المذآور في األدبيات العلمية

   ). (Santos et al., 2007 قبل ذآرت منالتي 

حمض األوليك  وإلى دورالكولسترول في الدم، نسبة  رفع في palmitic acid C16:0حمض البالميتيك يشار أيضًا إلى دور 

C18:1 oleic acidحمض الستيريك ر ل في خفضها، ويعتقد بعدم وجود أي تأثيC18:0 في هذا المجال، وبالتالي فقد اقترح معدل 

  مجموع النسب المئوية لحمض الستيريك وحمض األوليك مقسومًا على النسبة المئوية لحمض البالمتيك

)C18:0+C18:1/C16:0  ( آمؤشر ومعيار صحي الستهالك مختلف أنواع الدهون (Banskalieva et al. 2000)  وتتراوح

 3.01 ا المؤشر بحدودهذقيمة آانت و . (Potchoiba et al 1990) )3.67-1.37( هذا المؤشر عند دهون لحم الماعز بين قيمة

 ، Todaro et al., 2004) ()2.20( لحم الماعز النيبرودي   المسجلة عند ساللة الماعز الجبلي، وهي أعلى من القيم عند لحم

 2.34 وبحدود  Serrana  ساللةفي) 1.94(حيث آانت بحدود سالالت أخرى من الماعز من القيم المسجلة عند لحم أعلى أيضًا و

  .Serrana X Bravia (Santos et al., 2007) في ساللة ) 2.50( ، وبحدود Bravia ساللةفي 

حماض   واأل(C10:0, C14:0, C16:0, C17:0, C18:0) لم يالحظ وجود فروقات معنوية في نسب األحماض الدهنية المشبعة

معالج ال في الدهن المستخلص من  لحم الماعز المعالج باألشعة أو غير (C18:1, C18:2, and C18:3)الدهنية غير مشبعة 

التي تم نسب األحماض الدهنية  أن معالجة لحم الحمالن باألشعة لم تؤثر على Alfaia et al (2007)أورد ). الشاهد (باألشعة

عند تحليل وذلك  حمض دهني جديد تم تشكيله نتيجة لعملية التشعيع  أيتم الكشف عن ظهورباإلضافة إلى ذلك لم ي. تقديرها

 في (Kanatt et al., 2006) ، وهذا  أيضًا ما بينه  في العينات المغلفة تحت تفريغGCاألحماض الدهنية الحرة باستخدام جهاز الـ

  .  مشععةالالمشععة وغير اللحوم دراساته على 

  

  الماعز المفروملحم لة غاما في الخصائص الحسية تأثير أشع -4-4
 والمعرض لحم الماعز المفرومل تمثلة في الرائحة والطعم والقوام و اللونم الخصائص الحسية وال5 تبين النتائج المدونة في الجدول

  فروق معنويةأيوجود  عدم آيلوغري من أشعة غاما، حيث تشير هذه النتائج المنفذة بعد التشعيع مباشرة إلى 6 و4 و2 و0للجرع 

 المعالجة وغير المعالجة باالشعة، ولم يسجل أي اختالف في الطعم والرائحة واللون والقوام  بين العيناتفي نتائج التقييم الحسي

ابقة إليه من نتائج لتجارب س وتتفق هذه النتائج مع ما توصلنا  للعينات المشععة عن عينات الشاهد وآانت جميع العينات مقبولة،
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 وعلى  ، Al-Bachir 2005)  () آيلوغري  6 و4 و2(اشعاعية قدرها بجرع المعالجة  في مخابرنا على المرتديال الطرية منفذة

، حيث لم يسجل في نتائج هذه اإلختبارات أي تأثير للمعالجة اإلشعاعية في  (Al-Bachir and Zeino2009) لحم الجمل

  .لمنتجين لكال االخصائص الحسية

  
  االستنتاجات -5

مجموعة الكوليفورم التي  آيلوغري لها تأثير واضح في السيطرة على 6بجرعة أشعة غاما استخدام أن  الدراسة بينت نتائج هذه

 أسبوع من تخزينه فترة وإطالة ، وتخفيض العدد الكلي للميكروبات المسببة للتلف،الممرضةتحتوي عادة على األنواع الميكروبية 

 هذا المستوى من الجرع ستخدامال يكون  دون أن) آيلوغري6( أسابيع للعينات المعالجة بالجرع  4 من أآثر لىإلشاهد العينات 

  .  الجبلي السوريالماعزلحم ل والحسية  النوعيةخصائص التأثير يذآر في
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، ، الرمادالرطوبة،  البروتين الخام، الدهن الخام ( الماعز المفروملحم  تأثير أشعة غاما في ترآيب -1-جدول 

  ) %pHورقم الـ

 
Treatment Moisture Crud Protein Crud Fat Ash pH 

0kGy 71.43±1.24 19.58±0.10 5.75±0.93 1.14±0.02 5.65±0.21 

2kGy 72.78±1.79 21.15±0.28 6.77±1.17 1.03±0.08 5.64±0.05 

4kGy 69.16±1.25 21.25±0.25 7.36±0.43 1.15±0.20 5.59±0.02 

6kGy 73.12±2.92 20.13±0.44 6.72±0.83 1.46±0.45 5.70±0.08 

LSD  3.62 0.55 1.65 0.47 0.22 

                  
 
 
 
                   LSD, Least significant difference. 
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والعناصر الصغرى محتوى لحم الماعز الجبلي من العناصر األساسية وعناصر األثر 2-جدول  
)غرام/ميكروغرام(   

 
 

  )غرام/ميكروغرام(العناصر الكبرى 
 

 
Ca 224.65 ± 27.79 

 
Na 2234 ± 189.87 

 
K 10311 ±1183 
 

Mg 602.12 ±98.21 
   ر الصغرىعناصر األثر والعناص

  )غرام/ميكروغرام(
 

Fe 69.32 ±13.24 
 

Zn 135.12 ±17.56 
 

Br 10.69 ±0.86 
 

Rb 13.18 ±1.45 
 

Cr 1.15 ±1.53 
 

Cu 3.75 ±0.40 
 

Al 1.87 ±0.51 
 

As 0.04 ±0.01 
 

Co 0.01 ±0.01 
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Se 0.49 ±0.07 
 

Ce 0.07 ±0.05 
 

Cs 0.01 ±0.00 
  

  

  

  

   في (log10cfu/g) ي عدد البكتيريا العام وفي عدد بكتريا الكوليفورم تأثير أشعة غاما ف-2-جدول

   oم) 4-1( المخزن على حرارة   الماعز المفروم و لحم
 

Storage period 
)Weeks( 

Treatment 
0 1 3 4 

 
5 

  
Total bacteria load (log10 CFU/ g) 

 
0 kGy 6.15±0.24 6.23±0.26 R R R 

 
2 kGy 4.16±0.65 4.23±0.13 7. 65±0.08 R R 

 
4 kGy <1 2.13±0.67 2.70±0.08 7.68±0.15 R 

 
6 kGy <1 <1 <1 3.03±0.14 

 
7.1±0.19 

 
  

Total coliforms (log10 CFU/ g) 
 

0 kGy 3.57±3.21 4.8 ± 0.48 R R R 

 
2 kGy <1 <1 <1 R R 

 
4 kGy <1 <1 <1 <1 R 

 
6 kGy <1 <1 <1 <1 <1 
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القواعد اآلزوتية و(ppb)  (TBA)غاما في الحموضة الكلية وقيم حمض الثيوباربيتيك  تأثير أشعة -3-جدول

  .oم) 4-1( والمخزن على حرارة    في لحم الماعز المفروم(VBN)الطيارة

Storage 
period 

(Weeks) 
Treatment 

0 1 3 4  
5 LSD 

   Total acidity (%Lactic acid)  

 
0 kGy 0.52 ±0.05 0.48 ±0.03 R R R 0.09 

 
2 kGy 0.52 ±0.01 0.50 ±0.01 0.48 ±0.04 R R 0.05 

 
4 kGy 0.51 ±0.03 0.47 ±0.02 0.46 ±0.03 0.58 ±0.06 R 0.07 

 
6 kGy 0.54 ±0.03 0.57 ±0.03 0.44 ±0.02 0.53 ±0.04 0.50 ±0.03 0.05 

 
LSD 0.05 0.05 0.06 0.12 _  

 
 TBA value (ppm) 
 

0 kGy 0.17±0.01 _ R R R  

 
2 kGy 0.18±0.004 0.16±0.01 0.25±0.04 R R 0.048 

 
4 kGy 0.20±0.01 0.22±0.021 0.31±0.05 0.76±0.06 R  0.076 

 
6 kGy 0.21±0.01 0.26±0.03 0.34±0.03 0.52±0.02 0.48±0.01 0.36 

 
LSD 0.02 0.04 0.08 0.1   

 
 Volatile basic nitrogen (VBN) (ppm) 
 

0 kGy 103.7±13.5 124.3±11.5 R R R 28.44 

 
2 kGy 117.3±8.5 91.3±8.5 144.3±1.5 R R 13.99 

 
4 kGy 110.0±3.0 94.3±11.5 160.7±10.50 163.7±7.5 R 16.52 

 
6 kGy 115.7±1.5 115.7±11.5 152.0±9.00 168.7±1.5 166.3±19.5 19.90 

 
LSD 15.35 20.40 16.05 12.28 _  

 
    R: Rejected  
    LSD, Least significant difference 
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واألحماض ) (C10:0, C14:0, C16:0, C17:0,C18:0  ر أشعة غاما في األحماض الدهنية المشبعةتأثي-4-جدول

 والمخزن على  %لحم الماعز المفرومفي الليبيد المستخلص من ) (C18:1, C18:2, C18:3  الدهنية غير المشبعة

   م4-1درجة حرارة 

 
Irradiation dose(kGy)

FFA 0 2 4 6 LSD 

 
C10:0 0.15±0.02 0.20±0.05 0.18±0.01 0.23±0.02 0.55 

 
C14:0 1.95±0.03 2.14±0.17 2.12±0.03 1.85±0.10 0.19 

 
C 16:0 22.24±0.33 22.77±0.57 22.77±0.59 22.37±0.19 0.86 

 
C 17:0 1.44±0.07 1.42±0.05 1.62±0.03 1.40±0.003 0.08 

 
C18:0 25.45±0.44 25.05±2.99 24.89±1.20 27.86±1.06 3.23 

 
C18:1 41.55±0.41 41.47±2.92 42.38±1.33 39.50±0.59 3.10 

 
C18:2 3.96±0.34 3.42±0.41 3.14±0.36 3.22±0.20 0.63 

 
C18:3 1.03±0.06 1.11±0.06 1.06±0.11 1.06±0.01 0.13 

 
Others 2.24±0.40 2.42±0.27 1.84±0.54 2.53±0.39 0.77 

Saturated (S) 51.23±0.47 51.58±3.47 51.58±1.79 
 

53.7 ±1.162 
 

3.86 

 
Unsaturated (U) 46.45±0.66 45.99±3.29 46.57±1.57 43.78±0.78 3.56 

 
Poly-unsaturated (P) 4.99±0.39 4.53±0.39 4.2±0.30 4.27±0.19 0.62 

 
U/S 0.91±0.02 0.89±0.13 0.90±0.06 0.82±0.033 0.14 
 
P/S 0.10±0.008 0.088±0.014 0.082±0.009 0.080±0.005 0.018 
 

(C18:0+C18:1)/C16:0 3.01±0.06 2.92±0.10 2.96±0.085 3.01±0.004 0.133 
 

LSD.  Least significant difference. 
 

 

  
 

  
  
  
  

 
            

  ).نظام الخمس نقاط ( الماعز المفروم لحم تأثير أشعة غاما في الخصائص الحسية في - 5-جدول           
 

Treatment Texture Flavor Color Taste 
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0 kGy 3.76±1.33 3.76±1.23 3.92±1.41 3.44±1.50 

2 kGy 3.68±1.18 3.20±1.19 3.92±1.19 3.24±1.62 

4 kGy 3.64±1.29 3.76±1.09 4.12±1.09 3.56±1.37 

6 kGy 3.69±1.20 3.48±1.23 3.96±1.41 3.52±1.69 

LSD 0.715 0.67 0.71 0.87 

 
                 1 Data represent a 5 point scale ranging from 1 (very bad) to 5 (very good) 
 
          2 LSD, Least significant difference. 
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