
 Meat Scienceعلم اللحوم        

 

 المحاضرة االولى

 

 مجامیع رئیسیة 4تقسم اللحوم في العالم الى 

  اللحوووم الحموورا Meat Red : تقووع نوومه اووجم المجموبووة وحسووم اامیتوووا موو    لحوووم
 األغنام واالبقار والمابز الجاموس واالبل

 لحوم الدواجه Meat Poultry : ، مجموبة اللحوم البینا  م ل الدجاج ، الفروج ، البط
 .الدیك الروميالوز ، 

 األسوماك واالحیوا  المائیوة Meat fish food Sea : تشومل مجموبوة االسوماك النوریوة
 والبحریة باألنافة الى األحیا  المائیة

 لحوم الصید Meat Hunting :  حیوانات بریة ولحوم الصوید وانواك مصوادر ى ورل م ول
 . دم قطبي ، فیل ، تمساح ، كنغر ، حوت ... الخ

 اللحوم اللحم الغرض من تصنیع

  زیوووادل المووودل ال زموووة للحفوووا ل اجا تووورك اللحوووم فوووي ال وووارج بعووود یووووم یتلووو  واجا ونوووع فوووي
 .سنة  2اشور وبالتعلیم  9یوم وفي المجمدل  4-3ال  جة یستمر 

  منع التلوث والفساد المیكروبي والتغیرات الكیمیاویة غیر المرغوبة. 
 بوارات والنكوات الم تلفةانتاج نكوات جدیدل باللحم به طریق انافة ال . 
 تحسیه القیمة الغجائیة للمنتوج به طریق انافة معاده. 
 تحویل القطع جات النوبیة الردیئة الى قطع جات مواصفات جیدل. 



  سوولة التداول والنقل م ُ  العلم الصغیرل بالتصنیع تكوه صغیرل الحجم وتأ ج حجم اقول
 .مه الجبیحة بالنقل

  انوووافة مصوووادر غیووور لحمیوووة بویئوووة انوووافات الوووى اللحوووم  ووو ل  هباإلمكوووااقووو ل الكلووو ل
 .تصنیعه وبالتالي یقل مه كلفة المنتوج

 

 :العضالت

 واووي تفلوو  النسووبة األكبوور مووه  واووي العنوو ت الم ططووة األرادیووةل العنوو ت الویكلیووة
العن ت الویكلیة اي بنلة ارادیة جات الیوا  بنولیة طویلوة ، باقي النوبیه األ ریه 

اسطوانیة الشوكل متعوددل األنویوة وم ططوة طووال  وبرنوا  ومتجمعوة فوي حوزم یغلفووا نسوی  
رابوووووط وایفتووووووا األساسووووویة اوووووي حركوووووة الجسوووووم واسووووونادم ویوووووتم اوووووجا بوووووه طریوووووق الوووووتقل  

 .واألنبساط
  جات الیوووا  طویلوووة مغزلیوووة الشوووكل  تكووووه غیووور م ططوووة وال ىرادیوووةل العنووو ت الملسوووا

 .مفلطحة مركزیة التونع 
 جات الیوا  بنولیة م ططوة طولیوا  غیور  وتكووه م ططوة غیور ارادیوة: لعنو ت القلبیوة

انوووا اقصوور مووه األلیووا  مووه العنوولة الویكلیووة ت نووع لسوویطرل الجووواز العصووبي الووجاتي 
 .یقتصر وجوداا بلى القلم دوه غیرم مه األبنا  

 

 

 



 

العنوو اوو ببوارل بوه مجموبوة بنو ت موع وجوود ىنووا  ى ورل موه االنسوجة  ل تركیب العضلة
 Epimysium والعنلة الویكلیة یغطیوا غ   ىو غمود موه نسوی  رابوط یودبى غو   العنولة

یتصول بأحود  Tendon یتكووه طرفوي كول موه العنولة الویكلیوة موه نسوی  لیفوي بلوى شوكل وتور
 .یتصوول بعنوولة ى وورل فووي بعوو  األحیوواه العاووام والغنوواری  المكونووة للویكوول العامووي ىو قوود

تقوع انوا (Fasciculi ىو Bundles Muscle تتكووه العنولة موه العدیود موه الحوزم العنولیة
االوبیووووووة الدمویووووووةم وتحوووووواط الحووووووزم العنوووووولیة ىد كوووووول حزمووووووة بغوووووو   النسووووووی  الوووووورابط یوووووودبى 

Perimysium  وتحتود كل حزمة بلى بدد كبیر مه األلیا  العنلیة Fiber Muscle (ي فو
اجم المرحلة یجم است دام المیكرسكوم النووئي للتعور  بلوى التراكیوم الدقیقوة للیفوة العنولیةم 

تقووع انووا االوبیووة  (Endomesium ویحوواط كوول لیوو  بنوولي بغوو   مووه نسووی  رابووط واووو
وبنوود  Myofibrilالشووعریةم فاللیفووة العنوولیة تتكوووه مووه وحوودات دائریووة تسوومى اللیفووات العنوولیة 

للمیكرسوووكوم األلكترونوووي ی حوووا اه اللیفوووات العنووولیة تتكووووه موووه  ویطوووات  زیوووادل قوووول التكبیووور
 وانواك نووبیه موه ال ویطوات تسومى النوو  االول بال ویطوات الرفیعوة myofilaments بنلیة

Filaments Thin الوجد یحتوود بالدرجوة الرئیسویة بلوى بوروتیه Actin   ویسومى النوو  ال واني
 الرئیسوویة بلووى بووروتیهالووجد یحتووود بالدرجووة  Filaments Thick بال ویطووات السوومیكة

Myosin. 

 

 

 



 

 المحاضرة الثانیة:

 بروتینات اللحم

 تشمل   ث مجامیع اي 

 33تشكل بروتینات السواركوب زما : protein Sarcoplasmic بروتینات الساركوب زما .1
 .%مه مجمو  بروتیه  6%مه مجمو  البروتینات و 

واوي ببوارل بوه بروتینوات نسوویجیة : protein Myofibril بروتینوات اللییفوات العنولیة .2
تركیبیووة تتكوووه مووه  ویطووات مسووفولة بووه الووتقل  واألنبسوواط بصووورل مباشوورل فووي ال لیووة 

 . %مه مجمو  بروتیه الجسم 5.9%مه مجمو  البروتینات و  55العنلیة تشكل 
ی سوووتیه وتتكووووه موووه الكووووالجیه واال stroma proteinبروتینوووات االنسوووجة الرابطوووة ل  .3

 والرتكیولیه .

 

 العامل

 تركیم العام

Epiphysis   احد طرفي العام 

Diaphysis م العام بقع بیه طرفي العام جس 

  Cartilage Articular الغنرو  الرىسي



  : Cartilage Epiphysis الغنرو  الصفیحي

  Priosteumقشرل العام  

 : Endosteum الغشا  الدا لي 

 Bone Com العام المنغوط 

 Cavity Medulla  تجویف النخاع

 

 میكانیكیة تقلص العضالت 

 : عملیة تقلص العضلة

فز بصووبي الووى سووطف اللیفووة العنوولیة اتقلوو  العنوولة بووه طریووق وصووول حووبملیووة بوودى ت
یود ل  مه الدماغ ىو الحبل العصوبي  وم ینتقول بوه طریوق األبصوام الوى غو   اللیفوة العنولیة

ویف ر بلى الشبكة الساركوب زمیة فتفدد الى تحورر ىیونوات  الساركوب زماالى دا ل ال لیة الى 
 .بملیة التقل  ونوایتوا  دور موم جدا  في بدىالتي لوا  الكالسیوم

 

 عملیة انبساط العضلة:

ویحدث األنبساط فقوط بنود بكوس العملیوات التوي تحفوز بلوى الحورل فوي دا ول ال لیوة الوى  
المون ف  ححالوة الراحوةم یتوأ ر  Ca +التقل  . یعوود تركیوز ایونوات 2األصلي  مستوام الطبیعي

فعوول الشووبكة السوواركوب زمیة وبنووداا یفقوود ىو یطلووق التروبووو نوویه الكالسوویوم الووجد ارتووبط معووه بنوود 



ویمنوع  Myosin و Actin تحفیز التقل  ویصبف قوادر بلوى منوع تكوویه الجسوور العرنویة بویه
 .Actomyosin  تكویه

 حاضرة الثالثة:الم

 عملیة تحویل العضلة الى لحم

طویلووه بنوود الووجبف تتوقوو  الوودورل الدمویووة والقلووم وترافقووه تغیوورات كبیوورل وتسووتمر معووه لفتوورل 
مه حیواه أل ور وبویه نوو  وى ور فووي قصویرل فوي اجم التغیرات ت تل  ة . واجم التغیرات فیزیاوی

سوابة  2سوابات كمعودل  4تسوتغرق فوي الودجاج بحودود  لحوم الدجاج واطول في لحووم ال نوازیر
 .سابة 36 – 24سابة وفي االبقار  14سابة وفي االغنام  12 -10ىما في ال نازیر 

بعد جلك تتوق  الدورل الدمویوة بعوداا یتوقو  التجویوز  یتم استنزافه للدم بند جبف الحیواه 
التغیورات فسوو  یتغیور النوغط باالوكسجیه ل  یا الجسم في اجم اللحاة تحصل مجموبوة موه 

االزموووزد دا وول و ووارج   یووا الجسووم ویصووبف غیوور متوووازه وبالتووالي تتوقوو  قابلیووة الجسووم بلووى 
الدفا  ند المیكروبات  م تبودى مرحلوة الفسواد المیكروبوي والتلووث وفسواد اللحوم وتنعودم األنزیموات 

 ر تحلوول الطاقووة ال اوووائيالاوورو  ال اوائیووة اد مسووا المجوووزل للفیتامینووات ومانعووات االكسوودل
glycolysis Anaerobic   یرافقوووه توقووو  الجوووواز التنفسوووي معنوووام بووودم تووووفر الك یكووووجیه

 فیتم قطع دورل كربس وانتواج حوام  ال كتیوك مموا یسوبم ان فوا  ال CO2بالعنلة والیتكوه
pH مع ان فا  درجة حرارل الجسم مجمل اجم التغیرات اي في مرحلة mortis Rigor-pre 

ویصوبف اللحوم  Actomyosine یتكووه بوروتیه mortis Rigor بعوداا تبودى مرحلوة  انیوة اوي
تنشط االنزیمات المحللة للبروتیه مع حودوث تغیورات فوي تركیوم  pH متقل  وقیمة ان فا  ال

 ووم تبوودى  Mortis Rigor البووروتیه ، ان فووا  الحوورارل ، تصوولم الووداوه وتسوومى اووجم المرحلووة
وث نمووو بكتیوورد وتحلوول البروتینووات وتغیوور فووي طبیعتوووا ممووا یسووبم تغیوور اال یوورل حوود 3المرحلووة 



لوووه اللحووم وننوووح السوووائل وىنتوواج مركبووات النكوووة والطعووم وحوودوث تأكسوود وتووزنخ الووداوه نتیجووة 
 . post mortis rigor لتصلم الداوه اجم المرحلة تدبى

 المحاضرة الثالثة:

اللحوم بعود الوجبف بفتورل معینوة نتیجوة  اوو ببوارل بوه تیوبس :mortis Rigor التیبس الرموي
 Actomyosin وتكوویه بوروتیه معقود دائموي Myosin موع  ویطوات Actin  لتدا ل  ویطوات

یرافووق العملیووة تووداور تحووول العنوولة الووى لحووم. فووي طووراول اللحووم واووجم العملیووة او الحالووة ناتجووة 
 . بسبم تغیرات فیزیائیة وبایوكیمیائیة

  العوامل المؤثرة علیها ومن

  1تركیز الك یكوجیه حالة الحیواه قبل جبف الحیواه ل % . 
 نوع الحیوان 
  الموقع التشریحي للعضلة 
  درجة الحرارة 
 ایونات الكالسیوم 

 

 االنزیمات المحللة لبروتینات اللحم:

  انزیمات الكا بسیناتCatheptic enzyme 
 Calcium activated factor 

 

 



 

 

 المحاضرة الرابعة

 قصر التبرید

بنود تعور  اللحوم الوى درجوة حورارل التبریود  Rigor – pre اوي بملیوة تصولم اللحوم واوو بحالوة
 .M.R ْم وینت  به جلك تداور سریع في طراول اللحم واسورا  فوي بملیوة حودوث3-1التي اي 

متووفر ولوم  ATP مرتفوع و pH ال یوزال rigor – Pre میكانیكیوة حودو وا ل فوي بعو  الحواالت
السوویوم متوووفر وحوورارل التبریوود تعطووي حووافز فیزیوواود حالتبریوود بنوودما یقشووعر جلوود ینفووج بعوود وایوووه الك

االنسووواه بنووودما یتعووور  للبووورودلم كووول اوووجم الحووواالت ىو العوامووول توووفدد الوووى تووودا ل االكتووویه موووع 
واوجا بودورم یوفدد الوى تصولم اللحوم وتوداور طراوتوه  M.R الموایو سویه واوجا یسور  موه حودوث

للحم المجبوح المبرد ، اج یعتبور التبریود حوافز كعامول منوا  لتسوریع واجم الحالة تحدث مباشرل با
 .تقل  اللحم

 

 تصلب االذابة 

تحوودث مجموبووة مووه التفوواب ت ىو التغیوورات فووي المرحلووة مووا قبوول توودا ل االكتوویه مووع المایوسوویه 
مرتفوع وطاقوة  pH وال یوزال ال M.R مو    تجمیود اللحوم بودل التبریود وانوا سوو  ال یحودث حالوة

واووي تحووول الفعالیووات  Inactivation وفرل وایوووه الكالسوویوم متوووفر لكنووه یكوووه بحالووة  املووةمتوو
البایوكیمیائیوة ویحودث تنشویط الفعالیووة البایوكیمیائیوة ا نوا  جوبواه اللحووم واوجا التنشویط بعود الووجوباه 



 80تبدى االنزیمات بقول منابفة وتساام في تداور اللحووم وصو بة اللحوم ویسوبم قصور مقودارم 
 .%مه الطول االصلي للعنلة الطلیقة مصحوبا  ب روج كمیات كبیرل مه بصیر اللحم

 

 الطراول

صوووفة الطوووراول اوووي احووودل الركوووائز الرئیسووویة التوووي تسوووتند بلیووووا نوبیوووة اللحووووم والتوووي تف وووج بناووور 
واسووعة مووه قبوول كافووة  االبتبووار مووه قبوول المسووتولك بنوود ا تیووارم للحوووم المشووترال وانالووك ااتامووات

 . الفئات الم تلفة بوجم الصفة مه   ل االاتمام بأنماط االستو ك والتصنیع واالنتاج

 

 العوامل المؤثرة على طراوة اللحم 

  هنالك نوعین من العوامل

 عوامل ما قبل الذبح

فالحیوانووات نووو  الحیووواه والسوو لة ل یعتبوور نووو  الحیووواه انعكوواس دقیقووا  الووى نسووجة اللحووم  .1
الكبیووورل والجووواموس تمتووواز لحومووووا بنسوووجة  شووونة لوووجلك تكووووه طراوتووووا واطئوووة أله بازدیووواد 
الحجم تزداد الص بة وكمیة االنسجة الرابطة وتقل الطراول بزیوادل حجوم الودواجه. الحیوواه 

 .بلى العكس ی حاجلك في لحوم الحیوانات صغیرل الحجم كاألغنام واینا  
 stroma یتقودم العموور تووزداد نسوبة الكوووالجیه الووجد اووو جوز  مووه بمور الحیووواه ل كلمووا .2

protein  وبجلك یف ر بلى الطراول فیقللوا واجا یعتبر المحدد األساسي لطراول اللحوم التوي
 . یتم مه   لوا تقییم اللحم



الموقوووع التشوووریحي ونوووو  العنووولة حتركیوووم العنووولةم اه  صوووائ  اجوووزا  الجبیحوووة لیسوووت  .3
ا الووووى منوووواطق للقطووووع الممتووووازل والمتوسووووطة والردیئووووة واینووووا  الجووووز  واحوووودل فوووویمكه تقسوووویمو

السفلي مه جسم الحیوواه ك یور الحركوة ویتحمول  قو   كبیورا  مقارنوة موع الجوز  العلوود لوجلك 
فووأه االول یمتوواز بوجووود نسووبة كبیوورل مووه االنسووجة الرابطووة وكبوور قطوور فووي الجووز  العلووود. 

 ت فتكوه اقل طراول مقارنة مع العن تاللی  العنلي مما یف ر في طراول العن 
التغجیوووةل توووفدد تغجیوووة الحیوانوووات بلوووى االبووو   المركوووزل الوووى زیوووادل معووودل النموووو وكوووجلك  .4

ترسوویم الووداه دا وول العنوو ت ونسووبتوا ألنوووا تعطووي الحیوانووات طاقووة بالیووة مقارنووة مووع 
، مقارنوة تغجیة الحیوانات بلى االب   ال شنة اال رل الوجد یونعكس بلوى نسوجة اللحوم 

مووع التغجیووة بلووى االبوو   ال شوونة. فالتغجیووة المركووزل تعطووي نسووجة نابمووة للحووم وتحسوویه 
  .درجة الطراول بصورل غیر مباشرل 

االدارل ل تلعووووم االدارل دورا  مومووووا  فووووي تحدیوووود كمیووووة اللحووووم الووووى كمیووووة الووووداه فووووي جبیحووووة  .5
لووجبف وبالتووالي تقلوول مووه الحیووواه قبوول بملیووة جبحووه كمووا تلعووم دورا  مومووا  فووي ربایتووه قبوول ا

 .ال سائر الكمیة والنوبیة الناجمة جرا  تعر  الحیواه المعد للجبف الى الجود والتعم
بصوورل باموة تكووه اللحووم المستحصولة موه حیوانوات نانوجة اقول  : Maturity الننو  .6

 طراول مه اللحوم المستحصلة مه حیوانات غیر نانوجة واوجا بسوبم التغیورات مموا یوفدد
الووى ان فووا  جوبوواه الكوووالجیه وزیووادل مقاومتووه لفعوول التجزئووة والمنوو . فووي بنووا  الیووا  

 االنسجة الرابطة وزیادل الروابط المستعرنة دا ل الیا  الكوالجیه

 

  عوامل ما بعد الذبح 



 pre M.R – یسوتوجم االطو   بلوى الحالوة الفیزاویوة والكیمیاویوة للعنولة واوي فوي حالوة 
اد بنوود حوودوث التیووبس الرمووي فیووه والتووي تووم شوورحوا سووابقا  ، لوووجم  M.R وكووجلك فووي حووال

الحاالت تأ یر موم جدا  بلى صفات و صائ  اللحم الجید اما بالنسبة الى حالة اللحم واوو 
فیكووه اللحوم فیووا فوي بوادر االمور صولم  M.R والتوي تبودى موه انتووا  M.R – post فوي

ننواج او تعتیوق اللحوم والتوي بموجبووا یوتم تنشویط بسبم تأ یر التیبس الرمي  م تبدى بملیوة اال
 وووم تبووودى اوووجم  pH االنزیموووات المحللوووة للبروتینوووات دا ووول النسوووی  العنووولي ا ووور ان فوووا 

%موه معودل الصو بة فوي  80االنزیمات بمواجمة بروتینات اللیفات بصورل تدریجیة. اد اه 
 .اللحم قد ا تفى

 

 المحاضرة الخامسة:

 قابلیة االحتفا  بالما 

تعووور  بأنووووا قابلیوووة اللحوووم بلوووى االحتفووواا بالموووا  الموجوووود بوووه ا نوووا  تعرنوووولقول  ارجیوووة م ووول 
التقطیع والتس یه والفرم ىو النغط ویحدث بع  الفقداه في رطوبة اللحم حتى بند اجرا  اوجم 
المعام ت بصورل اادئة جودا  أله جوز  موه الموا  یوجود بصوورل طلیقوة حتعتمود ال ووا  الفیزیائیوة 

وتكموه ). WHC للحم م ل اللوه ، القوام ، العصیریة والص بة في اللحم تعتمود جزئیوا  بلوىفي ا
  :في ناحیتیه WHC اامیة

  اامیة نوبیة ل كلما تزداد قابلیة حمل الما  فوي اللحوم نوبیتوه ترتفوع وتتحسوه بلوى اسواس
 .ىه الما  الموجود یساام في تحسیه اجم الصفات النوبیة



  ل یتم التعبیر بنوا انه كلما توزداد نسوبة الرطوبوة فوي اللحوم موه  و ل االامیة االقتصادیة
یوزداد وزه النمووجج النووائي وبالتوالي نسوبة االربواح توزداد أله قابلیوة  WHC زیوادل صوفة

حموول المووا  فووي األنسووجة العنوولیة كبیوور. لصوواحم المعموول ألنووه سووو  یقلوول مووه مقوودار 
 الرطوبة المفقودل وبالتالي فقداه بالوزه یقل

 

 لالما  في اللحم یصن  الى   ث انوا  

   المرتبط الما 
   المتحرك  الما 
  الما  الطلیق 

 العوامل المؤثرة على قابلیة حمل الماء

 حالة اللحمل قابلیة حمل الما  بنود مرحلوة meat rigor-pre   تكووه مرتفعوة  وم تون ف
  M Rigor. وتصل اوطأ درجة بند

 األس الویدروجیني pH: إه تكوه حام  ال كتیك وما یتبعه مه ان فا  فوي pH  فوي
فتوورل بعوود الووجبف اووو المسووفول بووه نقصوواه بوودد المجووامیع الفعالووة فووي البووروتیه وال زمووة 

الووى  pH لووربط المووا  واه سووبم النقصوواه فووي بوودد المجووامیع المتفابلووة اووو وصووول ال
دروجیني الووجد یكوووه لبروتینووات العنوولة ىد وصووول األس الویوو نقطووة التعووادل الكوربووائي

فیووه بوودد المجووامیع جات شووحنة الموجبووة تسوواود بوودد المجووامیع جات الشووحنة السووالبة اووجم 
المجامیع تتجاجم مع بعنوا وال یبقى شحنات فائنة ترتبط موع الموا . یعود توأ یر االس 

 = IP الویدروجیني موم جدا  بلى قابلیة حمل الموا  فوي اللحوم وانوا یجوم التعور  بلوى
 . التعادل الكوربائيواي نقطة 



   العمر ل كلما یتقدم الحیواه بالعمر تقل قابلیوة اللحوم بلوى حمول الموا  وجلوك اله االلیوا
تقوول كووجلك تووزداد نسوبه الووداه ونقوول نسووبة المووا   H2O سوو  تووزداد وبالتووالي فووأه نسوبة

 واووجا صووحیف فووي االغنووام غیوور الم صوویة. الحووال ینطبووق بلووى االغنووام الم صوویة تكوووه
WHC  ة أله الداه نسبته بالیة والعكسقلیل . 

  التجمیدل في حالة التجمید اج لم یوتم انتقوال الحورارل بشوكل تودریجي فوأه جلوك سوو  یوفدد
 WHC اللحوم دا ول ال لیوة وبالتوالي تكووه بلوورات  لجیوة وبنود االجابوة ی حوا ان فوا 

كبیوورل للحووم. الووى انكمووام اللحووم ممووا یووفدد الووى تكسوور االلیووا  العنوولیة و ووروج كمیووات 
 . مه بصیریة

  التوووأ یر المیكووووانیكيل اللحوووم یتووووأ ر بالعملیوووات المیكانیكیووووة حیوووث یووووفدد جلوووك الووووى تكسوووویر
في كل مورل اك ور موه السوابقة. العنولیة  WHC االلیا   م   ث مرات ت حا ان فا 

 . وبالتالي ت رج العصیریة الى ال ارج یعني لو تم  رم قطعة مه اللحم مرل  م مرتیه
 مه یوجد نوباه PO4 قابدیوة وحامنویة فالقابدیوة تعمول بلوى زیوادل ال pH وWHC 

وبالتوووالي توووفدد الوووى زیوووادل المنتووووج النووووائي بنووود الطوووبخ واوووجا بامووول مووووم موووه النووواحیتیه 
والحامنویة  loss Cooking النوبیة واالقتصادیة ألنوا تقلل مه نسبة الفقد ا نا  الطبخ

 WHC بامل مف ر موم جدا  في فعالیة PO4 لجا فأه WHC تعمل بلى االق ل مه

 

 المحاضرة السادسة

Dark Firm Dry  حDFD  م  ل 



 لوووه اللحووم یكوووه احموور داكووه وسووطف اللحووم جووا  و 2.6مرتفووع اك وور مووه  pH تحوودث بنوود
WHC بالیة أله pH بوالي تحودث فوي حالوة M.R Alkalin  واوي اواارل غیور مرغوبوة تحودث

 .صلبة وجافة في األبقار یكوه فیوا اللحم جو نسجة

 

 

Pale Soft Exudate حPSE  م ل 

  pH أله من فاوة WHC وشواحم لووه اللحوم یكووه  5.5مرتفوع اك ور موه  pH تحودث بنود
یكووه فیووا  ال نوازیرواي ااارل غیر مرغوبة تحودث فوي ا M.R Acid تحدث في حالة من ف 

 .اشة اللحم جو نسجة 

 

 التقنیات التي تحسن طراوة اللحم

باألننوواج ل اووو اسوولوم متبووع نوومه نوووابط وشووروط  ابتووة لتحسوویه نوبیووة اللحوووم التعتیووق  .1
المسوووتولكة ودرجوووة طراوتووووا یسوووت دم فوووي العدیووود موووه بلوووداه العوووالم المتقووودم و اصوووة جبوووائف 

ْم م وبرطوبوة  3-2االبقار. تعتمد اجم التقنیة بلى  وزه اللحووم بالتبریود بلوى درجوة حورارل ح
 85اوائیوووة متحركوووة دا ووول الغرفوووة كووواه اجا اقووول موووه %بلوووى اه تكووووه انووواك تیوووارات  85

%اللحووم یفتقوود مووه وزنووه یحوودث تب وور ، لوووه اللحووم یصووبف غووامق والسووطف ال ووارجي یصووبف 
 85اك ر  شونة لجلك یوتم وزه الجبیحوة قبول ونوعوا فوي ال  جوة ، اموا اجا كانوت اك ور موه 

بم نموووو األحیوووا  %یحووودث تك یووو  الموووا  بلوووى اللحوووم واوووجم العملیوووة غیووور مرغوبوووة ألنووووا تسووو



المجوریووة بلووى السووطف ال ووارجي للجبیحووة وحصووول تلوو  وفسوواد فووي اللحووم حفووي األبقووار یووتم 
 یوم م 3-2یومم ح االغنام  9-7 زه 

 

یتم ونع اللحم او  زه الجبائف بلى درجوة حورارل  :HTC االنناج بلى درجة حرارل بالیة .2
سوابة واوجا لوه  24ْم لمودل  28سوابة ىو  48ْم لمودل 16بالیة لمدل معینوة  وم تبریوداا بلوى 

وتحسوه الطوراول  R.C حیوث بنود فوائودم ل الوت ل  موه pH ب قوة موع درجوة الحورارل و ال
  مه باملیه یشواركاه فوي حودوث اوجم العملیوة مه   ل نشاط االنزیمات المحللة. ت لصنا

R.T  و S.C .ارتفا  حرارل الجبیحة فوأه pH یون ف  بسوربة كموا ىه التبریود غیور موجوود 
 V.Uوفي اجم الحالة مناراا ل وجود نمو میكروبي بلى سطف الجبائف ال ارجي تعال  م

 .االشعة فوق البنفسجیة وكجلك یحدث فقداه في الرطوبة
 

 المحاضرة السابعة

واوي الطریقوة االك ور اسوت داما  فوي حفوا اللحووم اج ىه درجوة الحورارل  : Refrigeration التبریود
بووات والتعووام ت األنزیمیووة والكیمیائیووة التووي تسووبم الفسوواد والتلوو  واه الواطئووة تعرقوول نمووو المیكرو 

سووربة اووجم التغیوورات لجمیووع التفوواب ت. تتناسووم مووع درجووة حوورارل اللحووم اال ىه اووجم الع قووة غیوور 
 طیووة مباشوورل واووي لیسووت نفسوووا بالنسووبة تبریوود الووجبائف ل تبوورد جبووائف حیوانووات الحووم ابتیادیووا  بعوود 

التبرید السریع او نرورد لمنع التلو  حوول العقود اللمفاویوة فوي بموق الجبیحوة الجبف مباشرل واه 
ح یشار احیانا  الى اوجم الاواارل بفسواد العاوم او تحمو  العاومم تسولخ الوجبائف  وم تلو  بالقموام 

ْم وبمووا اه  4-الووى  2 -قبوول التبریوود حتبوورد الووجبائف فووي غرفووة التبریوود بلووى درجووات حوورارل تتووراوح 
نة سووو  ترفووع دجووة حوورارل ال  جووة فووأه غرفووة التبریوود یجووم اه ال تكوووه مزدحمووة الووجبائف السووا 



ْم فووي جمیووع االوقوواتم تعتموود سووربة التبریوود  3بالووجبائف واه غرفووة التبریوود یجووم اه تبقووى اقوول مووه 
 بلى

 

لبور  التجمیود منوج زموه بعیود بلوى انوه طریقوة ممتوازل لحفوا اللحووم حیوث  :Freezing التجمیود
 تكوه

- 2التغیرات غیر المرغوبة في نوبیة اللحوم تكووه اقول مموا اوو الحوال فوي بقیوة الطورق - 1 : 
معام القیمة الغجائیة للحم تبقوى كموا اوي ا نوا  التجمیود بأسوت نا  الفقود ا نوا  الوجوباه الوجد یحودث 
فووووي بعوووو  العناصوووور الجائبووووة بالمووووا  وتشوووومل االموووو ح واالحمووووا  االمینیووووة وبعوووو  البروتینووووات 

والفیتامینات الجائبة بالما  ال وا  النوبیة للحم المجمد تبقى او تقوارم كموا فوي حالوة  والببتیدات
موودل ال ووزه ل بالتبریوود قبوول - 1 :العواموول التووي تووف ر بلووى نوبیووة اللحووم المجموود .اللحووم الطووازج

- 4مودل ال وزه بالتجمیود واورو  ال وزه - 3 (نوو  التجمیود ح البطوي  او السوریع- 2التجمیود 
مووه التغیوورات التووي تحصوول ا نووا   .رل و الرطوبووة النسووبیة ومووواد التغلیوو  المسووتعملةدرجووة الحوورا

ال ووزه بالتجمیوود اووي حوودوث التووزنخ وتغیوور اللوووه الووجد یحوودث بسووبم الجفووا  السووطحي وكووجلك 
اللحووم الحوواود بلووى  قوول میكروبووي )بسووبم فعالیووة االحیووا  المجوریووة . وفعالیووة االنزیمووات المحللووة 

م یبور د اللحوم جیودا  فوأه التجمیود البطوي  یسومف الصوفات النوبیوة للحوم. بمقودار مرتفع نسبیا  اجا ل
 . لیس بالقلیل مه النمو المیكروبي قبل ىه تن ف  النقطة المطلوبة مما یف ر بلى

سوربة التجمیوود ل االنسووجة اللحمیووة التووي تحتووود نسووبة بالیووة مووه الووداه تجموود اسوور  مووه االنسووجة 
مه الداه، سربة التجمید توف ر بلوى ال ووا  الفیزیائیوة والكیمیائیوة التي تحتود بلى نسبة قلیلة 

للحووم وتصوون  اووجم السوور  الووى سووریعة وبطیئووة وتتووأ ر سووربة التجمیوود نسووبة اللحووم الووى الشووحم فووي 
المنتوج اللحمي. وبما ىه السعة الحراریة لألنسجة التي تحتوود بلوى الوداه تكووه اقول موه السوعة 



ل الصة و لحدوث التجمیود السوریع یجوم انتقوال الحورارل سوریعا  وتكووه الحراریة لألنسجة اللحمیة ا
ْم ىو اوووووا  سووووریع الحركووووة ىو تموووواس مباشوووور مووووع محوووویط  40 -امووووا باسووووتعمال حوووورارل من فنووووة 

   التجمید

الغمس مباشرم ، استعامل الرم ىو الرجاجم ح الوووا  اوو محویط ردر التوصویل للحورارل نسوبیا  لووجا 
ْم  196-بووه بطووي . اسوور  طوورق التجمیوود اووو الغووازات المك فووة م وول النتووروجیه السووائل  التجمیوود

التوأ یرات الفیزیائیوة  ).Cryogenic) ْم اوجم الطورق تودبى بوالطرق الصوقیعیة 98-وال ل  الجا  
والكیمیائیة غیر المرغوبوة التوي تحودث فوي اللحوم ى نوا  طورق التجمیود تكووه مرتبطوة موع واحودل ىو 

طبیعووة و موقووع البلووورات ال لجیووة التووي تتكوووه بوویه االنسووجة - 1 : عواموول التالیووةاك وور مووه ال
- 3التلو  المیكوانیكي الوجد یحصول فوي البنوا  ال لوود بسوبم زیوادل حجوم البلوورل - 2العنولیة 

التلوو  الكیمیووائي الووجد یسووببه زیووادل تركیووز الموواود كوواالم ح والسووكریات حوجووود اووجم المووواد غیوور 
ْم بودال  موه مقودار التلو   3-2االنجماد واو سبم تجمید اللحم بلى درجوة  الطیارل ی ف  درجة

 .الجد یرتبط مع اجم العوامل یتأ ر بسربة التجمید

 

 المحاضرة الثامنة

تحوودث حالووة اغمقوواق العاووم بنوود تجمیوود  :Darkening Bone اوواارل اغمقوواق لوووه العاووم
العموور و اصووة الوودجاج ال ووا  للشووود ونووادرا  مووا تحوودث فووي الوودجاج  وتووجویم الوودجاج الصووغیر

الكبیوور العموور. فتكوووه المنوواطق الم صووقة للعاووام جات ماووور دمووود قبوول الطووبخ ویتحووول اللوووه 
االحمر الى لوه اسود ، اه سبم تكوه اللوه االحمر او ننووح الویموغلووبیه موه ن وا  العاوم 

وا نوووا  الطوووبخ السووواق ومفصووول الركبوووة ومفصووول الجنووواح  المسوووامیة نسوووبیا  للووودجاج الصوووغیر العمووور
واحیانووا  تاووور فووي الصوودر والاووور. یتأكسوود الویموغلوووبیه ویتحووول میتووامیوغلوبیه وبسووبم اللوووه 



- 1 : الوداكه حتغییور اللووه حوول باوام العوامول التوي توف ر بلوى نوبیوة المجمود حسوم اامیتووا
المعوام ت والتوداول - 4ربة التجمیود سو- 3اورو  التوجویم - 2اورو  ال وزه ا نوا  التجمیود 

اوي طریقوة حفووا لقتول االحیووا   3 -الحورارد التصوونیع Thermal processing:قبول التجمیود 
 .المجوریة السامة والمسببة للتل  وابطال بمل االنزیمات الدا لیة التي قد تسبم تغیرات الفساد

ل جووز  مووه االحیووا  المجوریووة ْم م لمعاووم انوووا  اللحوووم یعموول بلووى قتوو 75-58الطووبخ المتوسووط ح
والتوي  Pasteurization ولویس جمیعووا وانوعا  الوبع  او ور وتسومى اوجم العملیوة بالبسوترل

ْم تعتبوور حوورارل  100اك وور مووه  .تعموول بلووى اطالووة بموور المنتوووج بلووى الوور  لكووه تحووت التبریوود
الغرفوة لسونة ىو شدیدل فوي تحنویر المنتجوات المعقموة تجاریوا  التوي تكووه  ابتوة بلوى درجوة حورارل 

واوجم ىموا تقتول االحیوا  المجوریوة غیور المرغوبوة ىو تسوبم  Sterilization ىك ور وتسومى التعقویم
یووتم انتقووال الحوورارل ا نووا  التصوونیع الحوورارد بواسووطة التوصوویل ىو الحموول ىو   .تلوو    یااووا

 .االشعا 

اللحوووم  Contamination and Deterioration of meatالتلوووث و الفسوواد فووي اللحوووم 
ومنتجاتوووا اووي مووواد قابلووة للتلوو  بسوووولة لووجلك یجووم العنایووة التامووة ا نووا  جمیووع العملیووات التووي 
ت وو  توووداول اللحووووم یبووودى الفسووواد بعووود االسوووتنزا  مباشووورل كنتیجوووة للعملیوووات البكتیریوووة والكمیاویوووة 

 .و ك البشردوالفیزیاویة . واجا لم توق  اجم العملیات فأه اللحم سو  یصبف غیر م ئم لألست
:Sources of contamination of meat  اللحووم تلووث مصوادر موه المصوادر الرئیسویة

للتلوث او الجلد والشعر والتربة ومحتویوات الكورم واالمعوا  والموا  والوووا  واالدوات المسوت دمة 
، كمووا یعوود الحیووواه بحوود جاتووه مصوودرا  مووه مصووادر تلوووث الجبیحووة و اصووة  وو ل موسووم الشووتا  

نا  تواجدم في الحنائر وقد وجد اه كمیوة البوراز والقواجورات التوي تعلوق بجسوم الحیوواه تتوراوح وا 
كغم ، لجا یجم االاتمام بناافة الحیواه قبل الجبف ویمكه تل وی  المصوادر  6.15 – 9.0مه 

تووف ر حالووة الحیووواه قبوول الووجبف تووأ یرا  - 1 : الم تلفووة للتلوووث المیكروبووي فووي المجووازر بمووا یلووي



تد ل البكتریوا بالتیوار الودمود ا نوا  جبوف - 2اشرا  بلى جودل الجبیحة ومدل تلو وا ، فیمكه اه مب
الحیواه وتتوز  في العن ت والرئتیه. قبول الوجبف او بودم ابطوا م الموا  او اصوابته بواالمرا . 

- 3ت تورق البكتریوا الجودار المعوود وتصول الوى تیوار الودم نتیجوة اجوواد الحیوواه او بودم اراحتوه 
تلعووم القنووال الونوومیة تحووت الاوورو  العادیووة دورا  رئیسوویا  فووي تلوووث الووجبائف ، حیووث تقوودر كمیووة 

 × 10غرام بلى بودد ملیوار ونصو   28كیلو غرام ویحتود كل  40الروث في األبقار بمقدار 
 (2.1 × 10، كما یحتود الغرام الواحد مه روث األغنام بلى بدد مه  ( 9البكتریا مه  (1.5
الجلدل ویعد مه مصادر تلوث اللحوم ، ویعتمد نوو  البكتریوا بلوى - 4 ). 7ل الفطریات الى یص

غورام موه التربوة الملو وة  8.2الجلد بلى تلك الموجودل بالتربة او المرابي ، ویكفي اه نعر  اه 
 5 . 2لكل م  6.25سم  10×  2تقوم بتلویث سطف جبیحة األبقار بواقع ح 5بالروث یمكه اه 

 واألرنیاتالجدراه -


