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 تصنيع لحوم /الجزء العممي                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفحوصات أخذ العينات واجراء بعض 

 Sampllingأخذ العينات 

 تحتوي المحوم بصورة أساسية عمى 

 العضالت -1

 األنسجة الدىنية -2

 األنسجة الرابطة -3

جيدا كما يمكن أن ولغرض الحصول عمى عينة ممثمة تثرم المحوم بواسطة مثرمة المحم وتمزج 

غم لمتحاليل اذا كانت  2وزنيا عن  تعاد ىذه العممية مرة أخرى ويجب أن تكون العينة اليقل

ممثمة لمنموذج المثروم والممزوج ويجب ان يتم أخذ العينات بسرعة لتجنب فقدان الرطوبة 

والتغيرات الكيميائية األخرى التي يمكن أن تحدث . وبصورة عامة يجب ان تكون درجة حرارة 

ني محكمة الغمق لمنع جفاف مئوي أو أقل وبعد أخذ العينات توضع في أوا 7العينة عند أخذىا 

. لتييئة الجراء التحاليل المختمفةمئوي لحين ا 4العينات ثم وضعيا في غرف مبردة بدرجة حرارة 

اجراء التحاليل المختمفة عمييا اذ يجب ان تجمد فاذا كان البد نقل العينة الى مسافات بعيدة قبل 

 .العينات وتنقل مع الثمج او بحالة مجمدة 

 

 

 األولىلمحاضرة ا م.م عمار عادل 
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 تحميل المكونات الرئيسية 

تحتوي المحوم واألسماك عمى الماء والبروتين والمركبات النتروجينية األخرى ومواد دىنية وأمالح 

العضوية وكاربوىيدرات وأكثر المركبات التي تجرى ليا التحميل ىي الرطوبة والبروتين الخام 

حيوان الى أخر باختالف العمر  والدىن والرماد وىذه تسمى الرئيسية وتختمف ىذه المكونات من

 أي من جزء ألخر .والجنس والتغذية وغيرىا وقد تختمف في الحيوان الواحد 

 

 تقدير الرطوبة 

يعتبر الماء التركيب األساسي لمنسيج الحي ووسط لنقل المركبات واليرمونات والمذيب الحيوي 

 درجة حرارة جسم الحيوان .العام الذي يحقق سير العمميات االيضية في الخاليا وتنظيم 

بالحيوان فمثال  المحيطةوتعتمد كمية الماء عمى عوامل عديدة منيا العمر والنوع ودرجة الحرارة 

     %ولمحيوان البالغ 72-66% وبعد ثالثة أشير 75محتوى الماء في العجل بعد الوالدة 

44-64. % 

دة يتم التقدير بواسطة التجفيف عمى المحم وعاىو عامل ميم في تحديد نوعية ان تقدير الرطوبة 

في التجفيف يفضل ان يكون حجم العينة صغير  اإلسراعدرجة حرارة معينة ولفترة معينة ولغرض 

 24ليذا الغرض وتبقى المادة لمدة  Ovenمع زيادة في المساحة السطحية ليا ويستخدم الفرن 

 ساعة أو لحين ثبات الوزن .

 المواد المطموبة 

 فرن ، محرار ، ميزان حساس ، مجفف ، جفنة خزفية ، نماذج من المحم 
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 -طريقة العمل :

 غم من المحم ويوضع في جفنة خزفية موزنة مسبقا  5نوزن  – 1

 مئوي  145 -144عمى درجة حرارة   Ovenندخل الجفنة في الفرن  -2

 دقيقة ثم توزن  34 -24الجفنة وتوضع في المجفف لمدة  بإخراجبعد ثبات الوزن نقوم -3

 تجرى الحسابات التالية 

 

 

 وزنها بعد التجفيف  –قبل التجفيف  الجفنة مع النموذج وزن                      

  011×  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ـــ % الرطوبةنسبة 

 وزن العينة                                              

 

 تقدير الرماد :

لمادة الالعضوية المتبقية بعد التخمص من المواد العضوية بالحرق عمى درجة حرارة الرماد ىو ا

 ساعة او لحين ثبوت الوزن . 18-16ويفضل اجراء التجفيف قبل الترميد ولمدة  644 -544

  -المواد المطموبة :

 فرن الترميد ، جفنة خزفية ، ميزان حساس ، مجفف
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 طريقة العمل 

دقيقة  34-24لمدة دي ثم تبرد في المجفف اوتجفف في الفرن العتغسل الجفنة جيدًا  -1

 دقائق . 14وتوزن وتوضع في فرن الترميد لمدة 

 غم وتوضع مع الجفنة في فرن الترميد . 5-2وزن عينة من المحم   -2

 تبرد الجفنة بعد الحرق وتوضع في المجفف ثم توزن . -3

 نجري الحسابات . -4

 وزن الرماد
 011×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= ــــــــــــ % الرماد نسبة

 وزن العينة قبل الترميد

 
 المصادر 

 لممكتبات العامة االدارة. الفاتح جامعة منشورات. المحوم تقنية(.2445.) ،يوسف الشريك *

 . العظمى الجماىيرية – طرابمس. والمطبوعات
 ، الموصل جامعة المحوم. تكنولوجيا في المختبرية التجارب (.2444*االسود ،ماجد بشير.)

 .الثانية الطبعة
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 مي ـع لحوم /الجزء العمــتصني                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Meat qualityجودة المحوم  .

التي يمكن من خالليا تحديد جودة المحوم الفحوصات لتحديد جودة المحوم يمكن أجراء بعض 

 -:وصالحيتيا لألستيالك

 -ىنالك طرق عديدة منيا:

 طرق حسية. .1

 طرق ميكانيكية. .2

 طرق كيمياوية. .3

 طرق مايكروبايولوجية. .4

 قديمة او تالفةمن خالليا نستطيع تحديد في ما اذا كانت المحوم طازجة او 

 -:الفحوصات الحسية .1

مثل لون  ةيا من خالل بعض الفحوصات الطبيعييمكن التعرف عمى مدى طزاجة المحوم وجودت

المحم حيث يحتاج المحم الى خبرة جيدة لتقدير لون االنسجة العضمية حيث ان لون االنسجة 

العضمية يكون مختمف في االجزاء المختمفة في الحيوان مثال في العضالت الكثيرة الحركة اكثر 

م الى ختالف عمر الحيوان . يرجع لون المحاتمف المون بمن العضالت القميمة الحركة وكذلك يخ

 الثانيةلمحاضرة ا م.م عمار عادل 
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صبغة المايوكموبين مع وجود كمية قميمة من الييموكموبين ويتباين لون المحم من الوردي الشاحب 

 الى االحمر القيوائي الداكن . معتمدة عمى تركيز المايوكموبين وحالتو الكيميائية .

من الفحوصات االخرى ىو فحص الرائحة ويتم ذلك بوضع قطعة من المحم في ماء ويترك يغمي 

ذا كان ىناك ايق قطع قطعة المحم بسكين ساخنة فىا سوف تظير رائحة المحم او عن طر بعد

 تمف بالمحم تظير رائحة غير طبيعية وغير مقبولة .

 -: الفحوصات الميكانيكة .2

ومن ىذه الفحوصات فحص ليونة المحم حيث ان ىناك طرق حسية لتقدير قطعة المحم . مثل 

ختمفة من قبل اشخاص لدييم خبرة في ىذا المجال او مضغ المحم المسموق لفترات زمنية م

وىذا الجياز يعتمد عمى تقدير القوة الالزمة   warnerاستخدام جياز خاص لقياس ليونة المحم 

 لزيادة قطر قطعة المحم بمقدار معين وكمما زادت القوة الالزمة دل ذلك عمى قمة ليونة المحم.

 -:الفحوصات الكيميائية .3

كيميائية يمكن من خالليا معرفة فيما اذا كانت المحوم طازجة او صالحة  ىناك عدة فحوصات

 -لالستيالك البشري اوال . ومن ىذه الفحوصات ىي :

 Nesler Reagentأ.تفاعل االمونيا مع محمول نسمر 

 -يوجد محمول نسمر اما بشكل محمول جاىز او يحضر في المختبر كما يأتي:

مل ماء مقطر ساخن يضاف لو  14ويذاب في   KI غم من يوديد البوتاسيوم 14نأخذ  .1

محمول ساخن مشبع من كموريد الزئبق حتى ظيور الراسب االحمر الذي ىو يوديد 

 الزئبق وىذا ال يختفي عند الرج.
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والذي يكون   KOHغم ىيدروكسيد البوتاسيوم  34يتم الترشيح ونضيف الى الراشح  .2

ل كموريد الزئبق الساخن والمشبع مل من محمو  5-1مل ماء مقطر ومن  84مذاب في 

 م بالماء المقطر بعد ان يبرد ز244ويكمل الحجم الى 

 يحفظ المحمول المقطر في قنينة نضيفة وجافة وغامقة المون وسداد محكم في مكان بارد. .3

  عمما ان اقل كمية من االمونيا الموجودة بالجو كافية لتكوين الراسب وعميو عند

 جزء الرائق فقط.استعمال المحمول يؤخذ ال

  ممغم% وفي المحوم التي يبدأ بيا 14-8كمية االمونيا في المحوم الطازجة تصل مابين

ممغم %اما المحوم الغير طازجة التالفة تصل فييا كمية  45-24التمف تصل مابين 

 ممغم %45االمونيا اكثر من 

 كدليل لعممية نزع  ان زيادة كمية االمونيا في المحوم اكثر من المستوى االعتيادي يعتبر

 االمين التي تحدث عند التمف او تعفن المحوم .

  ان تقدير االمونبا بواسطة محمول نسمر يتوقف عمى ظيور رايب او تغير المون نتيجة

تفاعل ايونات االمونيا او امالحيا مع محمول نسمر .)محمول نسمر ىو بوتاسيوم الزئبق 

وان ىذا الراسب المتكون ىي امونيا الزئبق اليودي (وىذا التفاعل يتم في محيط قاعدي 

اليودي اي عند تحمل بروتينات المحوم واالسماك تتكون االمونيا او امالحيا والتي ليا 

القدرة عمى تكوين مركب معقد مع امالح الزئبق )محمول نسمر( تمون المحمول بالمون 

و طازج( واذا كانت االصفر عندما يكون المحم حاوي  عمى كمية قميمة من االمونيا )شب

كمية االمونيا عالية فعند تفاعميا مع امالح الزئبق تكون راسب احمر معناه المحم تالف 

. 
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 -خطوات العمل:

 يثرم نموذج المحم جيدا )بعد عزل االنسجة الرابطة والدىنية منو( ويمزج جيدا. .1

المقطر مل من الماء  24غم وتوضع في دورق فيو 5تؤخذ عينة المحم المفروم مقدار  .2

دقيقة خالل ىذه الفترة ترج القنينة ثالث مرات ثم ترشح بواسطة  15المغمي وتترك لمدة 

 ورقة الترشيح.

 14-1مل من الراشح ويوضع في انبوبة اختبار ويضاف لو محمول نسمر من  1يؤخذ  .3

قطرات وبعد اضافة كل قطرة ترج االنبوبة مع محتوياتيا جيدا ويالحظ تغيرات المون 

 محمول .ورواق ال

قطرات من محمول نسمر عمى راشح العينة ال  14بالنسبة لمحوم الطازجة عند اضافة  .4

نالحظ تغير المون فقط المحمول يكون غير رائق )اي عكارة بسيطة( اما المحوم المشتبو 

قطرات او اكثر من محمول نسمر نالحظ اصفرار  6في طزاجتيا او التالفة فبعد اضافة 

دقيقة اذا كان المحم تالف سوف يتكون  24مة فأذا ترك المحمول لمدة الراشح مع عكارة قمي

 راسب احمر او اذا كان شبو تالف سوف يبقى لون المحمول اصفر .

  رالمصاد

 لممكتبات العامة االدارة. الفاتح جامعة منشورات. المحوم تقنية(.2445.) ،يوسف الشريك* 

 . العظمى الجماىيرية – طرابمس. والمطبوعات

 ، الموصل جامعة. المحوم تكنولوجيا في المختبرية التجارب(. 2444.)بشير ،ماجد االسود*

 .الثانية الطبعة



9 
 

 تصنيع لحوم /الجزء العممي                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Meat microbial tests -:لمحوم المايكروبية االختبارات .4

تتعرض مختمف االغذية لمتموث بالكائنات المجيرية وذلك اثناء عمميات التجييز والتصنيع 

واالستيالك وتأثير ىذه االحياء اما يكون مرغوب بو فيشجو عمى نموىا او غير مرغوب بو 

 فنتخذ المحاذير لوقفيا .

بالسكين ومن تقطيع او التصنيع او الخزن وكذلك يحصل  يبدأ تموث المحم من عمميو الذبح

التموث من تماس ايدي ومالبس العمال لمحوم او في  معامل المحوم ومن تماس جمد الحيوان 

 اثناء عممية السمخ كذلك يتموث المحم من محتويات الجياز اليضمي .

لكمي او فحص المثيمين وقد تجري العديد من الفحوصات المايكروبية لمحم منيا تقدير العدد ا

االزرق او فحص مجاميع معينة من االحياء المجيرية وتستخدم عدة طرق لموقاية من التموث 

 البكتيري مثل الزبد ،التجميد،التمميح،التسخين،اضافة التوابل ،اضافة المضادات الحياتية .

 Methylene Blue-: فحص المثيمين االزرق

 -االساس العممي:

جيرية بأختزال صبغة المثيمين االزرق وتحويمو الى عديم المون وتعتمد سرعة تقوم االحياء الم

االختفاء )اختفاء المون( عمى عدد االحياء المجيرية اي ان ىناك تناسب عكسي بين عدد 

 االحياء المجيرية وسرعة ازالة الصبغة .

 الثالثةلمحاضرة ا م.م عمار عادل 
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ازيمت الصبغة فيعتبر المحم ردئ جدا اذا ازيمت الصبغة بأقل من نصف ساعة وردئ اذا 

 5ساعات وجيد اكثر من  5-2ساعة ومتوسط من  2-1خالل ساعة ويعتبر مقبول من 

 ساعات .

 

 )عممية ازالة الصبغة( 

 معدل العدد الكمي المايكروبي نوع المحم 

 g\107×1-       250000    لحوم مثرومة    

 g\107×5-2     لحوم اعتيادية    

 105×1                                    لحوم دواجن      

 105×1                                    لحوم اسماك      

 قاييس من بمد الخر ومن باحث الخرتختمف ىذه الم

 -طريقة العمل:

ْم 45-44ويضاف ليا ماء مقطر مغمي ومبرد بدرجة حرارة الغرفة  غم من المحم المثروم2يؤخذ 

قطرة من المثيمين االزرق وتخمط  2-1بحيث يغطي المحم داخل االنبوبة بعد ذلك يضاف 

 ْم.45وتوضع في حمام مائي او حاضنة بحرارة 
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 -من الفحوصات التي تجري عمى المحم:

 تقدير العدد الكمي. .1

ن تعفن كثير من المحوم واعطائيا الوان متعددة مسؤولة ع-:Pseudomonasتقدير  .2

 )المون االخضر المزرق(.

 المثيمين االزرق . .3

اذا كان الغرض حساب السبورات يمكن تعريض العينة الى -:Clostridiumفحص  .4

دقيقة ىذه الحرارة تؤدي الى تمف الخاليا الخضرية ويمكن عد 14-5ْم لمدة  84حرارة 

كما يمكن عد الخاليا الخضرية بطريقة ال تستخدم فييا السبورات بطريقة عد االطباق 

 الحرارة العالية .

دقائق الن  5ْم لوقت اليزيد عن  84تسخن عينة المحوم عمى  -:Bacillusفحص  .5

 .Clostridiumسبوراتيا اقل مقاومة لمحرارة من سبورات 

 Brilliont green التي تسبب التسمم الغذائي ويستخدم وسط -:Salmonellaفحص  .6

agar   فتظير مستعمرات Salmonella  بشكل وردي ابيض معتم محاط بيالة حمراء

. 

 تسبب التسمم الغذائي.-: Staphylococcesفحص  .7

وىذه تسبب المزوجة والمون االخضر والحموضة عمى -: Lacto bacillusفحص  .8

 المحوم المقددة .

 VRBويستخدم وسط التي تعتبر دليل عمى التموث البرازي  -فحص بكتريا القولون : .9

 وتحسب المستعمرات التي تظير بمون بنفسجي .
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( (PDA potato dextrose Agarيستخدم وسط  -فحص الخمائر واالعفان: .14

في ىذا الوسط لمنع نمو البكتريا واحيانا  3-5حيث ينخفض االس الييدروجيني الى 

 لمنع نمو البكتريا Antibioticيضاف 

 فضل الن الدم والممف ىي وسط ناقل لممايكروبات كمما يكون نزف الدم اكثر يكون ا

 وبالتالي يعتبر المحم الذي فيو اقل كمية من الدماء اطول حفظآ.

  التموث االبتدائي لمحوم ميم جدآ فاذا كانت مموثة ميما استخدمت طرق حفظ لمحوم

 التؤدي الى المحافظة عمى نوعية المحوم.

  المصادر

 لممكتبات العامة االدارة. الفاتح جامعة منشورات. المحوم تقنية(.2445.) ،يوسف الشريك* 

 . العظمى الجماىيرية – طرابمس. والمطبوعات

 ، الموصل جامعة. المحوم تكنولوجيا في المختبرية التجارب(. 2444.)بشير ،ماجد االسود*

 .الثانية الطبعة
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 تصنيع لحوم /الجزء العممي                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -جودة االسماك:

سماك الى اسماك حقيقية واسماك غير حقيقية االسماك الحقيقية ىي االسماك العظمية تقسم اال

 واالسماك غير الحقيقية المقصود بيا القشريات والقواقع.

التقييم الحي لالسماك يعتمد عمى الحواس المختمفة حيث يعطي امكانية تحديد المظير الخارجي 

 والشكل والمون والطعم والصالبة والرائحة.

تمف التقييم الحي من شخص الى اخر اعتمادآ عمى العمر والحجم والجو المحيط بالمقييم يخ

 ويجب ان تكون ىناك غرف خاصة لمتقييم ودرجة حرارة خاصة واضاءة خاصة .

ْم ، الطعم  37يختمف تقييم الطعوم حسب درجة الحرارة )الطعم الحمو افضل درجة حرارة لتقيمو 

ْم (وبشكل عام التذوق دائمآ يفضل ان يكون بدرجة حرارة  14لمر ْم ، الطعم ا 24-18المالح 

 ْم. 24-44

الطعم احيانا يمزج مع الرائحة لذلك يفضل غمق االنف عند التحسس او عند تقييم الطعم اما 

الرائحة فانيا تعتمد عمى كمية ما يتطاير او كمية ما يتحرر من المواد المتطايرة من المنتوج لذلك 

البسيط او تسخين السكين او القمي البسيط اما تحديد القوام يعتمد عمى المممس  يفضل التسخين

 او المضغ او الضغط.

 الرابعةلمحاضرة ا م.م عمار عادل 
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ولتحسس الطعم يجب ان يكون المحكم او المقيم قادر عمى تحسس الطعوم بكميات بسيطة مثل 

% ستريك اسد ، 4.46% كموريد الصوديوم ، الحموظة 4.15% سكروز ،المموحة 1.5الحالوة 

 .quinine% كبريتات الكوينين 4.445رة المرا

 يختمف من سمكة الخرى -التركيب الكيمياوي لالسماك :

 %8-64الماء 

 %2-15البروتين 

 %22-2الدىن 

 %2-1امالح 

 %2%او 28نسبة البروتين تصل في بعض االسماك 

 -الشكل العام لمسمكة :
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 -التقييم لالسماك من خالل النقاط التالية :

يجب ان يكون نظيف والجمد غير متسخ والفم مغمقآ واالغطية  -المظير الخارجي: .1

 الخشمية والزعانف الصدرية ممتصقة بالجسم.

االسماك الغير طازجة يكون قواميا غير متماسك )مرن( والطازجة عكس ذلك -القوام : .2

جب ويجب ان تكون البطن غير رخوة وعادة يجري اختبار بوضع السمكة بشكل افقي وي

ان ال تنحني كثيرآ او مسك السمكة من رأسيا ووضعا بشكل افقي فأن بقيت مستقيمة مع 

الجزء االمامي تعتبر السمكة طازجة ىذا االختبار يجري عمى االسماك الصغيرة واليجري 

عمى االسمالك الكبيرة او االسماك المرنة مثل سمك الثعبان كذلك عند ضغط السمكة 

 ثر واال تعتبر االسماك تالفة .باالصبع يجب ان يزول اال

الطازجة لونيا احمر فاتح ومقبولة الرائحة او عديمة  -لون ورائحة الخياشيم )الغالصم( : .3

 الرائحة واالحمر الداكن والرائحة غير المستساغة تعتبر عالمات التمف.

يبة يجب ان تكون االسماك ذات رائحة مقبولة او عديمة الرائحة والرائحة الغر -الرائحة : .4

غير مرغوب بيا ويجب اجراء االذابة لالسماك المجمدة الن التجميد يخفي الرائحة 

 لالسماك الفاسدة.

االسماك الطازجة تكون العيون ظاىرة ولماعة وممتمئة وبراقة اما الفاسدة -بريق العينين : .5

 فتغمر العيون في محاجرىا وتكون معتمة االلوان وعكرة.

ب ان تكون القشور متماسكة مع الجمد ولماعة ومتصمة يج -تماسك القشور مع الجمد : .6

بقوة مع الجسم ومغطاة بطبقة رقيقة شفافة لزجة من المواد المخاطية تكون المواد 

المخاطية كثيفة عند التمف وذات رائحة كريية وتكون الحراشف معتمة وسيمة الحك 

 والنزع .
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ل عمى طزاجتيا اما التي تطفو االسماك التي تسقط في قعر االناء دلي -اختبار الطفو : .7

فدليل عمى فسادىا والتي في الوسط فيي اقل طزاجة وىذا يرجع الى تكوين القواعد 

الطيارة نتيجة لنشاط االنزيمات واالحياء المجيرية كذلك تكوين الغازات بفعل انزيمات 

 االحياء المجيرية وبالتالي تقل كثافة السمكة وم ثم تطفو .

  ولكنيا تطفو الحتوائيا عمى الغازات بعض االسماك طازجة 

 -مالحظاتك:

o  يجب ان يكون ىناك تماسك بين المحم والجمد والعظام حيث يالحظ في المراحل المتقدمة

 من الفساد سيولة نزع الجمد والعظام من المحم .

o  15الفقد بالوزن عند طبخ االسماك بحدود.% 

o  ، لمحفاظ عمى االسماك من التمف يجري الحفظ بالتبريد ، التجميد ، التمميح ، التجفيد

 التسخين ، اضافة المضادات وغيرىا من الطرق االخرى .

  اما االختبارات الكيميائية فيي مشابية لالختبارات الكيميائية لمحوم في الدرس السابق مع

بار وظيور المحم بالمظير القاعدي اضافة اختبار ورقة عباد الشمس حيث عند االخت

(pH  يعتبر السمك تالف حيث ان )قاعديPH  فأذا اعطت  6-5عضالت السمك

 المون الذي يدل عمى القاعدية يعتبر السمك تالف .

 :طرق اخفاء عيوب االسماك- 

 نزع العينين وخاصة االسماك كبيرة الحجم . .1

 صبغ الخياشيم بمادة حمراء. .2

 الفاسدة . خمط االسماك الطازجة مع .3

 حفظ االسماك مجمدة او مع مجروش الثمج. .4
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 ازالة  الرأس واالحشاء الداخمية . .5

 دىن او تزييت االسماك بمادة مخاطية . .6

 اضافة امالح الفوسفات لجعل السمكة رطبة وماسكة لمماء. .7

 

 المصادر 

بات (.تقنية المحوم .منشورات جامعة الفاتح. االدارة العامة لممكت2445الشريك ،يوسف .)

 الجماىيرية العظمى . –والمطبوعات .طرابمس 

(. التجارب المختبرية في تكنولوجيا المحوم. جامعة الموصل ، 2444*االسود ،ماجد بشير.)

 الطبعة الثانية.
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 تصنيع لحوم /الجزء العممي                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -: الذبيحة تجهيز قطر

 . التصويم فترة- 3                  الذبح قبل الكشف- 2               األستالم- 1

 21 عن تزيد وال ساعة 12 عن التقل لفترة والغذاء الماء من الحيوان منع:  التصويم فترة ب ويقصد

 الكائنات تسرب ولمنع لمحم براق مظير وأعطاء والسمخ الدم استنزاف عممية لتسييل وذلك ساعة

 جيد وسط اليضمي الجياز في الغذاء يعد حيث والعضالت الدم الى اليضمي الجياز من المجيرية

 المجيرية االحياء لنمو

 

 ... الذبيحة مواصفات اهم

،  منخفضة الرديئة القطعيات ونسبة مرتفعة الممتازة القطعيات نسبة فييا تكون ان
 واالكتاف Rip واالضالع Lion القطن ومنطقة Legs االفخاذ ىي الذبيحة في والقطعياتالممتازة

Shoulder الرقبة الرديئة القطعيات أما Neck والبطن Flank . 

 

 ... الى القطعية جودة حسب المحوم قطعيات تقسم

 والتحميص الشوي مثل الجافة الحرارة باستخدام طيييا يمكن حيث:  طراوة أكثر قطعيات -1

 بيت او القطنية المنظقة،  االضالع وتشمل قميمة رابطة أنسجة عمى بأحتوائيا القطع ىذه وتتميز

 . الفخذ من الداخمي والجانب الفخذ وأعمى،  المحم

 الخامسة لمحاضرة ا م.م عمار عادل 
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 عمى وتحتوي والرطبة الجافة الحرارة بأستخدام طيييا يمكن:  الطراوة متوسطة قطعيات -2

 الموجودة المحمية القطعة وىي البطن ومنطقة الفخذ تشمل الرابطة االنسجة من متوسطة كميات

 شرائح عمى منيا الحصول ويمكن البطن من السفمى المنطقة وىي البطن ورقائق الفخذ عظم أمام

 . الستيك

  كثيرة رابطة انسجة عمى وتحتوي الرطبة الحرارة بأستخدام تطيى:  طراوة أقل قطعيات -3

 . لمحيوان االمامية والساق الفخذ من الخمفي والجانب الرقبة وتشمل لتطريتيا ماء الى وتحتاج

 لمحوم: الطبيعية الخواص

 Water Holding Capacity ( W. H. C ) -:  بالماء االحتفاظ عمى القدرة -1

 ىي أو الماء من الكمي العضمة لمحتوى بالنسبة العضمة من المنفصمة الماء كمية عن عبارة ىي

 عند اليو مضاف ماء او بمائو بسرعة واالرتباط االحتفاظ عمى المحم قدرة او مقدرة عن عبارة

 ىي طرق بعدة تقديرىا ويمكن ثرم قوة او ضغط قوة او حرارية قوة تشمل ضغط قوة استخدام

 . والضغط والترشيح المركزي والطرد الترسيب

 نوع  منيا عوامل عدة عمى وتعتمد والداكن الفاتح االحمر مابين المحم لون يتراوح:  المون -2
 . الجودة ودرجة عمروال الحيوان

 وااللياف متعادل او 7 يساوي ليا PH ال بأن مباشرةً  الذبح بعد الذبيحة تتميز : PH ال -3

 الى PH ال وينخفض متشنجة وتصبح العضالت تتقمص الذبح من فترة وبعد مستقيمة العضمية

 سريع انخفاض ويحدث العضالت من المنفصل العصير ويزيد WHC قيمة وتنخفض 5-5.5

 .6-5.7من   PH ال ويصل الرمي التيبس بقمة الذبيحة وتصل بالوزن
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 .الذبح بعد المحم في الحاصمة التغييرات

 بل المحم الى وتتحول العضالت في فجأةً  الحياتية الوظائف جميع التتوقف الحيوان موت عند

 تفقد فالعضالت أيام لعدة او ساعات لعدة تستمر والفيزيائية الكيميائية التغييرات من العديد ىناك

 ويعبر الرمي بالتيبس يسمى وىذا لمحركة قابمة وغير وقاسية صمبة وتصبح ونعومتيا مرونتيا

 . الموت بصالبة احياناً  عنو

 :_الكيميائية التغيرات

 -: اىميا ومن التصمب بعد العضمة في تحدث كيميائية تغيرات ىناك

Glycolysis-1  :من سمسمة بواسطة الالكتيك حامض الى الكاليكوجين تحويل عممية وىي 

 منيا عوامل عدة عمى معتمدة المجيرية االحياء ونشاط الذاتي التحمل انزيمات وبوجود التفاعالت

PH  ،النيائية النواتج وتجمع،  الكوالجين تجييز، الحرارة درجة .  

 . الالكتيك حامض لتكوين نتيجة:  PH - ال انخفاض -2

 عندما االصمية قيمتو من % 34 حوالي الى( CPالكرياتين ) تركيزفوسفات انخفاض في -3

 . 6.8الى حوالي  PH تقل

 . يتوقف الكرياتين فوسفات تجييز الن:  ATPنقصان قي ال  -4

 االمونيا. تحرر -5
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 :والبايولوجية الفيزيائية التغيرات

 االوكسجين تجييز توقف وعند تتغير الحية لمعضالت الديناميكي التعادل فأن الحيوان ذبح بعد

 يصاحبيا التغيرات ىذه تتوقف اليوائي الطاقة وانتاج ينخفض االختزالي التأكسد جيد بيذا فأن

 -: عمى المحافظة قابمية في فقدان

 الحيوان جسم في االزموزي الضغط تعادل -2           الجسم حرارة درجة-1

 االنسجة اجزاء في االعتيادية االيونات تركيز -4         الغشاء واستقطاب نفاذ -3

 في زيادة وحدوث القصر وحدوث التقمص وقابمية المطاطية فقدان ىي الفيزيائية التغييرات ومن

 . الذبح فترة بعد العضمي الشد

 :ومنتجاتها الخام لمحوم النوعية الفحوصات

 وكيميائية ميكانيكية وأخرى طبيعية طرق ومنيا المحوم وطزاجة جودة لتقدير طرق عدة تستخدم

 .ومايكروبيولوجية

 - الطبيعية الفحوصات: أوالا 

 تقدير عمى ويشمل المحوم طزاجة مدى عمى التعرف في اليامة الفحوصات من الفحص ىذا يعد

 لون أن حيث والدىنية العضمية االنسجة لون لتقدير جيدة خبرة الى تحتاج التي المحم لون

 في العضمية االنسجة فمون. الحيوان نفس في المختمفة القطع في مختمفا يكون االنسجة

 .وعمره الحيوان لنوع وفقا كذلك يختمف االنسجة لون ان كما غامقا الحركة كثيرة العضالت
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 - الميكانيكية الفحوصات:ا ثانيا

 تتغير ذلك وبعد الحيوان ذبح بعد لينة تكون المحوم ان المعروف فمن الميونة بفحص تتم وىذه

 إلى تحتاج الطريقة ىذه المحم بمضخ منيا حسية طرق تستعمل المحم ليونة ولتقدير ليونتيا

 تقدير اساس عمى ذلك لتقدير خاصة اجيزة استخدام يمكن كما الكافية الخبرة لدييم اشخاص

 ذلك دل الالزمة القوة زادت وكمما معين بمقدار المحم من محددة قطعة قطر لزيادة الالزمة القوة

 قطعة لقطع الالزمة القوة تقدير او. الغرض ليذا warner جياز ويستخدم المحم ليونة قمة عمى

 .معين قطر ذات المحم من

 لالنسجة التشريحي التركيب في تحدث التي اليستولوجية التغيرات الفحوصات ىذه من كذلك

 تقمص مالحظة يمكن الحيوان ذبح عمى فترة مرور فبعد العضالت منيا تتكون التي وااللياف

 .واالنسجة العضالت
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