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 مي ـع لحوم /الجزء العمــتصني                        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Meat qualityجودة المحوم  .

التي يمكن من خالليا تحديد جودة المحوم الفحوصات  جودة المحوم يمكن أجراء بعضلتحديد 

 -:وصالحيتيا لألستيالك

 -ىنالك طرق عديدة منيا:

 طرق حسية. .1

 طرق ميكانيكية. .2

 طرق كيمياوية. .3

 طرق مايكروبايولوجية. .4

 من خالليا نستطيع تحديد في ما اذا كانت المحوم طازجة او قديمة او تالفة

 -:الفحوصات الحسية .1

مثل لون  ةيا من خالل بعض الفحوصات الطبيعيالمحوم وجودت يمكن التعرف عمى مدى طزاجة

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 

ختالف عمر الحيوان . يرجع لون المحم الى اتمف 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 .

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

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

 تمف بالمحم تظير رائحة غير طبيعية وغير مقبولة .

 -: الفحوصات الميكانيكة .2

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

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

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

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

 -:الفحوصات الكيميائية .3

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

 -لالستيالك البشري اوال . ومن ىذه الفحوصات ىي :

 Nesler Reagentأ.تفاعل االمونيا مع محمول نسمر 

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

مل ماء مقطر ساخن يضاف لو  11ويذاب في   KIغم من يوديد البوتاسيوم  11نأخذ  .1

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

 الزئبق وىذا ال يختفي عند الرج.
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كون والذي ي  KOHغم ىيدروكسيد البوتاسيوم  31يتم الترشيح ونضيف الى الراشح  .2

مل من محمول كموريد الزئبق الساخن والمشبع  5-1مل ماء مقطر ومن  01مذاب في 

 م بالماء المقطر بعد ان يبرد ز211ويكمل الحجم الى 

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

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

 استعمال المحمول يؤخذ الجزء الرائق فقط.

  ممغم% وفي المحوم التي يبدأ بيا 14-0كمية االمونيا في المحوم الطازجة تصل مابين

ممغم %اما المحوم الغير طازجة التالفة تصل فييا كمية  45-21التمف تصل مابين 

 ممغم %45االمونيا اكثر من 

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

 االمين التي تحدث عند التمف او تعفن المحوم .

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

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

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

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 

ون المحم حاوي  عمى كمية قميمة من االمونيا )شبو طازج( واذا كانت االصفر عندما يك

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

مل من الماء المقطر  21غم وتوضع في دورق فيو 5المفروم مقدار تؤخذ عينة المحم  .2

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

 ورقة الترشيح.

 11-1مل من الراشح ويوضع في انبوبة اختبار ويضاف لو محمول نسمر من  1يؤخذ  .3

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

 ورواق المحمول .

قطرات من محمول نسمر عمى راشح العينة ال  11بالنسبة لمحوم الطازجة عند اضافة  .4

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

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

دقيقة اذا كان المحم تالف سوف يتكون  21الراشح مع عكارة قميمة فأذا ترك المحمول لمدة 

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

  رالمصاد

 لممكتبات العامة االدارة. الفاتح جامعة منشورات. المحوم تقنية(.2115.) ،يوسف الشريك* 

 . العظمى الجماىيرية – طرابمس. والمطبوعات

 ، الموصل جامعة. المحوم تكنولوجيا في المختبرية التجارب(. 2111.)بشير ،ماجد االسود*

 .الثانية الطبعة


