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تحسيي الخصائص الٌىعيه والحسيت والوايكروبيت لشرائح صذرالذجاج الوسي باستخذام 

 هحاليل الزًجبيل 

 الجميمي                        خمف سعديه موسى                       زنكنهرسول بشرى سعدي                       

 غذاد / كليت الزراعت / قسن الثروة الحيىاًيت جاهعت ب                                              

    الخالصت 

% مةن 5% و9% و 0% و 2جامعة بغداد مستيدفو تحديد تأئير المعاممةة بتركيةز -اجريت ىذه الدراسة في كمية الزراعة       

اسةبوع   حيةث رةدرت فيةة نسةبة المةادة الجافةة والرطوبةة  82الزنجبيل عمى التركيب الكيميائي لشرائح صةدر الةدجاج المسةن بعمةر 

رست بعض الخصائص النوعية والحسية لمحم ومعدل اعداد ثالثة انةواع مةن ايحيةا  والبروتين والدىن والكاربوىيدرات   وكذلك د

   -المجيرية   حيث جرى تقدير اعداد البكتريا اليوائية الكمية  والبكتريا المحبة لمبرودة وبكتريا القولون وبينت النتائج مايمي :

الكاربوىيةةدرات ورابميةةة ايحتفةةاظ  بالمةةا    فةةي حةةين كةةل مةةن الرطوبةةة  والرمةةاد و  نسةةبة فةةي (P<0.05معنةةوي  تفةةو وجةةود      

( نسةةبة كةل مةن المةةادة الجافةة والبةةروتين والةدىن والفقةدان اثنةةا  الطةبئ وايذابةة لشةةرائح صةدر الةةدجاج P<0.05انخفضةت معنويةا 

 % .0من محمول الزنجبيل مقارنة بة  %5% و9% و1المعاممة بة

والطةراوة والعصةةيرية والتقبةل العةام( ان المعاممةةة بتراكيةز مختمفةة مةةن محمةول الزنجبيةل رةةد التقيةةيم الحسةي النكية اظيةرت نتةائج     

اضةةفى نكيةةة جيةةدة ومرلوبةةة عمةةى المحةةم المنةةتج   كةةذلك بالنسةةبة لنتةةائج التقيةةيم الحسةةي المظيةةري  الشةةكل العةةام والمةةون الظةةاىري 

    درجات التقييم الحسي مقارنة بمعاممة السيطرة .والنسجة( وبذلك نالت تمك المعامالت رضى المقيمين وبالتالي افضل  

معدل اعداد البكتريةا اليوائيةة الكميةة والبكتريةا في  (P<0.05  معنوي انخفاض وجودالى صات المايكروبية نتائج الفحو  أشارت   

 % .0بة % من محمول الزنجبيل مقارنة 5% و3المحبة لمبرودة وبكتريا القولون لعينات صدر الدجاج المعامل بة 

يسةتنتج مةن ىةذه الدراسةة ان لمةر شةرائح صةدر الةدجاج المسةن بتراكيةز مختمفةة مةن محمةول الزنجبيةل ليةا تةأثير جةوىري فةي      

تغييةةر بعةةض مكونةةات المحةةم   فضةةال عةةن تحسةةن بعةةض خصائصةةيا النوعيةةة والحسةةية  ودرجةةة استسةةالتيا مةة  انخفةةاض العةةد 

 المايكروبي . 

  ABSTRACT 

      This study was carried out at the college  of Agriculture – Baghdad University aiming 

determine the effect of treated slices spen hens breast with concentration 0% , 1% , 3% , 5% of 

ginger solution  on chemical composition , some quality characteristics and the number of total 

plate count , psychrophilic and coliform bacteria of slices hens breast.The result obtained 
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revealed the following    There was increase significantly (P<0.05) in percentages of  moisture , 

ash , carbohydrates and water holding capacity (WHC) , while shown decreased             

significantly (P<0.05) of the Percentages dry matter , protein , fat ,  cooking loss and thawing .    

   

  Sensory evalution scores were improved at different consentration of  ginger , will  reasults of 

tests bacteriological indicated that the average numbers of total bacteria , psychrophilic and 

coliform bacteria was shown to decrease significantly (P<0.05) of the slices hens breast  

marinated with 3% and 5% of ginger solution  comparison with 0% .       

 المقدمة

اسةةعارىا فةةي جميةة   أنحةةا  العةةالم  بسةةبب رخةةص  ومنيةةا لحةةوم الةةدواجنلقةةد ازداد الطمةةب عمةةى اسةةتيالك المحةةوم البيضةةا        

   Bender  اذ تعةةةد مةةةن اىةةم المصةةةادر لمبةةروتين الحيةةةواني ومجموعةةةة الفيتامينةةات وبعةةةض المعةةةادن  ريمتيةةةا الغذائيةةة  وارتفةةاع 

محتواىا  من الكولسترول  والحوامض  الدىنية المشبعة  التي تؤدي عنةد ترسةبيا عمةى جةدران فضال  عن انخفاض  (    1992

 . (1993مثل تصمب الشرايين  وأمراض القمب التاجية   رشيد  هاألوعية الدموية ظيور حايت مرضيو خطير 

فةةي انتةةاج اطعمةةة مفضةةمة تمبةةي  شةةيدت صةةناعة لحةةوم الةةدواجن ومنتجاتيةةا تطةةورأ سةةريعأ فةةي العقةةود ايخيةةرة والتةةي اسةةيمت     

(   ونظةةرأ 1996طمبةةات المسةةتيمك لسةةيولة وسةةرعة اعةةدادىا فضةةال عةةن مةةذاريا الجيةةد وريمتيةةا الغذائيةةة العاليةةة        الشةةريك   

لزيةةادة ايتجةةاة نحةةو اسةةتيالك تمةةك اينةةواع مةةن المحةةوم ومنتجاتيةةا فقةةد اىةةتم البةةاحثون نحةةو تحسةةين الخصةةائص النوعيةةة والحسةةية 

كروبيةةة ليةةذه المنتجةةات المحميةةة المصةةنعة  مةةن ضةةمن ىةةذا ايىتمةةام ىةةو اسةةتخدام النباتةةات الطبيةةة فةةي تغذيةةة الطيةةور لمةةا والماي

تحتوية من بعض المركبات الفعالية التي تسيم بتحسين نوعية وجودة المنتجات المصةنعة مةن لحةوم تمةك الطيةور   مثةل اسةتخدام 

(  2008( ونبات البةابونج   اليجةو   2008ت عر  السوس اليجو وزمالؤىا   ( ومسحو  جذور نبا2005الثوم   الحمداني   

 ( او معاممة المحوم بانواع مختمفة من النباتات الطبية .2008ونبات ندى البحر اليجو وزمالؤىا   

ىةةذه  ارترحةةت طرائةة  تصةةنيعية مختمفةةة لمتقميةةل مةةن حةةدوث تمةةض وفسةةاد المحةةوم فضةةو عةةن تحسةةين خصائصةةيا النوعيةةة ومةةن    

الطرائة  طريقةةة التقديةد الرطةةب بةالغمر  اذ تعةةد ىةذه التقنيةةو ايكثةةر شةيوعأ لةةدى العةاممين فةةي مجةال صةةناعة المحةوم كونيةةا تيةةدض 

 ( .Kutas    2002ييجاد المون البرا  المرلوب ونكية وروام وخواص تذو  فريدة  في المنتوج  

جنةةة لقولةةة تعةالى   ويسةةقون فييةةا كأسةه كةةان مزاجيةةا زنجبةيال( فةةي سةةورة ورد ذكةر الزنجبيةةل فةةي القةران الكةةريم كشةةراب يىةل ال    

 Zingiberبالفرنسةةةية او يسةةةمى Gingerbreadباينكميزيةةةة او Ginger. نبةةةات الزنجبيةةةل ىةةةو نبةةةات عشةةةبي 17اينسةةةان اييةةةة 

( . الموطن ايصةمي 1989 الشماع     Zingiberaceaeوىو من الفصيمة النجيمية   Zingiber officinaleوايسم العممي لو
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لو جنوب شر  اسيا حيث تنتشر زراعتة في الصين واليند وجامايكةا   اذ تحتةوي جةذوره وسةيقانو عمةى اينزيمةات النباتيةة المحممةة 

( ويستخدم عمى نطا  واسة  كمنكيةات 1995وزمالؤه    Ziauddin Syedلبروتينات العضالت واينسجة الرابطة الكويجينية  

% مةةن زيةةت طيةةار راتنجةةي لةةو رائحةةة نفةةاذه 3-1الطعةةم المميةةز والرائحةةة العطريةةة الخاصةةة بةةو والناتجةةة عةةن وجةةودلاللذيةةة لمنحةةو 

(   فضةةةو عةةةن دور مستخمصةةةات الزنجبيةةةل و الزيةةةت العطةةةري فةةةي حفةةةظ ايلذيةةةة مةةةن التمةةةض  1998وطعةةةم يذع   ارنةةةاوؤط   

 (    2006والفساد فيو مضاد ينواع من البكتريا والفطريات  عبد الواحد   

ان التقةةدم الةةةذي شةةةيده العةةةرا  فةةةي العقةةةود ايخيةةةرة جعمتةةةة مةةةن الةةةدول الميتمةةةة فةةةي نحسةةةين المحةةةوم ولمواكبةةةة ىةةةذه ايتجاىةةةات    

التصةنيعية اجريةةت ىةةذه الدراسةة مسةةتيدفة معرفةةة التحسةن فةةي الخصةةائص النوعيةة والحسةةية والبكتريولوجيةةة لشةرائح صةةدر الةةدجاج 

 ساعة .   24لمدة  0م 4% من محمول الزنجبيل بدرجة 5% و3% و1ل الغمر بتركيزالمسن المتميز بصالبتو من خال

 ق العمل ائالمواد وطر 

ولغايةة  08/9جامعةة بغةداد ابتةدا أ مةن  –اجريةت ىةذه الدراسةة فةي مختبةر تكنولوجيةا منتجةات الةدواجن التةاب  لكميةة الزراعةة      

اسبوع من احدى ايسةوا  الشةعبية لمدينةة بغةداد   82دجاجة لكيورن بياضة مسنو بعمر 16  اذ تم الحصول عمى  08/6/2202

دجاجة لكل معاممة . بعد الذبح  رطعةة الةذبائح الةى القطة  الرئيسةية   اذ تةم عةزل رطعةة  4  وزعت عمى اربعة معامالت وبوار  

  بعةد اجةرا  الفصةل الفيزيةاوي  المختبةر قمةت الةىون داخل صندو  مةن الفمةين المبةردوضعت في اكياس من البولي اثيمين  الصدر

ولمةرت فةي بيكةرات حاويةة عمةى  3سةم7x3x 1.5وازالة الجمد تم تقطي  صدر الدجاج الى رط  بشكل متوازي مستطيالت بابعاد 

% ممةةةح الطعةةةام باسةةةتثنا  التركيةةةز ايول 2مةةة  اضةةةافة  0م4بدرجةةةة حةةةرارة % مةةةن محمةةةول الزنجبيةةةل 5% و3%  1% 0تراكيةةةز 

سةاعة   بعةدىا اخرجةت مةن الثالجةة وتةم الةتخمص مةن بقايةا المحاليةل  24واعتبر معاممة سةيطرة   ثةم وضةعت فةي الثالجةة لمةدة 

يةةل التحال درةةائ  واجريةةت مباشةةرة عمييةةا 10مةةن خةةالل نشةةر القطةة  المحميةةة عمةةى مشةةبك ولسةةمت بالمةةا  المقطةةر وتركةةت لمةةدة 

الكيميائية وبعض الصفات النوعية والحسية والمايكروبية   حيث جرى تقدير نسبة المادة الجافةة   الرطوبةة   البةروتين   الةدىن   

(   ورةةةةدر ايس AOAC  2222الرمةةةةاد   امةةةةا الكربوىيةةةةدرات فقةةةةد تةةةةم نقةةةةديرىا بطريقةةةةة الفةةةةر  حسةةةةب الطرائةةةة  المةةةةذكوره فةةةةي 

(   امةا Franks   0995و  Davis( ونسبة صبغة المايوكموبين وف  مةا اشةار الييةا Gashti  2002الييدروجيني استنادآ الى 

 Nam( ونسةبة ايذابةة حسةب طريقةة Mast   0989و  Rasmusseinنسةبة الفقةدان اثنةا  الطةبئ فقةد تةم تقةديرىا حسةب طريقةة

مةةا وجةةرى تقةةدير البكتريةةا اليوائيةةة (   ك1997وزمةةالؤه    Denhertog( ورابميةةة ايحتفةةاظ بالمةةا  حسةةب طريقةةة2222وزمةةالؤه  

 MacCoky Agarوبكتريةا القولةون عمةى الوسةط الزرعةي Nutrient Agarالكمية والبكتريا المحبةة لمبةرودة عمةى الوسةط الزرعةي 
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يةةوم لمبكتريةةا اليوائيةةة الكميةةة وبكتريةةا  2لمةةدة   2م 37والتحضةةين بدرجةةة  Pour-Plate Methodباسةةتعمال طريقةةة صةةب اطبةةا  

أيةةام لمبكتريةةا المحبةةة لمبةةرودة وحسةةب الطريقةةة  7ولمةةدة  2م7(   وبدرجةةة AOAC  2225وحسةةب الطريقةةة المةةذكوره فةةي القولةةون 

لشةرائح صةدر الةدجاج المطبةوخ  بطريقةة الشةوي   فقةد  والمظيةري امةا بالنسةبة لمتقيةيم الحسةي ( .A.P.H.A.  0992المذكوره في

والشةةكل العةةام والمةةون المظيةةري والنسةةجة طةةراوة   العصةةيرية والتقبةةل العةةام تةةم تحديةةد درجةةات التقةةويم الحسةةي لصةةفات النكيةةة   ال

=نكيةة ليةر موجةودة تمامةةأ 1( حيةث تراوحةت درجةةات التقيةيم الحسةي لكةل مةن صةةفة النكيةة  Cross 1980اسةتنادأ الةى مةاذكره 

عصةةيرية عاليةةة(  9.....= جةةاض جةةدأ1=طةةراوة عاليةةة ( والعصةةيرية  9=ليرطةةري.....1=نكيةةة ممتةةازة( وصةةفة الطةةراوة  9.....

=مظيرممتةاز( و 9=مظيةر مرفةوض تمامةأ ....1مقبةول جةدأ (   امةا الشةكل العةام   9=مرفوض تمامأ.....1ودرجة التقبل العام 

= نسةةجة ناعمةةة 9=نسةةجة خشةةنة جةةدا.....1=لةةون ممتةةاز( وصةةفة النسةةجة 9=لةةون مرفةةوض تمامةةأ.....1صةةفة المةةون الظةةاىري  

اشةةخاص مةةن اعضةةا  الييئةةة التدريسةةية وطمبةةة الدراسةةات العميةةا فةةي كميةةة الزراعةةة / جامعةةة  10جةةدأ( . حيةةث شةةارك فةةي التقةةويم 

بغةةداد وممةةن يمتمكةةون الرلبةةة والخبةةرة الكافيةةة نسةةبيأ لمقيةةام بعمميةةة التقيةةيم الحسةةي   كمةةا زود المقيمةةون بمعمومةةات تفصةةيمية حةةول 

ذي اعتمةةد فةةي ىةةذه الدراسةةة   وتةةم مراعةةاة التجةةانس فةةي النقةةاط طبيعةةة التقيةةيم مةة  اجةةرا  تقيةةيم تمييةةدي ربةةل ايختبةةار ايساسةةي الةة

التالية بيدض السيطرة عمى التغييرلت التي رد تؤثر في درجة التقييم وىي : ورةت ايختبةار فةي السةاعة الحاديةة عشةرة ربةل الظيةر 

بةين اختبةار واخةر واخيةرأ حجةم القطعةة  0م25ودرجة حرارة الطبئ والمدة الزمنية بين الطةبئ واجةرا  ايختبةار وشةرب المةا  بدرجةة 

 ( .1997وزمالؤه   Leeالمقدمة لمتقييم حسب ماذكره 

 التحميل االحصائي

( لدراسة تأثير المعاممة في الصفات المدروسة CRDاجري التحميل ايحصائي بتطبي  التصميم العشوائي الكامل      

تبرت الفرورات المعنوية بين المتوسطات باستخدام اختبار ( واخSAS  2220ايحصائي الجاىز   SASوباستخدام برنامج 

Duncan  0955 2025و 2020 ( متعدد المستويات عند مستوى) . 

 النتائج والمناقشه 

( التركيب الكيميائي لمزنجبيل المستخدمة في تحضير محاليل الغمر لشرائح صدر الدجاج المسن   فقد 0يوضح الجدول      

%   كما ويالحظ ارتفاع نسبة 8908مادة الجافة والتي ىي مجموع لممكونات الصمبة لمزنجبيل والتي بمغت يالحظ ارتفاع نسبة ال

الى ان الزنجبيل  Schulick%   فقد سب  واشار 6204الكاربوىيدرات ذات الوزن الجزيئي العالي كالنشا والسميموز  اذ بمغت 

 % من النشا . 62-42يحتوي عمى 
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 التركيب الكيميائي لمزنجبيل المستخدم في تحضير محاليل الغمر لشرائح صدر الدجاج المسن (  1جدول )

نوع                       

 المادة

 المادة المجافة

    % 

 الرطوبة  

    % 

 البروتين 

   % 

 الدهن  

   % 

 االلياف 

   % 

 الرماد  

   % 

 الكاربوهيدرات

    % 

 6204       602    500   806    705   0202   8908      الزنجبيل

 القيم ىي معدل لثالث ررا ات 

الةدجاج  صةدر الزنجبيةل فةي نسةبة المةادة الجافةة والرطوبةة والبةروتين لشةرائح اليةلبمح معةامالت الغمةر تةأثير( 2يبين الجةدول     

%( 0%( مقارنةة بةة  5% 3% 1 الزنجبيةل  ( بزيادة تركيزP<0.05  حيث يالحظ انخفاض نسبة المادة الجافة معنويأ   المسن

% عمةى التةةوالي   ويعةةود انخفةةاض نسةةبة المةةادة الجافةةة يرتفةةاع 32.54% مقارنةةة بةةةة ة27.24و  29,29و  30.83  اذ بمغةت 

وزمةةةالؤه  Owen% عمةةةى التةةةوالي   فقةةةد يحةةةظ 67.46% مقارنةةةة بةةةة 72.76و  70.71   69.17نسةةةبة الرطوبةةةة   اذ بمغةةةت 

 65.82مةةن  0م 2سةاعة عمةةى درجةة حةرارة  24ة الرطوبةة فةةي صةدر الةدجاج المغمةور بمحاليةةل التقديةد لمةدة ( زيةادة نسةب1986 

( ذلك لمعمةل ايلةي داخةل المحةم مةن جيةة والةى تةأثير الممةح المضةاض مةن خةالل دورة فةي 1983%   وعمل طاىر  66.81الى 

%( مقارنةة بةة 5% 3% 1 الزنجبيةل  تركيةزالبروتين بزيةادة ( ايضا انخفاض نسبة 1زيادة  رابمية مسك الما    كما يبين الجدول 

% اذ تتةةةأثر نسةةةبة البةةةروتين بعمميةةةة التقديةةةد   فقةةةد سةةةب  24.75% مقارنةةةة بةةةة 20.31و  21.49و  23.11%(   اذ بمغةةةت 0 

 سةةةاعة مةةةن 24لمةةةدة  0م3( ينخفةةةاض نسةةةبة البةةةروتين فةةةي لحةةةم الةةةدجاج المغمةةةور بمحمةةةول التقديةةةد بدرجةةةة Lyon  1984واشةةةار

ويرج  ىذا اينخفاض الى رابمية ذوبان بروتينةات المحةم فةي المحمةول الممحةي لمحمةول التقديةد   كمةا وتتةأثر  18.30الى  19.70

نسبة البروتين بعمميات التصني  المختمفةة   فقةد انخفضةت نسةبة البةروتين فةي لحةم الصةدر لمةدجاج المسةن بعةد عمميةة التقديةد مةن 

(   فضةو عةن الزيةادة فةي 1999%   العةاني   17.17% الةى 23.32حةم الفخةذ مةن % وانخفضةت فةي ل19.10الةى  24.90

 و  Naveenaنسةةةبة الرطوبةةةة وذوبةةةان اينسةةةجة الكويجينيةةةة لشةةةرائح صةةةدر الةةةدجاج المسةةةن والمعامةةةل بمحاليةةةل الزنجبيةةةل 

Mendiratta  2001 . ) 

 

 

 

 



 زنكنة والجميلي                                                             (2202) , 259-299(: 4) 2 - راعيةمجلة الفرات للعلوم الز 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

244 
ISSN 2072-3875 

 الزنجبيل في نسبة المادة الجافة والرطوبة والبروتين لشرائح  اليلبمح معامالت الغمر ( تأثير2جدول )

 الدجاج المسن صدر

 

 المعامالت    

 

 % المادة الجافة   

 

 % رطوبةال       

 

 %   البروتين      

0% 32.54±0.62 a 67.46 ±0.63 a 
24.75 ± 0.69 

a 

1% 30.83±0.60 a 
69.17  ±0.56 

b 
23.11 ± 0.55 ab 

3% 29.29±1.44 ab 70.71±1.44 ab 21.49 ±0.71 bc 

5% 27.24±0.81     b  72.76±0.81 b 20.31 ±0.71 c 

 ررا  16لة القيم ىي معدل    

 ( .P < 0.05تشير الحروض المختمفة إلى وجود فرورات معنوية عند مستوى    

والرمةاد والكاربوىيةدرات لشةرائح صةدر الةدجاج معامالت الغمر بمحاليل الزنجبيةل فةي نسةبة الةدىن  ( تأثير3الجدول   يوضح      

%(   اذ 0%( مقارنةةة بةةة  5% 3% 1( بزيةةادة تركيةز الزنجبيةةل P<0.05المسةن   حيةةث يالحةةظ انخفةةاض نسةبة الةةدىن معنويةةأ  

% عمى التوالي   ويعةود انخفةاض نسةبة الةدىن يرتفةاع نسةبة الرطوبةة   اذ ان 6.67% مقارنة بة5.17و  6.17و  6.34بمغت 

(   فضةةةال عةةةن دورالممةةةح بزيةةةادة المحتةةةوى 1989رةةةة بةةةين نسةةةبة الةةةدىن والرطوبةةةة ىةةةي عالرةةةة عكسةةةية   الفيةةةاض ونةةةاجي   العال

( ايضةا ارتفةاع نسةبة كةل مةن الرمةةاد 3( . كمةا يبةين الجةدول  2000الرطةوبي فةي المحةوم المقةددة وفة  مةا اشةار اليةة   ايسةود   

% مقارنةةةةة بةةةةة 1.19و  1.13و 1.03%(   اذ بمغةةةةت 0%( مقارنةةةةة بةةةةة  5% 3% 1والكاربوىيةةةةدرات بزيةةةةادة تركيةةةةز الزنجبيةةةةل 

وزمةةةالؤه   Owen% لنسةةةبة الكاربوىيةةدرات   فقةةةد يحةةظ0.31% مقارنةةة بةةةة 0.57و 0.50و  0.35% لنسةةبة الرمةةةاد و0.81

 3.82الى  1.25ساعة من  24لمدة  0م2( ارتفاع نسبة الرماد في لحم الدجاج المغمور بمحمول التقديد بدرجة 1986 
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 لشرائح  الدهن والرماد والكاربوهيدراتالزنجبيل في نسبة  اليلبمح معامالت الغمر ( تأثير3جدول )

  الدجاج المسن صدر

 الوعاهالث

 الخطآ القياسي ±المتوسطات 

 الكاربوهيدرات % الرماد % الدهن %

0% 
6.67 ± 0.18 

a 
0.81  ±0.09 

 c 
0.31  ±0.09 

a 

1% 
6.34  ±0.18 a 

a   
1.03  ±0.11 
 bc 

0.35  ±0.19  
a 

3% 
6.17  ±0.70  

a 
1.13  ±0.04 

ab  
0.50  ±0.12  

a 

5% 
5.17  ±09 .1 

 b 
1.19  ±0.06  

a 
0.75  ±0.28  

a 

 ررا ه 16لة  القيم ىي معدل   

 ( .P < 0.05تشير الحروض المختمفة إلى وجود فرورات معنوية عند مستوى    

وصةبغة المةايوكموبين ورابميةة ايحتفةاظ  pH ( تةأثير معةامالت الغمةر بمحاليةل الزنجبيةل فةي ريمةة الةةة 4الجةدول  يالحظ من      

بزيةةةةادة تركيةةةةز الزنجبيةةةةل   pH(  لشةةةةرائح صةةةةدر االةةةةدجاج المسةةةةن   حيةةةةث يالحةةةةظ ارتفةةةةاع طفيةةةةض فةةةةي ريمةةةةة الةةةةةWHCبالمةةةةا   

المغمةةور بمحمةةول التقديةةد وذلةةك اعتمةةادأ عمةةى  %(   اذ تتغيةةر ريمةةة ىةةذه الصةةفة فةةي لحةةم الةةدجاج0%( مقارنةةة بةةة  %5 %3 1

(   فةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةين لةةةةةةةةةم يالحةةةةةةةةةةظ ىنةةةةةةةةةاك تةةةةةةةةةةأثير لتراكيةةةةةةةةةةز  1980وزمةةةةةةةةةةالؤه    Anjaneyuluطريقةةةةةةةةةة التقديةةةةةةةةةةد المسةةةةةةةةةتعممة  

( ايضةةأ 4%( فةةي تركيةةز صةةبغة المةةايكموبين . امةةا بالنسةةبة لقابميةةة ايحتفةةاظ بالمةةا   فةةيالحظ مةةن الجةةدول  5% 3% 1الزنجبيةةل 

و 15.32%(   اذ بمغةت 0%( مقارنةة بةة  5% 3% 1( بزيةادة تركيةز الزنجبيةل  P<0.05حتفاظ بالما  معنويأ  ارتفاع نسبة اي

% عمةى التةوالي   ويعةود سةبب ذلةك لقابميةةة الزنجبيةل عمةى زيةادة ذائبيةة بروتينةات المحةةم 10.79% مقارنةة بةةة ة16.80و 16.68

(   فضةو عةن اسةيام الممةح المضةاض فةي محاليةل التقديةد عمةى  Mendiratta   2001و  Naveenaورابمية ايحتفاظ بالما   

 0 (2004زيادة روة ايحتفاظ بالما    العاني   
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 وصبغت الوايىكلىبيي pH قيوت الــ الزنجبيل في  اليلبمح معامالت الغمر ( تأثير4جدول )

                                                                االدجاج المسن لشرائح صدر  (WHCوقابليت االحتفاظ بالواء )

 

 المعامالت

 الخطآ القياسي ±المتوسطات                     

PH صبغة المايكموبين 
قابمية االحتفاظ بالماء     

W.H.C)       ) 

0% 
6.76  ±0.04   

a 
0.02  ±0.03  

 a 
10.79  ±1.77  

b 

1% 

6.78  ±0.02 

  

a 

0.03  ±0.01  a 
a 

15.32  ±0.56    
a 

3% 
6.84  ±0.12 

a  
0.03  ±0.01   

 a 
16.68  ±1.45   

a 

5% 

6.91  ±0.04 

a 
a 

0.06  ±0.02   
 a 

16.80  ±2.82  
a 

ررا ه 16لة  القيم ىي معدل    

تشير الحروض المختمفة إلى وجود فرورات معنوية عند مستوى     P < 0.05. ) 

معةةةةةةةةةامالت الغمةةةةةةةةةر بمحاليةةةةةةةةةل الزنجبيةةةةةةةةةل فةةةةةةةةةي نسةةةةةةةةةبة الفقةةةةةةةةةدان اثنةةةةةةةةةا  الطةةةةةةةةةبئ وايذابةةةةةةةةةة                           ( تةةةةةةةةةأثير5الجةةةةةةةةةدول يبةةةةةةةةةين      

( بزيةةةةةةةادة تركيةةةةةةةز P<0.0لشةةةةةةةرائح صةةةةةةةدر الةةةةةةةدجاج المسةةةةةةةن    حيةةةةةةةث يالحةةةةةةةظ انخفةةةةةةةاض ريمةةةةةةةة ىةةةةةةةاتين الصةةةةةةةفتين معنويةةةةةةةأ  

%  لنسةةةبة الفقةةةدان 26.61% مقارنةةةة بةةةة 17.20و  22.58و  25.94%(   اذ بمغةةةت 0%( مقارنةةةة بةةةة  5% 3% 1الزنجبيةةةل 

% لنسةةبة الفقةةدان اثنةةا  ايذابةةة عمةةى التةةوالي   رةةد يرجةة  سةةبب ذلةةك 14.07% مقارنةةة بةةة 7.83و  7.86و 7.55اثنةةا  الطةةبئ و

ابةةةةة يرتفةةةةاع نسةةةةبة الرطوبةةةةة وبالتةةةةالي تةةةةزداد رابميةةةةة ايحتفةةةةاظ بالمةةةةا  والتةةةةي تةةةةؤدي الةةةةى انخفةةةةاض المفقةةةةود اثنةةةةا  الطةةةةبئ وايذ
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( . فضةةةةةةو عةةةةةن دور تراكيةةةةةةز الزنجبيةةةةةةل بانخفةةةةةاض المفقةةةةةةود اثنةةةةةةا  الطةةةةةبئ مةةةةةةن خةةةةةةالل دوره فةةةةةي رةةةةةةوة مسةةةةةةك 1990 طةةةةةاىر 

 ( .Mendiratta  2001 و  Naveenaالما  

 
 

 ًسبت الفقذاى اثٌاء الطبخ واالرابتالزنجبيل في  اليلبمح معامالت الغمر ( تأثير5جدول )
                                                               الدجاج المسن لشرائح صدر                                     

 

 
 المعامالت

 الخطآ القياسي ±المتوسطات 
 الفقدان ائناء االذابة %  %   الفقدان اثناء الطبخ

0% 
26.61  ±1.52 

a 
14.07  ±1.46  

a 

1% 

25.94  ±0.28  

a 
7.55± 0.91  

b   

3% 
22.58  ±0.194 

b 
7.86  ±0.29  

 c 

5% 

17.20  ±0.04  

b 
7.83  ±0.32  

 c 

 ررا ه 16لة  القيم ىي معدل

 ( .P < 0.05تشير الحروض المختمفة إلى وجود فرورات معنوية عند مستوى  

معةةامالت الغمةةر بمحاليةةل الزنجبيةةل فةةي صةةفات النكيةةة والطةةراوة والعصةةارية والتقبةةل العةةام لشةةرائح  ( تةةأثير6الجةةدول  يوضةةح  

صدر الةدجاج المسةن   فبةالرلم مةن عةدم وجةود فةرو  معنويةة بةين المعةامالت ايربعةة ريةد الدراسةة   اي انةو لةوحظ وجةود تحسةن 

%( مقارنةة بةةة 5% 3% 1عةام كانةت بزيةادة تركيةز الزنجبيةل  وافضل درجة  وصفية لمنكية والطةراوة  والعصةيرية ودرجةة التقبةل ال

%(   ويعود ذلك لدور الممح المضاض في محاليل الزنجبيل فةي تحسةين واظيةار النكيةة بشةكل واضةح ومةذا  وعصةيرية لمحةم 0 

ل التقةيم الحسةي (   ورد اشار جمية  المقيمةين المتمرسةين والمتةدربين جيةدأ حةو 1991وزمالؤه   Crainالصدر وف  ما اشار الية 
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التذوري الى وجود نكية مميزة ومرلوبة لمزنجبيل فضو عن تحسن الطراوة والعصيرية في شرائح صدر الدجاج وىذا مايشةير الةى 

 تحسن درجة التقبل العام واستسالة لحم صدر الدجاج المسن المغمور بمحاليل الزنجبيل .

 
 صفات النكهة والطراوة والعصاريةالزنجبيل في  اليلبمح معامالت الغمر ( تأثير 6جدول )

 الدجاج المسن لشرائح صدروالتقبل العام 

           

 
 الوعاهالث

   

 الخطآ القياسي ±المتوسطات 

 التقبل العام                                           العصارية الطراوة لنكهةا

0% 6.60  ±0.99   6.40  ±0.66   5.80  ±0.74        5062 ± 2080   

1%  
6.80  ±0.80  

 
6.80  ±0.81  

 
6.00  ±0.71  

 
0.71  ± 6.00 

3%  
7.00  ±0.71  

 
7.00  ±0.86  

 
6.40  ±0.51  

 
6062 ± 2068  

5%  
7.00 ±0.71  

 
7.80  ±0.71   

 
7.20 ±0.58   

 
6022 ± 0022    

ررا ه 16لة  القيم ىي معدل  

 

( تأثير معةامالت الغمةر بمحاليةل الزنجبيةل فةي صةفات الشةكل العةام والمةون المظيةري والنسةجة لشةرائح صةدر 7يبين الجدول     

الدجاج المسن  فبةالرلم مةن عةدم وجةود فةرو  معنويةة بةين المعةامالت ايربعةة ريةد الدراسةة   اي انةو لةوحظ وجةود تحسةن وافضةل 

%(   ورةد اشةارت 0%( مقارنة بةة  5% 3% 1زيادة تركيز الزنجبيل درجة وصفية لمشكل العام والمون المظيري والنسجة كانت ب

النتائج لتحسن تدريجي فةي المظيةر والمةون الظةاىري بسةبب فعاليةة الممةح المضةاض فةي محاليةل الزنجبيةل الةذي يعمةل عمةى ثباتيةة 

ايبةيض الفةاتح الةى المةون (  فبالرلم من ذلك لوحظ تحول بسيط لمون لحم الصدر مةن المةون 1999وزمالؤه    Sakataالمون   

او البيجةي كممةا زاد تركيةز الزنجبيةل  فةي محاليةل التقديةد ويعةزى السةبب الةى زيةادة تركيةز الزنجبيةل فةي محاليةل التقديةد .  الكريمي

 اما بالنسبة لصفة النسجة فيالحظ تحسن القيم الوصفية القياسية لمنسجة نحو النعومة بزيادة تركيز الزنجبيل .
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 صفاث الشكل العام واللىى الوظهريالزنجبيل في  اليلبمح معامالت الغمر ( تأثير 7جدول )

                                                    الدجاج المسن لشرائح صدروالٌسجت 

 

 
 المعامالت

 الخطآ القياسي ±المتوسطات 
 النسجة المون المظهري الشكل العام

0% 
 

5062 ± 0054   
 

6022 ± 0096   
 

6022 ± 2074  

1%  
6022 ± 2070   

 
 6042 ±2080   

 
6042 ± 0022   

3%  
6022 ± 2097  

 
6082 ± 2066 

 
6042 ± 2050  

5%  
6082 ±  2086  

 
7022 ± 2070  

 
6062 ± 2097   

ررا ه 16لة القيم ىي معدل   

الكميةة والبكتريةا المحبةة لبةرودة  يوائيةةالزنجبيةل فةي معةدل اعةداد البكتريةا ال اليةلمعامالت الغمةر بمح ( تأثير8الجدول  يوضح    

( فةي معةدل اعةداد تمةك اينةواع البكتيريةة P<0.0  حيث يالحةظ انخفةاض معنويةأ  مسن وبكتريا القولون  لشرائح صدر الدجاج ال

 دورة لولارتميةة/لم 6.20مقارنةة بةة 4.16و  4.83و  5.74%(   اذ بمغت 0%( مقارنة بة  5% 3% 1بزيادة تركيز الزنجبيل 

 3.70و  4.24لمبكتريةا المحبةة لمبةرودة و دورة لولارتمية/لم  5.28مقارنة بة  4.00و  4.75و  5.07لمبكتريا اليوائية الكمية و

تريةةا لةةدور   رةةد يرجةة  السةةبب فةةي انخفةةاض اعةةداد البكلبكتريةةا القولةةون عمةةى التةةوالي دورة لولارتميةةة/لم  4.72مقارنةة بةةة  3.04و 

% مةن ممةح الطعةام يعمةل عمةى 2الةى ان اضةافة  (1991وزمةالؤه    Huttonالممةح المضةاض فةي محاليةل الزنجبيةل   فقةد اشةار

فةي انخفةاض نسةبة معينةة مةن الرطوبةة الالزمةة لنمةو ايحيةا  كمةا وتعمةل ايمةالح  Clostridiumتقميل اعداد مسةتعمرات بكتريةا 

كمةا وتعمةل الزيةوت الطيةاره فةي (   1999وزمالؤه     Sakataالمنتجات وف  ما اشار الية    المحيرية وبالتالي تقميل تمض تمك

و  Shogaol الزنجبيةل كمضةاد فعةال لنمةو انةواع مختمفةة مةن البكتريةا   اذ ان الفعاليةة القاتمةة لمبكتريةا تعةود الةى وجةود المةركبين

Zingerone    ليا ايمكانية عمى مضاعفة اعةدادىا بشةكل كبيةر عمةى سةطح  التي بكتريا القولون( وخاصة 2006  عبد الواحد

  بةارر وزمةالؤه  0م 46 - 10المحوم نتيجة التعرض لدرجات حرارية مختمفة فضال عن النمو والتكاثر بمدى حراري يتراوح مةابين 

  1989 Denton; وGardner   1998) ونةو بالتبريةد ىةي ان المب ايحيا  المجيرية التةي تعةيش فةي المحةوم المخز    كما و
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البكتريا المحبة لمبرودة وىي المسؤولة عن تمض او فساد المحةوم المبةردة كونيةا تتحمةل درجةات الحةرارة المنخفضةة وييتورةض نموىةا 

 .( 1989تمامه عند الخزن  الحكيم   

 الكمية والبكتريا  هوائيةالزنجبيل في معدل اعداد البكتريا ال اليل( تأثير معامالت الغمر بمح8جدول )   
    مسنالمحبة لبرودة وبكتريا القولون  لشرائح صدر الدجاج ال

 
 المعامالت

 الخطآ القياسي ±المتوسطات 

 بكتريا القولون البكتريا المحبة لمبرودة هوائية الكميةال البكتريا

0% 6022 ± 2006  a 
a 

5028 ± 0082a 
a  

4072 ± 2006  
 a 

1% 5074 ± 2008  
 a 

5027  ± 2024  
 a 

4024 ± 2004 
 b 

3% 4089 ± 2007  
b 

4075  ± 2008 
b  

9072 ± 2007 
  c 

5% 4006 ± 2096  
b 

4022 ± 2006  
b 

9024 ± 2024   
d 

 ررا ه 16لة  القيم ىي معدل     

 (P<0.05  تشير الحروض المختمفة إلى وجود فرورات معنوية عند مستوى    

يسةةتنتج ممةةا تقةةدم ان التراكيةةز المختمفةةة مةةن محمةةول الزنجبيةةل المسةةتخدمة فةةي لمةةر شةةرائح صةةدر الةةدجاج المسةةن ليةةا تةةأثير فةةي   

تحسين بعض الصفات النوعية والحسية  ودرجة استسالة الشرائح من ربل المستيمك م  انخفاض معدل ثالثة انواع من ايحيةا  

 المجيرية . 

 المصادر 

 عمم وتكنولوجيا المحوم . دار الكتب لمطباعة والنشر . جامعة الموصل ..  2000شير . ايسود   ماجد ب

العقارير وكيميا  النباتات الطبية . وزارة التعميم العالي والبحث العممي . جامعة بغداد . .  1989.  الشماع   عمي عبد الحسين

 بيت الحكمة لمنشر والترجمة .  ترجمة( .

. تأثير التعتي  والتجميد في الصفات النوعية لمحوم النعاج العواسية المسنة . رسالة  1989،   عميالحكيم   ريس كاظم 

 جامعة بغداد . -ماجستير . رسم الصناعات الغذائية . كمية الزراعية
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ي والفسمجي الثوم لعالئ  البادى  والنمو في ايدا  اينتاجي والمناع مسحو  تأثير اضافة.  2005الحمداني   ىدى راسم . 

 جامعة بغداد . –لفروج المحم . رسالة ماجستير . كمية الزراعة 

تصني  النقان  مةن لحةم الةدجاج المسةن بأضةافة نسةب مختمفةة  مةن المةواد المالئةة . رسةالة .  1999العاني   وسن عبد الجميل . 

 جامعة بغداد . –ماجستير . كمية الزراعة 

ثير عمميةةات التقديةةد والتجميةةد فةةي التركيةةب الكيميةةائي والتقةةويم الحسةةي لمحةةوم ايبقةةةار تةةأ.  2004العةةاني   نةةدى نةةاجي توفيةة  . 

 جامعة بغداد . –الطازجة والمجمدة . رسالة ماجستير .  كمية الزراعة 

تكنولوجيةا المحةوم ومخمفاتيةا   الجةودة   الحفةظ   التةداول ( . الةدار العربيةة لمنشةر والتوزية  .  . 1996 الشريك   يوسض محمد .

 ليبيا . –جامعة الفاتح . طرابمس  –كمية الزراعة 

تكنولوجيةةةا منتجةةةات الةةةدواجن . الطبعةةةة ايولةةةى . وزارة  . 1989.  الفيةةاض   حمةةةدي عبةةةد العزيةةةز ونةةةاجي   سةةةعد عبةةةد الحسةةةين

 جامعة بغداد .  –ي والبحث العممي التعميم العال

. تحسين الخصائص النوعية والحسية يرراص لحم الدجاج المفروم باستخدام مسحو  اورا   2002 .  اليجو   نادية نايض

. ص  0. العدد 6( . مجمة اينبار لمعموم الزراعية . المجمد Rosmarimus officinolisنبات ندى البحر 

:247-259 . 

. تأثير اضافة مستخمص ومسحو  نبات  2002.  ة نايض و ضيا  خميل عبد ابراىيم و لسان يوسض بطرساليجو   نادي

( عمى بعض الصفات النوعية والحسية لمحم صدر فروج المحم . مجمة اينبار Anthemis nobilisالبابونج  

 . 262-254 . ص: 0. العدد  6لمعموم الزراعية . المجمد 

المبنانية . أمون  –ايعشاب والنباتات لذا  و دوا  . الطبعة الثالثة . الدار المصرية  . 1992.  أرناوؤط   محمد السيد

 لمطباعة والتجميد .

بارر   عبد الواحد وانيس مالك الراوي وفارو  ياس العاني والحان ميدي الصقر ولوزان أمين عمي وزكي كوركيس عبد الغني 

جامعة  -البكتريا . دار الكتب لمطباعة والنشر . 1989.  يديمحمد عبد القادر ابراىيم وىدى صالح م

 الموصل .

المنظمةة العربيةة .  التقنيات التقميدية لحفظ المحوم الحمةرا  فةي الةوطن العربةي دراسة حول تطوير.  1993.   رشيد   نوفل حميد

                                                                                  الخرطوم . -لمتنمية الزراعية 
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جامعةة  -. أساسةيات عمةم المحةوم . الطبعةة ايولةى . وزارة التعمةيم والعةالي والبحةث العممةي 1923.  طاىر   محارب عبد الحميد

 البصره .  ترجمو( . 

 جامعة بغداد .  ترجمة( . - . عمم المحوم . كمية الزراعة 1990 . طاىر   محارب عبد الحميد

. دراسات كيميائية حيوية عمى الزنجبيةل فةي مصةر ونيجيريةا . رسةالة ماجسةتير . معيةد  2006.  الواحد   ناىد لطفي زكي عبد

 الدراسات والبحوث ايفريقية ز جامعة القاىرة .

Anjaneyulu , A . S . R . , B . S . Guta , S . P .  , A . K . Dabjao . 1980 . Effect of pre-chill 

processing of keeping quality of smoked hams . J . Food Technol . 17 :150 -153 . 
A.O.A.C. 2000 . Association of Official Analytical Chemists . Official  Methods                          
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