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المجمدة المستوردة فى  جاموسالوالحسية للحوم  نوعيةدراسة بعض الخواص الكيميائية وال

 مدينة الحلة أسواق 

 أمير عالء هادى                             نوار صباح صاحب                    الطائيعبد على علوان 

          مديرية زراعة بابل                                       وزارة الزراعة /       جامعة القاسم الخضراء                                                

              سات والسياسات الزراعية العامة                         شعبة الدرا           كلية علوم االغذية                                            

 ملخصال

لبعض    20/10/2015ولغاية  1/7/2015للفترة من  جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية  في  أجريت الدراسة      

شملت  لالستهالك البشرى . تهالدراسة مدى صالحي المجمدة المستوردة فى أسواق مدينة الحلة جاموسالماركات التجارية للحوم ال

لمعلومات بطاقة الداللة  قراءتناتبين من خالل  .تستوردها بعض الشركات العراقية  التجارية التى ماركاتانواع من ال (8)الدراسة 

قد و أشهر تحت التجميد. جميع الماركات منشأها هندي وفترة الصالحية لها ستةأن  لماركات لحوم الجاموس المجمدة المستوردة 

 الجاموس المستوردة عينات لحوم بين أنواعالرطوبة ( فى نسبة p<0.01) ات معنويةقووجود فر نتائج الفحوص الكيميائية بينت

كاربوهيدرات بين كما ظهر أن هناك فرق معنوى فى نسبة ال.مرتفعة فى جميع عينات اللحوم بةكانت نسبة الرطوحيث المجمدة 

وص النوعية فقد أظهرت أما الفح لم تظهر فروقات معنوية فى نسبة البروتين والدهن والرماد.بينما , قيد الدراسة اللحومجميع أنواع 

 نسبة الفقد اثناء الطبخو LoLoخاصة فى ماركة  ( فى نسبة الفقد اثناء االذابةp<0.01وجود فروقات معنوية  ) عينات اللحوم

وكانت هذة القيم ضمن الحدود المسموح  ماركة بركات المهدى, خاصة (PH) الهيدروجينيوقيم االس  ونازMKRخاصة ماركة 

التى شملت )اللون,الطراوة ,النكهة ما الفحوص الحسية أالعينات,  هبها ماعدا نسبة الفقد أثناء االذابة فقد كانت مرتفعة فى هذ

كما فى ماركة بركات المهدى  (  لقيم هذة الصفاتp<0.01معنوية )فروقات وجود  النتائج  فقد أظهرت   والعصيرية,التقبل العام (

لقيمة العصيرية وماركة الدر  لقيم  5.30وماركة فجر كربالء  5.20وماركة الدر لقيمة الطراوة  5.63والنكهة  5.10  لقيمة  اللون

النتائج انة من الضرورى أن تخضع اللحوم . دلت لهذه الصفات  درجات التقييم الحسىمعدالت   وانخفضت 4.43التقبل العام 

المجمدة المستوردة التى تقييم كيميائى ونوعى وبكتيرى لتوفير لحوم جيدة القيمة الغذائية وصالحة لالستهالك وبالتالى الحفاظ على 

 Aالصحة العامة.

study of some  chemical qualitative and sensory properties of 

important frozen buffalo meat in the markets of Al-Hilla city 

             Abd Ali Allweni Altaee                  Nawar  sabab  sahib                   Ameer Alle Hide 

           Unvirsitry AL-Qasim Green                                Ministry of Agriculture     

               Collage of Food Science                                 Directorate of Agriculture in 

  Abstract: 

     The study was carried out at the collage food science: Al-Qasim Green unvirsity fore the peroied 

from 1\7\2015 and up to 20\10\2015  on the frozen Buffalo meat imported for some trade brands in 

the markets of Al-Hill city to  study their suitability for human consumption. Study included (8) 

types of different trade brands imported by some Iraqi companies. It was clear through reading of 

the information from Markets buffalo meat Frozen imported at all Markets restricted to Indian 

resources and shelf_life was sex month under Freezing. .The results of the chemical analysis in all 

sample have show that there are significant different (p[0.001) at the level proobality in the 

percentage of Total Mositure while was higher than permitted level, there was also a significant 

difference in the ratios of carbohydrate for all meat Types in the study while, no significant 

differences were recorded in the ratio of percentage of protein,Lipids and Ash. the qualitative 

testing  of Meat sample showed significant differences(p[0.001) of Thawing Loss during melting 

and PH Value which remained within the permissible limits except of Thawing Loss during melting 

was he were High in the samples. The sensory tests concerining (color,flavor,Tendernce ,jucines, 

overexapality) show that there are significant different (p[0.001) or Low average to sensory 

evaluation from traits.The results showed that it is necessary to be subject Meat Frozen imported 
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into of the assessment of chemical,quality and bacteriology to provide meat good nutritional value 

and suitable for consumption,thus protecting public health.                        

 

  المقدمة:

تعد اللحوم ومنتجاتها مادة غذائية ممتازة تفوق فىى تركيبهىا     

الكيميائى العديد من المواد الغذائية االخرى فهى تعتبر مصىدر 

أساسىىىىى للبىىىىروتين الحيىىىىوانى عىىىىالى القيمىىىىة الغذائيىىىىة وذلىىىى  

 Aminoالحتوائهىىىا علىىىى االحمىىىا  االمينيىىىة االساسىىىية )

acidsنهىا تحتىوي ( المهمة لجسم اإلنسان وبنسب مختلفة كما ا

 Fatty acidsاالحما  الدهنية المشبعة على نسب عالية من 

والعناصىىىر المعدنيىىىة وكىىىذل  هىىىي مصىىىدر جيىىىد للفيتامينىىىات 

 Higgs, ;1990)طىىاهر B-complexوخاصىىة مجموعىىة 

(, واللحىىوم مىىن المىىواد الغذائيىىة سىىريعة التلىى  بسىىبب 2000,

وتعرضىىها الىىى تغيىىرات  تركيبهىىا البايوكيميىىائى والبىىايولوجى

كيميائيىىىىة وحيويىىىىة تىىىىجثر علىىىىى مىىىىدى جودتهىىىىا وصىىىىالحيتها 

 Willenberg and , 1999لالسىىىىتهالك البشىىىىرى )

Hughes1994؛,Dean لىىذا يجىىب حفىىو اللحىىوم عنىىد عىىدم )

أستهالكها مباشرة  كذل  فأن حفو اللحوم هو ضرورة اساسية 

وم عند النقل وتوزيع اللحوم, ويمكن تعريى  عمليىة حفىو اللحى

بانها هى العملية التىى يىتم فيهىا أسىتعمال طىرق عديىدة تمنىع أو 

تىىىىجخر حىىىىدوا التغيىىىىرات التىىىىى تجعىىىىل اللحىىىىم غيىىىىر صىىىىال  

لالسىىىتهالك كغىىىذاء أو تقلىىىل مىىىن تىىىدهور خواصىىىة الكيميائيىىىة 

                     والنوعيىىة والحسىىية

(2004,Lawrence1991؛,Bedinghaus.)  يمكىىىىىن أن

بعىىدة طىىرق كالتبريىىد  م ومنتجاتهىىاتىىاداد المىىدة الحفظيىىة للحىىو

يمكىىىن  .(Willenberg and Hughes,1999والتجميىىد )

أيىام( أمىا اذا  5-3) تتىراوح حفو اللحىوم بالتبريىد لمىدة قصىيرة

شهراً( ففي هذه الحالة  12-6أريد حفظها وخانها لمدة أطول )

-)وتصىل الىىيجب تجميىدها علىى درجىات حراريىة منخفضىة 

18-C32)°, يسبب تدهور فى نوعيىة  قدأن التجميد غير الجيد

ويحىىىدا فقىىىدان سىىىوائل ك يىىىرة تحىىىوى اللحىىىوم اثنىىىاء الىىىذوبان 

البروتينات الذائبة والفيتامينىات واالمىالح ممىا يسىبب انخفىا  

اذا يجىىب أن التتعىىدى نسىىبة الفقىىد  ,فىىى نوعيىىة اللحىىوم المجمىىدة

وتحتىا  عمليىة التجميىد الىى معىدات  , 5%) عىن) اثناء االذابة

مواصىىىىىىفات معينىىىىىىة واسىىىىىىتمرار الطاقىىىىىىة الكهربائيىىىىىىة  تذا

(1989,Potter).   أن تذبىىذد درجىىة الحىىرارة وعىىدم التغليىى

يعىىر  سىىط  اللحىىم الىىى فقىىد  قىىدالجيىىد فىىى مخىىازن اللحىىوم 

 freezerالرطوبىة والجفىاو ويسىبب حىىدوا لسىعات التجميىد

burn  ممىىا يىىنجم عنهىىا تغيىىرات غيىىر مرغوبىىة فىىى لىىون وقىىوام

العىر  مىن طريقة يعد الخان و, كما (2001اللحم )الاالقى,

أك ىىىر االمىىىور المهمىىىة للحىىىوم ومنتجاتهىىىا مىىىن حيىىىث النوعيىىىة 

والتغيرات الكيميائية ونواتج األكسدة ومنها التانخ على درجىة 

فىى اللىون تسىبب تغيىرات غيىر مرغوبىة والتى قد  الخصوص 

تهىىدو الدراسىىة الحاليىىة الىىى اجىىراء تقيىىيم  النكهىىة والرائحىىةو

المجمىدة المسىتوردة  جىاموسكيميائى ونوعى وحسىى للحىوم ال

اذا اصىىبحت رائجىىة التىىداول  اسىىواق مدينىىة الحلىىةالمتىىوفرة فىىى 

واالستخدام فى االسىتهالك البشىرى بىالرغم مىن شىكوك العديىد 

بمىىىدى جودتهىىىا وصىىىالحيتها بسىىىبب ضىىىع   مىىىن المسىىىتهلكين

االجهىىاة الرقابيىىة الرسىىمية ذات العالقىىة مىىن فىىر  قوانينهىىا 

وتعليماتهىا فىىى السىىيطرة علىىى تىدفل هىىذة اللحىىوم الىىى االسىىواق 

 العراقية دون خضوعها الى ضوابط االستيراد السليم.

 المواد وطرائق العمل:

المجمىىدة  جىىاموسأجريىىت هىىذة الدراسىىة علىىى عينىىات لحىىوم ال

كانىىت هىىذة  الحلىىة.المسىىتوردة والتىىى تىىم شىىراسها مىىن اسىىواق 

العينىىات معب ىىة فىىى أكيىىاس شىىفافة مىىن البىىولى اثيلىىين المغلفىىة 

بأحكىىام وجلبىىت الىىى المختبىىر فىىى صىىندوق فلىىين يحتىىوى علىىى 

أشىىتملت هىىذة .مسىىحوق الىى لج تجنبىىا لحىىدوا االذابىىة للعينىىات

بركىىات المهىىدى,  ( عالمىىات تجاريىىة هىىى  )8العينىىات علىىى )

LOLO,ناز,الدر,,MKR, وذلى   التمىام (,فجركىربالء ,النور

بواقع ثالا مكررات لكل عينة وكان المجمىوع الكلىى للعينىات 

(عينة وقد جمعت من مناطل مختلفىة مىن أسىواق محافظىة 24)

المراكا التسىويقية الخاصىة ببيىع جلبت هذة الماركات من بابل 

 7غ عىىددها اللحىىوم الحمىىراء المسىىتوردة /مراكىىا الجملىىة والبىىال

مراكا تسويقية حيث تم االطىالع علىى انىواع ماركىات اللحىوم 

المتوفرة والمتواجدة فىى هىذة المراكىا ثىم القيىام بعمليىة حصىر 

وجمع هىذة الماركىات بعىدها تىم  تسىجيل اسىم الماركىة وتىاريخ 

وتم قراءة معلومات البطاقة االعالميىة )بطاقىة الداللىة(  منشأها

التىابع   للحىومالىى مختبىر تكنلوجيىا ا هذة العيناتللعينات. نقلت 

الى كلية علىوم االغذيىة فىى جامعىة القاسىم الخضىراء وحفظىت 

م لحين تهي ىة المختبىر الجىراء الفحىوص  81-بالتجميد بدرجة 

 الكيمياوية والفيايائية والحسية عليها.

 المجمىىىىىدة جىىىىىاموسالتحليىىىىىل الكيميىىىىىائي لعينىىىىىات للحىىىىىوم ال 

  المستوردة

النسبة الم وية لكل من الرطوبة والدهن تم قياس       

 ماأشار أليه والبروتين والرماد حسب

(1999,)  AOAC وتم حساد قيمة الكاربوهيدرات حسابيا 

  بأتباع المعادلة التالية

 +الرطوبة +الدهن ) البروتين-100نسبة الكاربوهيدرات = 

 .الرماد( +

  المستوردة المجمدة الجاموس حوملعينات ل نوعيةلالفحوص ا

                        اإلذابىىىىىىىىىىىىىىىىة تقىىىىىىىىىىىىىىىىدير نسىىىىىىىىىىىىىىىىبة الفقىىىىىىىىىىىىىىىىد اثنىىىىىىىىىىىىىىىىاء 

(Thawing loss)  

 أليهتقىىدير نسىىبة الفقىىد اثنىىاء االذابىىة حسىىب ماأشىىارتىىم  

(2000 )Nam et al.,  وزن عينة اللحم وهىي جامىدة,  اذا تم

كاملىة وبصىوره  ثم تركت العينة في جو الغرفة الى ان تىذود 

الناضىى  وأعيىىد وزنهىىا وتىىم اسىىتخرا  نسىىبة الفقىىد وأزيىىل المىىاء 

 -باتباع المعادلة االتية 
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نسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبة الفقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد   

= 
وزن العينة المجمدة غم   وزن العينة بعد ازالة الماء الناض (غم)

وزن العينة المجمدة(غم)
      

   (            (Cooking Lossالفقد بعد الطبخ  نسبة  تقدير

 Cyril) أليةتم تقدير نسبة الفقد بعد الطبخ حسىب ماأشىار      

etal.,(1998  الىىى درجىىه  اذ تىىم تبريىىد عينىىات اللحىىم المجمىىد

غىم مىن 20ساعة قبىل الطىبخ. ثىم اخىذ مامقىدارة 24( لمدة مم      44)

عينىة اللحىم وغلفىت برقىائل مىىن األلمنيىوم ثىم ادخلىت فىى فىىرن 

, بعىىد الطىىبخ جففىىت دقيقىىة 15م لمىىدة 200كهربىىائى بدرجىىة 

دقيقىىىة 30العينىىىات بأسىىىتعمال أوراق ترشىىىي  ثىىىم بىىىردت لمىىىدة 

بدرجىىة حىىرارة الغرفة.بعىىدها حسىىبت نسىىبة الفقىىدان بعىىد الطىىبخ 

 بأتباع المعادلة االتية 

       الفقدان بعد الطبخ   ) ( = 
وزن العينة بعد الطبخ

وزن العينة قبل الطبخ
 

   (pH)األس الهيدروجيني تقديرتقدير 

 Xiong(1993) حسىىب مىىاذكراألس الهيىىدروجيني  تىىم تقىىدير

 .pH-Meterباستخدام جهاز 

  المستوردةالمجمدة  التقييم الحسى لعينات لحوم الجاموس

أجرى التقييم الحسي من قبل محكمىين مىن ذوي الخبىرة         

باالعتمىاد علىىى  االغذيىة  اتذة قسىىم علىومواالختصىاص مىن أسى

صفات اللىون  والذى تضمن تقدير  Peryam,(1990)طريقة 

الطىىراوة والعصىىيرية والنكهىىة والرائحىىة النكهىىة والظىىاهرى و

  .والتقبل العام

 التحليل االحصائى 

وائى شىتم تحليىل بيانىات التجربىة بأسىتعمال التصىميم الع        

( وتىىىم مقارنىىىة الفروقىىىات المعنويىىىة بأسىىىتعمال CRDالكامىىىل )

( p<0.01مسىتوى معنويىة )ديات عنىد مىاختبار دنكىن متعىدد ال

 (.SAS,2001ٍباستخدام البرنامج االحصائى )

 النتائج والمناقشة: 

 جاموسال وم( التحليل الكيميائى لعينات اللح2يبين الجدول)    

, وجىود فروقىات بين الماركات المستخدمةة المستوردة المجمد

بىىين الماركىىات المسىىتخدمة حيىىث لىىوحو  ( p<0.01معنويىىة )

فىىى  نىىاز لماركىىة (p<0.01) بمسىىتوى معنىىوى وجىىود فىىرق 

( مقارنىىة مىىع بىىاقى 67.70%)مىىن الرطوبىىة وكانىىت محتواهىىا 

فىى الماركات وكذل  لوحو وجود انخفا  فى نسبة الرطوبىة 

و كانت هذه النسب ضىمن  (63.50%) وكانتماركة )التمام( 

المواصىىفات القياسىىية العالميىىة ومنهىىا المواصىىفة  مىىا ماحددتىىه

( والتىىى حىىددت بىىأن تتىىراوح نسىىبة 1989القياسىىية العراقيىىة )

 وهىىىذا يتفىىىل مىىىع مىىىاذكرة    ( (68-73الرطوبىىىة مىىىابين 

Romans and Zegler(1977,1988( و)العكيلىىىىىى )

(.  أمىىىا نسىىىبة البىىىروتين والىىىدهن والرمىىىاد USDA,2004و)

ا مىىىن قبىىىل  المواصىىىفات كانىىىت ضىىىمن الحىىىدود المسىىىموح بهىىى

(, 1987القياسية العالمية ومنهىا المواصىفة القياسىية العراقيىة )

( بىىين أنىىواع ماركىىات p<0.01ولىىم تظهىىر فروقىىات معنويىىة )

لذا يتبين من هذة الدراسة ان القيمة الجاموس المستورد  اللحوم

الغذائيىىة لعينىىات اللحىىوم المجمىىدة المسىىتوردة كانىىت جيىىدة الن 

 ( وهىى نسىب 19.2-20.46راوحت مابين )نسب البروتين ت

ويتفىل جيدة مقارنة مىع مىاهو محىدد فىى  المواصىفات العالميىة 

( ,Romans and Zegler(1977 ذلىى  مىىع مىىا اشىىار لىىة

أن نسىىىبة البىىىروتين يجىىىب أن التقىىىل عىىىن  2004)و)العبيىىىدى,

على اللحىوم  فى دراستة 1988) (, وكما ذكر)العكيلى ,(18

الحمىىراء المسىىتوردة أن نسىىبة البىىروتين يجىىب أن التقىىل عىىن 

-13.49%(. أما نسبة الدهن  فقد تراوحت مابين )%21.66)

(.وهىىىىىذة النسىىىىىب كانىىىىىت منخفضىىىىىة عىىىىىن ماحددتىىىىىة 10.73

  (1989)المواصىىفات العالمية)المواصىىفة القياسىىية العراقيىىة

( أن نسبة الدهن  Romans and Zegler (1977حيث ذكر 

 (.أن ذلىى  يجشىىر الىىى أرتفىىاع القيمىىة (9يجىىب أن التقىىل عىىن 

الغذائية لتل  اللحوم ومقدار استفادة المسىتهل  منهىا.  أمىا نسىبة 

( p<0.01الكاربوهيىىدرات فيتضىى  وجىىود فروقىىات معنويىىة )

بين انواع ماركات اللحوم المستوردة وقد كانىت النسىب ضىمن 

ومنهىىىا ة الحىىدود المسىىىموح بهىىا مىىىن قبىىىل المواصىىفات العالميىىى

 ,يتفىىىىىىل ذلىىىىىى  مىىىىىىع( 1989) العراقيةالقياسىىىىىىيةالمواصىىىىىىفة 

(pearson,1990 أن نسىىىىبة الكاربوهيىىىىدرات فىىىىى اللحىىىىوم )

  . 1المستوردة يجب أن التقل عن

( بىىان النسىىبة الم ويىىة للفقىىد بعىىد 3يالحىىو مىىن الجىىدول رقىىم )      

االذابىىة لعينىىات لحىىوم الجىىاموس المجمىىدة المسىىتوردة قىىد أظهىىرت 

( بىىىىين أنىىىىواع ماركىىىىات اللحىىىىوم  اذا p<8...معنويىىىىة )فروقىىىىات 

 ( ,      حيث كانىت اوطىأ ...0 -7..6تراوحت النسب مابين )

 ( أما اعلى قيمة كانت ...0قيمة فى ماركة لحم)التمام(  وبلغت )

( وكانىت نسىب السىائل الناضى  7..6فى ماركة )لولو(,  بلغىت ) 

( والتىى 8816عراقيىة ,اك ر بقليل عما حددته )المواصفة القياسية ال

( 2004  وهذة القيم اقل مما وجد )العبيدى,0يجب أن التايد عن 

( حيث كانىت نسىبة Insausti etal.,2001( و)Cohen.,1984و)

 ( بسىىبب سىىىوء التخىىىاين اثنىىىاء 8...8السىىائل الناضىىى  حىىىوالى )

( أن نسبة الفقد 2007التجميد, ومما أشار الية )الموسوى وأخرون,

 (. أن 0.0-..6حىىىوم المجمىىىدة تراوحىىىت مىىىابين )بعىىىد االذابىىىة لل

أرتفاع نسبة الفقد بعد االذابة للحوم الجاموس المجمدة قد يعاى الى 

اذابتة ثم تجميده بصورة متكررة نتيجة تذبذد التيار الكهربائى ممىا 

يجدى الى أنخفا  قيمته الغذائية بسبب فقدانه للعناصر الغذائية مع 

كمىىا أن النتىىائج  لعينىىات لحىىوم     (..888السىىائل الناضىى  )طىىاهر,

( p<8...الجاموس المجمدة المستورده أظهرت فروقات معنوية  )

بين أنواع ماركات اللحىوم فىى نسىبة الفقىد أثنىاء الطىبخ  فقىد سىجلت 

(  فىىى 7..6ماركىة )التمىام( اعلىى نسىبة للفقىد أثنىاء الطىبخ وبلغىت )

ء الطىبخ والتىى حين سجلت ماركة )النور( أقل نسبة م وية للفقد اثنا

 (. بصورة عامة يالحو ان نسىبة الفقىد اثنىاء الطىبخ  .6..بلغت )

ولجميع العينات المدروسة كانىت ذى ضىمن الحىدود المسىموح بهىا, 

قىىىد يرجىىىع اخىىىتالو نسىىىبة الفقىىىد اثنىىىاء الطىىىبخ فىىىى عينىىىات اللحىىىوم 

المسىىتوردة الىىى اخىىتالو نسىىبة الىىدهن اذا كلمىىا تىىاداد نسىىبة الىىدهن 

(, يعد Al-Rubeii et al.,2000اثناء الطبخ )  تنخفض نسبة الفقد

الفقىىد أثنىىاء الطىىبخ مىىن االمىىور الواجىىب أخىىذها بنظىىر االعتبىىار فىىى 

صىىناعة اللحىىم المفىىروم حيىىث يتىىأثر الفقىىد أثنىىاء الطىىبخ بالعديىىد مىىن 

العوامل ومنها التجميد ونسبة الدهن والمواد المضافة األخرى التىى 

( وقىىد 8880)الموسىىوى, تعمىىل علىىى زيىىادة او نقصىىان هىىذه النسىىبه
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( أن النسىىبه الم ويىىة للفقىىد أثنىىاء 6...اشىىار )الموسىىوى وأخىىرون,

 (.   ... -6.0الطىىبخ للحىىوم الجىىاموس المسىىتوردة قىىد تراوحىىت )

اضىىىىىافة الىىىىىى ذلىىىىى  فىىىىىأن النتىىىىىائج أظهىىىىىرت وجىىىىىود فروقىىىىىات 

لعينات اللحوم الحمراء المجمىدة المسىتوردة لقىيم  p)<8...معنوية)

( فقىىد سىىجلت ماركىىة )بركىىات المهىىدى ( PHالىىرقم الهيىىدروجينى )

 ( فىىى حىىين سىىجلت .0.1والتىىى بلغىىت)   PHاعلىىى نسىىبة لقيمىىة

 (. أن  6..0ماركة )النور( أوطأ نسبة م وية لقيمة والتىى بلغىت )

هذة القيم هى اعلى من الحد الذى حددته المواصفات العالمية ومنها 

أمىىىىا    (0.0(( والبىىىىالغ)  1989)المواصىىىىفة القياسىىىىية العراقيىىىىة,

( فقىىىد وجىىىد أن الىىىرقم الهيىىىدروجينى 6...)الموسىىىوى وأخىىىرون,

  (....0-0.17لعينات لحم الجاموس المستورد تراوح بين )

 

 مدينة الحلةالمجمدة المستوردة فى اسواق  جاموسي للحوم الئالتحليل الكيميا(: 2الجدول)

 الكاربوهيدرات  الرماد     الدهن البروتين     الرطوبة  الماركة

 CB 63.34 التمام 

0.90± 

18.20 A 

17.26 ± 

9.20 A 

4.57± 

2.97 A 

1.41± 

6.29 A 

2.55± 

 B 66.74 فجر كربالء

0.76± 

16.98 A 

0.23± 

13.49 A 

1.60± 

1.38 A 

0.30± 

C1.42 B 

0.58±  

 A 71.89 النور

0.89± 

17.05 A 

0.24 

9.40 A 

0.31± 

1.41 A 

0.15± 

0.79 C 

0.25± 

MKR 
64.20 B 

0.60± 

19,15 A 

12.84± 

9.19 A 

3.68± 

3.24 A 

1.79± 

4.22  

2.13± 

 ناز
72.26 A 

0.79± 

17.57 A 

0.64± 

8.73 A 

0.38± 

1.23 A 

0.18± 

0.98 BC 

0.10± 

 الدر
65.30 CB 

0.51± 

19.01 A 

0.18± 

8.6 A 

0.81± 

1.20 A 

0.09±  

BAC  5.04 

0.33± 

 لولو

 

64.52 C 

1.55± 

16.93 A 

0.28± 

12.42 A 

0.74± 

1.47 A 

0.15± 

4.66 BA 

2.03± 

 بركات المهدى
70.76 A 

  0.85± 

16.90 A 

0.51± 

8.61 A 

0.89± 

1.38 A 

0.14± 

2.35 BAC 

0.71± 

الىى عىدم وجىود والحىروو المتشىابهة   (p<0.01)*تشير األحرو المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فىروق معنويىة عنىد مسىتوى 

 فروق معنوية
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 مدينة الحلةفي أسواق  المستوردة المجمدة جاموسللحوم ال الفحوص النوعية يبين( 3الجدول)

 الماركة
 %  نسبة الفقد بعد االذابة

Thaw Loss 

   نسبة الفقد بعد الطبخ

Cooking Loss 

 (PH)الرقم الهيدروجينى 

 D 5.40 التمام

0.05± 

3.46 A 

0.03± 

5.51 C 

0.01± 

 C 6.26 ربالءفجر ك

0.12± 

2.46 DE 

0.03± 

5.52 C 

0.01± 

 B 6.80 النور

0.05± 

2.30    E 

0.11± 

5.43  D 

0.02± 

MKR 
6.70  B 

0.15± 

3.06  BC 

0.03± 

5.56 C 

0.01 ± 

 ناز
6.20 C 

0.11± 

3.40  BA 

0.20± 

5.66 B 

0.03 ± 

 الدر

6.66 B 

0.03± 

2.46  DE 

0.18± 

5.44 D 

0.02 ± 

 LOLO  
7.26 A 

0.12± 

2.73  DC 

0.08± 

5.52  C 

0.01± 

 بركات المهدى
6.66 B 

0.03± 

2.80 DC 

0.05± 

5.85 A 

0.01± 

الىى عىدم وجىود والحىروو المتشىابهة   (p<0.01)*تشير األحرو المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فىروق معنويىة عنىد مسىتوى 

 فروق معنوية

 فروقىىىىات معنويىىىىة  وجىىىىود (4) الجىىىىدول يالحىىىىو مىىىىن       

(0.01>pفى صفة اللون  لعينات اللحوم ال ) جىاموس المجمىدة

( أوطىىىأ قيمىىىة اذا بلغىىىت نىىىازالمسىىىتوردة فقىىىد سىىىجلت ماركىىىة )

وسجلت ماركة)بركات المهدى( أعلىى قيمىة اذا بلغىت  (3.20)

وجىود فروقىات معنويىة  (3)( . كما يتض  من الجىدول 5.10)

(0.01>p ) فى قىيم  صىفة الطىراوة والنكهىة  بىين أنىواع لحىوم

( MKRالمجمىىدة المسىىتوردة حيىىث سىىجلت ماركىىة ) جىاموسال

( وسىجلت ماركىة 3.30أوطأ قيمىة  لصىفة الطىراوة اذا بلغىت )

( , وقد سجلت 5.20)الدر(اعلى قيمة  لصفة الطراوة وبلغت )

ماركىىة )فجىىىر كىىربالء( أوطىىىأ قيمىىىة  لصىىفة النكهىىىة اذا بلغىىىت 

وسىىجلت ماركىىة )بركىىات المهىىدى(اعلى قيمىىة  لصىىفة ( 4.10)ِ

بكميىة  Tenderness(, وتتحدد الطراوة 5.63النكهة وبلغت )

وتوعيىىىىىىىىة الكىىىىىىىىوالجين وبروتينىىىىىىىىات الليفىىىىىىىىات العضىىىىىىىىلية 

(. امىىىىىا العصىىىىىيرية أو قابليىىىىىة حمىىىىىل المىىىىىاء 1986)الطىىىىىائى,

juiciness and Water Holding Capacity  فهىى مىن

ت اللحىىىم  ويتضىىى  وجىىىود أك ىىىر الصىىىفات المىىىجثرة فىىىى صىىىفا

( لقيم هىذة الصىفة اذا سىجلت ماركىة p<0.01فروقات معنوية)

( وسىىجلت ماركىىة 5.30)فجىىر كىىربالء( اعلىىى قيمىىة  وبلغىىت )

(, كمىىا ظهىىرت فروقىىات 4.26)التمىىام( كاوطىىأ قيمىىة وبلغىىت )

معنويىىة فىىىى صىىىفة التقبىىىل العىىام بىىىين أنىىىواع اللحىىىوم الحمىىىراء 

(اعلىى قيمىة MKRة )المجمدة المستوردة حيث سجلت الماركى

(  نىاز( وسجلت الماركىة ) 4.43فى صفة التقبل العام وبلغت )

  (.3.20اوطأ قيمة فى هذة الصفة اذا بلغت )
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 مدينة الحلةالمجمدة المستوردة في أسواق  جاموسلحوم الاليبين الصفات الحسية ألنواع ( 4الجدول)

 الماركة
 اللون  

 

 الطراوة

 

 النكهة

 

 العصيرية 

 

 التقبل العام

 

 B 4.30 التمام

0.05± 

4.36 B C 

0.03± 

4.30 B 

0± 

4.26 B 

0.03± 

3.26 D 

0.03± 

 C 3.36 فجر كربالء

0.03 

4.20 ED 

0.05± 

4.10 D 

0± 

5.30 A 

0± 

4.23 B C 

0.03± 

 B 4.33 النور

0.03± 

4.40 B 

0± 

4.23 B 

0± 

5.20 A 

0.05± 

3.30 D 

0.05± 

MKR 
4.23 B 

0.08± 

3.30 F 

0.05± 

5.30 B 

0.05± 

5.00 A 

0.35± 

4.43 A 

0.03± 

 ناز
3.20 C 

0.05± 

4.13 E 

0.03± 

5.60 A 

0.05± 

4.30 B 

0.05± 

3.20 D 

0.05± 

 الدر
4.53 B 

0.033± 

5.20 A 

0.05± 

4.36 C 

0.08± 

4.36 B  

0.03± 

4.43 A 

0.03± 

LOLO 
3.60 C 

0.30± 

4.26 D C 

0.03± 

5.40 B 

0.05± 

4.30 B 

0± 

4.30 B 

0± 

 بركات المهدى
5.10 A 

0.30± 

4.30  CDB 

0± 

5.63 A 

0.12± 

4.26 B 

0.08± 

4.16 C 

0.03± 

والحروو المتشابهة  االى عدم وجود  (p<0.01*تشير األحرو المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود فروق معنوية عند مستوى )
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