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 المستخلص :

أجريت هذه الدراسة في كلية الزراعة، جامعة حلب وقد هدف البحث لدراسةة 

تأثير عمليةة المملةيا الفةاف فةي المركيةب الئيميةاخي واللةياي الةيزياخيةة للحة  المةاعز 

الفبلي المميفر في السةي  المحليةة لمدي ةة حلةب، حيةث أجريةت الدراسةة علة  الع ةلة 

ممحصةةع علييةةا وجةةيا ارتةةةاف مع ةةي  فةةي الطييلةةة الريريةةة، حيةةث يمةةبت مةةت ال مةةاخ  ال

مقارنةة  بالعي ةا   P<0.05نسبة الرطيبة في عي ة الشةاهد وللةع ع ةد مسةمين مع ييةة 

المملحة، كما يمبيت أن عملية الممليا أا  النلةاض نسبة البروتيت الئلي نميفة خةرو  

أن  جزء مةت المةياا اوتوتيةة البسةيطة خةلي عمليةة المملةيا، وجةد مةت خةلي الدراسةة

المملةةيا يةةالا  النلةةةاض مع ةةي  فةةي نسةةبة الةقةةد خةةلي عمليةةة السةةل ، كمةةا لةةيح  أن 

المملةةيا يزيةةد مةةت قةةدرع اللحةة  علةة  ربةةه المةةاء وان هةةذه الزيةةااع كانةةت مع ييةةة مقارنةةة  

بالشاهد وللع ألن عملية الممليا ترفع مت قدرع البروتي ا  عل  ربةه المةاء، كمةا وجةد 

لحة  ويزيةد مةت تةلبمم وتماسةئم مقارنةة  بالشةاهد، لةيح  أن الممليا يحست مت قيام ال

كذلع أن المملةيا يحسةت مةت الصةةا  الحسةية للحة  ويفعلةم اكًةر قبةيال  لةدن المسةميلع 

 مقارنة  باللح  غير المملا. 

لح  الماعز الفبلي السير ، الممليا، الع لة الريرية المسمطيلة،  الكلمات المفتاحية:

 السل .

Abstract: 

His study was conducted the aim of the research was to 

study the effect of dry salting and wet salting in the chemical 
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composition, nutritional value and physical properties of 

mountain goat meat available in the local market of Aleppo, 

where the study was conducted on the long dorsal muscle, where 

it is found from the results obtained It has a significant increase 

in the percentage of moisture in the control sample, at a 

significant level, at the level of significance P <0.05 compared to 

salted samples, as it turns out that the salting process resulted in 

a decrease in the total protein percentage due to the exit of a 

portion of the simple nitrogenous substances during the salting 

process, it was found through the study that salting It leads to a 

significant decrease in the percentage of loss during the boiling 

process, as it was noted that salting increases the ability of meat 

to bind to water and that this increase was significant compared 

to the witness, because the salting process increases the ability of 

proteins to bind water, and it was found that salting improves the 

strength of the meat and increases Its hardness and tenacity 

compared to the witness, it was also noted that salting improves 

the sensory qualities of meat and makes it more acceptable to the 

consumer compared to unsalted meat.. 

Key words: Goat meat, salting, Longissimus Doris, boiling 

 

 المقدمة والدراسة المرجعية:

أن تةةيفير الاةةذاء الصةةحي ل  ال يعيةةة المركيبيةةة الفيةةدع والممميةةز بصةةةا  حسةةية       

 ، أتةبحت مةت أولييةا  عالية تلبي حاجةة المةياط يت ورغبةاتي  علة  اخةملف ألواقية

ميةةام المالسسةةا  اجنماجيةةة والعلميةةة وعلةة  عةةات  العةةامليت فةةي مفةةاي انمةةا  الاةةذاء 

وتصةة يعم وحةرةةم، والعةةامليت والبةةاحًيت فةةي هةةذا الم ةةمار تقةةع ميمةةة االسةةمةااع مةةت 

المطةةير المق ةةي الحةةديث، والمعمةة  فيةةم بميسةةيع االخمصاتةةا  ونشةةر األبحةةا  العلميةةة 

(. تعد اللحيم لا  أهمية خاتة، فيي إحةدن 1998ي م يا )محيي، لا  الطابع المطبيق

الم مفةةةا  الرخيسةةةية المةةةي يعممةةةد علييةةةا االنسةةةان فةةةي تاذيمةةةم، وهةةةي مصةةةدر أساسةةةي 

للبروتي ا  عالية القيمة الاذاخية والمي تعمبر المااع األساسية ل مي االنسان وب اء جسةمم 

مةت لحةيم األغ ةام واألبقةار المةي (. إن نقة  المةيارا 1998وأنسفمم الململةة )محيةي،

تعد المصدر األوي واأله  للحيم الحمراء، وجةم األنرةار للعممةاا علة  لحةيم المةاعز 
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كأحةةد المصةةاار اليامةةة لسةةد الةة ق  الحاتةةع فةةي تلةةع المةةيارا، إ ةةافة  إلةة  أن تربيةةة 

  الماعز تعد مصدرا  هاما  للحصيي عل  الحليب وم مفاتم، وبالرغ  مت للع إال أنيةا لة

تح  بالدراسة الئافية اليامة كباقي الحييانا  مًع األبقةار واألغ ةام، لةذلع فةلن الميجةم 

للهممةةام بدراسةةة لحةة  المةةاعز يعةةد أمةةرا   ةةروريا  لمطةةيير انماجيةةا وتحسةةيت خياتةةيا 

لمساه  بميفير قسه مي  مت اللحيم واأللبان سةعيا  وراء تحقية  االكمةةاء الةذاتي )محمةد 

القيي عل  الصةعيد المحلةي أن مسةمقبع لحة  المةاعز كمصةدر  (.  ويمئت1998خير ،

ألحةةد الماةةذيا  اليامةةة ال جةةداي فيةةم، فلحةةيم المةةاعز ليةةا خصةةاخ  تاذويةةة وو يةةةة 

مميزع، إ افة  لقدرتيا عل  االسةمةااع مةت مفميعةة واسةعة مةت المةياا ال باتيةة المةي ال 

 تلق  قبيال  لدن األغ ام واألبقار.

اللحةةيم عبةةارع عةةت مفميعةةة مةةت ال سةة  الع ةةلية وال ةةامة والده يةةة، إ ةةافة           

المة   –الئلة  –اللسةان  –الطحةاي  –القلةب  –الئبةد )لبعض الاةدا واألع ةاء الداخليةة 

تالخذ اللحةيم مةت لبةاخا الحييانةا  الصةالحة للسةميلة خةريطة خليهةا مةت  ) إل .....

لبيحةةة الحيةةيان الزراعةةي تم ةةمت ومةةت هةةذا المعريةة  يم ةةا أن اوفةةا  واألمةةراض، 

مفميعة مت ال س  الممباي ة في خياتيا وأهميميةا الاذاخيةة والمصة يعية وعلة  رأسةيا 

% مةت وتن الذبيحةة، كمةا أن تركيبةم 50ال سي  الع لي الييئلي الذ  يشئع أكًر مت 

ي يممات بالقيمة الاذاخية والحييية العالية مت حيث نسبة البروتيت ونيعيمةم وطعمةم، وهة

ميةة  جةةدا  مةةت ال احيةةة المصةة يعية، فعلةة  خياتةةم تميقةة  خةةياي ومياتةةةا  معرةة  

(. حيةث تمةراون نسةبة البروتي ةا  1980، األسةيا، 1998المص عا  اللحميةة)محيي، 

كمةةا  % ت ةة  فةةي تركيبيةةا معرةة  األحمةةاض األمي يةةة ال ةةرورية،22-18فيةةم مةةا بةةيت 

( ومفميعةة A-D-E-Kالدهين )تحمي  اللحيم عل  مفميعة الةيمامي ا  الذوابة في 

، فةةي الم مفةةا  اللحميةةة المصةة عة نميفةةة إ ةةافة C، وقةةد يمةةيفر فيمةةاميت Bفيمامي ةةا  

 -%0.8حمةةض االسةةئيربيع، كمةةا تحمةةي  علةة  نسةةبة مةةت األمةةلن المعدنيةةة بةةيت )

(أهميةةا البيتاسةةييم والةيسةةةير والحديةةد، ونسةةبة أقةةع مةةت الزنةةع والما يزيةةيم 1.2%

بروم والييا، وتزااا نسبة كليريد الصياييم في اللحةيم المصة عة وال حاس والةلير وال

ي ممةةي المةةاعز إلةة   (. 1998، محيةةي، 2000نميفةةة إ ةةافمم أث ةةاء المصةة يع )الزالقةةي،

ت  الًدييا  ورتبة لوا  الرل  وإل  العاخلة البقرية وتحةت عاخلةة األغ ةام والمةاعز 

في كًير مت الصةةا  المشةريحية  وج س الماعز. وبيجم عام تمشابم الماعز مع األغ ام

ييجد الئًير مةت سةلال  المةاعز فةي الةيطت  (.1982)القس وآخرون، والةيزييليجية

العربي مت أهميا الماعز ال ةيبي والشةامي وال يلةي والصةيمالي ومةاعز ثمةيا األبةيض 

والصحراو  والفبلةي والبةير واألنئةيرا، وي ممةي المةاعز الفبلةي السةير  مةت حيةث 

ئلية إل  سللة الماعز مسمرخية األلن لا  القرون، وهي لا  لةين أسةيا الصةا  الش

غالبا  وبعةض الحييانةا  لينيةا أبةيض، كمةا تيجةد أفةراا لا  لةين أبةيض أو ب ةي فةاتا 
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أسةع البطت، واأللن طييلة وممدلية والقرون مميسةطة الطةيي فةي اجنةا  وطييلةة فةي 

)  كةةر 40كةةر واألنًةة   55نحةةي  الةةذكير واألرجةةع مميسةةطة الطةةيي، يبلةةر وتن الةةذكر

لةةةدن مقارنةةة المركيةةب الئيميةةاخي العةةةام (. 2006،  البربةةر ،1982القةةس وآخةةرون،

لل سي  الع لي للح  الماعز مقارنةٌ بلحيم الحييانا  الزراعيةة األخةرن، تبةيت احمةياء 

%، وهي أعل  مت رطيبة لحة  الفمةع 77لح  الماعز عل  نسبة رطيبة وتلت حم  

، وممقاربة مع لحة  الةدجا  لئ ةم تميةز بانلةةاض نسةبة الدسة  فيةم، لةيح  والا   والبقر

أي ا  وجيا بعض االخملفا  في نسةب الرمةاا بةيت لحةيم الحييانةا  الزراعيةة، حيةث 

% فةي 0,9% فةي لحة  الفمةع و1,1% بي ما بلاةت 0,87كانت نسبمم في لح  الماعز 

 Casey,1992, Mahgoub et) % فةي الةدجا 1% في لح  الا   و1,2لح  البقر و

al,2012) 

تمشابم نسب األحماض األم ية في لح  الماعز مع نريراتيا فةي لحةيم األبقةار واألغ ةام 

والل زير، ويعد لح  الماعز مصدر غ ي لألحماض األم ية وخاتة ال ةرورية م يةا، 

فيةةةةي يحمةةةةي  علةةةة  مسةةةةمييا  مةةةةت أحمةةةةاض الًريةةةةينيت والمًيةةةةينيت واللييسةةةةيت 

ربميفان أعل  مما هةي ميجةيا فةي لحة  البقةر وال ةأن. وجةد أي ةا  وااليزولييسيت والم

أن كميةةةة األحمةةةاض األمي يةةةة األساسةةةية الميجةةةياع فةةةي لحةةة  المةةةاعز كافيةةةة لماطيةةةة 

االحمياجا  الييمية لإلنسان البالر وخاتة فيما يمعل  بالحمض بالليسةيت والمربميفةان، 

لمريةيتيت فةي لحة  المةاعز أقةع ليح  كذلع أن نسبة الحمض األمي ةي الةي يةع االنةيت وا

مةةت لحةة  ال ةةأن والبقةةر والل زيةةر، كمةةا تبةةيت أن نسةةبة الحمةةض األمي ةةي األرجي ةةيت 

)نص  ال رور ( في لح  الماعز أعل  مت لحيم الحييانا  األخرن في حةيت كانةت 

نسةةةبة الييسةةةماايت أقةةةع ممةةةا كانةةةت عليةةةم فةةةي لحةةةيم الحييانةةةا  الزراعيةةةة األخةةةرن 

(casey,1992المملةةي .) ا هةةي عبةةارع عةةت عمليةةة نةةةيل انمشةةار  تحةةت تةةأثير ال ةةاه

االسميت  والميئانيئي لمةراك  مةياا المملةيا فةي ال ةات  وتمئةين القةيع المحركةة نميفةة 

الةةةر  فةةي تركيةةز مةةياا المملةةيا بةةيت اللحةة  والمحلةةيي الملحةةي كمةةا أن الرطيبةةة العاليةةة 

 ةات  طعمةا ونئيمةا ولينةا  ورفع ارجة الحرارع يزيةد مةت سةرعة ال ةاليةة، كمةا يعطةي ال

مميزا  بةعةع العمليةا  الحيييةة لألحيةاء الدقيقةة واالنزيمةا  وهةي عمليةة حةريةة وتق يةة 

بآن واحد، غالبا  مةا تسةملدم طريقةة المملةيا الرطةب باسةمعماي محاليةع ملحيةة )كليريةد 

% حيةث يمحقة  تيتيةع ممفةانس للشةيارا 23-17الصياييم( بمراكيز تمراون مةا بةيت 

ة ااخع القطعة وعل  سطحيا إ افة إل  رفع كمية ال ات  الممصاتةم جةزء مةت الملحي

رطيبةةة المحلةةيي كمةةا تةةم  عمليةةة المملةةيا ليقةةت قصةةير نسةةبيا ، لئةةت يلحةة  ان القةةدرع 

الحةرية تئين أ ع  مت مًيلميا ع ةد اسةملدام الطريقةة الفافةة، وفةي بعةض الحةاال  

سطا القطع )في حالة تمليا وحة  قطةع تسملدم طريقة الممليا الفاف ب ًر الملا عل  

اللحيم مرتةعة الدهين او المفةةةة جزخيةا ( ، لئةت يعةاى علة  هةذه الطريقةة طةيي فمةرع 
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الممليا وعدم المفانس في تيتف الملا وفقد أكبر في العصير اللحمةي. نميفةة للمايةرا  

  فمةةرع الئيماويةةة المعقةةدع المةةي تحةةد  فةةي اللحةة  أث ةةاء المملةةيا )خاتةةة ع ةةدما يسةةمار

طييلة( يصبا اللح  أكًر طراوع وتمراك  في اللح  ومحلةيي المملةيا أنةياف ممعةداع مةت 

مركبا  الطع  وال ئية المي ت شةأ عةت العمليةا  الحيييةة لألحيةاء الدقيقةة واألنزيمةا ، 

وفي حالة تمليا اللح  الطات  بعد الذبا مباخرع ية ع إ افة مياا ال ئيةة فةي محلةيي 

، وباةةض ال رةةر عةةت المحلةةع الفزخةةي للمةةياا البروتي يةةة أث ةةاء عمليةةة المملةةيا أو خليطةةم

المملةةيا فلنةةم ال يحةةد  تةئةةع فةةي قةةيام األليةةاف الع ةةلية، إنمةةا تةةزااا قابليةةة األنسةةفة 

(. الت الدراسا  عل  وجيا انلةةاض مع ةي  فةي نسةب الةقةد 1998للنمةاخ )محيي، 

فةي عي ةا  لحة  الةلةذ والمامةيرع  خلي الطب  في الساخع ال ا   والةقدان ع د اجلابة

في تراكيز ململةة مت المحاليةع الملحيةة ومحاليةع المسمللصةا  األنزيميةة مقارنةة مةع 

 (.2012عي ا  اللح  المعاملة مع الماء المقطر )األنبار، 

 أهداف البحث:

تعةةد اللحةةيم مةةت أهةة  الماةةذيا  الياجةةب تيفرهةةا فةةي اليجبةةة الاذاخيةةة وللةةع 

عالية مت البروتي ةا  مرتةعةة القيمةة الحيييةة باج ةافة للياتةيا  الحمياخيا عل  نسبة

الحسةةية المرغيبةةة، حيةةث تعمبةةر عمليةةة المملةةيا مةةت أهةة  اللطةةيا  المةةي تفةةر  علةة  

اللحةةيم وم مفاتيةةا وعلةة  هةةذه اللطةةيع تميقةة  اللةةياي الي يةيةةة للم ةةم  اللحمةةي مةةت 

اوا للم ةةم  ال يةةاخي عصةةيرية وطةةراوع وطعةة  ونئيةةة باج ةةافة لةةدور المملةةيا فةةي المةةر

 واوره الحةري لذا فلن البحث ييدف إل :

اراسةةة تةةأثير المملةةيا الفةةاف فةةي اللةةياي الئيمياخيةةة والقيمةةة الاذاخيةةة للحةة  - 2-1

 الماعز الفبلي

في اللياي الةيزياخية والحسية للح  الماعز الفاف اراسة تأثير الممليا  - 2-2

 الفبلي

 :مواد وطرائق البحث

خ عت للبحث عي ا  مت ال سةي  الع ةلي للحة  المةاعز الممةيفر فةي السةي  

الياقعةة بةيت  Longissimus Dorisالمحليةة )وللةع مةت الع ةلة الطييلةة الريريةة( 

)لكر بعمر حيالي سة ة( بعةد تلليصةيا مةت األنسةفة ال ةامة والده يةة  13-9الةقرا  

   .اليا حميت

 س  5×5×1الطييلة الريرية بأبعاا  عملية الممليا: ت  عمع خراخا مت الع لة

 % عل  خراخا اللح  2الممليا الفاف ت  برش الملا ب سبة 

 م  4حةرت العي ا  لمدع ييم واحد في البراا عل  ارجة حرارع 

اقيقةةة وللةةع بامرهةةا بئميةةة  30م  ولمةةدع 95-90تة  سةةل  الشةةراخا علةة  ارجةةة حةرارع 

 محداع مت الماء.
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 والفيزيائية:االختبارات الكيميائية 

 م  حمةة  ثبةةا  الةةيتن105بةةالمفةي  علةة  ارجةةة حةةرارع تقةةدير المحمةةين الرطةةيبي -1

(AOAC2000) 

تقدير البروتيت الئلي بطريقة كلداهع وللع بي   العي ة بيساطة حمةض الئبريةت  - 2

المركز مع المسةليت ثة  اجةراء عمليةة المقطيةر واسةمقباي الممقطةر بةدور  يحةي  علة  

ف بيجةةيا كاخةة  تةةاتيرو 0.1ثةة  المعةةايرع بحمةةض كلةةير المةةاء % 3حمةةض البيريةةع 

(AOAC2000). 

 (AOAC2000تقدير نسبة الملا بطريقة مير ) -3

 Light Knife Bladeخملت قيع القطع باسملدام سئيت اخمبارا  القيام و -4

Perspex (L B K:وقدر  وف  المعطيا  المالية ) 

 . وحسبت مقاومة القطع مت خلي أعل  مل 10مل /ثا.  مسافة القطع: 2سرعة القطع: 

 Texture Analyzer Stable)باسملدام جيات  ²قراءع سفليا الفيات كر/س 

Microsystems.TA.XT2( )Barrett et al,1998) 

بحسةاى الةةر  فةي ) (Graw and Hammبطريقةة  تحديةد نسةبة المةاء الم ةصةع -5

 Graw andاقةةاخ  ) 10كةةر لمةةدع 1الةةيتن قبةةع وبعةةد ال ةةاه علةة  العي ةةة بةةيتن 

Hamm,1965.) 

 تقدير الةقد بالسل  بحساى اليتن قبع السل  واليتن بعد السل . -6

قيمةت الصةةا  الحسةية باسةملدام نرةام اللمةس نقةاط وخةملت  االخمبارا  الحسةية: -7

 .(Rauscher,1996تقيي  الطع  والقيام )

( L.S.D  مع ةي  )المحليع اجحصاخي: أجر  تحليع المبايت وحساى قيمةة أقةع فةر-8

 (.1981)نفار وآخرون، Anova% باسملدام برنام  5عل  مسمين مع يية 

 النتائج والمناقشة:

( الذ  يبيت نسبة الرطيبة والبروتيت والملا في 1يم ا مت الفدوي رق  )

العي ا  المدروسة ال يئة، أن رطيبة العي ا  ال يئة المملحة بالطريقة الفافة قد 

مع ي  مقارنة  بالشاهد، هذا يعيا إل  أن إ افة الملا أان للرو  انلة ت وبشئع 

جزء مت رطيبة الم م  نميفة فر  ال اه االسميت  بيت ااخع اللليا وخارجيا 

باج افة إل  أن اخيي الملا لداخع الللية أان لزيااع نسبة المئينا  الصلبة عل  

 حساى انلةاض نسبة الرطيبة.
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 طوبة والبروتين والملح في العينات النيئة( نسبة الر1جدول رقم )

العي ا                                 

 المئين
 الرطيبة%

البروتيت 

 الئلي%
 نسبة الملا% الدهت%

 a75,56 a21,24 a1,83 b0,16 الشاهد

عي ا  تمليا 

 جاف
b73,11 b20.97 a1,86 a1,93 

LSD 0.05 1,188 0,318 0,144 0,076 

 المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين العينات المدروسةاألحرف  

كما يلح  مت الفدوي نةسم انلةاض مع ي  في نسبة البروتيت لعي ة الممليا الفاف  

مقارنة  بالشاهد أ  أن إ افة الملا عل  خئع جاف مت الممئت أن يئين قد أان 

البسيطة مع العصير الللي  مما تسبب بانلةاض  للرو  جزء مت المياا اوتوتية

نسبة البروتيت الئلي عل  أساس وتن العي ة. أما فيما يمعل  ب سبة الدهت فيلح  ان 

نسبة الدهت ل  تمأثر بشئع مع ي  خلي عملية الممليا وأن االرتةاف البسيه في نسبميا 

عيا لئين الدهت غير في اللح  المملا كان عل  حساى انلةاض نسبة الرطيبة وهذا ي

لواى وبالمالي ل  يحد  فقد في الدهت مع العصير الللي  المةقيا خلي عملية الممليا 

الفاف كما يلح  مت ال ماخ  الممحصع علييا أن نسبة الملا في العي ا  المملحة 

 كانت أعل  وبةر  مع ي  عت الشاهد وهذا يعيا ج افة الملا للعي ا  ال يئة.

 نسبة الرطوبة والبروتين في العينات المسلوقة( 2جدول رقم )

                

العي ا                        

 المئين

 البروتيت الئلي% الرطيبة%

البروتيت الئلي % 

 مت المااع الفافة

 b62,43 a30,54 81,28 الشاهد

 68.15a 28,77b 90,32 عي ا  تمليا جاف

LSD 0.05 0,990 1,248  

 المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين العينات المدروسةاألحرف 

( ارتةةاف فةي نسةبة البةروتيت للعي ةا  المطييةة وبشةئع كبيةر 2يم ا مت الفدوي رق  )

مقارنة  بالعي ا  ال يئة وهذا يعيا لةقدان نسبة كبيرع مت وتنيا نميفةة الةدنمرع وانةصةاي 

لئةت   أان لزيةااع تركيةز البةروتيت فييةا، كمية كبيةرع مةت العصةارع اللحميةة األمةر الةذ

ليح  أن نسبة البروتيت في العي ا  المملحة أقع وبةر  مع ي  عت الشاهد وهذا يعةيا 

لئين نسبة الةقد في الرطيبة نميفة الطيي فةي العي ةا  المملحةة أقةع م يةا فةي الشةاهد، 

حسةاى نسةبة  األمر الذ  أان النلةاض البروتيت عل  أساس الةيتن الئلةي، أمةا لةي تة 
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البةةةروتيت مةةةت المةةةااع الفافةةةة فةةةيلح  ارتةةةةاف نسةةةبة البةةةروتيت فةةةي العي ةةةا  المملحةةةة 

 والمسليقة مقارنة  بالشاهد.

( أن قدرع اللح  غير المملةا علة  ربةه المةاء كانةت  ةعيةة 3يلح  مت الفدوي رق  )

رع مقارنةةةة  بةةةاللح  المملةةةا بالطريقةةةة الفافةةةة وللةةةع ألن عمليةةةة المملةةةيا ترفةةةع مةةةت قةةةد

البروتي ا  عل  االرتباط مع الماء بقيع باج افة لحدو  الدنمرع المفمعيةة للبروتي ةا  

 والمي أا  لزيااع قدرتيا عل  ربه الماء.

في العينات  ( نسبة الماء المرتبط % من وزن العينة ومن الماء الكلي3جدول رقم )

 النيئة

العي ا                                        

 المئين

ال سبة المئيية للماء 

 المرتبه مت وتن العي ة%

ال سبة المئيية للماء 

 المرتبه مت الماء الئلي

 b51,36 67,97 الشاهد

 61.23a 83,75 عي ا  تمليا جاف

LSD 0.05 2,7042  

 بين العينات المدروسة األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية

طزاجةة اللحة ،  معةايير مةت معيةار فيي للحيم الحسية الفياع عيامع أه  أحد القيام يعد

 تعد والمي الماء ربه عل  وقدرتم وعصيريمم اللح عت طراوع  وا حة فئرع ويعطي

 واالخمةرا  القطةع مقاومةة قةيع تقةدير ويعةد وم مفاتةم، للحة  ال يعيةة أه  الصةةا  مت

 وطراوتم. اللح  قيام عل  الدالة أه  المعايير مت والمرونة

 ( مقاومة القطع والفقد في السلق للعينات المدروسة4جدول رقم )

 المكون

 المعاملة
 ²قوة القطع كغ/سم

النسبة المئوية للفقد 

 %بالسلق

 1,56b a31,75 الشاهد

عي ا  تمليا 

 جاف
2,24a b17,19 

LSD 0.05 0.127 1,056 

 المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين العينات المدروسةاألحرف 

( أن مقاومة القطع كانت أعل  وبشئع مع ي  في 4يم ا مت الفدوي رق  )           

اللح  المملا مقارنة  بالشاهد وهذا يعيا إل  أن إ افة الملا تاا مت قدرع الم م  عل  

 افة لحدو  انمرع تفميعية للبروتي ا ، ربه الماء وجعلم أكًر تماسئا  وتلبة، باج

ويمئت تةسير هذه ال ماخ  عل  أن الملا يساعد عل  احدا  ارتباط قي  للماء مع باقي 
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مئينا  اللح  وخاتة  البروتي ا  وبالمالي تلةي  أثر الدنمرع الحرارية المفميعية 

 عل  البروتي ا  واحمةا يا بمقدار أكبر مت العصير اللحمي.

 ( نتائج االختبارات الحسية لعينات اللحم المسلوقة5) جدول رقم
 

 

 

 

 

( أن العي ةةة المملحةةة تملةةيا جةةاف قةةد حةةات  أف ةةع تقةةدير 5يم ةةا مةةت الفةةدوي رقةة  )

للقيام، أما قيام الشاهد فئان  عيةا  مقارنة  بالعي ا  المملحة. أما مةت حيةث الطعة  فةلن 

عي ة المملةيا الفةاف كةان طعيمةا أكًةر و ةيحا  أمةا الشةاهد فئةان طعمةم غيةر وا ةا 

  يحمي  عل  جةزء مةت مةياا الطعة  والمركبةا  نميفة خسارع جزء كبير مت ماخم الذ

البسةةيطة الم حلةةة فةةي مةةاء السةةل  باج ةةافة للةةدنمرع المفميعيةةة القاسةةية نسةةبيا  بالمقارنةةة 

 بالعي ا  المملحة. 

 

  االستنتاجات  

 اعممااا  عل  ال ماخ  الممحصع علييا في هذا البحث يمئت اسم ما  مايلي:

نسةبة الرطيبةة فةي اللحة  األمةر الةذ  يةالا  عملية المملةيا الفةاف تةالا  للةةض  -1

 لزيااع نسبة المئينا  األخرن

الةقد في المياا اوتوتية البسيطة خلي عملية السل  كانت أخةةض بشةئع مع ةي   -2

 في اللح  المملا.

 الممليا يسبب خةض نسبة الةقد خلي عملية السل . -3

 تمليا اللا قبع عملية السل  يزيد مت قبيلم لدن المسميلئيت. -4

 قدرع اللح  المملا عل  ربه الماء أعل  م م في اللح  غير المملا -5

  

 العي ة              

 الصةة
 تمليا جاف خاهد

 3,95 2,65 الطع 

 4,35 2,78 القيام



 Doi:10.21608/asajs.2021.143514  حممود مصطفى عبد الكريم
 

ـ ــ ــ  ت

10 

 المراجع

. جامعة باةداا، تربية الماعز -1982فاخ  تبيا،  عبد الرازقجلي إيليا،  القس -1

 .150-120الفمييرية العراقية، تةحة 

. تربيةة ورعايةة المةاعز فةي الةوطن العربةي( 2006عااي سةيد أحمةد ) البربري، -2

 150-130األول ، م شأع اار المعارف باجسئ درية، تةحة الطبعة 

( علةة  وتئ يليجيةةا اللحةةيم، وتارع المعلةةي  العةةالي 1980، ماجةةد بشةةير )ألسةةودا -3

 .248والبحث العلمي، الفمييرية العراقية، الطبعة األول  ي 

. م شيرا  جامعة حلب، كلية الزراعةة، تكنولوجيا اللحوم( 1998عااي ) محيو -4

 205ي غذية.قس  عليم األ

. الةةدار تربيةةة ورنتةةاغ األ نةةام والمةةاعز( 1998محمةةد خيةةر  ) محمةةد ربةةراهيم -5

 .365-321العربية لل شر والميتيع، القاهرع، تةحة 

تئ يليجيا اللحيم، كلية الزراعة، جامعة  -2000، عصمت محمد صابر الزالقي -6

 70-5اجسئ درية ي 

 .2012عدا خاي بالمالتمر،  4العدا: 8، المفلد:مجلة األنبار للعلوم الزراعية -7

8- AOAC, 2000-, Association of the Official Agriculture 

Chemists, Official Methods of Analysis, 16 The Ed, 

International, third Revision, Virginia, 

9- BARRETT, A,; BRIGGS, J,; RICHARDSON, M,; REED, T,; 

1998- Texture and storage stability of processed beef sticks 

as affected by glycerol and moisture levels, Journal of Food 

Science,63(1) 84-87. 

10- 10-CASEY, H. 1992-Goat meat in human nutrition, 

proceedings International Conference on Goats ،Indian 

Council of Agricultural Research, New Delhi, p 584-595. 

11- 11- MAHGOUB, O.; KADIM, L.T.; WEBBE. C. 2012- Goat 

meat production and quality .CABI, Newsworthy Way, 

Wallingford, Oxford, British Library, London, UK. 

12- 12-Rauscher K., Engst R., Freimuth U, 1996-Untersuchungen 

von Lebensmittel, VEB Fachbuchverlag Leipzig.p 939. 


