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 استخدام المحاليل الممحية وبعض اإلنزيمات النباتية في تحسين طراوة لحوم اإلبل
 

 إيمان فنوش ،عمر الناصر ،عادل محيو
 جامعة حمب ،كمية الزراعة ،قسم عموم األغذية

 
ستتتنوات ذات تةذيتتتة رعويتتتة، متتتضلوذة متتتن الع تتتمة الظيريتتتة  5-4تمتتتت معاممتتتة متتترام  متتتن لحتتتوم إ تتتل  عمتتتر الممخصصص   
ي إنزيمتت،  محاليتتل مستح تترات تجاريتتة متتن Semimembranosusومتتن الع تتمة الةلذيتتة   Longissimus-dorsi المستتتطيمة

الةيستتين وال ا تتايين و لتترح  المحاليتتل الممحيتتة، وتتتم ت تتدير المحتتتوح المتتامي والمتتار المتترت ط والمتتار الحتتر وغيتتر ال روتينتتي 
 مالت التجري ية.والطيار وقوة ال طع وقوة االلتراق في عينات الماىد والمعا

ية في كمتا الع متين وفي حالة نزيمت ين ارتةاع نس ة المحتوح المامي في العينات المعاممة  المحاليل اإل
،  ينما   يت في نةس (P≤0.01)  داللة إحصامية معنوية المعاممة الممحية في الع مة الظيرية م ارنة مع الماىد

 (P>0.01)، وانلة ت نس ة المار المرت ط  داللة غير معنوية (P>0.01)ي مستواىا في الع مة الةلذية  المحمول الممح
الةيسين، في حين ارتةعت عند المعاممة  إنزيم: عند المعاممة  39.62ية لتصل نزيمفي العينات المعاممة  المحاليل اإل

في حالة الع مة الةلذية : في الع مة الظيرية، وكانت نس ة المار المرت ط 63.46حتى  (P>0.01) المحاليل الممحية 
االرتةاع غير ال روتيني في جميع المعامالت وكان  نيتروجين ك ر منيا في الع مة الظيرية. ارتةعت كذلك نس ة ال

( 3.527و  3.572، وسجل  عمى ارتةاع في العينات المعاممة  الةيسين )(P≤0.01)يًا إنزيممعنويًا في العينات المعاممة 
التوالي، مما يدل عمى فعالية وا حة في حدوث تحمل  روتيني، وكانت  قل ال يم في  في كل من الع متين عمى

تروجين ي، وكذلك ارتةعت قيم الن(P>0.01)غير ال روتيني في حالة المعاممة  المحمول الممحي  عد الماىد  نيتروجينال
ت، وارتةع ف ط و درجة معنوية في كل المعامال (P≤0.01)ات نزيمالطيار في عينات الع مة الظيرية المعاممة  اإل

(P≤0.01) ( في حالة المعاممة  الةيسين.جم033/ جممم 33.99في الع مة الةلذية حيث وصل إلى الحد األعمى ) 
 3.293و  0.766 ظيرت نتامج الت ارات ال وام  ن العينات المعاممة  المحمول الممحي تطم ت  قل قوة قطع )

،  ما (P≤0.01)ال ا ايين وذلك  إنزيمتيا العينات المعاممة  الةيسين، و ليرًا المعاممة  ( في الع متين عمى التوالي، تمجمك
ال ا ايين ثم المعاممة  المحمول الممحي و قميا  إنزيم النس ة لنتامج قوة االلتراق ف د كانت  عمى قيمة في حالة المعاممة  

 .(P≤0.01)قيمة في حالة الةيسين م ارنة مع الماىد 
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 المقدمة
حيث تتراوح  ،ال يمة الحيوية عاليةلم روتينات  رميسمصدر فيي  تعد المحوم من  ىم األغذية الحيوانية،

والتي ت م في تركي يا  (Forrest et al., 1975; Lawrie, 1979): 33-06نس ة ال روتين فييا ما  ين 
 (. ;0987Carson, 1970 ،جميع األحماض األمينية ال رورية و كميات مناس ة )الس ع والمزيد

ازداد االىتمام  إنتاج المحوم وتصنيعيا نظرًا لزيادة الطمب عمييا  س ب الزيادة السكانية 
ونظرًا لمتناقص المطرد في  والتطور االجتماعي في العادات الةذامية ولاصة في ال مدان النامية،

ردود الةعل إزار لو  مصادر المحوم، و مكل لاص الحمرار منيا التي تحظى  اىتمام المستيمكين،
لى حد ما في و  ،)جنون ال  ر(  ين األ  ار ظيرتاألمراض التي   ،) نةمونزا الطيور(, والدواجن األغناما 

ف د اتجيت الدراسات العممية الدولية والعر ية في الوقت الحا ر إلى االىتمام  اإل ل كمصدر إ افي 
 ةقدر من لما تمتاز  و ، وذلك نعات المحميةلتةطية الةجوة الةذامية في احتياجاتيا من المحوم والمص

مكانية  ،عالية في االستةادة من جميع  نواع  عماب ون اتات المناطق الصحراوية  ياوتمثيم ياى موا 
لذا  ولت (. 0998 ،؛ األتاسي0998 ،سمي)الرويس وقي م اومتيا النس ية لألمراضو  ، معدل مرتةع

ترميد و  ،لاصًا  اإل ل  ةرض تحسين إنتاجيتيا ر سيًا و ف ياً عدد من الدول العر ية واألجن ية اىتمامًا 
فعممت عمى تضسيس عدد من مراكز تر ية اإل ل في ال ادية ودعم المر ين و نمضت  استيالك منتجاتيا،

وتضكيدًا عمى  ىمية الجمل  ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي م كة  حوث وتطوير اإل ل )كاردن(
التنمية وكصديق لم يمة  صدرت المؤسسة العامة لم ريد واالتصاالت السمكية  كحيوان اقتصادي ىام في

 (.0993 ،والالسمكية طا عًا لاصًا يحمل صورة لناقة من اإل ل المامية مع ِحوارىا )وردة
تمتاز لحوم اإل ل   يمة غذامية عالية ال ت ل عن مثيالتيا في لحوم الحيوانات الزراعية  
 تصل إلىي يحتوي عمى نسب مرتةعة من ال روتينات عالية ال يمة الحيوية قد فنسيجيا الع ماأللرح، 

 األمينية األساسية و كميات م ار ة لما ىو في لحوم األغنام ضاألحمات م في تركي يا جميع  ،:33
يحتوي عمى نس ة   نو 0989كما ذكر وردة عام  ،(3334 ،محيو وآلرون؛ Hänel, 1979واأل  ار )

مثل الكالسيوم إلى جانب غناه  العناصر المعدنية  ،Bمينات لاصة مجموعة فيتامينات جيدة من الةيتا
منلة ة و غنى كولسترول نس ة : و 0.73 –0.05تتراوح  ين حيث دىن النس ة انلةاض و  والةوسةور،

لذا ينص  األملاص الذين يعانون ا طرا ات :، 08.6نس يًا في األحماض الدىنية غير المم عة 
، و الرغم من ذلك فضن الةكرة (El-Iraqi et al., 1970; Al-Faher et al., 1991)رايين  تناولو ال مب والم
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السامدة عن مواصةات الجودة النوعية الحسية لمحوم اإل ل منلة ة نس يًا، من حيث درجة طراوتيا 
ولما يماع وعصيريتيا ونكيتيا، وألن صةة الطراوة ىي من  ىم صةات الجودة النوعية الحسية لمحوم، 

عن لحوم اإل ل  ضنيا قاسية نس يًا، فإن معاممتيا  طرامق التطرية الملتمةة تحسن من درجة جودتيا 
وتجعميا  كثر ق واًل واستساغة  حيث تص   سيمة الم غ والي م. يع ر عن درجة الطراوة  اللواص 

قوة االلتراق والمد والمرونة، كما الميكانيكية ل وام المحم   ياس قوة ال طع وال ا مية لمم غ  و التمزيق و 
غير ال روتيني واألحماض األمينية الحرة تعطي  نيتروجين ن  عض المعايير الكيميامية مثل نس ة ال

فكرة عن درجة التحمل ال روتيني و التالي عن درجة الطراوة لوجود ارت اط وثيق  ينيما، )األسود، 
 (.Lepetit, 2005؛ 0998 ،محيو؛ Lawrie, 1985؛ 0983

ىناك عوامل عديدة تؤثر في طراوة المحوم  ىميا التالف نوع الحيوان وساللتو وجنسو وعمره  
كما  ( والموقع التمريحي لمع الت،ودرجة تسمينو ونس ة الدىن ودرجة انتماره في المحم )المرمرية

ودرجة  ممرتيا في تؤثر نوعية األنسجة ال امة ونس تيا وكمية الكوالجين واإلالستين والمادة األساسية 
النسيج ال ام وسمك األلياف الع مية وم درة المحم عمى ر ط المار ومرحمة التحمل الذاتي وتعرض 

 ,Marshالمحم لممعامالت التصنيعية الملتمةة كالتجميد والةمي والتحمير والتممي  وغيرىا )

 (. 0998 ،؛ محيوWheeler, 1994؛ 0983؛ األسود،  Robbins et al., 1979؛1977
تةيد  عض الدراسات الحالية  ضن طراوة المحم  عد الذ   تعود إلى التحمل ال روتيني لمييةات  

الع مية وال روتينات المراف ة ألن ىذه ال روتينات ىي المسؤولة عن ارت اطات المييةات الع مية من 
، كما (Koohmaraie, 1992a, Taylor et al., 1995a; Price, 1991)الدالل واللارج مع الساركوليما 

تتضثر طراوة المحم  المعاممة التصنيعية، فالتجميد يزيد من الطراوة لذلك يعمد  واًل إلى ت ريد المحوم لةترة 
 -3كافية لزوال التي س الرمي ثم تجميدىا، حيث  ظيرت  عض األ حاث  ضن تعتيق لحوم األ  ار لمدة 

كما  ن لمعدالت الت ريد المستلدمة دور في رفع  م ترفع من طراوتيا،2.9 سا يع عند درجة حرارة  2
درجة الطراوة، إذ  ينت الدراسة  ضن الت ريد السريع لمحوم اللنزير يرفع من طراوتيا م ارنة مع طرامق 

، ولمحرارة العالية  ثر وا   (Penny, 1980; Ouali, 1990; Ouali, 1992)الت ريد األلرح المستلدمة 
لمار التةمب عمى الزيادة في كمية الكوالجين، كما  ن وجود  عض في ذلك حيث يمكن  ةميو  ا

األحماض الع وية يسرع من ىدم األنسجة ال امة الكوالجينية )تحول  ك ر جزر منو إلى جيالتين( 
فتزداد طراوة المحم، إال  ن زيادة ىذا التحول  تضثير الةمي غير مرغوب  درجة ك يرة، و إ افة األمالح 
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م درة المحم عمى ر ط المار وتعمو قا مية  روتينات األكتين والميوسين لمذو ان مما يؤدي  المعدنية تزداد
(. وتؤدي 0998 ،محيو؛ Shackelford et al., 1994؛ Koohmaraie, 1992bإلى زيادة طراوة المحم )

ةككًا، التطرية الميكانيكية إلى تمزيق األلياف، األمر الذي يلةض من طاقة الم غ ويعطييا قوامًا م
غير  ن التحمير  و ال مي ال يؤديان إلى تطرية المحوم، ومن طرامق تطرية المحوم األلرح والمنتمرة 
حاليًا استلدام الموجات فوق الصوتية، وفي ىذه الحالة يجب تجميد المحم  واًل إلعطامو ال وام الجامد 

ة وىي األىم واألوسع انتمارًا، إذ ات ال روتينينزيممع و ع األلياف الع مية طوليًا  و معاممتيا  اإل
 ,Meat Tenderization, 2005 Oualiات ال روتينية الن اتية ىي األف ل في ىذا المجال )نزيمتعت ر اإل

 (Bouton et al., 1973؛ 0982؛ طاىر، 0998محيو،  1990
عر ية ولما ونظرًا ألىمية التوسع في تر ية اإل ل وتوفر  عداد ك يرة منيا في كثير من ال مدان ال

تمتاز  و من لصامص، ول مة األ حاث المتعم ة  نوعية لحوميا ولاصة قا مية تطريتيا، ىدف ىذا 
ال حث إلى دراسة تضثير  عض طرق التطرية في لحوم اإل ل لتوسيع مجال استلداميا وتحسين نوعيتيا 

 لية.و التالي استثمار  ك ر جزر من الذ يحة في تصنيع منتجات لحمية ذات جودة عا
 

 المواد وطرق البحث

 مواد البحث
الع مة الظيرية و  Semimembranosusالع مة الةلذية )المي اية(  جريت الدراسة عمى 

)المتن( من لحوم ذكر اإل ل، ذات تةذية رعوية )ذ ام  درجة ثانية( Longissimus-dorsi المستطيمة 
ى ثالث حيوانات  عمر ر ة عمحيث تم  لذ ثالث مرام  من كل ع مة لكل معاممة، وكررت التج

ن مت و  ،ساعات من الذ   6 عد حوالي  حمبمحافظة  ذ ام من  ، والمضلوذة(سنوات 5-4مت ارب )
سم، وقسمت العينات إلى  3-0.5وكانت سماكة المرام   حدود  ،وسريع العينات لممل ر  مكل م رد

  ر ع مجموعات: 

  عميو من مركة  الةيسين والمتحصل إنزيمغمر ال سم األول  محمولALDRICH SIGMA  رقم 
(EC 3.422.3)  من 3.30:  حيث يحتوي المحمول الم اف عمى ما يعادل 3.332 تركيز :

 م لمدة ساعة واحدة.27 درجة عمى، ثم ح نت نزيموزن العينة من اإل
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  ال ا ايين التجاري المؤمن من مركة  إنزيمغمر ال سم الثاني  محمولHIMEDIA  0 تركيز :
: من وزن العينة وح نت عمى درجة 3.0يحتوي المحمول الم اف عمى ما يعادل  حيث 

27 .م لمدة ساعة واحدة 

 .7 -6.5تراوح  ين  pHين  استلدام محمول منظم ذو نزيمتم تح ير محمول كل من اإل -

  فوسةات ثنامية الصوديوم, 5: كموريد الصوديوم و33غمر ال سم الثالث  محمول ممحي تركيز :
: من وزن العينة مم  كموريد الصوديوم 3يحتوي المحمول الم اف عمى ما يعادل  حيث 

 م(.09-07ساعة في درجة حرارة الةرفة ) 34: فوسةات ثنامية الصوديوم, وذلك لمدة 3.5و

 .ل ع ال سم الرا ع إلجرار التحاليل م امرة كماىد و دون  ي معاممة 

 معاممة م امرة  دون ت ريد. جريت جميع االلت ارات  عد انتيار مدة كل  -

  االختبارات الكيميائية
المعدلة عن  Lillian and Vulgaredات المستلدمة حسب طري ة نزيمتم تحديد فعالية اإل -0

(Грачева, 1982). 
 .Barnstein (Matissek et al., 1992) طري ة  :(NPN)غير ال روتيني  نيتروجينت دير ال -3
 .(Pearson, 1976): )النتروجين الطيار( ارةلية الطيآ ال واعد ت دير -2
 .(Rauscher, 1986) المحتوح المامي ت دير -4
 .(Graw and Hamm, 1956)حسب طري ة المرت ط المار ت دير المار الحر و  -5

 االختبارات الفيزيائية
من ماركة  TA-XT2 استلدام جياز تحميل ال نية تم تحديد قوة ال طع وقوة االلتراق 

(Texture Analyzer Stable Microsystems LTD, UK) ، جريت جميع االلت ارات عمى كل من و 
  عد المعامالت م امرة.  معدل ثالث مكرراتالمجموعات السا  ة 

 
 التحميل اإلحصائي

 ,Genstat 5- Copyright)تم تحميل النتامج إحصاميًا عمى الحاسب  استلدام ال رنامج اإلحصامي

1996- Second Edition)  وقيمة  قل فرق معنوي  المعنوية تحيث ُحس(L.S.D.) 3.30  مستوح ث ة. 
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 النتائج والمناقشة
ممجم   0668 إنتاج  ي ما يعادلوحدة/جم،  0090الةيسين المستلدم  إنزيم مةت فعالية مستح ر 

 024ين ال ا اي إنزيم ينما كانت فعالية  ،ي في الساعة الواحدةإنزيمغير  روتيني لكل غرام مستح ر 
ي في إنزيمغير  روتيني لكل غرام مستح ر  ممجم  087.6 ما يعادل إنتاج  ي إنزيموحدة/جم 

 الساعة الواحدة، مما يدل عمى  ن ىذه المستح رات المستلدمة تجارية.
فيما يتعمق  ت دير المحتوح المامي والمار الحر والمار المرت ط في الع مة الظيرية المستطيمة 

(  ن ىناك ارتةاع في نس ة 0 التالف طرامق التطرية المستلدمة، ت ين من الجدول ) والع مة الةلذية
، (P≤0.01)ية م ارنة  الماىد  ةروق معنوية جدًا نزيمالمحتوح المامي لمعينات المعاممة  المحاليل اإل

:( في الع مة 80.39: و83.53الةيسين ) إنزيمحيث  مةت  عمى نس ة محتوح مامي عند المعاممة  
ات في ىذه نزيمالظيرية والةلذية عمى التوالي، ويعود ذلك إلى كمية المار المستلدم في حل اإل

المعامالت، كما  ظيرت المعاممة  المحمول الممحي لمع مة الظيرية ارتةاعًا نس يًا في المحتوح المامي 
ة  المحمول الممحي :( والمعامم76.53،  ينما كانت الةروق  ين الماىد )(P≤ 0.01)م ارنة مع الماىد 

 .(P>0.01):( في حالة الع مة الةلذية غير معنوية 76.84)
ية م ارنة مع الماىد نزيمكذلك األمر  النس ة لممار الحر ف د ارتةعت نس تو  المعامالت اإل

، وكان االرتةاع في نس ة المار الحر في حالة الع مة الظيرية (P>0.01)ولكن  ةروق معنوية 
عند  (P≤0.01)نو في الع مة الةلذية،  ينما انلة ت ىذه النس ة  درجة معنوية المستطيمة  عمى م

المعاممة  المحمول الممحي في الع متين المدروستين. وقد انلة ت نس ة المار المرت ط في العينات 
م ارنة  الماىد، مما يمير إلى  ن إ افة  (P>0.01)ات ولكن  درجة غير معنوية نزيمالمعاممة  اإل

ية يمكن  ن ت عف من م درة المحم عمى ر ط المار، وقد يعود ذلك إلى تةكك النسيج نزيمليل اإلالمحا
ال ام الذي يعرف   درتو العالية عمى ر ط المار )انتةاخ الكوالجين  المار(، وقد ارتةعت نس ة المار 

( م ارنة :66.62: و 63.46المرت ط  مكل ممحوظ في العينات المعاممة  محمول ممحي لتصل إلى )
، ويةسر ذلك (P≤0.01):( في الع مة الظيرية والةلذية عمى التوالي 27.09: و25.23مع الماىد )

   درة الموارد الممحية العالية عمى ر ط المار.
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ال ا ايين والةيسين والمحمول الممحي عمى نسب المحتوح المامي والمار الحر  تضثير إنزيم .(0جدول )
 إل ل.ة الظيرية المستطيمة والةلذية لوالمار المرت ط في الع م

 الاختبار       
 

 املعامةل

 العضةل الفخذية )الشهباية( العضةل الظهرية املس تطيةل

احملتوى 
 :املايئ

 :املاء احلر

املاء 
 :املرتبط

من مكية 
 اللحم

املاء 
املرتبط% 

من املاء 
 اللكي

احملتوى 
 :املايئ

 :املاء احلر
 :املاء املرتبط
 حممن مكية الل

 :املاء املرتبط
 من املاء اللكي

 42.77 الشاهد
a
 66.23 

a
 62.67 

a
 64.73 

a
 43.27 

a
 64.76 

a
 66.67 

a
 27.65 

a
 

نزمي  44.63 الباابيني ا 
b 

66.66 
a

 67.22 
a

 67.76 
a

 45.37 
b

 67.66 
a

 62.77 
a

 62.43 
a

 

نزمي  57.27 الفيسني ا 
c
 62.72 

a
 76.36 

a
 66.24 

a
 57.76 

c
 67.63 

a
 63.76 

a 
64.77 

a
 

44.64 احمللول امللحي
db

 77.67 
b

 37.63 
b

 56.67 
b

 43.56 
a

 6.67 
b

 33.36 
b

 54.77 
b

 

L.S.D0.01 7.3636 4.666 4.6636 6.4623 7.727 2.757 2.736 3.464 

abc-  األحرف المتما ية في كل عمود تدل عمى عدم وجود فروق معنوية  ين الم ارنات الملتمةة(P>0.01). 
 

الكمي  التالف المعامالت لم يالحظ وجود  ي فروق  نيتروجينتةيرات نسب ال عند دراسة
(، 3، كما ىو م ين في الجدول )(P> 0.01)معنوية  ين العينات والماىد في الع متين المدروستين 

ات م ارنة مع نزيم ينما لوحظ انلةاض في نسب  ال روتين الح ي ي في عينات التجارب المعاممة  اإل
الةيسين تمتيا المعاممة  مستح ر  إنزيم، وكانت  قميا قيمة عند المعاممة  مستح ر (P≤ 0.01)الماىد 

عند المعاممة الممحية، كما لوحظ ارتةاع  (P>0.01)ال ا ايين، في حين كانت الةروق غير معنوية  إنزيم
انت ىذه ال يمة ية، وكنزيم المحاليل اإل عند المعاممة (P≤0.01)غير ال روتيني  نيتروجينفي نس ة ال

ال ا ايين  إنزيم:(، ثم عند المعاممة  3.527: و3.572الةيسين ) إنزيمىي األعمى عند استلدام 
:( في الع متين 3.424: و3.430 ما المعاممة  المحمول الممحي ) ،:(3.539: و3.540)

 م ارنة مع ماىد. (P>0.01)الظيرية والةلذية عمى التوالي لم يكن ليا تضثير معنوي 
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الحقيقي  نيتروجينالكمي وال نيتروجينالبابايين والفيسين والمحمول الممحي عمى نسب ال إنزيم(. تأثير 2دول )ج
 .بلالطيار في العضمة الظهرية المستطيمة والفخذية لإل نيتروجينغير البروتيني وال نيتروجينوال

 الاختبار       

 

 املعامةل

 العضةل الفخذية )الشهباية( العضةل الظهرية املس تطيةل

النرتوجني 

 :اللكي

نرتوجني 

الربوتني 

 :احلقيقي

 النرتوجني

غري 

 :الربوتني

النرتوجني 

الطيار 

777/مملج

 مج

 نيرتوجنيال 

 :اللكي

الربوتني  

 :احلقيقي

 نيرتوجنيال 

غري 

 :الربوتيين

 نيرتوجنيال 

الطيار 

 مج777م/ملج

 6.632 الشاهد
a
 6.767 

a
 7.646 

a
 76.64 

a
 6.676 

a
 6.726 

a
 7.636 

a
 73.67 

a
 

نزمي  6.267 الباابيني ا 
a
 7.667 

b
 7.267 

b
 75.27 

b
 6.267 

a
 6.777 

a
 7.276 

b
 75.66 

ac
 

نزمي  6.655 الفيسني ا 
a
 7.672 

b
 7.246 

b
 77.66 

b
 6.277 

a
 7.642 

a
 7.264 

bc
 77.66 

b
 

 6.646 احمللول امللحي
a
 6.725 

ab
 7.677 

ab
 75.77 

b
 6.646 

a
 6.767 

a
 7.666 

a
 76.33 

ac
 

L.S.D0.01 7.76 7.45
 

7.733 7.336 7.746 7.776 7.776 6.267 

abc-  األحرف المتما ية في كل عمود تدل عمى عدم وجود فروق معنوية  ين الم ارنات الملتمةة(P>0.01). 
 

دلت نتامج ت دير النتروجين الطيار في الع مة الظيرية المستطيمة عمى  ن  عمى قيمة ليا 
ال ا ايين  إنزيمالةيسين، ثم عند المعاممة   إنزيمجم( كانت في حالة المعاممة  033ممجم/33.29)
جم(، وذلك  ةرق 033ممجم/08.33جم( ثم عند المعاممة  المحمول الممحي )033ممجم/08.50)

ط ف  (P≤0.01)،  ينما في الع مة الةلذية كانت الةروق معنوية (P≤ 0.01)معنوي م ارنة مع الماىد 
الةيسين حيث ارتةعت ىذه ال يمة لتصل إلى  إنزيم ين المعامالت والماىد عند المعاممة  محمول 

جم(، وىذه ال يمة تعت ر عالية نس يًا 033ممجم/ 06.20جم( م ارنة مع الماىد )033ممجم/33.99)
ي زيمنيدل عمى  ن النماط اإلمما ، (Pearson, 1976)جم( 033ممجم/ 09يجب  ال تتعداىا  حدود )

 لية األ سط نس يًا.آلمةيسين مستمر في تحمل حتى المرك ات 
إن الجيد الم ذول ل طع عينة  و التراقيا يع ر عن مدح التماسك والتراص في النسيج 

( تةيرات قيم قوة ال طع وقوة االلتراق في العينات المعاممة، حيث لوحظ 2الع مي، وي ين الجدول )
، لم يكن ىناك (P≤0.01)ينات في جميع المعامالت  الم ارنة  الماىد انلةاض ال وة الالزمة ل طع الع

( 3.293( كجم و)0.766ال ا ايين ووصمت  قل قوة قطع في حالة المعاممة الممحية إلى ) نزيمتضثير إل
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كجم في الع مة الظيرية المستطيمة والع مة الةلذية عمى التوالي، وذلك  ةروق معنوية جدًا م ارنًة 
 3.296( كجم، ثم في حالة المعاممة  الةيسين )5.020( كجم و)2.444منيما ) مع ماىد كل

الةيسين يؤثر عمى  إنزيم( كجم، حيث كان  ثره  ك ر عمى الع مة الةلذية مما يدل عمى  ن 3.796و
( 0966)تةكك النسيج ال ام  درجة  ك ر من تضثير ال ا ايين، وىذا يتوافق مع ما ورد في سالفيف 

الظيرية  ( كجم لمع مة3.793(، و مةت  عمى قيمة قوة قطع عند المعاممة  ال ا ايين )0998)محيو و 
( كجم لمع مة الةلذية، كما  مارت ىذه المصادر إلى  ن ال ا ايين يؤثر  مكل  قوح عمى 4.386و) 

 ن  األلياف الع مية  الذات ولاصة عند المعاممة الحرارية لتحممو درجات حرارة مرتةعة نس يًا، ولوحظ
قيمة قوة ال طع لعينة الماىد كانت عالية م ارنة  محوم الحيوانات األلرح، فمتوسط قوة ال طع في لحوم 

كجم، وقد يعود ذلك إلى ط يعة لحم اإل ل  3.5األ  ار األقرب لمحوم اإل ل في درجة طراوتيا  حدود 
لى احتمال حدوث الت مص الع مي  5)عمر  في العينات الماىد، وىذا سنوات ت ري ًا وتةذية رعوية( وا 

من لحوم الجاموس  Biceps Femoris( عند معاممة الع مة 3334وآلرون )  Naveenaيتوافق مع ما وجده
في قيم قوة ال طع في  (P≤0.01)حيث الحظوا انلةاض والزنج يل،  ال ا ايين و ودرة ال طيخ إنزيم 

 ية م ارنة مع الماىد.نزيمالمعامالت اإل
 

البابايين والفيسين والمحمول الممحي في قيم اختبارات قوة القطع وقوة  إنزيم تأثير .(3جدول )
 بل.االختراق في العضمة الظهرية المستطيمة والفخذية لإل

 
االلت ار                                             

 المعاممة

 الع مة الةلذية )المي اية( الع مة الظيرية المستطيمة

 قوة ال طع كجم
التراق  سطوانة 

 جمك
 جمقوة ال طع ك

التراق  سطوانة 
 جمك

 2.444 الماىد
a
 3.5587 

a 5.020 
a 3.630 

a 
 3.793 ال ا ايين إنزيمالمعاممة  

a c 3.5333 
a c 4.386 

b 3.528 
a b c 

 3.296 الةيسين إنزيمالمعاممة  
b c 3.4336 

c 3.796 
c 3.433 

b c 
 0.766 المعاممة الممحية

d 3.4099 
d c 3.293 

c 3.470 
c 

L.S.D0.01 3.9635 3.039 3.922 3.096 
abc-  األحرف المتما ية في كل عمود تدل عمى عدم وجود فروق معنوية  ين الم ارنات الملتمةة(P>0.01). 
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ومن نةس الجدول لوحظ  ن قيم قوة االلتراق انلة ت عن الماىد  ةروق عالية المعنوية عند معاممة 
 ال ا ايين. إنزيم، و ةروق غير معنوية ف ط في حالة المعاممة  (P≤0.01)الةيسين والمحمول الممحي  إنزيمالعينات  

( ت ين  ن منحنى الماىد  لذ مكاًل 4 -0 الرجوع إلى منحنيات قوة ال طع الم ينة  األمكال )
ولي في م و عمودي مما يدل عمى تماثل درجة الطراوة  ين السط  والعمق، في حين لوحظ انلةاض  

ات، مما يدل عمى  ن نزيمقوة ال طع  داية من السط  ثم ارتةعت ىذه ال يم فجضة في حالة االن اج  اإل
ية لمدة نزيمات المستلدمة كان سطحيًا لالل ساعة واحدة، وىذا يمير إلى  ن المعاممة اإلنزيمتضثير اإل

العمق، حيث  مارت  عض لموصول إلى درجة طراوة مناس ة ومتجانسة في  غير كاف  ساعة واحدة 
ساعة وىذا ما يتوافق مم/0ي في عمق المحم ال يتجاوز نزيمالمصادر الى  ن سرعة نةاذ المحمول اإل

المعاممة  ال ا ايين  ضن  Loop and Weber (3335)(، وقد جار في  حث 0966) مع ما ذكره سالفيف
 لةض قوة ال طع، ولكن  ،:23ساعة رفعت من طراوة لحوم األ  ار  مكل وا   حتى  4.5لمدة 
 .عمى العينة اً ال ا ايين لم يكن متساوي إنزيمتضثير 

 نةس المنطق فإن منحنيات قوة ال طع لمعينات المعاممة  المحمول الممحي كانت متدرجة نس يًا 
 نةاذية وفاعمية المحمول الممحي. ثم ارتةعت فجضة، مما يدل عمى تدرج نس ي في

 

 الظيرية المستطيمة في الع مة جمة في عينة الماىدقيم قوة ال طع المس 0مكل 
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 قيم قوة ال طع المسجمة في عينة المحم المعامل  ضنزيم الةيسين 3مكل 

 
 قيم قوة ال طع المسجمة في عينة المحم المعامل  ضنزيم ال ا ايين 2مكل 
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 قيم قوة ال طع المسجمة في عينة المحم المعامل  المحمول الممحي 4مكل 
 

 ستنتاجاال

كافية لموصول إلى تكن ية لمدة ساعة واحدة لم نزيمت ين من النتامج المتحصل عمييا  ن المعاممة اإل
 3 -0.5 سماكة اإل ل )الع مة الظيرية المستطيمة والةلذية( مرام  لحم درجة طراوة جيدة في عمق 

-3.5رفع مدة المعاممة إلى  يًا  التراكيز المستلدمة معإنزيم اممتيامعلذلك قد يكون من المناسب  ،سم
 .سم 0ة و سماكة ساع 2

 34 ينت المعاممة  المحاليل الممحية )كموريد الصوديوم وفوسةات ثنامية الصوديوم( لمدة 
ساعة في درجة حرارة الةرفة زيادة قدرة المحم عمى االرت اط  المار  مكل ك ير ورفع درجة طراوة المحم 

 معنويًا م ارنة  الماىد.
 

 جعالمرا
 .34-04:33 . مجمة  حوث وتطوير اإل ل، داًل من األ  ار  لاإل(. 0998) .سيف الدين ،األتاسي
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 ،وزارة التعميم العالي وال حث العممي .عمم وتكنولوجيا المحوم (.0983) .ماجد  مير ،األسود
 الط عة األولى. ،الجميورية العراقية

وحيدة السنام م ارنة مع   لفي كرش اإلالي م الميكرو ي  (.0998) .آ ،قيسمي ؛ىت ،الرويس
 .37-34:05 ،(كاردن) نمرة دورية لإل ل .المجترات الصةيرة

كمية  - حمبمنمورات جامعة . تر ية المجترات. (0987) .محي ،المزيد؛ محمد مروان ،الس ع
 .الزراعة

 ذامية، موسكو.( إن اج المحوم )النظرية والتط يق(. منمورات مؤسسة الصناعة الة0966سالفيف، ف. )

الجميورية  ،كمية الزراعة ،جامعة تمرين ،تكنولوجيا المحوم (.3332) . مين ،موسى ؛عمي ،عياش
 .العر ية السورية

 ؛جون سي ،فورست)تضليف  ساسيات عمم المحوم  (.0982) )مترجم(. محارب ع د الحميد ،طاىر
 ،جامعة ال صرة ،(  دي، مركل رو رت ،جج ماكس ؛ىارولد  ي ،ىدريك ؛ لتون دي ،  رلي

 .كمية الزراعة

 .الجميورية العر ية السورية ،كمية الزراعة - جامعة حمب .تكنولوجيا المحوم (.0998) .عادل ،محيو

دراسة  عض الصةات الكيميامية والةيزيامية (. 3334) .إيمان ،فنوش ؛عمر ،الناصر ؛عادل ،محيو
 .62 -52: 48 ،امعة حمبمجمة  حوث ج .لمحوم اإل ل وحيدة السنام في سورية

، دار المالح لمط اعة والنمر .اإل ل نمضتيا وسالالتيا وطرق تر يتيا (.0989) .فا لمحمد  ،وردة
 . يروت

 .07-02:(9العدد ) . نمرة دورية لإل ل،(.  ىمية اإل ل في الدول العر ية0993) .محمد فا ل ،وردة
 .دممق
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meat Tenderness 
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Dept. of Food Science, Faculty of Agriculture, University of Aleppo 
 
ABSTRACT: Meat slices were taken from two particular muscles (Longissimus-dorsi and 

Semimembranosus) of grazing camels aged 4-5 years. They were further treated with two commercial 

enzyme solutions, namely, Ficin and Papin, in addition to salt solution. The control and treated samples were 

analyzed for water content, free water, bound water, non-protein nitrogen, volatile nitrogen, shear force, and 

penetration force. 

Water content of enzyme treated samples taken from back muscle (Longissimus-dorsi) and treated 

with salt solution was significantly different from control (P≤ 0.01).However, no significant difference was 

observed for samples taken from the thigh muscle (Semimembranosus) and treated with salt solution. The 

bound water decreased to 29.63% in Ficin treated samples which was insignificant (P>0.01) as compared to 

the control, while samples from the thigh muscle (Semimembranosus) treated with salt solution showed a 

significant increase to 62.46% (P≤0.01). Bound water was generally higher in thigh muscle as compared to 

back muscle. The percentage of non- protein nitrogen increased significantly in all samples and was 

significantly higher in samples treated with enzymes (P≤0.01) particularly Ficin treated samples (0.573, 

0.537) in the two muscles, thigh and back, respectively, demonstrating occurrence of protein disintegration. 

The lowest values of non-protein nitrogen was evident in samples treated with salt solution (P≤0.01) .Volatile 

nitrogen increased in all back muscle (Longissimus-dorsi) samples treated with enzymes (P≤0.01), and in 

thigh muscle (Semimembranosus) samples treated with Ficin reaching a maximum level of 20.9 (mg/100g). 

Texture tests of samples showed that the lowest shear force attained, namely, 1.766 and 2.392 kg for 

the back muscle (Longissimus-dorsi) and the thigh muscle (Semimembranosus) samples, respectively, was 

for samples treated with salt solution, followed by Ficin treated samples and Papin treated samples 

(P≤0.01).Penetration force was highest for Papin treated samples, followed by salt solution treated samples, 

and the lowest for Ficin treated samples as compared to the control (P≤0.01). 

 


