
 

 اللحوم واهميتها االقتصادية 
 
 

Meetاللحوم  

ؤكل من الحيوان بعد الذبح ( ) االجزاء التي ت الذبحلفظ يطلق على جميع اجزاء الحيوان  بعد               

مع العظام  اومع المادة  الدهنية اومع الغضاريف او االنسجة  وعليه  فانها تشمل  الغدد القابلة  سواء

 0واالعضاء الداخلية كالقلب والكليتين والخصيتين  لالكل

 

Beef 

  0لحوم الماشية بصورة عامة وهو يطلق على اللحوم  االبقار  وذكور الثيران البالغة         

 

Veals  

دون والتي  الزالت في مرحلة  امأشهرف 3الرضيعة ( لحوم الحيوانات  بعمر الصغيرة ) لحوم العجول     

 استهالك  الحليب 

 يعديدة هوتتميز هذه اللحوم بمميزات       

 قوية وهي ليست  Beefكثر طراوة من  من لحوم  ا .1

 بيضاء اللون تقريبا ) تميل للبياض (  .2

 نسبة الماء عالية ونسبة الدهن منخفضة  .3

 رتفع ملها سعر   .4

 مرغوبة من قبل المستهلك  .5

 نسبة البروتين عالية   .6

 

 ( ) اهميتها االقتصاديةيزات اللحوم مم

 

الذائبة في الماء  ومجموعة  اللحوم مصدر جيد للبروتين ذو القيمة العالية  من الفيتامينات وخاصة- 1

ية التي  يمكن تتناسب مع  وانه غني بكافة  االحماض االمينية االساسالمركب B complexفيتامين  

 احتياجات جسم االنسان 

واللحوم  واطئة في احتوائهاعلى الطاقة  اللحوم تعتبر مصدر رئيسي  للحديد خاصة الكبد واللحوم -2

  0سهلة الهضم والتمثل الغذائي  الحالي 

اغة من تسالعضوية باالضافة الى  كمية المواد المسم تحوي دهون  قابلة للهضم وعناصراللحو – 3

  0حيث لذتها وقيمتها 

اللحوم ترتبط ارتباطا وثيقا بميزان النتروجين في الجسم  حيث مجموعة الفعاليات  الحيوية تسمى  – 4

 المتوازن بالنتروجين 

     Bala  كنواتج الداخل  وعالقتها بالنتروجين المفروز من قبل الجسم على شكل يوريا في البول  او

يكون موجب ويكون مرغوبة هذا التوازن     N.Rية الداخل  اكثر من  الخارج في  االطفال  الكم هضم

                   البناءاكثر من عمليات م تكون الهد  الشيخوخة فان عملياتاما في ومتساوي  مع تقدم العمريكون تام  

 والميزان يكون سالب

والنشوية الداخلة  في الغذاء  من سرعة اكسدة المواد الدهنية   زات اللحوم  انها تنشط اوتزيدميم -5

  0بروتينات اللحم بالخاص  الديناميكي وهذه الظاهرة  تسمى الفعل



حرارية كبيرة ترجع الى تاثير بعض االمراض االتية  من مميزات الحوم  منذ تناولها  تنشا  سعرات  – 6

   glycinكالكاليسين 

                 

 

 ة الغذائية  ميقاجزاء جسم الحيوان والتركيب  الكيمياوي  وال 
 

 الطالئيةيتكون اللحم اساسا من العضالت وكذلك بعض االنواع من االنسجة الرابطة وبعض االنسجة 

  0والعصبية 

 

 

  ( يتكون جسم الحيوان من االجزاء التالية ) انواع  االنسجة المكونة لجسم الحيوان

--------------------------------------------------------------------------- 

 % 68-36االنسجة العضلية تشكل  – 1

 % 16-10= الرابطة              =   - 2

 % 40-1= الدهنية              =  - 3

 24-12= الهيكلية ) العظام (   - 4

 %  2-1الدم ويشكل               – 5

والتي لها هو الجزء العضلي  الذي يتكون  من انواع  عديدة من العضالت  الذبيحة الذي يؤكل من الجزء

 صفات تشريحية ووظيفية مختلفة

 

 تتكون العضالت من  ثالثة انواع  
 

العضالت الهيكلية كونها مرتبطة بالهيكل   او العضالت  المخططة : يطلق عليها العضالت  الالإرادية – 1

  0مسؤولة  عن الحركة  وتشكل  هذه العضالت  معظم  اللحم الذي يؤكل  العظمي ولكونها 

   0العضالت الملساء: او العضالت الالارادية وتوجد في انسجة االمعاء واالوعية  الدموية  والغدد  – 2

 من النوعيتين السابقتين  العضالت القلبية : يكون تركيبها  وسط – 3

 

 االنسجة العضلية 

عبارة عن نسيج  قابل للتقلص يحتوي اضافة الى االلياف العضلية المتجمعة في حزم على خاليا تابعة 

  0وانسجة دهنية ورابطة ونهايات عصبية واوعية دموية

 

 بروتينات  االنسجة العضلية 

% من الوزن الرطب للعضالت والبروتينات عبارة عن جزيئات معقدة التركيب  ذات 22-% 16تشكل 

  0االمينة  حماضجزيئي عالي حيث تتكون  من سالسل من اال وزن 

 ثالثة اقسام  الىفي الماء والمحاليل الملحية   ذوبانهاوتقسم البروتينات في العضالت على اساس  

 

 

 

 

 



 برتينات قابلة للذوبات  بالماء / بروتينات الساركوبالزما وهي :  –اوال 
 

  المايوجين –أ 

انواع  وهو كامل القيمة البايولوجية النه يحتوي   وهو بعدة %  من بروتينات  الليفة العضلية 20ويشكل 

زيمات  كثيرة لها عالقة  بتحوالت على االحماض االمينية  االساسية وبالنسب المثلى كما يحتوي على ان

  0الكاربوهيدرات 

 

الذي يتكون    Hemeعلى الهيم  الكلوبين كما  يحتوي / يتكون من  جزء بروتين  هو  المايكلوبين –ب 

القيمة % (  من بروتينات  1-%6من الحديد ويعتبر المايكلوبين صبغة النسيج العضلي  ويشكله نسبة )

  0بوجود االوكسجين  قرنفلي لونه  العضلية 

 

  0ليفة العضلية %  من بروتينات  ال20بروتين كامل القيمة يبلغ نسبته  حوالي    الكلوبين / –ج 

 

 (  Myoal bumin    ميو البومين )  –د 

  0( من بروتينات الليفة العضلية وهو اليذوب في الوسط الحامضي    2 -1يشكل )

 

 :  نيوكليوبرتيدات –ه 

  0بروتينات كاملة  القيمة  تحتوي على االحماض النووية وهير بروتينات معقدة 

 

 : يبريالت وهي تضم فبروتينات تستخلص بالمحاليل الملحية ) بروتينات المايو –ثانيا 

 
 /   Myosinالمايوسين  0أ 

 %  من بروتينات االنسجة العضلية  وهي كامل القيمة الغذائية  40هام كنسبة كبيرة  حوالي بروتين     

 

  Actinاالكتين    0ب 

%  من بروتينات االلياف العضلية وهو بروتين  كامل القيمة يشترك في تقلص  15-12يشكل           

 واثناء  حياة الحيوان  موتااللياف العضلية بعد ال

 

 ((Actomyosin االكتومايوسين   0ج 

  سبة عاليةوهو بروتين مركب ويتحلل الى اكتين + مايوسينن      

 

 (    Tropomyosin تروبومايوسين ) 0د 

 %  من بروتينات االلياف العضلية ويشبه في خواصه المايوسين 5يشكل حوالي 

 

 

 

 

 

 

 



 بروتينات  النواة  -ثالثا 
   DNA  - *RNAض فوريةان خاليا نووية تحوي احمم% من المادة الجافة للنواة 50تشكل  

 

  اما بروتينات  االنسجة الرابطة  
 

  Collagen  الكوالجين    - 1

القيمة  لخلوها من  الثريثوفان  والسستين   %  وهو من البروتينات  غير كاملة2-1ابيض نسبة لونه 

لة واالنزيمات  المحلويات ية وتاثيره قليل  بالحوامض والقلوهو اليذوب في الماء او المذيبات العضو

 للبروتين 

ويؤدي الغلي بالماء  الى هدم   ويحلل  او يهدم بواسطة  انزيم الكوالجينز ,  ficinيحلل فقط انزيم 

والطراوة ين جة في  الكوالقالروابط ويتحول الى  جزيئات بروتينية خفيفة  تسمى الجيالتين هناك عال

 زداد  كمية الكوالجين ا حيث  تقل الطراوة مع

 

 0 لونه  اصفرlakin  -Eين   االيالست  - 2

 

الياف صفراء مطاطية ال تذاب في الماء  البارد والساخن او المحاليل الملحية والحافظة القلوية وال يكون 

   E lactase  0غير كامل ويتحلل فقط بانزيم  وهو بروتينجالتينيا 

 

 المادة الدهنية في النسيج العضلي  

------------------------------------- 

  لاالنسجة  العضلية على عدة عوامتعتمد كمية الدهون  في 

 

 نوع الحيوان   -أ 

 عمر الحيوان  –ب 

 جنس الحيوان  –ج 

 مستوى التغذية   –د 

 وتحتوي االنسجة العضلية  على نوعين من الدهون  

 

  0االغلفة والنوع االول يوجد في  الليفة العضلية مثل الفوسفولبيدات  في النواة  – 1

 

  0في  سايتوبالزم الليفة العضلية  على شكل  حبيبات دقيقة  النوع الثاني  يوجد – 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  0 كما  تخزن الدهون  بكمية واضحة في  االنسجة الرابطة  ما بين االلياف  كعضلة وحزم االلياف-

 

واء  وتدعى هذه الظاهرة  تخضع الدهون  الى تغييرات  اللون والفكين  والراس عند تعرضها لله -

  0 بالتزنخ

 وللدهون دور مهم في التغذية حيث تستخدم  من قبل الجسم كمصادر  طاقة وتتوقف كمية  -

البايولوجية على احتوائها  على بعض الحوامض الدهنية وتعتبر االحماض الدهنية المشبعة ذات 

  0اهمية تغذوية من الحاجات الضرورية ويجب ان تجهز مع الغذاء النها التتكون في الجسم 

اما االحماض الدهنية  المشبعة فقد تستخدم في عمليات  التبادل لتكوين الحوامض االمينية  -

  0االساسية  ومركبات اخرى تكونها مصدر للطاقة 

  0لينوليك  وغيرها  – 4االوليك  – 3الستريك  – 2البالميثك  -1اهم االحماض الدهمية في /  -

 

 

 الكاربوهيدرات في االنسجة  العضلية 
 

%   وهو من السكريات  2 – 1ر5الكاليكوجين )النشا الحيواني ( تتراوح نسبته في  العضالت   اهمها

من اهم مصادر الطاقة ويستهلك اثناء حركة العضالت  ويتجمع في  وقت  المتعددة  ويعتبر الكاليكوجين 

  0الراحة  ويزداد بالتغذية ويقل بالتجويع واالجهاد  

ة من الكاليكوجين حسب نوعها بااللياف  الحمراء محتواها من يختلف محتوى االلياف  العضلي

  0الكاليكوجين اقل من االلياف البيضاء 

ويستخدم الكاليكوجين للعضالت كمصدر للطاقة اثناء التقلص  اما في الكبد فسيتخدم كطاقة لكل خاليا 

 الجسم 

 

 

 المواد المعدنية في االنسجة العضلية 

 

% من مرونة الجسم الكلي  تشترك المواد  المعدنية  الموجودة  3ر5حوالي    تشكل االمالح الالعضوية

ت  يتثبفي  االمالحتساه ن بعضها  ينشط االنزيمات وفي  االلياف العضلية في عمليات  التمثيل  كما ا

 البوتاسيوم والكالسيوم  والحديد  والزنكوم  ضغط االزموزي  داخل الخلية وخارجها  واهمها الصوديوال

 وغيرها  

 

 فيتامينات االنسجة العضلية 

-------------------- 

هن وتعتبر اللحوم مصدر جيد دتحتوي االنسجة على جميع الفيتامينات الذائبة في الماء والذائبة في ال

  C-  A  00للفيتامينات  

 

 

 

 

 

 

 



 التركيب الكيمياوي  للحوم المختلفة ) االحمر ( 

 

 

 % 70- 65الماء                  

 

 % 22- 16البروتين             

 

 %  30-13الدهن                

 

 % 1ر5 -1الرماد                    

 

 

 اما  تركيب  اللحوم  في الطيور  كاالتي 

 

 بروتين          دهن           ماء                    رماد                       

 1ر--              65ر5      13ر7           19ر8الدجاج                

 

 % 6              49ر4           37              13البط                     

 

 1ر-%           60-         19ر1           19ر9ديك رومي            

 % 9            68ر4            8ر2            42ر5وج الديك الرومي  فر

 

 
 

 التهيئة قبل الذبح / اهميتها / طرق الذبح المختلفة 

 

 المالحظات األولية قبل الذبح : 
وفق أسس معينه تعتمد على المظهر الخارجي تقييم الحيوان ويدرج )اي إعطائه درجة(  -1

 وتحكم الحيوان . 

مالحظة )درجة التسمين( حيث تجري عملية الذبح عند وصول الحيوان الى درجة التسمين  -2

 المطلوبة . 

ومكان لغرض تقطيع اللحوم ووسائل خزن اللحوم بعد  –توفر المكان المناسب لعملية الذبح  -3

 الذبح . 

 

 : خطوات التهيئة قبل الذبح 
الجاموس  (كل واحد  –الماعز  –األغنام  –تقسيم الحيوانات حسب انواعها ) العجول  -1

 معزول عن االخر

 ساعة( وفائدة لهذه العملية 24يتم قطع العلف )تصويم الحيوان( قبل عملية الذبح بحوالي ) -2



 يسهل عملية االستنزاف .  - أ

 تسهيل عملية السلخ .  - ب

 أعطاء الذبيحة مظهرا راقيا .  - ت

 عدم تلوث الذبيحة من محتويات الجاز الهضمي .  - ث

فحص الحيوان بيطريا قبل عملية الذبح من قبل الطبيب البيطري للتأكد من سالمته من  -3

 األمراض واستبعاد الحيوانات المريضة والغير صالحة للذبح . 

معاملة الحيوان معاملة إنسانيا بعدم ضربها او طرحها بقوه على األرض مما يؤدي الى  -4

وهذا يشوه مظهر الذبيحة والمنطقة حدوث كدمات وتجمع للدم وتخثره في منطقة الضرب 

 المصابة سريعة التلف والفساد . 

( ايام قبل الذبح لتجنب حدوث 3-2عزل الحيوان المراد ذبحة عن بقية افراد القطيع لفترة ) -5

 كدمات من باقي القطيع . 

عدم اجهاد الحيوان المراد ذبحة وابقاءه هادي قبل عملية الذبح الن الجهاد يؤدي الى  -6

الكاليكون الموجود في العضالت مما يؤدي الى عدم االستطاعة في حفظ اللحوم  استهالك

   lactic acidلفترة طويلة نظرا لنقص وجود حامض 

 سقي الحيوانات قبل الذبح والسبب .  -7

 لتقليل من زخم الجراثيم الموجودة في االمعاء .   - أ

 سهولة عملية سلخ الجلد بعد الذبح .  - ب

 

 

 

 ح : فؤائد الفحص قبل الذب
 عزل الحيوانات التي يالحظ عليها أعراض المرض عن السليمة .  -1

منع انتشار األمراض المعدية واالمراض التي تنتقل لإلنسان ومن أخطرها مرض الجمرة  -2

 الخبيثة . 

 استبعد ونبذ الحيوانات غير الصالحة لالستهالك البشري .  -3

 أتالف الذبيحة كلها .  ذبح الحيوانات التي تظهر عليها أعراض او حاالت التتوجب -4

هناك الكثير من االمراض المعدية وخاصة العصبية )حاالت التسمم الغذائي ( يمكن مال  -5

 حضتها على الحيوان وهو حي واليمكن مالحظتها بعد الذبح . 

 منع ذبح الحوامل للمساهمة في حماية الثروة الحيوانية .  -6

الفحص قبل الذبح في الحكم على بعض االستفادة من المعلومات او البيانات المثبتة في  -7

 الذبائح أثناء الفحص بعد الذبح . 

 

 

 

 مصادر تلوث اللحوم  



 جلود الحيوانات واألوساخ المتراكمة عليها .  -1

 محتويات األحشاء الداخلية .  -2

 طريقة تشيدها .  –حجمها  –موقعها  –جو المجزرة نفسها  -3

 الذباب والقوارض .  -4

 التعبئة والخزن .  –األدوات المستعملة في التقطيع  -5

 عمل نقل اللحوم وطرق خزنها .  -6

 األشخاص العاملين في المجزرة . -7

 المجازر : 
أماكن مخصصة لذبح الحيوانات وسلخها وتنظيفها وإجراء الفحوصات البيطرية عليها قبل الذبح 

 لمعرفة مدى صالحيتها لالستهالك البشري . 

 )أماكن إلنتاج وتصنيع اللحوم وخزنها وحفظها وتعبئتها ( 

 تقسم المجاز الى : 

 اوتوماتيكية اونصف اوتوماتيكية  .  –المجازر الكبيرة)العامة(  -1

 المجازر الصغيرة)محلية( .  -2

 بواسطة الجزارين يتم ذبح الحيوانات داخل محالتهم الخاصة  –محالت الذبح األهلية  -3

 سب وتختلف هذه المجازر ح

 نوع الحيوان . -1

 عدد الحيوانات.  -2

 

 اهمية وفوائد المجازر : 
 انتاج اللحم النظيف الصحي الخالي من االصابات المرضية المضرة لالنسان .  -1

االستفادة من المخلفات الثانوية في كثير من المنتجات غير القابلة لالستهالك البشري كالدم  -2

 والغدد والجلود واالمعاء والمخلفات التي تؤكل كالكبد والكليتين والقلب وغيرها . 

 اجراء عملية انضاج اللحوم بعد تبريدها ثم تقطيعها علميا وتجميدها مرة اخرى .  -3

للحيوانات قبل الذبح لضمان عدم اجهاد الحيوان واتعايه قبل واثناء الذبح  اجراء عملية تمديد -4

 مما يؤثر صفات الذبيحة . 

السيطرة على عدم تلوث اللحلوم )الذبيحة( من قبل العاملين في المجازر باجراء الفحص  -5

 الدوري لهم واجراءات النظافة التامه في كل مراحل عمليات الذبح . 

لبيطري على الحيوانات قبل الذبح )الحرارة , النبض( وعلى الذبيحة اجراء الفحص الطبي ا -6

 فيما بعد للتاكد من سالمتها من االمراض 

وزن الحيوانات قبل عملية الذبح وبعد الذبح )الذبيحة( ونسبة التصافي واجراء االحصائيات  -7

 االي مشروع . 

بوجود المحرقة بجانب المجزرة تتم عمليات حرق واتالف الذبائح الخاصة بالحيوانات  -8

 المصابة بامراض معدية لمنع انتشار االمراض ولمنع استهالكها من قبل االنسان . 

 



 األقسام الرئيسية لمجزرة متكاملة 
 حظائر االستقبال  -1

 الحجر الصحي   -2

 صالة الذبح والشطر  -3

 غرفة التبريد   -4

 تجميد  غرف ال -5

 غرف الحجز   -6

 غرف اإلتالف  )حرق(  -7

 المختبر   -8

 

 

 وحدات تصنيع مخلفات الذبائح وتشمل .  -9

 غرف لتفريغ وتنظيف المعدة واألحشاء .  - أ

 غرف تنظيف وسلخ الرؤوس واألرجل .  - ب

 غرف تنظيف وتمليح الجلود .  - ت

 قسم تصنيع مسحوق الدم .  - ث

 قسم تصنيع مسحوق العظم .  - ج

 قسم تصنيع مسحوق اللحم .  - ح

 قسم تصنيع مسحوق الشحم الحيواني .  - خ

 قسم تصنيع منتجات اللحم المختلفة  -01

 قسم التسويق  -00

 قسم الصيانة والخدمات  -01

 قسم االدارة -01

 طرق الذبح : 
 طريقة ذبح الحيوان كامل الوعي .  -1

 الطريقة اليهودية .  - أ

 الطريقة اإلسالمية )طريقة الذبح الحالل( .  - ب

 

 خز طريقة الو -2

وذلك بعمل قطع من اعلى نقطة في الصدر بزاوية حادة باتجاه الفك بين اول فقرة عنقية 

 وقاعدة الجمجمة التالف منطقة النخاع المستطيل ويقطع الشريان السباتي والوريد العنقي 

 

 طريقة ذبح الحيوان وهو فاقد الوعي وهي بعدة طرق منها .  -3



 استعمال مسدس الذبح .  - أ

 استعمال المطرقة .  - ب

 استعمال المطرقة الكهربائية .  - ت

 استعمال غاز ثاني اوكسيد الكاربون .   - ث

 والطريقة االخيره من اكثر الطرق اإلنسانية في الذبح ولألسباب التالية 

 سرعة حدوث نزف كامل للحيوان )استنزاف الحيوان( .  -1

 عدم إتعاب وإجهاد الحيوان .  -2

  يمنع ظهور البقع الدموية  . -3

 يقلل من فقدان بعض المركبات الغذائية كالكاربوهيدرات والبروتينات الفسفورية .  -4

 حفظ اللحوم لفترة طويلة .  -5

 

 

 

 

 

 

 عوامل استساغة اللحوم 
 االستساغة / 

عبارة عن صفات اللحم ذات العالقة بتذوقة وهي الصفات التي تستجيب لها العين واالنف 

 واللسان . 

زيادة  تناولها اذا تحسنت صفات االستساغة فيهمن قبل المستهلك وتتوقف ان قيمة اللحوم يمكن 

 استساغة اللحوم على عوامل االستساغة التالية :

  

 : الطراوة 
تعتبر من اهم العوامل التي يهتم بها االنسان وهي اول مايشعر بها المستهلك عند اكل اللحوم 

امل كثيرة فاللحم الجيد يكون تركيبه وتقطيعه بالفم الى قطع صغيرة وهي نتيجة تداخل عو

 متماسك ويابس السطح وطري وتعزى الطراوة الى ثالثة مجموعات من البروتينات في العضالت 

 ابالستين( .  –في االنسجة الرابطة )كوالجين  -1

 مايوسين( . —في المايوفيبر )اكتين -2

 المايوكلوبين (  –في الساركوبالزم )بروتينات الساركوبالزم / المابوجين  -3

 

 طرق قياس الطراوة : 

وتستند على قياس قوة القطع واالختراق والمضغ والفرم والضغط  –الطرق الفيزياويه  -1

 ومطاطية اللحم . 

 تشمل تحديد االنسجة الرابطة والهظم االنزيمي .  –الطرق الكيمياوية  -2



 طريقة التحكم بواسطة محكمين ممارسين .  -3

 

 استساغة اللحوم 
 يحدد الطراوة )محددات الطراوة( 

كلما كانت العضالت ذات انسجة رابطة قليلهتكون اكثر  –كمية االنسجة الرابطة في العضالت  -1

 طراوة . 

 -ca)هدرجة( بروتينات العضالت وبمرور الزمن تحدث هجرة االيونات ) hydration درجة  -2

na- mg( من خاليا العضالت ويحل محلها البوتاسيوم )k ) وتسمى هذه العملية

(hydration . وبذلك تزداد الطراوة ) 

حيث يعتقد ان تعريق الدهن بين العضالت وويسبب  –كمية الدهون في االليلف العضلية  -3

كما وجود طبقة او طبقتين من خاليا الدهون بين االلياف  –تجفيف تاثير االنسجة الرابط 

 ويجعل اللحوم اكثر طراوة واكثر استساغة . 

 

 

 

 

 

 

 العوامل التي تؤثر على الطراوة 
 العوامل قبل الذبح : 

 الخصائص الوراثية .  -1

 العوامل الفسلجية .  -2

 التغذية واالدارة .  -3

 العوامل بعد الذبح : 

 تجميد ( .  –طول الفترة الزمنية ودرجة الخزن بعد الذبح )تعتيق  -1

 طرق التشذيب والقطع .  -2

 اضافة عوامل التطرية .  -3

 طريقة الطبخ .  -4

 الخصائص الوراثية / ايجاد سالالت ذات نوعية لحوم جيدة تتم التغذية . 

العوامل الفسلجية / تشمل العمر وكذلك التوازن الهرموني )اختالف الجنس او بسبب اضافة 

اجراء عملية الخصي وكلما تقدم الحيوان بالعمر تقل  –الهرمونات االصطناعية عند التغذية 

  الطراوة وكذلك في الذكور .

التغذيةو االدارة / تتوقف درجة سمنة الحيوان على نوع التغذية وان االجهاد يؤثر سلبا على 

 الطراوة . 



طول الفترة الزمنية / ان خفض درجة حرارة التجميد وتقليل فترة التجميد تؤثر ايجابا على 

 طراوة اللحوم  . 

حيث تزداد في العضلة الطولية  –طرق التشذيب والقطع / تختلف الطراوة في العضلة الواحدة 

 الظهرية وتقل في العضالت االخرى . 

 

 :  العصيرية
عبارة عن كمية ونوعية العصير التي تتكون عند مضغ اللحوم ويعتبر هذا العامل صعب تحديده 

 وتعزى العصيرية في اللحوم المطبوخة لعاملين . 

 الطراوة اثناء المضغ االول والتي تتكون من السوائل المتحررة بسرعة من اللحوم .  تاثر -1

 تاثير الدهون على افراز اللعاب .  -2

 العوامل المؤثرة على العصيرية في اللحوم : 
تزيد العصيرية بطريقة غير مباشرة حيث يعمل  marblingولقد لوحظ ان عملية التعريف  -1

ق لفقدان الماء عند الطبخ وبذلك يقل انكماش الماء قليال اثناء الهن اثناء الطبخ يعمل كعائ

 الطبخ ويصبح عصيريا . 

عملية التجميد التؤثر في العصيرية ولكن فترة التجميد ودرجة الحرارة تؤثر على العصيرية  -2

( م يكون اقل عصرية من 10-( اسبوعا تحت درجة حرارة )20حيث اللحم المجمد لمدة )

 ضعة ايام تحت درجة )صفر/م(. داللحم المتروك لب

 ( . 6( الى )phان العصيرية تصل الى الحد االدنى عندما يصل ) -3

 هناك عالقة وثيقة بين الطراوة والعصيرية فاللحم االكثر طراوة يكون اكثر عصيريا .  -4

 

 طرق تحسين الطراوة في اللحم : 
تعتيق او طرق لى الهناك عدة طرق تستعمل لتطرية اللحوم منها طبيعية وهذا مايحصل ع

 صناعية ومن هذه الطرق هي : 

تعتيق اللحوم بخزنها بدرجة حرارة معينه ومدة زمنية كافية للسماح لالنزيمات الطبيعية  -1

م( للحد من النمو 4 –بالعمل على انفاخ وتطرية اللحوم ودرجة الحرارة المستعملة )صفر 

( يوم وهذا يعتمد على 30 -9تطرية في ) المايكروبي خالل فترة الخزن . وان الوقتاالعلى

 نوع وعمر الحيوان ومقدار التشيخ وحاله السمنة ( .  –)درجة الحرارة 

استعمال طرق ميكانيكية مثل الدق والتقطيع او فصل وتكسير االلياف بواسطة ذبذبات فوق  -2

 ( دقائق . 10صوتية لمدة )

 اذا خلط مع اللحم مثل الهمبركر %( فالملح مثال2استعمال الملح وعادة يستعمل بتركيز ) -3

 فيسحب الماء الى داخل قطعة اللحم اما اذا نشر على السطح فيسحب الماء الى السطح . 

التغطيس بالحوامض مثل الخل وعصير الليمون وهذا يساعد على انتفاخ الكوالجين الذي  -4

 يحتاج الى بعض التكسير في روابط ليفه الكوالجين . 

التطرية وهناك العديد من االنزيمات المحللة للبروتينات فمنها من مصادر استعمال انزيمات  -5

نباتية مثل )الباباين( وهو من اكثر االنزيمات استعماال ويستخرج من النبات االستوائي 



)الببايا( حيث كان الناس يلفون اللحم بورق هذا النبات قبل الطبق وبذلك يساعد على تطريتها 

 . 

 ن المستخرج من االناناس . او انزيم البروميلي

 ( . protease isاو انزيمات متخرجة من البكتريا والفطريات مثل )

احيانا تستعمل انزيمات محللة للبروتين من اصل حيوان مثل التربسين من البكترياس والببسين 

 وهذه االنزيمات غير مستعملة كثيرا . 

-5زيمات في اللحم وتستعمل عادة بتركيز )وان احسن طريقة حقن الحيوان قبل الذبح الدخال االن

 ملغم/باوند( نت الوزن . 0.5%( وان الكمية الكلية التي تحقن حوالي )10

هناك بعض المواد تعطى للحيوان قبل الذبح لتثبيط هجوم التشيج مثل هرمون )االورينالين(  -6

وهذا الهرمون  –( ساعات بمقدار يقاس مع الوزن 3-2الذي يعطى للحيوان قبل الذبح بـــــ )

يسبب هدم الكاليكوجين وتبقى صفات اللحم مشابه لصفاته االصلية من حيث قابلية مسك 

 الماء والطراوة ويصل الى مرحلة االنتفاخ بسرعة . 

 مصدر المركبات السامة في اللحوم : 
 المواد الناتجة من المايكروبات .  -1

 المواد المتبقية )المبيدات( .  -2

 االضافات الغذائية .  -3

 المواد الموجودة بشكل طبيعي في اللحوم )الكلوسترين( المواد المسببة للسرطان .  -4

 مواد تنتج اثناء التصنيع .  -5

 

 النكهة والرائحة : 
رائحة اللحوم )عبارة عن مركبات طيارة ذات وزن جزيئي قليل مثل االمونيا وثاني اوكسيد 

بسبب تكسر الحوامض االمينية  الكبريت والحوامض العضوية وهذه المركبات يحتمل وجودها

اثناء التسخين ( وان رائحة الدم الخام ضعيفة تشبه رائحة الدم وتظهر الرائحة الحقيقية للحوم 

 عند الطبخ . 

 

 العوامل المؤثرة على نكهة اللحوم : 
 التغذية (  –السمنة  –العمر  –الجنس  –النوع  –قبل الذبح )الصفات 

درجة حرارة  –وظروف الخزن  –طول التغذية  –نوع التغذية  –بعد الطبخ )عمر الحيوان 

 الطبخ وطريقة الطبخ وطول الفترة الزمنية للطبخ( . 

 لحم العجل ذو نكهة احسن من لحم البقر . 

عند الطبخ تحدث مجموعة من التغيرات الفيزياوية والكيمياوية في اللحم والدهن فتحدث تغيرات 

 م وتزداد بزيادة الوقت وارتفاع درجة الحرارة ( . في اللون والنكهة ورائحة اللح

 اللون )المظهر( . 
%صبغه الهيموكلوبين 90 -80سبب اللون في العضالت من المايوكلوبين  والهيموكلوبين )

%من الصبغات تبقى في الجسم ويصل اللون حسب 95%صبغه المايوكلوبين ( وبعد الذبح )10



فتزداد في العضالت التي تتحرك لكثرة احتياجها الى االوكسجين وطريقة خزن  –نوع العضلة 

 اللحوم وحفظه وتقطيعه . 

                     

 نسبة التصافي   
  X  100   وزن الذبيــــــــحة  نسبة التصافي =   -1

 الوزن الحي للحيوان                     

 
  X  100   وزن الذبيــــــــحة  نسبة التصافي =   -2

 الوزن الفارغ للحيوان                       

 وزن محتويات الجهاز الهضمي  –الوزن الفارغ للحيوان = الوزن الحي 

  X  100   وزن الذبيــــــــحة + وزن االحشاء الماكولة  نسبة التصافي =   -3

 الوزن الحي للحيوان                                   

 االحشاء الماكولة = ) الكبد , القلب , الكليتين (
وتعتبر نسبة التصافي من الصفات االقتصادية المهمة في انتاج اللحوم وهي تعطي دليل واضح على 

 مدى نجاح التربية واالنتاج 

 

 

 

 العوامل المؤثرة على نسبة التصافي 

 التغذية  -1

 العمر والوزن الحي  -2

 الجنس  -3

 نوع الحيوان   -4

 

 التغذية

تاثير كبير على وزن الحيوان وبالتالي تاثير على نسبة التصافي وكلما زاد وزن الحيوان ارتفعت نسبة 

 التصافي 

 العمر والوزن 

 يزداد الحيوان بتقدم العمر وبذلك يزداد نسبة التصافي بتقدم عمر الحيوان 

 الجنس



التزال البحوث مختلفة حول تاثير الجنس على نسبة التصافي ولوحظ ان نسبة التصافي في الحيوانات 

 المخصية اكثر من الغير مخصية 

 نوع الحيوان 

 تختلف حسب نوع الحيوان 

 %75الخنازير   

 %  70 - 65الدجاج     

 % 55 – 50االغنام     

 % 60  -  50االبقار       

 الكيماوية على لون اللحومتأثير المواد 

 يرجع لون اللحوم الى وجود الصبغات التالية : 

 ;MYOGLOBINصبغة المايوكلوبين    -1   

(    من مجموع الصبغات في الخاليا العضلية في الحيوانات)مخزن لالوكسجين مع العضالت   90-80تشكل )               

صبغة الهيموغلوبين :               -2  

من مجموع الصبغات الحمراء )حامل اوكسجين في  20-10وهي صبغة الدم وتشكل هذه الصبغة 

 مجرى الدم 

 تختلف كمية المايكلوبين في الحيوان باختالف :

نوع الحيوان  – 1  

العمر  -2  

الجنس  -3  

نوع العضلة وفعاليتها الفيزياوية  – 4  

ناه  معظم  االلوان النموذجية لللحوم من وتسبب هذه العوامل معظم التغيرات في كون  الدم  اد

 االنواع المختلفة : 

 ماشية اللحم                               احمر براق 

 االغنام                                    احمر فاتح

 الخيول                                    احمر داكن 



ابيض  الى احمر  غامق –االسماك                                  رصاصي   

ابيض الى  احمر غامق  –الدواجن                                  رصاصي   

بني  -العجول                                   وردي   

(ويالحظ ظهور لون احمر  براق على سطح اللحوم سببه اتحاد 45-30تعرض اللحوم الى الهواء لمدة )

 االوكسيجين الجوي مع المايوكلوبين وحصول مايسمى باألكسدة وظهور صبغة االوكسين مايوكلوبين 

حسب المعادلة التالية   oxymyoglobin 

                                                                                                                      

                                                                                                              

Myoglobin+  أكسدة--------------- اوكسجين---- =  oxymyoglobin+ماء   

              

ظهور اللون البني بسبب تكون صبغة الميتميوجلوبين  -metmyoglobin 2ويظهر هذا اللون      

 عند وجود كميات قليلة من األوكسجين كما في التفريغ الجزئي في عمليات التعليب 

 –الملح  –نتيجة تفاعل الحوامض او القواعد القوية مع وجود عوامل مساعدة اخرى منها الحرارة  

جميد وللتخلص من هذه الحالة يوضع تحت التفريغ الهوائي وبذلك اليدخل االوكسجين للعبوة الت  

وجود كبريتيد الهيدروجين والذي ينتج من قبل االحياء المجهرية بوجود االوكسجين تتكون صبغة  -3

 خضراء هي صبغة السلفايوكلوبين 

Myoglobin + H2S ------------ Sulf myoglobin  

لمايكلوبين الى المركبات المختزلة  مثل حامض السكوربسيك وبيروكسيد الهيدروجين تعرض ا -4  

تظهر صبغة خضراء اللون تدعى )الكولي كلوبين( وتحدث هذة الصبغة عند نمو االحياء         

المجهرية  المنتجة بيروكسيد الهيدروجين والذي يحطم في اللحوم الطازجة بفعل انزيم الكاركوز ولكن 

للحوم المقددة )المحفوضة باالمالح( فان هذا االنزيم غير موجود لذا تضهر الصبغة فيها . في ا  

وهذة النترات وتختزل الى  –ظهور اللون االحمر المرغوب في اللحوم نتيجة لوجود امالح النتريت  -5

ريتوهذا نتريت والسبب وجود بعض االحياء الالهوائية  التي تاخذ اوكسجين النترات وتحوله الى نت

 ذات اللون  االحمر المرغوب Nitrose Myoglobinاالخير هو المسؤول عن ظهور صبغة 

 نترات                 NO2----اختزال-----No3نتريت 

ويالحظ  احيانا يظهر لون اخضر بسبب زيادة كمية النتريت وهذا ما يدعى  بالحرقة  النتريتية – 6 

هذا اللون في المحيط  الحامض وذلك بسبب زيادة سرعة تفاعل النتريت في وجود الحامض وتظهر هذه 

 الحالة في الصوصج المتخمر 

 



 

 

 

 

 

 التحليل المكونات  الرئيسية المطلوبة

  تحتوي اللحوم ومنتجاتها على الماء والمواد الدهنية والبروتينات والمركبات النتروجينية  

واكثر المحاليل شيوعا على اللحوم ومنتجاتها هي  0االخرى واالمالح الالعضوية  والكاربوهيدرات 

  0الرطوبة والدهن والبروتين الخام والرماد 

 تقدير الرطوبة  –اوال 

تعتبر الرطوبة احد العوامل التي تحدد نوعية اللحوم وعادة تقدر في اللحوم ومنتجاتها بواسطة التجفيف 

  0على درجة حرارة لفترة معينة من الزمن ويعتبر الفقدان في الوزن ممثل لكمية الماء 

 

  0وتختلف كمية الرطوبة حسب 

 وع اللحم ن -درجة الحرارة المستعملة       ج 0أ طول المدة     ب 

درجة مئوية واعلى وتختلف  120تعتبر مدة التجفيف مهمة جدا في حالة استعمال درجة حرارة عالية 

  0النتائج المستحصلة حيث استعمال درجة الحرارة  مختلفة في التجفيف 

 24تستخدم فن التجفيف لغرض  تحديد كمية الماء في العليقة تحت الضغط الجوي العادي ولمدة معينة 

 وبمعنى اخر  االستمرار بالتجفيف بوزن الى ثبات الوزن الذي يدل على طرد الماء من المادة  0ة ساع

 االدوات والمواد المطلوبة 

 فرن مع محرار  – 1

 اواني الوزن ) معدنية او زجاجية مع اغطيتها (  – 2

 ميزان حساس  – 3

 ملعقة  – 4

 مجفف  – 5



 نماذج من اللحوم المختلفة  – 6

      

 

 

 طريقة العمل  

غم ويوضع في جفنة الوزن الورق ووزنها حسب  5يؤخذ وزن مضبوط من عجينة  اللحم بحدود   - 1

  0والتي يجب ان تكون  نظيفة بنفس درجة  حرارة  الغرفة  عند تجفيف اللحوم  

 نوضع الجفنة في اللحم في فرن التجفيف  بعد رفع الغطاء عنها وتركها داخل الفرن – 2

دقيقة  30-20د  انتهاء التجفيف  يجب سد هذه القناني  باغطيتها الخاصةوتترك داخل المجفف بع – 3

 ثم توزن 

 نحسب النسبة المئوية للماء في العليقة حسب العادلة االتية   – 4

  x 100ب   -أ س =   

 ج             

 س = النسبة المئوية للماء في العينة 

 لتجفيف/ غمأ = وزن الجفنة مع العينة قبل ا

 ب = وزن الجفنة مع العينة بعد التجفيف /غم

 وزن العينة غم  -ج

 Ashثانيا : تقدير الرماد الكلي 

المتبقية بعد التخلص من المواد العضوية  الرماد في المواد الغذائية يعتبر بانه المادة الالعضوية

بواسطة الحرق على درجات حرارة عالية يقدر الرماد في اللحوم ومنتجاتها بحرق العينة الجافة في 

 ساعة ثم يوزن المتبقي ويعتبر كرماد  18-16ْم ولمدة 525فرن بدرجة حرارة 

 االدوات والمواد المطلوبة 

 فرن حراري  -1

 جفنة خزفية  -2

  محرار حساس -3

 ملعقة  -4

 مجفف  -5



 ماء فقط -6

 

 

 طريقة العمل 

-20تغسل الجفنة جيدا وتوضع في الفرن االعتيادي وهي فارغة ومن ثم تبرد في المجفف  -1

 دقيقة وتوزن 30

غم وتوضع الجفنة داخل الفرن الحراري ويفضل  5 - 2نوضع عينة لحم مضبوطة الوزن بحدود -2

 في البداية استعمال درجات حرارة قليلة ثم رفعها 

بعد اكتمال الحرق تبرد الجفنة كالسابق وتوزن ومن ثم تبرد مرة اخرى في الفرن الحراري لمدة  -3

 دقبقة وتكرر هذه العملية الى قياس الوزن 20-30

 نحسب نسبة الرماد في عينة اللحم حسب المعادلة التالية  -4

 

  x 100ب   -أ س =   

 ج               

 للرماد في العينة  س = النسبة المئةية

 أ = وزن الجفنة مع العينة بعد التبريد غم 

 ب= وزن الجفنة فارغة  غم 

 ج = وزن العينة غم

مل  25قسم من الرماد يذوب بالماء وقسم اخر منه اليذوب ومن اجل تقدير ذلك يوخذ الرماد ويغلى مع 

الرماد وتغسل جيدا بالماء من الماء المقطر وبعدها يرشح المحلول بواسطة ورق ترشيح خالية من 

الحار وبعدئذ يحرق ورق الترشيح في الجفنة االصلية ومن ثم يبرد الجفنة كالسابق ويوزن الرماد غير 

 الذائب في الماء ويحسب الرماد الذائب كمايلي 

 الرماد الذائب بالماء % = الرماد الكلي = الرماد غير الذائب بالماء %

مل 200ب في الحامض ومن اجل تقدير ذلك يوخذ الرماد ويوضع مع كما يوجد جزء من الرماد اليذو

% لمدة خمس دقائق ومن ثم يرشح المحلول بواسطة ورق 100من حامض الهيدروكلوريك المخفف 

الترشيح ويغسل جيد بالماء الحار . بعدئذ يحرق ورق الترشيح في الجفنة االصلية ومن ثم يبرد الجفنة 

 ذائب بالحامض كالسابق ويوز الرماد الغير 

 

 



 

 ثالثا : تقدير البروتين :

 من اكثر الطرق المقبولة لتقدير البروتين في اللحوم هي طريقة كيلدال 

 االدوات والمواد المطلوبة

 جهاز كيلدال للهضم والتقطير  -1

 سحاحة  -2

 حامض الكبريتيك المركز  -3

 %( 50محلول هيدروكسيد الصوديوم ) -4

  0,1محلول حامض الكبريتيك  -5

 0.1هيدروكسيد الصوديوم محلول  -6

 كاشف  ) المثيل البرتقالي (  -7

 من الثاني  0.5غم من االول و 10محلول كبريتات البوتاسيوم وكبريتات النحاس بنسبة  -8

 ميزان حساس  -9

 كرات الزجاج  -10

 الزنك  -11    

 االدوات الشفافية المختلفة-12     

 

 طريقة العمل  

( غم في وزن خالية من النتروجين ويوضع في دورق 2يؤخذ وزن معلوم من اللحوم بحدود ) -1

 الهضم مع الورقة 

 مل من حامض الكبريتيك المركز  20-15يضاف الى اللحوم في دورق الهضم  -2

 غم 10يضاف كمية مناسبة من مخلوط كبريتات البوتاسيوم وكبريتات النحاس وبحدود  -3

ن الدورق ويحرق بعد انتهاء الهضم يتحول المحلول المنتوج الى تجرى عملية الهضم بتسخي -4

 سائل رائق ذات لون ازرق شاحب 

ينقل السائل بعد ان يبرد الى دورق التقطير في الجهاز حيث يحوي الدورق حامض الكبريتيك  -5

 ويضاف الى المثيل البرتقالي  0,1

ث يصبح قلويا وتضاف كرات مل ( حي100-80تضاف الى السائل كمية مناسبة من هيدروكسيد ) -6

 الزجاج  الصغيرة لتنظيم الغليان ويضاف ايضا قطع ضغيرة من الزنك 

تنتقل في الحامض المعلوم الحجم حتى  -----تتصاعد االمونيا  ----يتم غلي دورق التقطير  -7

 مل  200-150تستجمع في الدورق المخروطي حوالي 

 ة ماتبقى من الحامض لمعاير 0,1يتم التسحيح مع هيدروكسيد الصوديوم  -8



حيث يقوم بعملية التأكسد بسهولة  –يعتبر النحاس المضاف كعامل مساعد يسرع من عملية الهضم 

 وعملية األكسدة بسهولة . ونستخدم الزئبق كعامل مساعد ابضا 

 

 اما الحسابات فتتم حسب المعادلة االتية 

                          x    0014 ,0x  100 x6,25ب (  –) ا س = 

       جــــ  

 

 س = النسبة المئوية للبروتين الخام في العينة 

 أ = كمية المليترات من محلول حامض الكبريتيك المستخدم في الدورق المخروطي 

 ب = كمية محلول هيدروكسيد الصوديوم المستخدم في التسحيح لمعادلة الحامض 

 ج = وزن العينة 

= كمية النتروجين الذي يستخدم لالرتباط باالمونيا  0,0014  

        

  -مثـــــــــال : 

غم وكان حجم الحامض ) حامض  0,96اتقدير كمية البروتين الخام في اللحم اخذت عينة وزنها 

مل من  18,2مل  وعند التسحيح استخدم 40(في الدورق المخروطي ) المستقبل (  0,1الكبريتيك 

. احسب النسبة المئوية للبروتين في العينة ؟  0,1هيدروكسيد الصوديوم محلول   

  -الجـــــــــــــواب :

 س= )40- 18,2 ( *  0,0014 * 100 *6,25

 ج 

  18,96 % =       

  

 

 

 رابعا : تقدير الدهن 



من احسن الطرق لتقدير كمية الدهن الخام في اللحوم ومنتجاتها هي الطرق المتقطعة بواسطة جهاز 

 الساكسليت , ويتكون الجهاز من دورق وجهاز االستخالص ومكثف 

 

 االدولت والمواد المطلوبة 

جهاز ساكسليت مع حمام مائي -1  

المذيب العضوي مثل االيثر  -2  

ميزان حساس  -3  

كشتبان-4  

ورق ترشيح-5  

فرن-6  

 

 طريقة العمل :

يربط الطرف السفلي لجهاز االستخالص مع الدورق والطرف العلوي وتوضع العينة العينة  -1

 في كشتبان خاص اوزجاجي او من االسبست ويكون موقعها دخل جهاز االستخالص

حجم الدورق ( ثم يسخن على حمام مائي  2/3يوضع في الدورق مذيب مثل االيثر )  -2  

تمر االبخرة خالل انبوب خاص الى جهاز االستخالص ومن ثم الى المكثف حيث تتكثف  -3

 وتتجمع داخل جهاز االستخالص 

وتزن هذه العينة يستخلص الدهن من المادة . ثم تكرر العملية لعدة مرات الى ان يتم استخالص -4

غم ( 5الدهن بالكامل , توخذ عينة )  

ة تحسب نسبة الدهن حسب المعادل-5  

 

  x 100ب   -أ س =   

 ج               

وزن الدورق مع الدهن غم-ا  

وزن الدورق فارغ غم-ب  

وزن العينة االصلي غم  -ج  

 

 

 خامسا : تقدير الكاربوهيدرات 



يتم تقدير الكاربوهيدرات بحساب الفرق بين مجموع النسب المئوية لكل من الرطوبة والرماد والبروتين 

 الكلي والدهن الخام 

 تصنيع المنتجات الثانوية وطرق االستفادة منها : 

 -صناعة ااعالف الحيوانية : -1

االستفادة منها في  تستعمل كافة اجزاء الذبيحة غير الصالحة لالستهالك البشري والتي اليمكن 

عمليات التصنيع االخرى وكذلك الدم وبقايا التقطيع .... والعظام في صناعة االعالف الحيوانية 

حيث تجفف ثم تطحن لعمل مساحيق علفية غنية بالبروتين الحيوان والمعادن والفيتامينات 

لفسفور وتستعمل في تغذية الدواجن او صنع مسحوق العظام لوحدة )غني بالكالسيوم وا

 الضروري لالعالف الحيوانية( . 

وهناك مصدر اخر لصناعة االعالف الحيوانية وهي اللحوم التي اليسمح باستهالكها والتي تسمى بلحوم 

االعدام وهذه اما تكون لحوم او احشاء او حيوانات ميتة . وفي بعض الدول التي التستهلك بها رؤؤس 

ى قائمة المواد الخام لصناعة االعالف الحيوانية بعد استخراج الحيوانات واحشائها فانها تضاف ايضا ال

 اللسان والمخ من الرؤؤس . 

ان طريقة صناعة االعالف الحيوانية باستخدام المعامالت الحرارية وانتاج العلف الحيواني الذي يجب 

تحت الضغط %( باستعمال الحرارة ثم التجفيف في اجهزة مغلقة تماما 1ان تزيد نسبة الدهن فيه عن )

 وتزال تدريجيا الدهون الناتجة منه وهذه الدهون الناتجة تستخدم في . 

 صناعة الصابون .  - أ

 صناعة الكليسرين  - ب

 صناعة الشمع .  - ت

 وبعدها تطحن وتسوق . 

وقد تستخدم بعض اجزاء الحيوان في صناعة الشحوم الصناعية ... وغيرها مثل .... وشحوم الحيوان 

الغير صالحة لالستهالك البشري اما االمعاء تستخدم في صناعة االوتار الموسيقية والخيوط الجراحية 

 واغلفة صناعة ..... 

 

م الكيمياوية والبيولوجية والتي صناعة االدوية / اصبحت ال... كمصدر لالدوية في تطور العلو -2

 تستخرج من مخلفات المجازر الستخراج الخامات الدوئية مثل 

 الهرمونات والفيتامينات والمعادن .  - أ

 دماء الحيوانات المصدر الرئيسي النتاج هيموغلوبين الدم والبالزما .  - ب

 استخراج االنسولين الذي يستعمل لعالج مرض السكر من غدد الحيوان .  - ت

 اج عدد من االنزيمات الهضمية من الحيوانات . استخر - ث

 

 



 

صناعة الجلود / المصدر الرئيسي للجلود من المجازر بعد ذبح االبقار واالغنام والماعز  -3

 والخنازير والجاموس . 

%( من قيمة الحيوان 10ان الجلود تعتبر من اهم مخلفات الحيوانات بعد الذبح وتتراوح قيمة الجلد )

ويتوقف سعر الجلد وقيمة في الصناعة على جودته وخلوه من التشوهات الخلقية . وهناك ثالثة اسباب 

 رئيسية تؤدي الى تلف الجلود وحدوث بعض االضرار فيها وهي 

 الحيوانات ببعض االمراض مثل الجرب والقراد  اضرار ناتجة من اصابة -1

 اضرار ميكانيكية اثناء ..... الحيوان مثل اصابتها باالسالك الشائكة او االدوات الجارحة .  -2

 عيوب السلخ والتحضير وهذه تقلل من قيمة الجلود الصناعية والتجارية .  -3

 

 مطروحات غير صالحة لالكل  ـــــــــــــــظام العـــــ الــــــــــــــــــدم                           
 مسحوق البروتينية  مسحوق العظام  مسحوق الدم 

 اسمدة  اسمدة  منتوجات غذائية مختلفة 

  جيالتين  اغلفة ورقية 

  غراء  بالستك 
  ...... عظمي  اصباغ 

  فحم العظام  اسمدة 

   مواد صيدالنية 

 

  

 

 دهن صالح لالكل  دهون غير صالحة لالكل  
 دهن طعام  اغذية حيوانية  1

 منتجات غذائية  صابون  2

 حلويات  مواد تجميل  3

 مارجرين   شحوم النتريت  4

 علك  شموع  5

  منظفات  6

  مواد متفجرة  7

 

 

 تلف وفساد اللحوم واالسماك 



 

او التركيب الكيمياوي ولكن ألضرر له على الصحة عند  تغير في الشكل والصفات الفيزياوية :التلف 

 تناول مثل هذه األغذية 

 

: تغير يحدث في المادة الغذائية ويجعلها ضارة بالصحة وهي غير قابلة لالستهالك البشري الفساد 

و وقد يكون الفساد بكترولوجيا بفعل مهاجمة االحياء المجهرية لجسم الحيوان قبل الذبح او بعد الذبح ا

 بفعل اضافة مواد كيمياوية 

 

 

 التغيرات التي تحدث أثناء التلف والفساد 
                           التغيرات التي تحدثها االحياء المجهرية                                                                                         –أ 

 دثها االحياء المجهرية هناك نوعين من التغيرات التي تح

 تغيرات كيمياوية  -1

 –البروتينات  –وتشمل مجموعة التغيرات التي تحدث في مكونات اللحم والتي هي الكاربوهيدرات 

الدهون وتحويل هذه المركبات المعقدة الى مركبات بسيطة وذلك بفعل االنزيمات الموجودة في 

 العضالت ومن ثم اإلنزيمات التي تفرزها االحياء المجهرية 

 تغيرات فيزياوية  -2

وتكون اكثر وضوحا من التغيرات الكيمياوية وتشمل التغيرات في اللون والرائحة والنكهة وتقسم 

 الى 

 ائي بفعل الجراثيم والخمائرفساد هو - أ

 فساد هوائي بفعل العفن   - ب

 فساد الهوائي   - ت

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول يبين التغيرات التي تحدثها االحياء المجهرية في اللحوم  



 التغيرات االحياء الدقيقة  ت

 
1 

 

 البكتريا

 بوجود األوكسجين  - أ

 تكون مادة مخاطية على سطح اللحم  -1

 تلون اللون بسبب تحلل الصبغات في اللحم  -2

 ظهور رائحة وطعم غريب مع تحلل الدهون  -3

 نمو مستعمرات من االحياء الدقيقة  -4

 بغياب األوكسجين  - ب

 فساد بصمية رائحة كريهة  -1

 تكون غازات وظهور حموضة  -2

 

 
2 

 

 الفطريات

 تغيير اللون  -1

 ظهور رائحة وطعم غريب  -2

 ظهور مادة لزجة على سطح اللحوم  -3

 

 
3 

 

 الخمائر

 ظهور رائحة وطعم غريب  -1

 تغيير اللون مع تحلل الدهن  -2

 تكون مادة مخاطية  -3

 

 

 

 

 

 التغيرات التي تحدثها الحشرات :-ب

كذلك تسبب في حدوث تغيرات في اللون وتلف  –تقوم الحشرات بنقل الكثير من األمراض 

المنتوج مما يؤثر على قابلية االستهالك وبالتالي خسارة اقتصادية ومن أهم الحشرات المسببة 

 الخنفساء (  –لذلك ) ذبابة اللحم 

 

 العوامل التي تسبب تلف وفساد اللحوم 



 عفن (  –خمائر  –االحياء المجهرية )بكتريا  -1

 الحشرات .  -2

سواء كانت موجودة في انسجة اللحم طبيعية وتسمى                   –االنزيمات  -3

(endogenous enzymes  او انزيمات خارجية تفرزها االحياء المجهرية وتسمى )

(exogenous enzymes  ) 

 التفاعالت الكيمياوية غير اإلنزيمية مثل )التزنخ االوكسيدي(  -4

( السائل النازل من اللحم المجمد  freezer burnة التجميد التفاعالت الفيزياوية  مثل ) حرق -5

 (  light fadingبهتان لون اللحم بواسطة الضوء )  dripبعد اإلذابة 

 (  discolorationاو حدوث تغير اللون )

ومن اكثر أنواع التلف تأثيرا هو التلف باألحياء المجهرية وان كل الطرق التي تعيق او توفر 

 الميكروبي تؤثر على التلف األخرى .النمو 

 

 العوامل التي تسبب تلف وفساد اللحوم

 االحياء المجهرية  -1

 الحشرات  -2

او انزيمات خارجية   Endogenousسواء كانت طبيعية في انسجة اللحم تسمى  –االنزيمات  -3

  exogenousتفرزها االحياء المجهرية وتسمى 

 ل التزنخ االوكسيدي عدا االنزيمية مث –التفاعالت الكيمياوية  -4

 التفاعالت الفيزياوية  -5

مثل حرقة التجميد , الماء النازل من اللحم المجمد بعد االذابة  , بهتان لون اللحم بواسطة 

 الضوء  وتغير اللون 

ومن اكثر انواع التلف تاثيرا هو العلف باالحياء المجهرية وان كل الطرق التي تعيق اوتوثر 

 على انواع التلف االخرى النمو المايكروبي  توثر 

 

 

 

 

 

 العوامل التي تحدد انتشار االحياء الدقيقة في اللحوم 
عند ذبح الحيوان فان االحياء الدقيقة تبدأ بمهاجمة األنسجة وهناك عدة عوامل تحدد سرعة 

 انتشار هذه االحياء وهي .. 

 وجود المواد الغذائية في الجهاز الهضمي للحيوان )محتويات الجهاز الهضمي ( .  -1

عند إزالة األحشاء الداخلية يساعد ذلك على تلوث اللحوم باألحياء المجهرية ولذلك ينصح 

 ساعة( قيل الذبح . 24بتجويع الحيوان لمدة )

 الحالة الفسلجية للحيوان قبل الذبح .  -2



فان ذلك يؤدي الى دخول البكتريا الى األنسجة بسهولة وإذا كان  في حالة إجهاد الحيوان

اإلجهاد عالي فيؤثر على نفاذ الكاليكوجين وبالتالي حدوث تغيرات كيمياوية تساعد على 

 ( . phانتشار االحياء المجهرية وذلك الرتفاع الحموضة )

 طريقة القتل وإزالة الدم .  -3

 ة فان ذلك يؤدي الى تشجيع في نمو االحياء الدقيقة . إذا كانت عملية إزالة الدم غير متكامل

 معدل التبريد .  -4

 إن حدوث التبريد السريع مباشرة للحوم يقلل من انتشار ومهاجمة االحياء الدقيقة لألنسجة . 

 

 طرق التخلص من االحياء المجهرية في اللحوم 
 السيطرة الصحية على إنتاج اللحوم .  -1

 المحيطة باللحوم .  السيطرة الصحية على الظروف -2

 التخلص المواد الكيمياوية والمضادات الحيوية .  -3

 المعاملة باإلشعاع والحرارة والتجميد السريع . -4

 

 :  العوامل المؤثرة على فعالية االحياء المجهرية في اللحوم
 الحالة الفيزياوية للحوم .  -o2 –الرطوبة  –عوامل خارجية / درجة الحرارة  - أ

محتوى الرطوبة للحم     متطلبات  –جهد األكسدة واالختزال  –اللحوم  phعوامل داخلية /  - ب

 وجود او عدم وجود مواد مانعة .  –تغذية الحيوان 

 

 ملوثات اللحوم 
تعرف ملوثات اللحوم بأنها مواد او عوامل توجد في اللحوم تجعله غير مقبول من قبل المستهلك 

 لوثات . وضار بالصحة وتشمل هذه الم

 بقايا المواد الكيمياوية .  -1

هي تلك المواد التي تدخل جسم اإلنسان عن طريق التغذية على لحوم فيها بقايا المبيدات 

الحشرية او الفطرية او بعض المعادن السامة مثل )الزئبق او بقايا المضادات الحيوية او عن 

 ي حالة المبيدات الحشرية ( بواسطة الجلد كما ف o2طريف الجهاز التنفسي كاستنشاق غاز 

 المواد المضافة للحوم .  -2

تضاف بعض المواد للحوم لتحسين مظهره ونكهته وقوامه وقابلية خزنه مثل النتريت وان زيادة 

 كميته عن الحد المسموح تسبب السرطان وكذلك النترات ومانعات األكسدة . 

 القاذورات والبراز .  -3

 تسبب تلوث اللحوم بالجراثيم المرضية والجراثيم المسببة للتلف ز 

 وجود االحياء الدقيقة .  -4

ويحدث التلوث من مصادر داخلية يكون مصدرها الحيوان نفسه او خارجي ناتجة من التعامل 

 مع اللحم . 



 

 طرق الكشف عن فساد اللحوم الحمراء 
 هناك عدة طرق للكشف عن الفساد وهي : 

 لفحص البكتريولوجي / طريقة ا -1

 حساب عدد الجراثيم مباشرة او غير مباشرة .  - أ

 طريقة الوقت أالزم الختزال الصبغات .  - ب

 طريقة تقدير بعض القيم الكيمياوية .  -2

 تقدير كبريتيد الهيدروجين .  - أ

 تقدير االمونيا .  - ب

 تقدير االندول .  - ت

 طريقة تقدير بعض القيم الفيزياوية )الطبيعية(  -3

 اللحم  phقياس  - أ

 قياس كمية العصير الخارجي من اللحم .  - ب

 قياس التغيير في درجة التوصيل الكهربائي .   - ت

 اإلمراض التي تنتقل عن طريق اللحوم 
 أهم الطفيليات التي تصيب اللحوم ويمكن انتقالها الى اإلنسان  -1

تستقر في كبد األغنام وتسبب تلف للنسيج فيصبح غير صالح  fashiolaدودة الكبد  - أ

 الستهالك البشري . ل

طفيلي األكياس المائية وهو مرض خطير ينتقل من اللحوم المصابة مباشرة او عن طريق  - ب

 مضيف ثالث وهو الكلب . 

الدودة الشريطية )الدودة الوحيدة( دودة طويلة تتكون من عدة أجزاء ويصل طولها الى  - ت

وتستقر في أمعاء اإلنسان ويمكن القضاء عليها بطبخ اللحوم في درجات  –بضعة إقدام 

 حرارية عالية 

أمراض تنتقل لإلنسان عن طريق اللحوم بسبب زيادة ووجود بقايا المواد الكيماوية  -2

والمبيدات الحشرية والمعادن السامة أو النتريت او بسبب مواد سامة تناولها الماشية )بعض 

 النباتات السامة( 

أمراض تنتقل الى اإلنسان عن طريق اللحوم والمسماة باألوراق المشتركة بين اإلنسان  -3

 والحيوان وتنتقل عن طريق الجهاز الهضمي او التنفس او عن طريق الجلد . 

 

 اهم األمراض التي تنتقل الى اإلنسان هي 
 مرض السل .  -1

 الجمرة الخبيثة )عن طريق الصوف( .  -2

 مرض الرخام في العجول .  -3

 أنفلونزا الطيور والدواجن .  -4

  



 اسباب تلف لحوم االسماك : 
ان لحوم االسماك من اسرع اللحوم واكثرها قابلية للتلف حيث تقوم االنزيمات مباشرة بعد موت 

الحيوان بتحليل مركبات لحوم االسماك الى مركبات بسيطة حيث تعطي نتيجة  لذلك نكهة ورائحة 

 واطئة واهم اسباب تلف لحوم االسماك هي . مميزة حتى في درجات الحرارة ال

ان سطح االسماك وكذلك جهازها الهضمي اكثر تلوثا باالحياء الدقيقة من حيث النوع والكم .  -1

 وتبدا هذه االحياء بمهاجمة كل االنسجة الجسمية ومكوناتها بعد الصيد مباشرة . 

ثاالثي مثيل االمين وتقوم البكتريا تحتوي دهون االسماك على الفوسفولبيدات المتحد باوكسيد  -2

بعد الصيد بفصل هذه المركبات عن الفوسفولبيدات وتحويلة الى )ثالثي مثيل االمين الحر( 

 الذي يعطي النكهة الخاصة المميزة للحوم االسماك . 

تتميز دهون االسماك بسرعة تلفها الحتوائها على دهون غير مشبعة بنسب عالية مما يسبب  -3

 وكسجين الجوي بوقت قصير . تاكسدها باال

عند الصيد تتحرك االسماك كثيرا وهذا بسبب انخفاض كمية الكاليكوجين الموجود في  -4

وهذا يساعد على تكوين الحامض الذي  –العضالت وهذا يتم مع استمرارية الدورة الدموية 

 يساعد على توقف تلف اللحوم االسماك . 

الضافة الى نوع االسماك وعمرها وطريقة وجود وضع معين في االسماك قبل الصيد با -5

 التربية   

 فحص االسماك وعالمات الطزاجة) الفرق بين االسماك الطازجة والفاسدة (

 السمك الفاسد السمك الطازج ت
ليس له لرائحة والجسم يكون متماسك اللحم  1

 والعظم 

له رائحة نفاذة والجسم طري وينفصل اللحم عن 

 العظم  ويكون الجسم منتفخ 

 عند الضغط اليستعيد شكله بسرعة ويتهشم بسرعة  عند الضغط على السمكة تستعيد شكلها بسرعة  2

 يكون لون الخياشم باهت او داكن اللون  يكون لون الخياشم احمر  3

 يطفو في الماء  ال يطفو في الماء  4

 تنفصل الحراشف عن الجسم بسهولة  تكون الحراشف لماعة ومتصلة بقوة في الجسم  5

 العيون التكون براقةبل معتمة وغائرة   العيون تكون براقة ولماعة وبارزة  6

 

 طرق تقييم االسماك  

 هناك عدة طرق للحكم على درجة جودة وطزاجة االسماك ويمكن تقسيمها 

 الطرق الحسية  - أ
وهي تلك الطرق التي تعتمد المقاييس الحسية التي يحددها المستهلك او بواسطة مجموعة من 

 االشخاص المهتمين وتشمل هذه المقايس الحسية 

 المظهر الخارجي  -1

 القوام  -2



 لون الخياشم  -3

 بريق العينين  -4

 الرائحة  -5

 تماسك القشور مع اللحم وتماسك الجلد مع اللحم -6

  -------اختبار الطفو  -7

 تي في االسفل / طازجة ال -أ

 في الوسط  /  مشكوك بها  - ب

 الطافية  / فاسدة  - ت

 الطرق التحليلية  –ب 

 وهي طرق متبعة تعتمد على طرق التحليل الكيمياوي  وتشمل 

 تقدير المواد المتطايرة المختزلة الكلية   -1

 تقدير القواعد المتطايرة  -2

 تقدير االمونيا  -3

 اختبار فسلر   -4

 اختبار االحماض االمينية الحرة  -5

 اختبار النتروجين المتطاير الكلي  -6

 

 

 التيبس الرمي في االسماك 

 ( ساعات  7-1عبارة عن حالة تصلب االنسجة  وتحدث هذه المرحلة بعد موت السمكة بفترة )

 العوامل التي توثر على سرعة بدء التيبس الرمي :

في انسجة العضالت عند موت السمكة كلما تاخر ظهور مرحلة  كلما زادت نسبة الكاليكوجين -1

 التيبس وطالت فترة التيبس 

زيادة النشاط الحيوي في عضالت االسماك في فترة قبل موت االسماك يؤدي الى استهالك نسبة  -2

 كبيرة من الكاليكوجين وبذلك تبدا مرحلة التيبس بسرعة وتظهر هذه الحالة عند صيد االسماك بالشباك 



 

 طرق الغش المتبعة الخفاء تلف وفساد االسماك 

 صبغ وتلوين الخياشم باللون االحمر  -1

 قلع العيون  -2

 خلط االسماك التالفة مع الطازجة  -3

خلط االسماك التالفة مع الثلج المجروش لزيادة تماسك واخفاء الرائحة الغير مرغوبة وكذلك تجميد  -4

 االسماك التالفة 

 ية وتقطيع االسماك قطع صغيرة ازالة الراس واالحشاء الداخل -5

رش االسماك بكميات كبيرة من ملح الطعام الخفاء االلوان غير المرغوبة او اضافة امالح  -6

 الفوسفات لجعل السمكة رطبة وماسكة للماء 

 

 

 

 

 

 

 

 فســــــــاد االسماك 

 يمر فساد االسماك بمرحلتين رئيسيتين هما 

تبدا بعد مرحلة التيبس الرمي بفعل انزيمات العضلة نفسها  -:  مرحلة التغيرات البيوكيميائية - أ

 وتعرف باسم التحلل الذاتي وتمر بمرحلتين 

مرحلة اختزال اوكسيد ثالثي ميثايل االميني الى االمين حيث يقوم باكسدة حامض االكتيك الى  -1

 Co2حامض الخليك + 

 + كبريتوز الهيدروجين + االندول مرحلة تكسير البروتين ويكون ذلك مميزا بتكوين االمونيا   -2

 



 مرحلة الفساد الميكروبي   - ب

تبدا هذه المرحلة بفعل االحياء المجهرية التي تقوم بتحطيم مكونات االنسجة وتعتبر من اكثر 

لوحظ ا ن اول منطقة يحدث فيها فساد ميكروبي هي ) منطقة الخياشيم ( ثم بعد  –المراحل تعقيدا 

ذلك يغزو الجسم عن طريق الجهاز الدموي وتتكون مركبات هي المسؤولة عن ظهور روائح غير 

 مرغوبة في االسماك 

 طرق السيطرة على تلف وفساد االسماك 

 وهي  هناك عدة طرق للسيطرة على التلف والفساد في االسماك

 اوال: حفظ درجة حرارة الوسط 

 تؤدي الى بطئ عمل االنزيمات وكذلك بطئ نمو وانقسام الخاليا المجهرية 

 ثانيا : تغير االس الهيدروجيني للوسط 

 ( زيادة الحموضة  PHالوسط يؤدي الى تاخر عمل االنزيمات العضلية ) تقليل ال   PHتغير 

 ثالثا : خفض المستوى المائي لالسماك 

يؤدي الى الوقف النمو الميكروبي ويتم ذلك بازالة الماء او خفض نسبته باضافة بعض المواد التي 

 تجعل الماء غير متوفر لالحياء المجهرية مثل )ملح الطعام( . 

 رابعا: تغير حالة الماء  

او صدمة  –انجماد الماء يؤدي الى قتل كميات كبيرة من البكتريا ويعزى ذلك الى تحطم ميكانيكي 

 التبريد . 

 

 طرق حفظ اللحوم : 

الحفظ / هو اطالة مده خزن اللحوم ومنتجاتها بحيث تبقى اطول فترة ممكنة صالحة لالستهالك 

 البشري ومنع تلف او فساد هذه اللحوم ومنتجاتها . 

ياء تعتبر اللحوم من المواد السريعة التلف وذلك لكونها تتصف بصفات تؤدي الى سرعة تلفها باالح

 المجهرية . 

 ( مالئم لنمو اعداد كبيرة من االحياء المجهرية لكونه معتدل . phاالس الهيدوجيني للحم ) -1

 احتواء اللحم على نسبة رطوبة عالية .  -2



ومواد معدنية وشحوم . وهذه المواد تساعد على نمو  –امالح  –احتواء اللحم على بروتين  -3

 االحياء المجهرية . 

المذكورة اعاله من الضروري ايقاف تلف اللحوم حتى تصنيعها او استخدامها بشكل مباشر  لالسباب

 وهذا يتم عن طريق احدى وسائل حفظ اللحوم . 

وتعتبر عملية حفظ اللحوم ضمان البقاء اللحم محتويا ومحتفظا بخواصه وصالحا لالستهالك . لذلك عند 

 التالية بنظر االعتبار . اختيارنا لطريقة معينة علينا االخذ بالنقاط 

 تاثير الطريقة على نوعية المنتوج .  -1

 الضرر الصحي الناتج للمستهلك .  -2

 مشاكل التوزيع والتسويق .  -3

 التقييم االقتصادي للطرق التجارية .  -4

 طول فترة الحفظ .  -5

 الغرض من الحفظ : 

 تهيئة ظروف غير مالئمة لنمو االحياء المجهرية مثل  -1

 ة المثلى لنمو . تغيير درجات الحرار - أ

 ازالة االوكسجين .  - ب

ضمان مرونة وتوازن عملية التسويق وذلك بخزن اللحوم في مواسم انتاجها لغرض استهالكها  -2

 عند الحاجة . 

 

 

 مالحظه مهمة حول طول فترة الحفظ : 

تختلف قابلية خزن  لحوم الحيوانات وذلك الختالف تركيبها الكيمياوي فمثال لحوم الدواجن والخنازير 

واالسماك تحتوي على دهون غير مشبعة اكثر من لحوم االغنام واالبقار ولهذا تكون حساسة للتزنخ 

التلوث باالحياء  االوكسيدي ولهذا اليمكن حفظها اال لعدة ايام بصوره طبيعية )تبريد( وكذلك مقدار

 المجهرية في الدواجن يكون اكثر من تالرمم من الحيوانات . 

كذلك نوع المنتوج المخزن فاللحم الطازج اقل مقاومة للتلف لهذا تقل مدة حفظة مقارنة باللحوم  -

 ولحوم المثرومة اقل عرضة للتلف من اللحوم الكاملة .  –المملحة 

 طرق حفظ اللحوم : 



 المعاملة الحرارية ,التعليب(  –التجميد  –السيطرة بواسطة الحرارة وتشمل )التبريد  -1

 التدخين ( .  –التمليح  –التجفيد  –السيطرة على الرطوبة وتشمل )التجفيف  -2

المضادات  –المواد الكيماوية الحافظة  –السيطرة على نمو اإلحياء المهجرية وتشمل )اإلشعاع  -3

 الحيوية ( . 

 الحفظ بالمواد الكيماوية : 

في السابق استخدمت مركبات متعددة لغرض حفظ اللحوم وكل مركب استخدم لغرض معين ولكن بتقدم 

السنين وزيادة المعلومات التي اكتسبها اإلنسان ظهرت بعض األسس والتي بموجبها تم تحديد استعمال 

 تلك المواد وهي . 

 إلنسان . أن ألتشكل هذه المواد ضررا على صحة ا -1

 أن اليؤثر المركب المستعمل على طعم ونكهة اللحوم .  -2

 أن يكون غير مكلف اقتصاديا .  -3

أن يكون من السهل الكشف عنه في المنتوج المصنع لغرض الكشف والمتابعة الدورية من قبل  -4

 السلطات الصحية . 

 المركبات التي يجوز استعمالها مع اللحوم : 

 %( من المنتوج النهائي . 10-9تقل )وبنسبة أل  naclكلوريد الصوديوم  -1

 ( . 200ppm-150( . يستعمل لتثبيت اللون المرغوب ايضا ويستخدم )no2النتريت ) -2

الكلوكوز( فائدة السكر انه يتحول الى  –الالكتوز  -والسكريات المضادة )السكروز –السكر  -3

 حامض الالكتيك 

وهذا يساعد على ثبات المنتج وإطالة فترة   ageingوهي عملية التعتيق  phوبالتالي يخفض -

 خزنة .  

( no3الفائدة األخرى للسكر هي عند صناعة بعض أنواع الصوصج الحاوية على النترات )-

نتريت فانه يحول إلى لنتريت )  ----السكر يعمل كوسط غذائي للبكتريا التي تحول النترات 

no2 ) 

 يساعد السكر في عملية التجفيف الجزئي في حالة ارتفاع مستوى الرطوبة في منتوج اللحم . -

 طرق حفظ األسماك : 

نتيجة لتزايد الطلب على لحوم األسماك سواء كانت الطازج منها أو المحفوظة وخاصة في أواخر 

 الحفظ . القرن العشرين فقد أصبحت صناعة السمك من أهم الصناعات الغذائية ومن طرق 



طريقة التبريد / ويقصد بها خفض درجة حرارة األسماك بشرط عدم الوصول إلى درجات  -1

م( 7أو أكثر قليال  -تجميد الماء داخل األنسجة وتتراوح درجات الحفظ بالتبريد بين )صفر

ويؤدي حفظ الحرارة إلى تثبيط عوامل الفساد المختلفة مثل اإلنزيمات والبكتريا الملوثة 

 ومن طرق التبريد . لألسماك 

 طريقة خلط األسماك مع الثلج المجروش )حيث تتبادل طبقات الثلج مع طبقات السمك( .  - أ

 طريقة التبريد يضخ الهواء البارد على األسماك .  - ب

 خلط األسماك أو إحاطة األسماك بالثلج الجاف )ثاني اوكسيد الكربون الصلب( .  - ت

يقة هي الطريقة المفضلة خصوصا على سفن غمس األسماك في ماء بارد )تعتبر هذه الطر - ث

 الصيد( 

طريقة التجميد / من غير الممكن حفظ األسماك الطازجة لفترة طويلة لذلك يستخدم التجميد  -2

م( 30-تتجمد السمكة بالكامل بدرجة حرارة ) –وخاصة إلغراض التصدير إلى أماكن بعيدة 

خالل ثالث ساعات ويجب إن يكون التجميد سريع لمضار التجميد البطيء )نسبة الماء عالية 

 %( . 80في األسماك تصل إلى 

 طرق تجميد لحوم األسماك : 

استخدام االتصال المباشر أو التجميد ألصفيحي )وضع األسماك بصورة مالمسة لصفائح  -1

 دة( المجم

 استخدام الهواء البارد بصورة مستمرة فوق األسماك .  -2

 الغمس أو الرش حيث يوضع السمك في سائل بارد جدا .  -3

 

 العوامل المؤثرة على طول فترة التجميد: 

سمك -5درجة حرارة المنتوج  -4سرعة الهواء  -3درجة حرارة التجميد  -2نوع المجمدة   -1

 .  نوع السمك -6المنتوج بشكله وكثافته 

 وللحصول على اسماك مجمدة جيدة يجب إتباع األتي : 

 تجنب تأخير عملية تجميد األسماك .  -1

 تحفظ االسماك مبردة قبل اجراء عملية التجميد .   -2

 الحفاظ على مستوى عالي من النظافة الصحية دائما .  -3

 تجنب تكدس وازدحام االسماك عند التجميد .  -4



 عدم رص صناديق حفظ االسماك لتسمح بمرور الهواء .  -5

 تجميد االسماك لفترة كافية .  -6

وتعتبر طريقة تجميد االسماك من افضل طرق الحفظ لالسماك ومع ذلك يحصل خالل عملية التجميد 

 وخزن االسماك  جملة تغيرات غير مرغوبة واهمها دسترة البروتينات االسماك واكسدة الدهون . 

 

 م االسماك بالتمليح : حفظ لحو

من اقدم الطرق المستخدمة في حفظ اللحوم فائدتها هو التقليل من فعل البكتريا واالحياء المجهرية 

 االخرى باالظافة الى تاثيرة في سحب جزء كبير من الرطوبة خارج انسجة الجسم . 

 ( هو ان يكون الملح naclهناك شرط اساسي في استخدام الملح )

 نقي قدر االمكان الن وجود الشوائب فيه قد يظهر بعض الصفات غير المرغوبه في االسماك .  -1

 ان يكون نقي من الناحية المايكروبية اذانه توجد انواع من البكتريا المحبة للملوحة .  -2

 طرق التمليح : 

 طريقة المحلول الملحي / يغمر السمك في محلول من الملح والماء .  -1

 الجاف / يرش الملح على السمك . طريقة التمليح  -2

 طريقة كنج / حيث تقطع االسماك ويرش عليها الملح بشكل طبقات يفصل بينهما الملح .  -3

 –طريقة المخلل / يوضع ويطمر االسماك بالملح في براميل خشبية او باالستيكية او فخارية  -4

سل بالماء ثم تغمر في ايام( ثم تغ10وتكون طبقات اللحم بشكل متبادل مع الملح وتترك لمدة )

 ايام( . 8-6محلول ملحي جديد لمدة )

 طريقة تجفيف االسماك : 

يقصد بالتجفيف ازالة الماء من جسم السمكة وهذه العملية تخفض المحتوى الرطوبي لالسماك وبطرق 

صحيحة بحيث تصبح اكثر مقاومة لعوامل الفساد مع المحافظة على اكبر قدر ممكن من صفاتها 

 والظاهرية وتجفف االسماك .  الطبيعية

 طرق حفظ لحوم االسماك بالتجفيف : 

 حفظ االسماك بالتجفيد  -3التجفيف الصناعي                   -2التجفيف الطبيعي            -1

 فوائد تجفيد لحوم االسماك : 



 عدم حصل انكماش لالسماك مما يحافظ على الشكل .  -1

 تلف للمادة الغذائية بسبب الحرارة مثل فقدان مواد النكهة او ظهور نكهة الحرق .  اليحصل -2

 سهولة اعادة امتصاص الماء الن المنتوج المجفد ملحي القوام .  -3

 

 حفظ االسماك بالتدخين : 

 يعتبر التدخين كعملية تجفيف لالسماك المدخنة , وان حفظ االسماك المدخنة لمدة طويلة عائد الى تاثير

 التجفيف والطبخ اكثر مما هو بسبب تاثير مركبات الدخان نفسه . 

 طرق التدخين : 

التدخين بالسوائل )بدون  -4التدخين في مجال كهربائي  -3التدخين الحار  -2التدخين البارد  -1

 دخان( . 

 

 طريقة المعاملة بالحرارة لالسماك )التعليب( 

اك وذلك لغرض حفظها لفترة طويلة وخاصة في حالة يعتبر التعليب من الطرق المتطورة لحفظ االسم

 ازدياد صيد االسماك وقلة االستهالك . 

والغرض االساسي من التعليب هو قتل او ايقاف نشاط البكتريا والنشاط االنزيمي بفعل الحرارة والتعقيم 

 . 

 طريقة حفظ االسماك باالشعاع 

رف الجرعات االشعاعية المستخدمة في هذه يمكن استخدام االشعاع لحفظ االسماك لمدة طويلة وتع

 الحالة باسم ) جرعات التعقيم ( 

 او يستخدم االشعاع الطالة فترة التخزين وتعرف هذه الجرعات ) جرعات البسترة ( 

 طريقة الحفظ باستخدام المضادات الحيوية

يكلين ( ويكون يتم استخدام بعض المضادات الحيوية مثل ) اوكسي تتراسايكلين (  ) كلورا تتراسا

 تاثيرها ضد البكتريا المقاومة للحرارة ويجب ان تستخدم هذه المضادات بنسب محدودة ومسموح بها 

 

 طريقة حفظ االسماك بالتخليل 



 تحفظ االسماك في خليط من حامض الخليك والملح 

 طريقة الحفظ بالمواد الحافظة والكيمياوية 

االوزون وثنائي اوكسيد  –نترات ونتريت  –من المواد الكيمياوية المستخدمة ) ثنائي اوكسيد الكبريت 

 مواد مضادة لالكسدة –ملح الطعام  –الكاربون 

المواد  اما المواد الحافظة  فهي لها القابلية على منع او خفض نمو االحياء المجهرية ويكون تاثير

 الحافظة على المواد الغذائية كاالتي 

 قاصرة –محسنة للون –مواد مضادة لالكسدة  –فعل  كيمياوي  -1

 مواد التثخين  –مواد ملونة  –فعل فيزياوي  -2

 مواد محسنة للقيمة الغذائية مثل الفيتامينات واالحماض االمينية  –فعل فسلجي  -3

 تاثير العوامل الطبيعية على تركيب اللحوم 

 ثير النوع تا -1

لحوم االبقار ذات لون احمر غامق وقوة وهذا اللون يتوقف على العمر ومدى احتواء العضالت على 

صبغة الهيموغلوبين , االغنام ايضا ذات لون احمر وذات رائحة مميزة وخاصة عندما تكون طازجة 

حة اكثر من لحوم باقي وعادة تظهر رائحة االمونيا في لحوم االغنام وعند غلي لحوم االغنام فيها رائ

الحيوانات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحوامض الطيارة , وهناك اختالف في لون العضالت في انواع 

لحوم الدواجن فيها البيضاء في اجزاء من الجسم من الجسم ونالحظ احمرار في مناطق اخرى كالفخذ ) 

 وجود الهيموغلوبين 

 

 تاثير الصنف   -2

صوف  –الحليب ( وكذلك االغنام ) لحم  –ت تربى الغراض مختلفة ) اللحم كثير من اصناف الحيوانا

 حليب ( الدواجن االختالف يكون بالتغذية  –

 تاثير الجنس  -3

لحوم الذكور تتميز بقوتها وخشونتها  وتجمع الدهون يكون اقل مما في االناث واثناء غلي لحوم 

الذكور تظهر رائحة غير مرغوبة وخاصة في الخنازير وتزول عند تمليح لوم الخنازير والسبب 

وتتحول الى   glutamine- creatinاحتوائها على نسبة اكبر من المواد االزومتية المستخلصة 

glutamine acid 

 تاثير العمر  -4



مع زيادة عمر الحيوان يزداد سمك الليفة العضلية وتصبح اللحوم اكثر صالبةويؤدي الى زيادة نسبة 

االنسجة الرابطة وبالتالي تقل نسبة الرطوبة والبروتين وتزداد نسبة المواد الدهنية وتحدث تفاعالت 

 الخاص باللحوم  كثيرة في الجسم وهي السبب في ظهور الرائحة والطعم

يكون لون لحوم الحيوانات الكبيرة اعمق من اللحوم الصغيرة لقلة الرطوبة وبالتالي تزداد تتركز مواد 

 التلوث اكثر من الحيوانات الكبيرة 

 تاثير التغذية والتسمين  -5

سبة التغذية الجيدة والسليمة لهاعالقة مع التركيب الكيمياوي للحوم في الحيوانات الصغيرة تزداد ن

المكونات االساسيةوخصوصا البروتينات وفي الحيوانات الكبيرة تزاد المواد الدهنية ومع زيادة المواد 

 الدهنية مع تقدم العمر تقل نسبة الرطوبة 

 تاثير مكان العضلة  -6

تختلف العضالت حسب موقعها حيث العضالت التي تستخدم بسرعة مثل عضالت االرجل تكون لحومها 

ماقورنت مع العضالت االقل حركة . وتقسم العضالت على اساس التركيب وستخدام قوية وصلبة اذا 

 العضالت وعلى اساس االستساغة الى ثالث مجاميع هي : 

العضالت او القطع الجيدة ) الممتازة ( والتي تحوي على نسبة جيدة من االحماض االمينية  - أ

 والبروتينات ومن نوع العضالت الطرية 

 المتوسطة العضالت او القطع  - ب

الفضالت او القطع الرديئة / والتي تكون عادة صلبة وتحوي قسم منها على بروتينات غير كاملة  - ت

 الكوالجين( والتي التحوي الحامض االميني )التربتوفان( .  –القيمة الغذائية )االبالستين 

 

 تركيب وصفات بعض االعضاء الداخلية في جسم الحيوان : 

%( وقيمتها الغذائية عالية وبها 1.5—1.4الداخلية الكبيرة تكون نسبتها )الكبد / من االعضاء  -1

%( من الدهون . اهم ابروتينات الكبد 3.5%( و )20-17نسبة الباس بها من البروتينات )

االلبومين( واهمية الكبد في احتوائه على نسبة عالية من الحديد الذي  -%( )13)كلوبيولبين 

ة الدم وهي مادة بروتينية )هيموكلوبين( ومن اهم البروتينات يعتبر ضروري في تكوين صبغ

%( حديد وهناك اهمية اخرى للكبد هو 23-17( ويحوي عدد )ferritinالتي تحوي الحديد هو )

( وهذا الفيتامين يدخل في تركيب الكوبلت ولهذا السبب يعتبر اكبر مادة جيدة vit B12وجود )

 االهمية كمضاد لفقر الدم . ذات  –الستخالص المستحظرات الطبية 

%( وفائدتها الرئيسية في 5-2%( والدهون )18-15الكلية / نسبة البروتينات في الكلية ) -2

 التغذية هي احتوائها على نسبة الباس بها من البروتينات والدهون . 



البروتين  --%80الرئتين / تحوي نسبة عالية من الماء ونسبة قليلة من البروتين )الماء  -3

( . اهميتهافي التغذية تحوي نسبة بروتين غير كامل القيمة الغذائية الن البروتينات هي 1.5%

 % ابالتين ( ولهذا السبب قيمتها الغذائية منخفظة جدا . 1% كوالجين + 5)

اللسان / عضو عضلي مغطى باغشية مخاطية ووجود حلمات على السطح العلوي )حلمات  -4

%( 18تعطي الخشونة للسان وتصل نسبة الدهون )الطعم( وتكون على شكل خيوط دقيقة 

 ونسبة قليلة من البروتين . 

 %( )كوالجين +ابالستين( . 15 -13القلب / يحوي مواد بروتينية بحدود ) -5

المخ / االلياف العصبية والخاليا العصبية هما المكونان الرئيسيان للمخ وبها نسبة قليلة من  -6

( ونسبتها قليلة جدا ولذا فان glutamic acidئية القليلة )المواد البروتينية ذات القيمة الغذا

 للمخ التوجد اهمية غذائية تذكر . 

-70المعدة / تحوي نسبة عالية من االنسجة الرابطة والتي تحوي في تركيبها على حوالي ) -7

 %( مواد بروتينية اكثر غير كاملة القيمة الغذائية ولهذا وبالرغم من انها صالحة للتغذية اال80

 ان القيمة الغذائية لها تكون قليلة جدا . 

 حفظ اللحوم بالتبريد والتجميد     
 حفظ وخزن اللحوم بالتبريد 

 تحفظ اللحوم المبردة الستخدامها في : 

 االستهالك البشري المباشر  - أ

 للتصنيع  - ب

 التجميد  - ت

 الخزن بحالة مبردة  - ث

 ويتوقف استمرارية الخزن على عدة خصائص 

 حالة الطبقة السطحية للحوم سواء كانت مجروحة او مصابة  -1

 وضع الحيوان قبل الذبح بحالة هادئة ومريحة  -2

 درجة التخلص من الدم  -3

 سرعة التبريد قبل الخزن  -4

% وتكون استمرارية الخزن 90-85( ْم ورطوبة نسبية  1-) ----ْم 1يخزن اللحم المبرد بدرجة حرارة 

يوم  . تعلق الذبيحة )اللشة ( ويفضل ان يكون الجزء ألدهني في الشة 10-8يوم وعمليا  15حوالي 

وكذلك يجب ان التالمس  قطع اللحوم المعلقة بعضها البعض وان تكون  –قريب من مصدر التبريد 

 سم منعا للتالمس ون اضرار التالمس  5-3هنالك مسافة 

 منطقة التالمس يكون تبريدها غير كامل  -1



 مس احياء دقيقة ينمو في محل التال -2

 حدوث بعض التخمرات في منطقة التالمس -3

( يجب ان تخفظ درجة الحرارة كثيرا لتالفي  Chilling roomوقبل ادخال اللحوم الى غرف التبريد )

(ْم وفائدتها االسراع في درجة حرارة  3—2-االرتفاع في درجة حرارة اللحوم نفسها حيث تكون ) 

ترتفع درجة حرارتها  . وان نشاط االحياء الدقيقة اليتوقف في درجة اللحوم الن اللحوم بعد الذبح 

 حرارة التبريد ولهذا تبدا اللحوم بالتلف بعدى وقت قصير 

 

 

 

 

 طرق التبريد 

 تستعمل مبردات هواء داخل غرف التبريد وهي نوعين  -1

 التبريد الرطب  - أ

 التبريد الجاف - ب

 التبريد بواسطة الهواء / بظروف تثبت درجة حرارة معينة  -2

 التغيرات التي تحدث على اللحوم المبردة اثناء الخزن 

 : وهي كمايلي تغيرات فيزياوية  -1

 تغيرات تغيرات في اللون وحدوث الجفاف السطحي  - أ

 تغيرات في الطعم والقوام والرائحة  - ب

واء المستخدم وسرعته وزيادة التبخر يؤدي نقص في الوزن وتقلص في اللحم نتيجة لزيادة اله - ت

 الى قلة الوزن ويحدث تقلص في اللحوم 

     (1,5- 2 )% 

 تغيرات كيمياوية  -2

 تغيرات في اللون  - أ

 اكسدة الهيموكلوبين  - ب



 تغيرات في تركيب الدهن وازدياد الرقم الحامضي للدهن  - ت

 تغيرات حيوية  -3

 حدوث التصلب ونضج اللحوم  - أ

 حدوث التحلل الذاتي للبروتين  - ب

 حدوث تحلل في المواد الدهنية  - ت

  نتيجة لنمو االحياء الدقيقةتغيرات مايكروبايولوجية :  -4

 

 

 

 

 حفظ اللحوم بالتجميد

من وسائل الحفظ الطويلة المد باستعمال درجات حرارة اقل من الصفر المئوي وتحويل سائل اللحوم الى 

 كثر مقاومة مقارنة بالتبريد وذلك بسبب انخفاض نشاط االحياء الدقيقة بلورات ثلجية ويعتبر التجميد ا

 

 يعتبر التجميد افضل طرق  حفظ اللحوم الطازجة لالسباب التالية . 

 يحافظ على نوعية اللحوم ويحفظها لفترة طويلة .  -1

 يساعد في استمرار تواجد اللحوم الطازجة على مرار السنة .  -2

 يساعد على نقل اللحوم لمسافات طويلة .  -3

 يقضي على بعض انواع األحياء الدقيقة وبذلك يساعد على حفظ اللحوم بشكل صحي .  -4

 يساعد في سير بعض العمليات الصناعية كتقطيع اللحوم وبالشكل المطلوب .  -5

 م( . 65-, 62-م( واالنجماد الكلي لعصير اللحم )1-تبدا درجة انجماد عصارة اللحم عند )

وتبدا كمية وحجم البلورات الثلجية على سرعة التجميد فكلما كان التجميد بطيئا كلما كان حجم البلورات 

 الثلجية اكبر والعكس صحيح اي كلما كان التجميد سريعا كانت البلورات الثلجية صغيرة . 

ففي حالة التجميد البطيء )الحالة االولى( تكون كمية الماء التي تخرج من الخاليا الى المسافات البينية 

اكثر وبعدئذ تتحول الى بلورات ثلجية والتي تدريجيا تكبر وتشوه وتخرق الخاليا وبالتالي تؤدي الى 

 جفاف الخاليا وهذا يعني عدم استرجاع اللحوم  الى حالتها الطبيعية . 



 

 طرق حفظ اللحوم بالتجميد 

 بواسطة الهواء المتحرك .  -1

 م/ثا( .  0.5—0.1بطيئة بسرعة هواء ) - أ

 م/ثا( . 1—0.5متوسطة بسرعة هواء ) - ب

 م/ثا( . 2سريعة بسرعة هواء ) - ت

ان زيادة سرعة حركة الهواء في غرف التجميد تسرع من التجميد للحوم وفي نفس الوقت تؤثر في 

زيادة التقلص . في الوقت الحاضر يستخدم التجميد السريع المفصول بتبريد الهواء على درجة حرارة 

 ساعات( وتغلف اللحوم لتقليل الفقدان في الرطوبة . 4-0.5م( ولمدة قصيرة )60- ---م50-)

 

 التجميد بواسطة السائل .  -2

 –وهو اكثر فعالية من طريقة الهواء حيث يمكن االسراع بعمليات التجميد دون حدوث فقد في الوزن 

 تتم بوضع اللحوم في السائل او رشها والمادة المستعملة هو محلول ملح الطعام  . 

 وعيوب هذه الطريقة : 

 حدوث تغير في لون اللحوم .  - أ

 تيجة الختالف الضغط االزموزي  . دخول الملح فيه ن - ب

 التجميد باستعمال المواد ذات درجة غليان منخفضة :  -3

تعتبر من أسرع طرق التجميد وتتم باستخدام الغازات المكثفة مثل النتروجين السائل درجة غليانه 

 م( او الثلج الجاف )ثاني اوكسيد الكاربون( . 195)

 التجميد بالهواء الثابت  -4

 ْم ( 30- -ْم 10ميد بطيئة مثل الثالجات البيتية ودرجة التجميد )تعتبر طريقة تج

 

 التغيرات التي تحدث على اللحوم اثناء التجميد 

 تغيرات فيزياوية  - أ

 تكون بلورات ثلجية كبيرة تؤدي الى فقدان عصارة اللحوم   -1



 تغير في طراوة اللحوم نتيجة تحول الماء الى جليد  -2

 محببة وتتكسر بسهولة (تغير في تركيب الدهون ) تكون  -3

 تغيرات في اللون  -4

 % 2,5تقلص في اللحوم وقد يصل الفقدان الى  -5

 تغيرات كيميائية  - ب

 زيادة التوصيل الكهربائي / الصالبة -1

 تحوالت الهيموغلوبين والمايكلوبين  -2

 

 

 

 تغيرات حيوية  - ث

 اضرار في حالة تكون البلورات الثلجية تسبب اضرار في انسجة اللحوم  -1

 اعالت األكسدة والتحلل وتؤثر على التفاعالت اإلنزيمية تسرع من تف -2

فقدان العصارة وفقدان البروتينات والحوامض االمينية وحامض الالكتيك والفيتامينات من  -3

 ومختلف االمالح  Bمجموعة 

 تغيرات مايكربايولوجية  - ج

 تعتبر درجات حرارة التجميد قاتلة بالنسبة لطفيليات اللحوم 

 

 خزن اللحوم المجمدة 

ْم % ودوران هواء طبيعي او صناعي 100-95تخزن في غرف خاصة فيها الرطوبة النسبية 

 ْم ( أحسن درجة حرارة للخزن  3- -ْم 200م ْ او ) 18-ودرجة حرارة الخزن التقل عن 

 ْم ( او اقل  23 -) 

 

 وسائل اطالة مدة الخزن بالتبريد والتجميد : 



%( في هواء الثالجة 10استخدام ثنائي اوكسيد الكاربون في هواء الثالجة . تستخدم بنسبة ) -1

يوم(وذلك النها تعمل على تثبيط نشاط االحياء الدقيقة واكسدة 50-40يزيد مدة الخزن الى )

 الدهون وفسادها . 

لمدة استخدام االشعة فوق البنفسجية . تستخدم للتعقيم السطحي ويمكن تعريض اللحوم  -2

 ساعة  واحدة كل يوم 

استخدام اشعة كاما . تؤدي الى عدم حدوث تغيرات غير مرغوبة فيها من الرائحة واللون  -3

 والطعم في البروتينات . 

استخدام المضادات الحيوية . المضادات الحيوية مواد تفرزها بعض االحياء الدقيقة ولها  -4

المضادات الحيوية المستعملة  القدرة على تثبيط نشاط احياء دقيقة اخرى ومن اشهر

 م( بمقدار مرتين . 4كلوروتتراسايكين / فتزداد مدة الخزن بالتبريد على )

تغليف اللحوم باكياس البولي اثيلين . تتم العملية قبل التخزين بالتبريد والتجميد فتعمل على  -5

 لدهون وتغير اللون تقليل من تكاثر االحياء الدقيقة كما انها تقلل من الفقد في الوزن واكسدة ا

 م( او اقل . 23-استخدام التبريد الكبير )التبريد الجزيئي(احسن درجة للخزن في ) -6

 

 م( 23-اكثر فترة للتجميد على ) المنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج  ت

 شهر  12 لحوم االبقار  1

 شهر  12 لحوم االغنام  2

 شهر  12 بيض سائل  3

 اشهر  8 سمك مغلف  4

 اشهر  6 لحم خنزير طازج  5

 اشهر  6 لحوم الدواجن  6

 شهر  2 صوصج بدون ملح  7

 

 حفظ اللحوم بالتدخين 

يعتبر التدخين من طرق حفظ اللحوم القديمة لما للدخان تاثير على نمو االحياء المجهرية اضافة 

 اللون والطعم والنكهة والرائحة للحوم المدخنة .  العطائة



 والدخان ينتج من االحتراق البطيء لنشارة الخشب الناتجة من االخشاب القوية التي تحتوي على 

 ( ليكينين 30-20(همي سيليلوز / ) 30-20%( سيليلوز / )40-60)

 وبحاالت مختلفة الدخان المستعمل عبارة عن مزيج معقد جدا من مختلف المواد العضوية 

 مواد صلب (  -سوائل –بخار  -)غاز

 فوائد التدخين 

 يثبط ويقلل من نشاط ونمو األحياء المجهرية .  -1

 يؤخر أكسدة الدهون .  -2

 يضفي )يعطي( اللحوم المحللة نكهة وطعم ورائحة خاصة .  -3

 

 

 

 ماهو تأثير الدخان على اللحوم المدخنة )فوائد الدخان( 

 الدخان على االحياء المجهرية الدقيقة وذلك لالسباب التالية .  تاثير اوال/

ان التجفيف الناتج وخاصة السطح الخارجي وكذلك بسبب زيادة تركيز االمالح ولهذا فان نشاط  -1

 االحياء الدقيقة  بتوقف . 

 المعاملة الحرارية وخاصة اذا كان التدخين على الساخن فان الحرارة تقضي على معظم البكتريا -2

 وكلما زادت كثافة الدخان زاد تأثيره على االحياء المجهرية . 

المركبات الموجودة في الدخان مثل الفينوالت وااللديهايدات واألحماض العضوية والفورمااليهايد  -3

 والمواد الفحمية لها تاثير اساسي ضد البكتريا . 

وتثبيط نشاط انزيمات البكتريا  وينحصر تاثير الدخان على االحياء المجهرية في دنترة البروتينات

. اضافة الى ان المواد الكيميائية الممتصة والمتحدة مع القشرة الخارجية والطبقة السطحية في 

اللحم اضافة الى التجفيف تجعل الناتج في أمان من تأثير أنزيمات الميكروبات في حالة التلوث 

 بعدئذ . 

 .  دخان على البكترياهناك عدة عوامل يتوقف عليها تاثير مركبات ال

 درجة حرارة التدخين .  -1



رطوبة وسط التدخين / كلما ارتفعت زادت حرارة اللحم بصورة أسرع وزادت سرعة نفوذ  -2

 مركبات الدخان داخل اللحم 

 كثافة التدخين / كلما زادت كثافة الدخان زاد تأثيره في القضاء على األحياء المجهرية .  -3

 سرعة الهواء داخل بيوت التدخين .  -4

( ساعات للقضاء على البكتريا وبعضها يقاوم تأثير 3مدة التدخين / يحتاج في المتوسط الى ) -5

 ( ساعة . 12الدخان الى )

للدخان تاثير في منع او تاخر اكسدة الدهون وذلك )الحتوائه على المركبات الفينولية التي تعتبر  ثانيا /

 كسدة مقارنة بمانعات االكسدة التجارية مثل )الكايتكول( . من اقوى مانعات اال

للدخان تاثير على الخواص الحسية للحم حيث تتحسن النكهة واللون والطعم وتمتاز اللحوم  ثالثا /

المدخنة بالنكهة الخاصة المرغوبة واللون األحمر اضافة الى اللمعة الخاصة على السطح الخارجي 

 والكيتونات االثر االكبر في الرائحة والطعم كذلك الفينوالت واالحماض العضوية  ويعتقد ان لاللديهايدات

 

 

 

 اما لون اللحوم فيرجع الى:

 )تاكسد الصموغ التي تتراكم على سطح اللحوم اثناء التدخين ( .   -1

 تكيف االلديهيدات مع الفينوالت .  -2

 كرملة المواد الكاربوهيدراتية .  -3

كما يتوقف اللون على : ظروف التدخين  ) كثافة الدخان ومدة التدخين ورطوبة الدخان ومعاملة  -4

اللحوم قبل التدخين مثل التمليح و التجفيف او بمواد كيمياوية مثل بيكاربونات الصوديوم من اجل 

 ( . PHتغيير ال )

 كما تتميز المدخنة بلمعة )لمعان( السبب : 

 نات الموجودة . حدوث تغيرات في البروتي -1

 ترسيب الصموغ .  -2

كنتيجة لتفاعل حامض الخليك والفينوالت والدهون الموجودة في الطبقات السطحية للحوم  -3

 المدخنة مع بعضها . 

 طرق التدخين 



 استعمال بيوت التدخين . وهي االكثر شيوعا ويكون فيها التدخين بطريقتين .  -1

 م( . 32-28عن ) التدخين على البارد / استعمال حرارة التزيد - أ

 م( . 100التدخين على الساخن / استعمال حرارة تصل الى ) - ب

( دقائق وعيوب 10-5التدخين في مجال كهربائي / تستغرق في مجال التدخين الكهربائي من ) -2

هذه الطريقة ان سطح المنتوج يغطي بطبقة من )السناج( ولذلك تغسل اللحوم بعدها وبالتالي 

 فينوالت واالحماض القابلة للذوبان ومن ميزات هذه الطريقة . يؤدي الى فقد كثير من ال

 سرعة العملية .  -1

 تجانس توزيع المنتجات .  -2

 زيادة كفاءة استخدام الدخان والتوفير في كمية الخشب المستخدم . )اقتصادية( .  -3

 ي التدخين بالسوائل / وهي استعمال مستحضرات التدخين الصناعية وتمتاز هذه الطريقة بمايل-3

 اقتصادية .  - أ

 توفر الوقت والمجهود .  - ب

 التحتوي على مواد التدخين الضارة .  - ت

 وتستعمل اما بواسطة غمر اللحوم في هذه المستحضرات او بواسطة الرش المباشر . 

و يتم بعد التمليح في محلول مخفف من هذه المستحضرات لمدة تتراوح بين عدة دقائق الى عدة 

لتخلص من الرطوبة الزائدة .                                                   ساعات  ثم تجفف المنتجات ل

ويمكن دعم نكهة ورائحة المنتجات بهذه الطريقة بإضافة المواد الفيتولية التي تحتوي على رائحة 

 ونكهة الفواكه 

 العوامل المؤثرة على جودة اللحوم واالسماك المدخنة . 

المعامالت المختلفة قبل التدخين مثل التمليح .  -1  

نوع اللحوم واالسماك المدخنة ومقدار الرطوبة فيها .  -2  

درجة الحرارة الحرق .  -3  

طريقة التدخين وسرعة حركة الدخان .  -4  

نسبة الرطوبة في الخشب . -5  

نوع الخشب )احسن االخشاب هو البلوط(  -6  



)االخشاب المفككة التركيب يسهل نفاذ االوكسجين اثناء االحتراق اما االخشاب المنضغطة 

التركيب فان نفاذ االوكسجين قليال او بطيئا وهذا يساعد على عدم تكون لهب كثير وهو 

 األفضل( 

 

 

 

 

 

 صناعة الهمبركر )البيفكر( 

 تختلف صناعة الهمبركر واصنافه حسب ماياتي . 

 نوع اللحوم المستعملة .  -1

 كمية المواد المالئة .  -2

 نوعية المواد االخرى المضافة .  -3

 ويعرف بانه لحم مثروم مع مادة مالئة وملح وبصل وتوابل مختلفة ويعتبر من االكالت سهلة التحضير . 

 االدوات والمواد المطلوبة : 

 اللحم مع نسبة من الشحم .  -1

 ماء بارد او ثلج .  -2

 ومسحوق بصل .  توابل مختلفة -3

 ملح طعام .  -4

 مادة مالئة )طحين او نشا( .  -5

 ماكنة ثرم .  -6

 سكاكين .  -7

 ميزان .  -8

 طريقة العمل : 

 ينظف اللحم تنظيفا جيدا بعد عزلة عن العظام .  -1

 يقطع ويثرم .  -2

 يخلط اللحم المثروم مع التوابل والملح والبصل ثم يضاف الماء البارد او الثلج .  -3

 يتم عملية تجنيس للخليط وذلك بمزجة جيدا .  -4

كغم( لحم وتمزج جيدا مع اللحم 1غم/20تضاف المادة المالئة التي هي الطحين او النشا بمقدار ) -5

 . 



غم( 70تكون الخلطة جاهزة لعمل الهمبركر الذي يشكل وزن القطعة الواحدة منه حوالي ) -6

%( ماء بارد اوثلج 20%( شحم و )10%( لحم بدون عظم و )65والخلطة عادة تحتوي على )

%( ويضاف البصل ايضا مع المواد المالئة على شكل مسحوق او 3%( توابل وملح . )2و )

 قطع صغيرة . 

 تشوى القطع او تقلى بدون دهن لفترة قصيرة على كال السطحين حتى اكتمال الطبخ .  -7

 / مالفائدة من اضافة المادة المالئة ؟ 1س

 ء البارد او الثلج عند صناعة الهمبركر ؟ / لماذا يضاف الما2س

 

 

 صناعة الصوصج )السجق( 

الصوصج هو الناتج من اللحوم الطازجة او المثلجة ا وال.. او المجففة ا وال..ز التي تثرم داخل االمعاء 

 )الدقيقة او الغليظة( , النظيفة او باغلفة صناعية غير ضارة بالصحة . 

 انواع الصوصج : 

 الطازج .  -1

 المجفف .  -2

 المطبوخ ونصف المجفف .  -3

 المطبوخ والمدخن -4

 المدخن غير المطبوغ .  -5

 مستلزمات الصناعة : 

 اوال/ تحضير المزيج : 

يؤخذ اللحم الخالص والثلج او الماء البارد وتثرم ومن ثم تخرج مع التوابل ومواد التقدير وهي نترات 

( دقائق ثم تضاف االنسجة 5-1جرش لمدة )الصوديوم ونتريت الصوديوم وجميع هذه المواد تثرم وت

الشحمية مع االستمرار بالمزج لبضع دقائق اخرى حتى تحصل على مزيج متجانس بالقوام المطلوب . 

يضاف الماء والثلج الى اللحم الخالص لتكوين محلول ملحي يعمل على اذابة البروتينات الذائبة في 

 الملح . 

 

 مكونات المزيج )مكونات الخلط( وبعض صفاتها : 

 اللحم : مواصفات اللحم وصفاته المستخدم الى مكونات الخلط .  - أ

 اللحم ناتج من حيوانات مخصصة للذبح ولحومها صالحة لالستهالك البشري .  -1



 اللحم متجانس القوام ذو لون وردي محمر .  -2

ار والطعم والرائحة الغريبة وخالي من اللحم خالي من الغضاريف واالنسجة الرابطة واالوت -3

 عوامل التلوث والتحلل . 

%( من الوزن الكلي وعادة عند تصنيع 55-45الماء / تصل نسبة الماء في الصوصج الى ) - ب

 كغم( من الماء او الثلج لكل ).....كغم لحم.. ( . 30-20الصوصج يضاف )

 

 

 فوائد الماء / 

 يساعد على اذابة البروتين الذائب في الماء .  -1

 لتكوين المحلول الملحي الضروري الذابة البروتين الذائب في الملح .  -2

 يساعد في ان تكون مقدرة اللحم على المزج جيدة .  -3

 يساعد على زيادة الطرواة والعصيرية وعوامل االستساغة االخرى .  -4

ظة على درجة حرارة المزيج وعدم ارتفاعها وبالتالي اضافة الماء البارد او الثلج لغرض المحاف -5

 تمنع حدوث تحلل الحوامض الدهنية والبروتين . 

 البروتين / فوائده :  - ت

 الستحالب الدهن .  -1

 لمسك الماء .  -2

 

وعلى الرغم من انه يسبب كثيرا  الدهن / وهو ومهم جدا لتحسين عوامل استساغة الصوصج - ث

%( في 30من المشاكل الصناعية ولمكم من المركبات االساسية للصوصج واليزيد الدهن عن )

 الصوصج . 

-1الملح / وهو احد المكونات غير اللحمية في صناعة الصوصج حيث يحتوي الصوصج على ) - ج

 %( ملح وفوائدة هي . 5

 اعطاء نكهة .  -1

 مادة حافظة .  -2

 بروتين . الذابة ال -3

 تحرير الميوسين من االلياف العضلية وهذا يعتبر كعامل مساعد على االستحالب .  -4

 

 ثانيا / تكوين اللون 

يضاف الى الصوصج نترات الصوديوم او نتريت الصوديوم في جهاز المزج من اجل ايصال اللون الى 

( وعادة تسمح القوانين sodium ascorbateماهو مطلوب للحوم المقددة وقد يضاف للحوم المقددة)

كغم لحم( . ويجب ان 1ملغم/100باضافة النتريت سواءا الصوديوم او البوتاسيوم بمقدرا حوالي )



جزء في المليون( اما كمية النترات التزيد عن 200التزيد كمية النتريت في الصوصج المنتج عن )

 . كغم لحم( 1ملغم / 550جزء بالمليون( . اما االسكربين بحدود )500)

 

 ثالثا/ تعبئة الصوصج 

 تتم التعبئة في اغلفة طبيعية او صناعية . 

مختلفة منها الدائرية او  الطبيعية / مصدرها حيواني سواءا من االبقار او االغنام وهي بانواع - أ

الصغيرة وهي من االمعاء الدقيقة والمتوسطة تؤخذ من وسط االمعاء الغليظة . وكذلك تؤخذ من 

 المثانة والمعدة . 

 

 

 الصناعية / تصنف الى اربع مجاميع .  - ب

 السليليوزية .  -1

 الكوالجين غير الصالح لالكل .  -2

 الكوالجين الصالح لالكل .  -3

 االنابيب البالستيكية .  -4

 

 رابعا / الطبخ والتدخين .... 

التوابل / تستعمل بشكل مجموعة او بصورة مفردة العطاء نكهة معينة للمنتوج كما تستعمل بعض 

 التوابل لها القدرة على منع التاكسد مثل الفلفل االسود والقرنفل . 

 

 فوائد التوابل : 

 تحسين الطعم والرائحة .  -1

 لى جودة المنتوج . المحافظة ع -2

 تعمل كمانع لالكسدة .  -3

 تثبيط نمو المكروبات غير المرغوبة .  -4

 

والالكتوز وعصير الذرة وعادة يضاف الحليب  المواد المحلية / يستخدم السكروز والدكستروز -ز

المجفف الخالي من الدهن وهو يعتبر )مادة ماسكة للماء( اما عصير الذرة يستخدم كمادة مالئة نسبته 

(1-2 . )% 

 

المواد الموسعة / وهي عادجة منتجات غير لحمية وهي مواد )رابطة/ مالئة/ مواد استحالب او  -ي

ومسحوق الخضراوات والحليب الخالي من الدهن وطحين الصويا  مثي...( مثل الحبوب والنشا

 وبروتين الصويا المركز . 

 وتضاف الى الخلطة االساسية للحم لسبب او اكثر من االسباب التالية : 

 لتحسين ثبات المزيج .  -1



 لتحسين حاصل الطبخ .  -2

 لتحسين خواص التقطيع .  -3

 لتحسين النكهة .  -4

 لتقليل تكاليف الخلطة .  -5

ل كمية هذه المواد التي تستعمل في الصناعة سواء بصورة مفردة او ممزوجة الى وتص

(305 . )% 

 

 

 

 

 

 التــــــــــــمليح 

 طرق التــــــمليح:

 اوال/ التمليح الرطب

م( يضاف 7-3التي تتم بوضع اللحم في أحواض التمليح وبدرجة حرارة )  وهو من الطرق القديمة 

 واحيانا بعد الذبح نضع المحلول .اليها المحلول الملحي 

 ومن عيوب هذه الطريقة .  

بطء تغلغل الملح الى داخل اللحم خاصة في القطع السميكة مما يساعد على نمو االحياء المجهرية  -1

 وتلف المنتجات خالل عملية التمليح حتى عند استخدام الثالجة . 

كبيرة واختصار الوقت بالتمليح وضمان ولإلسراع من نفاذ المحلول الى اللحم وباألخص القطع ال -

 تجانس المحلول يتم باحدى الطرق التالية . 

 س / ماهي الطرق التي تعمل على التسريع من التغلغل الملح داخل القطع الكبيرة . 

 ضخ المحلول الملحي عن طريق االوعية الدموية .  -1

ة وخاصة في المناطق ضخ المحلول الملحي بواسطة الوخز باالبر في عدة مناطق من القطع -2

 السميكة في درجة حرارة الجسم مباشرة بعد الذبح وهي من اكثر الطرق شيوعا . 

استمال طريقة الحقن المزدوج باستعمال ابرة مجوفة تحقن تلقائيا اواتوماتيكيا وهي من  -3

 احدث الطرق المستعملة . 



قيقة في محلول ملحي ( د15-2ملم( وتمدد لمدة )8-2طريقة تقطيع اللحم الى شرائح بسمك ) -4

%( نتريت الصوديوم للمحافظة على لون 0.02%( كلوريد الصوديوم و)10-8يحوي على )

 اللحم . 

 ثانيا/ التمليح الجاف 

طريقة قديمة مستعملة في التمليح وذلك بدعك المكونات الجافة بقطعة اللحم ويمكن ان تعاد عدة مرات  

 بالنسبة للقطع الكبيرة . 

وبهذه الطريقة تسحب البروتينات الذائبة بالملح وخاصة االكتومايوسين الى سطح اللحم او تزيد من 

 ساعة( . 24قابلية حل الماء وفي هذه الطريقة تقل فترة التمليح الى )

 

 

 

 العوامل التي تؤثر على نفاذ الملح اثناء عملية التمليح 

للحم بسبب اضافة الملح يساعد على سحب تركيز الملح : ان زيادة الضغط االزموزي خارج ا -1

 الماء والبروتينات الذائبة الى المحلول الملحي ونفاذ الملح داخل العضالت . 

( كلما ازداد تصلب العضالت وبذلك يصعب نفاذ الملح الى ph: كلما ارتفع ) phحموضة اللحم  -2

 روبي . داخل اللحم وبهذه تزداد فترة التمليح اضافة الى تشجيع النمو المايك

( يجب ان يغمر اللحم في ملول ملحي ذو تركيز عالي حيث يمنع دخول االحياء phوفي حالة ارتفاع )

 المجهرية . 

 

 التجميد : -3

التجميد يؤثر على تركيب النسيج العضلي فنفاذ الملح الى داخل اللحم المجمد المذاب يكون  

%( من اللحم الطري وعند التعامل مع اللحم المجمد تقل مدة التمليح يوم واحد 20حوالي )

 لخمسة ايام . 

 تركيب العضالت :  -4

 درجة الحرارة : زيادة الحرارة تزيد من سرعة نفاذ الملح .  -5

 التغيرات التي تطرأ على اللحوم المملحة خالل التخزين  ماهي



 تغير اللون بوجود االوكسجين يتاكسد اللحم بسرعة حيث يتحول المايكلوبين الى الميتاماكلوبين .  -1

 تاثير الضوء على الميتاكلوبين يعمل على بهات لون اللحم خالل ساعة واحدة .  -2

يجة لجفاف الذي يحصل على سطح اللحم بسبب ظهور اللون البني على سطح اللحم المملحة نت -3

 قلة الرطوبة . 

 يحصل بهتان اللون في اللحوم نتيجة لقلة كمية النتريت في خليط التمليح .  -4

 يكون لون اللحم الداخلي وردي باهت والذي يفتح بسرعة نتيجة للتعرض لالوكسجين .  -5

 بالحرقة النتريتية .  يكون لون اخضر نتيجة لزيادة كمية النتريت وهذا مايسمى -6

 وجود الدهون المتزنخة في منتجات اللحوم المملحة بسبب عدم ثبات اللون .  -7

 

 

 

 التزنخ االوكسيدي في الشحوم 

 :  ماهي العوامل التي تزيد التزنخ او اوكسيد الشحوم هي

( lipoxidaseالملح يعجل عملية اكسدة الشحوم لماذا؟ النه يعجل من افراز عمل انزيم ) -1

 الموجودة في العضلة . 

 ( يحافظ على لون اللحوم ويعجل من تزنخ الشحوم . cحامض االسكوربيك او فيتامين ) -2

 الضوء يعجل ايضا من اكسدة الشحوم .  -3

 الصبغات المؤكسدة تعجل من اكسدة الشحوم.  -4

 

 

 العوامل التي تقلل اكسدة الشحوم الى حدها وهي 

 الفينولية المضادة لالكسدة . التدخين وذلك لوجود المواد  -1

 استعمال غاز النتروجين او التفريغ الهوائي .  -2

 اضافة المواد المضادة لالكسدة .  -3



 ( Dyhirdiationالتجفيف )

 طرق التجفيف الحديثة 

 التعرض لهواء ساخن .  -1

 التجفيد .  -2

: وهو عبارة عن تجميد الغذاء او اللحم اوال ثم تعرضه الى تفريغ هوائي شديد فتنتجة الرطوبة لتجفيدا

من الغذاء بالتسامي اي تحول الماء من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة 

 %( . 2ويجب ان يبقى اللحم جامدا خالل فترة التجفيف والرطوبة )

 اللحم بهذه الطريقة اسفنجي جدا وسريع التشرب بالماء ؟  علل/ يكون شكل

وذلك ان جزيئات الثلج المسامية تترك محلها فارغا مما يجعل قوام الغذاء المجفف بهذه الطريقة مساميا 

 او اسفنجي المظهر . 

 

 عيوب هذه الطريقة بالتجفيد : 

 كلفة سعر الناتج .  -1

 المستعملة في هذه الطريقة . زيادة تكاليف االجهزة واالالت والمباني  -2

 عدم انتاجها بصورة تجارية .  -3

 مواصفات اللحم المستخدمة في التجفيد . 

 ان تكون االنسجة الرابطة قليلة .  -1

 نسبة الدهن قليلة النها تعيق عملية التجفيف وتسبب تزنخ الدهون .  -2

 ان تكون قليلة الحتوائها على االحياء المجهرية .  -3

 افضل اللحوم هي لحوم الحيوانات الصغيرة .  -4

 س/   لماذا نستخدم لحوم الحيوانات الصغيرة بعملية التجفيف .  

 ج/ النقاط الثالثة اعاله تذكر في االمتحان بس صيغة السؤال تختلف . 

 .  علل / سبب حدوث االسمرار االنزيمي

يحدث نتيجة تفاعل االحماض االمينية في البروتينات مع السكريات المختلفة وللقضاء على هذه ج/ 

 الظاهرة نقوم بازالة قسم من الكلوكوز خالل التخمر او عمل االنزيمات قبل التجفيف . . 



 علل / لماذا تطبخ اللحوم قبل التجفيف ؟

 اليقاف فعاليات االنزيمات 

 كيف نقضي على ظاهرة التزنخ باللحوم المجففة هوائيا بالهواء الساخن .  -

 اعطاء مضادات االكسدة عند الطبخ قبل التجفيف .  -1

 او وضع اللحوم بعد التجفيف في اواني مغلقة لمنع دخول االوكسجين .  -2

ثر ثباتا تغذية الحيوانات قبل الذبح بمواد غذائية التحوي على دهون غير مشبعة النتاج دهون اك -3

 للتزنخ عند التجفيف . 

 

 

وهو عبارة عن تكون طبقة متصلبة على سطح الغذاء المجفف بسبب ظاهرة الجفاف السطحي : 

 . تقليل كمية الماء المار من وسط الغذاء الى سطحه 

 

 :التعليب 

 تعبئة الغذاء )اللحوم( في عبوات معدنية او زجاجية واحكام قفلها ثم معاملتها بالحرارة لمنع فسادها .  

يقصد به الغذاء الذي اليتعرض الى الفساد عند تركه على درجة حرارة الغرفة فترة الغذاء المعلب : 

 سنين(  —اشهر6غير محددة من الزمن من )

 ليب : انواع الحرارة المستعملة في التع

البسترة / وهي المعاملة الحرارية التي تكفي لقتل قسم من االحياء المجهرية وخصوصا االحياء  -1

( درجة مئوية لمعظم 75-58المرضية وتشمل االنواع االخرى وتستخدم في اللحوم حرارة )

فقط  انواع اللحوم المصنعة ولكن يجب حفظ هذه اللحوم في الثالجة لفترة محدودة لماذا ؟ النها

 مبسترة . 

التعقيم التجاري / وهي المعاملة الحرارية الكافية للقضاء على البكتريا الغير مكونة للسبورات  -2

 وكل االسبورات المحتمل نموها عند التخزين بدون ثالجات . 



اي ان هذه الحالة تقضي على احياء التلف واالحياء المرضية ولكن يبقى فيها بعض السبورات  -

م( ويجب تبريد العلب بسرعة بعد التعقيم ومنع التخزين في 43رجة اقل من )التي التنمو بد

 درجات حرارة عالية . 

 صفات اللحوم المعلبة 

 ان تكون صالحة لالستهالك البشري .  -1

 ان تكون الحيوانات المأخوذ منها اللحم بعمر الذبح .  -2

 عدم تعليب لحوم الراس واالحشاء الداخلية .  -3

 ت المسموح ذبحها قانونيا . ان تكون من الحيوانا -4

 اللحوم تكون خالية من الروائح والنكهة الغير مرغوبه .  -5

 تعليل : لماذا تستخدم لحوم الحيوانات الغير مخصبة في التعليب :

 ج/ لوجود الرائحة المميزة التي تظهر على اللحوم حتى بعد التعليب . 

 

 ماهي المراحل التي تمر بها اللحوم )المعلبات( 

تحضير المادة الخام والعلب يجب وزن اللحوم بعد التاكد من نظافتها وتقطيعها الى قطع حسب  -1

الرغبة وتزال االنسجة الرابطة والغضاريف من لحوم االبقار واالغنام وكذلك نزيل االنسجة 

 الرابطة ونزيل الدهون الموجودة تحت الجلد . 

النواع مختلفة من معلبات اللحوم وتستمر االولي / وهو عبارة عن تسخين لمدة قصيرة تستخدم  -2

 م( . 75-58( دقيقة بدرجة حرارة )15-10العملية من )

تحضير الخضر باستعمال الخضر في تعليب اللحوم مثل الفاصولياء والباذنجان والباميا بعد  -3

 عزلها وتصنيفها وغسلها . 

دة سدا محكما من تحضير مواد التعبئة )العلب( تفحص العلب المخصصة للعملية وهي مسدو -4

جهة واحدة وتكون مغسولة ومعقمة بالنسبة للعلب المعدنية والزجاجية وتعقم بمادة الكلوريد 

 جزء بالمليون( . 5)

 سحب الهواء من داخل العلبة قبل غلقها الن بقاء الهواء داخل العلب يؤدي الى  -5

 صدا الجزء العلوي .  - أ

 يقلل من معامل التوصيل الحراري داخل العلبة .  - ب



 ( . A;Cيعمل على تلف الفيتامينات الحساسة خاصة فيتامين ) - ت

 يساعد على نمو االحياء الدقيقة الهوائية .  - ث

 يدفع من الضغط الداخلي للعلبة اثناء التعقيم .  - ج

 ) لماذا نعمل على سحب الهواء من داخل العلبة قبل التعبئة/ الجواب النقاط المذكورة(  

ة عمليات صناعة التعليب تستعمل فيها درجات حرارة عالية تؤدي التعقيم تعتبر هذه العملية اهمي -6

 على القضاء على االحياء الدقيقة . وتتضمن القضاء على اكثر السبورات المقاومة للتسخين . 

التبريد تبرد المعلبات بعد التعقيم اما بواسطة الماء البارد وهي داخل اجهزة التعقيم او في  -7

 فاض درجة الحرارة داخل العلب فان الضغط ينخفض ايضا . عبوات خاصة للتبريد ومع انخ

 –فترة التحضين للتاكد من ان المنتج سليم وصالح توضع العلب او نماذج منها لمدة اسبوعين  -8

م( درجة حرارة الغرفة . ظروف التحضين تعتبر مالئمة لنمو 37اربعة اسابيع في درجة حرارة )

بقيت فيها سبوراتها بعد التعقيم . ويجب ان تكون غرف االحياء الدقيقة في المعلبات فيما اذا

التحضين معزولة وقليلة المنافذ وتوضع المعلبات على شكل مجاميع ويكتب على كل مجموعة 

نوع المعلبات وكميتها وتاريخ الصنع وتاريخ دخولها الحاضنة واذا تم التاكد من سالمتها عندئذ 

 يسمح باستهالكها . 

 .  العزل ووضع العالمات -9

 التغليف والخزن .  -10

 

 متطلبات المنتوج النهائي للحوم المعلبة : 

 ان التكون قطع اللحم عند فتح العلبة متفتتة وذات مظهر متهدك .  -1

 يجب ان تظهر اللحوم المعلبة بمظهر جيد من حيث اللون والنكهة .  -2

 يجب ان تكون خالية من الشعر والقطع الجلدية او العظمية وخالية من االوساخ والحشرات .  -3

ضرورة خلو المنتوج من المواد الضارة صحيا وخصوصا المعادن الثقيلة )النحاس, الكوبلت,  -4

 الخارصين, الزرنيخ, القصدير( . 

 ول ملحي(% . محل40 –لحم 60يجب ان تحتوي العلبة على لحوم ومحلول ملحي بنسبة ) -5

 يجب ان يطابق المنتوج النهائي المواصفات القياسية .  -6

 يجب ان اليظهر في العلب اي فساد او انتفاخ او اي نشاط ميكروبي وخصوصا في فترة الحضن     -7

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 .  طرق طهي اللحوم , الجافة , الرطبة , اهمية عملية طهي اللحوم

عملية طهي اللحوم / تطبخ اللحوم العطائها مظهرا جذابا وطعما لذيذا وجعلها اكثر واسهل هضما 

 وللقضاء على االحياء المجهرية الموجودة على السطح . 

 من النقاط ذات االهمية الخاصة في تحديد طريقة طبخ اللحوم هي : 

لحرارة وان وجوده يساعد في وصول )مقدار الرطوبة( الموجودة اثناء الطبخ الن الماء موصل جيد ل

 الحرارة الى االجزاء العميقة من القطعة اللحمية . 

 اهمية عملية طهي اللحوم : 

 طبخ اللحوم يؤدي الى اعطاء اللحم مظهرا جذابا وطعما لذيذا .  -1

 جعلها اكثر واسهل هضما .  -2

القضاء على الكثير من االحياء المجهرية باستخدام الحرارة اثناء الطبخ او المواد االخرى  -3

 المستخدمة في الطبخ . 

حدوث انكماش في الكلوالجين وزيادة ذوبانه واستمرار التسخين لفترة اطول تتحلل مكونا  -4

 الجيالتين ويصبح اكثر طراوة بعد التسخين . 

 اء الطبخ يساعد على قلة تقلص اللحوم والعصيرية تكون اكثر . باستعمال الحرارة الواطئة اثن -5

اضافة الحوامض مثل الخل او عصير الطماطة )معجون الطماطة( مع تحضير اللحم يساعد على  -6

 سهولة تحويل الكلوالجين الى جيالتين ويقصر فترة الطبخ . 



 ير من انواع اللحوم . الطبخ يؤدي الى زيادة استساغة اللحوم واعطاء االلوان المقبولة لكث -7

 طرق طبخ اللحوم : 

 ان طول مدة الطبخ تعتمد على . 

 كمية االنسجة الرابطة الموجودة .  -1

 صالبة االلياف العضلية .  -2

 عمر وجنس الحيوان ودرجة التسمين .  -3

 :  الطرق الجافة لطهي اللحوم

  grillingالشوي  -1

 .   Roastingالتحميص  -2

 .  Microwaveالطبخ بالفرن ذو الموجات فوق القصيرة  -3

 

 

 

 الشوي : -1

وهو طبخ اللحوم باستخدام التسخين االشعاعي . وسيلة تجهيز الحرارة تتم اما باستخدام الفحم مثل  

عمل التكة او باستخدام الغاز او استخدام جهاز كهربائي )الفرن( اما عند استخدام االشعة تحت 

فالتسخين يتم باستخدام شعاع حراري بطول موجي عالي مما يقلل من الوقت الحمراء )التالمس( 

 الالزم للشوي . 

ولمنع الجفاف الذي تسببه الحرارة خالل عملية الشوي يفضل تغطية اللحم بالدهن او الزيت حيث ان 

ع الدهن يمنع التصاق اللحم ويعطيه لون قهوائي مرغوب . تستخدم هذه الطريقة بصورة خاصة مع قط

اللحم الرقيقة  الن القطع السميكة تتعرض الى الطبخ الشديد على السطح دون ان تصل درجة الحرارة 

 داخل القطعة اللحمية الى الدرجة المطلوبة من الطبخ . 

والشوي بالفحم يعطي نكهة مرغوبة للحم )تدخين( كما ان الحرارة المستعملة تكون اقل من الحرارة 

 والخاصرة    Filletلقطع المناسبة للشوي تشمل الستيك, والشرائح المستعملة في الفرن . وا

 

 : التحميص -2

وهو الطبخ باستخدام االشعة الحرارية فقط حيث يوضع اللحم على قضيب دوار محاط بنار ساطعة 

والطريقة الحديثة ميكانيكية تدعى الطبخ الدوار . وعادة تطلى قطع اللحم بالدهون قبل طبخها 

غرض التطرية . تستخدم بنفس الطريقة بوضع اللحم بدون غطاء في الفرن بدرجة بهذه الطريقة ل

م( ويمكن تقليل الفقد الحاصل في الرطوبة بتغليف اللحم اما باوراق المنيوم او تغليفه 150-175)



( ويمكن تقدير درجة الطبخ اللحوم السميكة باستخدام محرار يغرز في وسط قطعة Foilبالتوابل )

 درجة الحرارة .  اللحم ونقرا

 

 الطبخ بالفرن ذو الموجات فوق القصيرة : -3

طريقة حديثة في الطبخ وسريعة جدا حيث تتكون الحرارة نتيجة تحول طاقة الموجات فوق 

القصيرة نتيجة احتكاكها مع الجزيئات الداخلية للمادة وهي طريقة سريعة رغم االختالف في 

درجة اكتمال الطبخ وفي خواص القوام ويمكن تسخينها باضافة اسالك التسخين الخارجي كما في 

 ادية . االفران الع

 

 الطبخ الرطب : 

تستخدم هذه الطريقة لطبخ اللحوم الحاوية على نسبة كبيرة من االنسجة الرابطة حيث تتطلب فترة 

تسخين اطول وتحتاج الى طبخ رطب لذلك يجب توفير كمية كافية من الماء االزم لتحليل الكوالجين 

لطبخ لفترة طويلة للسماح بحدوث هذا الكامل الى جيالتين ويوصى باستعمال درجة حرارة واطئة عند ا

التحول بدون تصلب بروتينات الليفات ويجب التاكد بان هذا التغير يحدث في الكوالجين واليحدث في 

االيالستين لذلك فان قطعة اللحم التي التصبح طرية حتى باستعمال الطبخ الشديد فيحتمل ان تكون 

 .  Elastineمحتوية على نسبة عالية من االيالستين 

 توجد طرق للطبخ الرطب : 

  Braisingالتدميس /  -1

ويمكن رش اللحم بالطحين او يطلى بالبيض وفتات الخبز ثم يحمر في الدهن وبعدها يضاف اليه 

 السائل مع الملح والفلفل واالعشاب , البهارات , الخضراوات . 

 

 م( .93الطبخ بدرجة اقل من درجة الغليان حوالي ) -2

 )مزق اللحم( .  Stewingالطهي ببطء ولمدة طويلة حتى تلين انسجة اللحم وتسمى  -3

 تقطيع اللحوم : )اسس تقطيع اللحوم( 

يعد التقطيع القياسي للحوم تسمية القطيعات الرئيسية والثانوية شرطا اساسيا ذلك لغرض البيع الجيد 

 واالستخدام االمثل للحم . 

ة في التراكيب القطعيات المختلفة في التراكيب او الطراوة ان وبسبب اختالف القطعيات المختلف

القطيعات اللحمية الخالصة تعزل عن القطعيات الشحمية وتعزل القطعيات الطرية عن القطعيات االقل 

طراوة والسميكة عن الرقيقة بما ان ذبيحة الماشية كبيرة جدا فليس عمليا ان تنقل كقطعة واحدة ولذلك 

نصفين وتقسم االنصاف الى ارباع امامية وخلفية . اما ذبائح العجول الصغيرة واالغنام  فانها تشطر الى

فتكون صغيرة بحيث يمكن تداولها بدون قطعها الى جانبين وفي بعض االحيان تقطع هذه الذبائح الى 

ك طيرا قسم امامي وقسم خلفي او حتى الى قطيعات رئيسية لتسهيل بيعها اما الدجاج فيباع الى المستهل

 كامال او انصاف او ارباع او اجزاء مقطعة وتقسم الذبيحة الى مناطق كما يلي . 



 )صنف ممتاز , ومتوسط , وردئ( . 

 اهم مواصفات الذبيحة الجيدة . 

 ان تكون فيها القطيعات الممتازة مرتفعة  -1

 اال عن طريق التسمين الجيد للحيوان .  ان تكون نسبة القطيعات الرديئة منخفضة وهذا الياتي -2

ان نظم تقطيع الذبائح سواء كانت اغنام او ابقار تختلف حسب مناطق االستهالك في العالم وليكن بشكل 

( Rack( واالضالع )Loin( ومنطقة القطن )Legsعام . القطيعات الممتازة في الذبيحة هي االفخاد )

( والصدر flank( والخاصرة )Neckانوية فتشمل . الرقبة )( اما القطيعات الثShouldenواألكتاف )

(Breast وهناك من يعتبر االكتاف من مناطق اللحم ذات )( والذيل الشحمي )االلية بالنسبة لالغنام

 النوعية المنخفضة . 

ويتم تدريج وتصنيف الذبائح لغرض عزل الذبائح واللحوم او منتجات اللحوم على اساس صفات 

تبر عمليتا تقطيع وثرم اللحوم مقدمة لجميع العمليات التصنيعية للحم . عملية الثرم تشمل اقتصادية ويع

االنسجة العضلية والدهنية بصورة رئيسية سواء كانت طرية او مجمدة ويتم ذلك باستخدام وسائل 

عمليات  المكينة المختلفة لغرض تقطيع وهدم التركيبة االساسية لالنسجة . وبعد ان يتم ثرم اللحم تتم

التشكيل حسب نوع المنتوج المطلوب فمثال عند صناعة الهمبركر يثرم اللحم يعاد تشكيلة بخلطه مع 

 التوابل ومواد مالئة . 

 تقطيع اللحوم :                                  

 تقطيع لحوم االغنام : 

بعد ذبح االغنام تؤخذ وزن الذبيحة الكاملة وتسمى هذه بوزن الذبيحة الحار , بعد ذلك تحفظ في مخازن 

م( وتوزن بعد ذلك وتسمى وزن الذبيحة البارد , 4-2ساعة( في درجة حرارة )24تبريد لمدة التقل )

قد وان هذه النسبة %( وتسمى هذه بنسبة الف2وهذا الوزن البارد يقل عن الوزن السابق الحار بنسبة )

تقل او تزيد تبعا لعمر الحيوان . نسبة الدهن في الذبيحة وطول فترة التبريد وهناك عدة نظم لتقطيع 

 الذبائح منها النظام االمريكي واالسترالي وغيرها . 

 تقطع بعد ذلك ذبيحة الحيوان الى قسمين طولين وبعدها يقطع كل قسم الى . 

 / االفخاد , القطن , االضالع  , االكتاف . القطع الممتازة )الرئيسية(  -1

 القطع الرديئة )الثانوية( / الرقبة , البطن , الصدر , الذيل الشحمي , الساعد  -2
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 طرق االستدالل على جودة الذبيحة : 

 نسبة التشافي .  -1

 ( . 12-11قياس سمك الدهن فوق الضلع ) -2

 ( . 12-11قياس مساحة العضلة العينية فوق الضلع ) -3
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 نات الذبيحة الجيدة : مكو

 %( 3%( , االجزاء غير قابلة لالكل )52%( , العضالت )34%( , الدهون )11العظام )

 وهذا يتوقف على : 

 رغبة السوق او المستهلك .  -1

 السعر .  -2

 

 

 

 تقطيع لحوم االبقار : 

لتقطيع ذبيحة االبقار فانه يتبع انظمة عديدة وحسب منطقة االستهالك ويتم التقطيع حسب مايتبع في 

 نظام تقطيع االغنام . 

 القطع الممتازة )الرئيسية( / )االفخاد , القطن , االضالع , االكتاف( .  -1

 القطع الرديئة )الثانوية( / )الرقبة , البطن , الصدر , الساعد(  -2

 ح : تدريج الذبائ

ساعة( تجرى على 24بعد ان يتم ذبح الحيوانات واجراء عليه جميع عمليات الذبح وتبريد الذبائح لمدة )

 الذبائح عملية تقييم )تدريج( الذبائح حسب . 

 درجة اللحم .  -1

 درجة الدهن .  -2

 المظهر العام للذبيحة .  -3

 فؤائد التدريج : 

 تسهيل عملية تسويق الذبائح .  -1

 ء للذبائح . تسهيل عملية الشرا -2

 عزل الذبائح غير الجيدة .  -3

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                 

 

 


