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تأثير المستخمص المائي لمعكبر ( )propolisوالمستخمص االنزيمي الخام لفاكهة االناناس في
بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية والحسية لمحوم االغنام العواسية
راويز دلشاد صديق 1وحاتم حسون صالح

قسم االنتاج الحيواني -كمية الزراعة /جامعة كركوك

الخالصة

الغرض من ىذه الدراسة تقييم تأثيرات المستخمص المائي لمعكبر والغمر بعد الذبح مباشرة مع المستخمص االنزيمي

الخام لفاكية االناناس في بعض الصفات الفيزياوية والكيمياوية والحسية لمحوم االغنام العواسيية تيم اسيتخدام  8ارسيا مين
االغنام وزعت الى مجموعتين متساوية ( :)Pالمجموعة االولى ( )P0عيدت معاممية السييطرة (بيدون العكبير) والمجموعية
الثانية ( )P20عوممت مع جرعة بمقدار  02مل من العكبر وبتركيز  %02وبعد عممية الذبح وتجييز اليذبائح تيم فصيل
عضمة الفخذ نصف الغشائية ( Semimembranosus )SMمن ذبائح كال المجموعتين ثم غمرت عينات مين عضيمة

 SMبوزن 022غم في 022مل من محمول المستخمص االنزيمي الخيام لفاكيية االنانياس بتراكييز  5و( %02حجيمووزن)

( B5و )B10امييا المعامميية األخيير عييدت معامميية السيييطرة بييدون اضييافة المسييتخمص االنزيمييي ( )B0وتضييمنت ىييذه
العامالت P20 + B5 ،P20 + B0 ،P0 + B10 ،P0 + B5 ،P0 + B0 :و P20 + B10تم تغمييف عينيات عضيمة
 SMفي اغمفة من البولي اثيمين وخزنيت بالتبرييد بدرجية °4م ولميدة  04سياعة ثيم حفظيت بالتجمييد بدرجية °08-م لحيين
اجراء التحاليل اشارت النتائج بيان عينيات مين عضيمة  SMالمعاممية ميع  02ميل مين العكبير والمغميورة ميع المسيتخمص

االنزيمييي الخييام لفاكييية االنانيياس وبتراكيييز  5و P20+B5( %02و )P20+B10قييد سييجمت ارتفاعييا معنويييا ()P<0.05
في المحتو الرطوبي مع تحسن قابمية المحم عمى حمل الماء مقارنة مع معاممة السيطرة والمعامالت االخر

ليوحظ مين

النتيائج بييان عينيات ميين عضييمة  SMالمعاممية مييع  02مييل مين العكبيير والمغميورة مييع المسييتخمص االنزيميي الخييام بتركيييز
 )P20+B10( %02ق ييد س ييجمت ارتفاع ييا معنوي ييا ( )P<0.05ف ييي معام ييل التايروس ييينوتربتوفان (الكم ييي وغي يير البروتين ييي

والبروتيني) مع تسجيل افضل درجات تقييم واكثر قبوال لمصيفات الحسيية ويمكين االسيتنتاج بيان وجيود مسيتخمص العكبير
في العضمة مع المستخمص االنزيمي الخام لفاكية االناناس يساعد عمى تحسين استساغة المحوم
الكمماات المفتاحياةا المساتخمص الماائي لمعكبار ( ،)propolisالمساتخمص االنزيمااي الخاام لفاكهاة االنانااس ،الصافات الفيزياوياة والكيمياويااة

والحسية ،لمحوم االغنام العواسية.

Eeffect of water extract of propolis and pre-rigor immersion with crude
enzyme extract of pineapple fruit on some physical, chemical and sensory
traits of Awassi sheep meat
R. D. Sedeeq and H. H. Saleh
Animal Production Department- College of Agriculture\ University of Kirkuk

Abstract
The objective of this study was evaluated effects of water extract of propolis and Prerigor immersion with crude enzyme extract of pineapple fruit on some physical, chemical
and sensory traits of Awassi sheep meat. Eight sheep were divided equal into two groups
1البحث مستل من رسالة الباحث االول.
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)(P). One group (P0) was considered as control (without propolis) and two groups (P20
treated with dose of 20 ml of propolis at concentration of 20%. After slaughter and dressed
carcasses , the muscle namely semimembranosus (SM) was removed from both two groups
(P0, P20). Then immersed with crude enzyme extract at concentrations of 5 and 10%
(V/W) (B5 and B10). The other treatment is considered as control without crude enzyme
extract (B0). These treatments included: P0+B0, P0+B5, P0+B10, P20+B0, P20+B5 and
P20+B10. SM Muscle samples were pached in polyethylene bags at 4°c for 24hr, then kept
frozen at -18°c until time analysis. The results showed that SM Muscle samples treated
with dose of 20ml of Propolis and pre-rigor immersion with crude enzyme extract at
concentrations of 5 and 10% (P20+B5 and P20+B10) recorded higher (P<0.05) moisture
content with improvement of water holding capacity as compared with control (P0+B0) and
other treatments. It was observed from results that SM muscle samples treated with dose of
20 ml of propolis and crude enzyme extract at concentration of 10% (P20+B10) were gave
a higher values of tyrosine/trptophan index (total, non-protein and protein) with perfected a
score grades and more acceptable for sensory traits. It could be concluded that the presence
of propolis extract in muscle together with crude enzyme extract of pineapple fruit is could
be used to improve of meat palatability.
Key word: water extract of propolis, pre-rigor immersion with crude enzyme extract of pineapple fruit,
physical, chemical and sensory traits, Awassi sheep meat

المقدمة

تعد صفات االستساغة من اىم الصفات النوعيية لمحيوم التيي تحيدد ميد قبيول المسيتيمكين لمحيوم ومنتجاتييا وكيذل
تحييدد قابمييية المسييتيمكين عمييى ش يراء ىييذه المحييوم ألنييو معظييم المسييتيمكين يرغبييون فييي الحصييول عمييى المحييوم ذات نوعييية
واستسياغة عالييية وميين اىييم ىييذه الصييفات النوعييية ىييي المييون والنكييية والطيراوة والعصييارية وقابمييية المحييم عمييى مسي الميياء
والفقيدان عنيد الطيبن ونسيجة المحيم ( )0تعيد صيفة الطيراوة واحييدة مين اىيم المشياكل التيي يركيز عميييا مصينعي المحييوم اذ

تختمف طراوة المحوم بين عضالت حيوانات المحم حسب مواقعيا التشريحية نتيجة االختالف في المكونات التركيبيية لمحيم
وخاصة بروتينات لييفات عضمية وبروتينات انسجة رابطة والدىن المترسيب داخيل العضيالت ( )3 ،2تعيد عضيمة الفخيذ
نصف غشائية ( Semimembranosus Muscle )SMمن العضالت فقيرة النوعية والمقاومة لمتطرية وذل الحتوائيا
عمييى انسييجة رابطيية سييميكة اضييافة الييى ارتفيياع محتواىييا ميين ىييذه االنسييجة ( )5 ،4لييذل اجريييت عييدة محيياوالت لتحسييين
صييفة الط يراوة المحييوم والصييفات النوعييية اخيير فييي العضييالت المقاوميية لمتطرييية وذات النوعييية الواطئيية باسييتخدام تقانييات

مختمفة والتي حققت نجاحا بدرجات مختمفة فضال عن بعضيا لم تثبت كفاءة فضال عن كمفتيا االقتصادية وبعضيا ذات
تييأثير سييمبي عمييى خ يواص المحييم منيييا عممييية تعتيييل المحييوم فييي تبريييد بدرجيية ح ي اررة  3-0م˚ ( ،)6وتعميييل الييذبائح ()7

وفصييل العضييالت بعييد الييذبح مباش يرة ( )8تقنييية التحفيييز الكيربييائي المحييوم ( )9والتطرييية الميكانيكييية ( )02والمحاليييل
الممحيية مثيل كمورييد صيوديوم وكمورييد كالسييوم ( )00 ،11ليذل اتجييت الد ارسيات نحيو اسيتخدام االنزيميات ذات المنشييأ
النباتي لغرض تحسين نوعية المحوم وطراوتيا ،والتي تعد مواد امينية االسيتعمال وصيحية لإلنسيان ( )13ومين االنزيميات
ذات المصدر النباتي ىي فاكية االناناس التي تحتوي عمى انزيمات من نوع البروتيزات التي تحتوي عميى حيامض امينيي
السستين الذي يحمل مجموعة فعالة تدعى الثايول ( )Thiolوالتي تعمل عمى ىضم بروتينات العضالت وتحطم االلياف

العض ييمية واالنسييجة الرابطيية وزيييادة ف ارغييات بييين الحييزم العض ييمية والتييي ينييتج عني ييا انخفيياض ف ييي صييالبة المح ييم ()14
ولغرض حماية انزيم البروميمين ( )Bromelainالموجود في فاكية اناناس من عوامل االكسدة وانجياز تيأثير مناسيب فيي
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تحسييين صييفات النوعييية واالستسيياغة لمحييوم ومنتجاتيييا لييذل تييم معامميية حيوانييات التجربيية مييع جرعييات مختمفيية ميين مييادة
العكبر ( )Propolisالذي تعد مادة مضادة لألكسدة لكونيا غنيية بالمركبيات الفينوليية وخاصية مركبيات فالفوناييدات التيي
تعمل عمى كسر سمسمة تفاعالت عممية اكسدة واالجياد التي يتعرض لو الحيوان ( )05ليذا اسيتيدفت ىيذه الد ارسية تقيييم

تأثير استخدام مستخمص العكبر والمستخمص الخام االنزيمي مين فاكيية انانياس فيي بعيض الصيفات الفيزيائيية والكيميائيية
والحسية لمحوم االغنام العواسية

المواد وطرائق العمل

 حيوانااات ومعااامالت التجربااةا اجريييت ىييذه الد ارسيية فييي حقييل االنتيياج الحي يواني والمختب يرات التابعيية لكمييية الز ارعيية-جامع يية كرك ييو لم ييدة م يين  0205-02-00ال ييى  0206-3-3اس ييتخدمت  8حم ييالن عواس ييية بمتوس ييط وزن حيييي

 2.295±07.57وبعمير  8اشييير والتيي تييم رعايتييا تحييت ظييروف بيئيية وادارييية متجانسية فضييال عين الرعاييية صييحية
لمحمييالن ثييم وزعييت الحمييالن عشوائيي يﴼ الييى مجمييوعتين ( 4حمييل لكييل مجموعيية) بييأوزان ابتدائييية متسيياوية غييذيت
الحمييالن عمييى عميقيية مركيزة مكييون ميين الشييعير ونخاليية وحنطيية وكسييبة فييول صييويا وذرة صييفراء (نسييبة بييروتين الخييام
 %04.06والطاقة ايضية مقدارىا  0622كيمو سعرةو كغم عمف) عميى اسياس  %3مين وزن الحيي ميع تقيديم العميف
الخشيين بصييورة ح يرة وطيميية فت يرة التجربيية ( 62يييوم) خضييعت مجيياميع الحمييالن الييى معييامالت التالييية :المجموعيية
األولى :معاممة سيطرة بدون جرعة من مستخمص العكبر ( )Propolisاما المجموعة الثانية فقد جرعيت بمقيدار 02

مل من مستخمص العكبر بتركيز %02

 تحضير عيناات مان عضامة (Semimembranosus )SMا بعيد عمميية اليذبح وتجيييز اليذبائح تيم فصيل عينياتميين عضييمة الفخييذ نصييف غشييائية ) (SMميين كييل ذبيحيية لمجمييوعتين ميين الحمييالن غييير معامميية (معامميية السيييطرة)

والمعاممة مع جرعة من العكبر وبمقدار  02ميل ثيم غميرت عينيات مين عضيمة  SMسيواء المعاممية وغيير المعاممية
مع العكبر بوزن 022غم في  022مل من محمول بيارد مين المسيتخمص االنزيميي الخيام بتراكييز  5و %02وتركيت
فييي درجيية ح ي اررة الغرفيية لمييدة  62دقيقيية ثييم غمف يت ىييذه العينييات س يواء المعامميية او غييير المعامميية بأغمفيية ميين البييولي
اثيمين وحفظت بالتبريد بدرجية °4م لميدة  04سياعة لغيرض ضيمان توزييع المسيتخمص داخيل انسيجة المحيم ثيم خزنيت

العينات من عضمة  SMبالتجميد في درجة °08-م لحين اجراء االختبارات الفيزيائية والكيميائية والحسية
 -معااااامالت التجربااااةا بع ييد تحضي ييير عين ييات مي يين عضي ييمة  SMخضي ييعت ال ييى المعي ييامالت التالي يية :المعاممي يية االولي ييى

( )P0+B0عييدت معامميية السيييطرة بييدون معامميية مييع العكبيير والمسييتخمص االنزيمييي الخييام المعامميية الثانييية والثالثيية
( P0+B5و )P0+B10والتييي خضييعت المعامميية مييع المسييتخمص االنزيمييي الخييام بتراكيييز  5و %02وبييدون العكبيير
عمييى الت يوالي المعامميية الرابعيية ( )P20+B0والتييي تمثييل المعامميية مييع العكبيير بمقييدار  02مييل وبييدون معامميية مييع
المسييتخمص االنزيمييي امييا المعيياممتين الخامسيية والسادسيية والتييي تمثييل ( P20+B5و )P20+B10والتييي خضييعت
لممعاممة مع العكبر بمقدار  02مل والمستخمص االنزيمي الخام بتراكيز  5و %02عمى التوالي

 تحضااير المسااتخمص المااائي لمعكباار ()Propolisا تييم تحضييير المسييتخمص المييائي  Propolisاسييتنادا الييى طريقييةموصوفة من قبل ( )06والمذكورة من قبل ( )07كما يمي :تم استخالص  02غم من العكبر مع  5حجوم مين المياء
مقطر مع تحري والرج وتركت بدرجة حي اررة مختبير بعيد تغمييف بيأورال فضيية لميدة  04سياعة ثيم اجيري بنبيذ مركيزي
لممستخمص بسرعة  3000دورةو دقيقة لمدة  02دقيقة وجمع ال ارئيل واعييد اسيتخالص المتبقيي تحيت نفيس الظيروف
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السييابقة حيييث اجييري لييو نبييذ مركييزي تحييت نفييس الظييروف ثييم جمييع ال ارئييل وحضيير جرعييات منييو بمقييدار  02مييل ميين
المستخمص المائي  Propolisبتركيز  ،%02الستخدامو لتجريع الحمالن
 تحضااير المساااتخمص االنزيمااي الخاااام ماان فاكهاااة االناناااس ()Pineapple Fruitا تييم ش يراء فاكييية االنانيياسالطازجة باألسوال المحمية وتم تحضير المستخمص االنزيمي الخام ( )Bromelainمن فاكيية االنانياس اسيتنادا اليى

الطريقة المذكورة من قبل ( )18ميع بعيض التحيويرات عميييا ،حييث غسيمت الفاكيية ميع مياء مقطير وأزيميو الميب منييا
وقطييع المييب الييى قطييع صييغيرة واخييذ الييوزن 72غييم قطييع لييب الفاكييية وجيينس مييع  42مييل ميين محمييول بييارد ميين داري
فوسييفات الصييوديوم ذو موالرييية ) (0.1Mو 7 pHباسييتعمال الخييالط ولمييدة  5دقييائل ثييم رشييح الخميييط خييالل قميياش
شاش لمحصول عمى رائل واجري نبذ مركيزي لم ارئيل بسيرعة  4222دورةو دقيقية ولميدة  02دقيائل وجميع ال ارئيل اليذي

يمثييل المسييتخمص االنزيمييي الخييام ( )Bromelainوتييم تخفيييف المسييتخمص بعييد ترشيييح ونبييذ مركييزي بالميياء مقطيير
لتحضييير تراكيييز ميين مسييتخمص االنزيمييي الخييام وبت اركيييز ( %02 ،5حجييمو وزن) وت يم تحضييير مسييتخمص االنزيمييي
الخام الطازجة قبل استعمال لممحافظة عمى فعالية انزيم ولون المستخمص
 -االختباراتا

 محتااوا الرطااوبيا قييدرت النسييبة المئوييية لمرطوبيية فييي عينييات المحييم بالفقييدان فييي وزن العينييات قبييل وبعييد التجفيييفباستخدام وزن مضبوط من عينات المحم بحدود  5غرام وضعت في جفنو معروفة الوزن مسبقا وتيم تجفييف فيي فيرن

كيربائي عمى درجة ˚025م لمدة  06ساعة ()19
 تقادير قابمياة المحام عماك مساك الماا (Water Holding Capacity )WHCا تيم تقيدير WHCاسيتنادا اليىالطريقة الموصوفة من قبل ( )20وتم حساب النسبة المئوية لقابمية المحم عمى مس الماء وفل معادلة اآلتية:

قابمية المحم عمك مسك الما =%

حجم المحمول  NaClقبل النبذ المركزي -حجم المحمول  NaClبعد النبذ المركزي
حجم المحمول  NaClقبل النبذ المركزي

×200

 معاماال التايروسااين /تربتوفااانا تييم تقييدير معامييل التايروسييينو تربتوفييان الكمييي والغييير البروتينييي اسييتنادا الييى الطريقييةالم ييذكورة م يين قب ييل ( )21م يين خ ييالل تق ييدير امتصاص ييية عم ييى الط ييول م ييوجي ( 082ن ييانوميتر) ام ييا تق ييدير معام ييل

تايروسييينو تربتوفييان البروتينييي فقييد تييم حسييابو ميين الفييرل بييين قيميية معامييل التايروسييين الكمييي ومعامييل التايروسييينو

تربتوفان غير البروتيني

 التقييم الحسيا اجري تقييم الصفات الحسية (المون والنكية والرائحة والطراوة والعصيرية والقبول العام) لعينات المحم بأخذ قطعصغيرة من عضمة  SMمن كيل معاممية وطبخيت بيالفرن بدرجية حي اررة ˚ 176م لميدة  8.5دقيائل لحيين وصيول الحي اررة الداخميية

لمحييم الييى درجيية 70م )22( °ثييم قييدمت سيياخنة الييى  8محكمييين اذ تييم اعالميييم مسييبقا بييدرجات التقييييم اعتمييد بييالتقييم عمييى 5
درجات سمم حسي ليذه الصفات وبمد  5-0اذ تعد درجة التقييم العاليية ىيي المفضيمة والمقبولية الميون ( -0بنيي غيامل جيدا

و -5بني محمر) والنكية والرائحة ( -0زناخة واضحة جدا و -5ال توجد زناخة) والطراوة ( -0صمب  -5طري جيدا) والعصييرية

( -0جاف و -5عصيري جدا) والقبول العام ( -0مرفوض و -5مقبول جدا) ()23

 تصميم التجربةا تم تحمييل بيانيات التجربية باسيتخدام التصيميم العشيوائي الكاميل  CRDلد ارسية تيأثير المعيامالت فييالصييفات المدروسيية اسييتنادا البرنييامج االحصييائي الجيياىز )24( SASوتييم تقييدير الفييرول المعنوييية بييين المتوسييطات

المعامالت استنادا الى اختبار )05( Duncanمتعدد الحدود
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النتائج والمناقشة
 المحتااوا الرطااوبي ()moisture Contentا يعييد المحتييو الرطييوبي احييد مكونييات المحييم الرئيسييية التييي تي ثر فييي صييفاتاالستساغة لمحوم وباألخص صفات الطراوة والعصيرية .يتضح من نتائج الجدول ( )0وجود اختالفات معنويية ( )P<0.05فيي

المحتو الرطوبي لعينات عضمة الفخذ نصف غشائية ( )SMالمستحصمة من ذبائح االغنام العواسية بين المعامالت ومعاممية
السيطرة اذ سجمت عينات العضمة غير معاممة (المعاممة السيطرة)( )P0+B0ادنى نسبة رطوبة اذ بمغت  %73.94وارتفعيت
نسبة الرطوبة في عينات عضمة ( )SMالمعاممة مع العكبر بمقدار 02مل وبدون المعاممة مع مستخمص االنزيمي والتي تمثيل

المعاممة  P20+B0الى  %75 30مقارنة مع المعاممة السيطرة ( )B0+P0بينما لوحظ ارتفاعا ( )P<0.05واضحا في نسيبة
الرطوبيية لعينييات العضييمة ( )SMالمعامميية مييع العكبيير ( )Propolisبمقييدار  02مييل والمعامميية مييع المسييتخمص االنزيمييي الخييام

لفاكية االناناس وبتراكيز  5و )P20 + B10 ،P20 + B5( %02اذ بمغت  76.86و %78.57عمى التوالي اظيرت النتائج
وجييود ارتفيياع ( )P<0.05فييي المحتييو الرطييوبي لعينييات ميين عضييمة النصييف غشييائية ( )SMالمستحصييمة ميين ذبييائح االغنييام

المعاممة مع جرعة من العكبر وتراكيز مختمفة من المستخمص انزيمي الخام لنبيات فاكيية االنانياس مقارنية ميع معاممية السييطرة
قد يعز سبب ذل الى فعالية مادة العكبر كمادة مضادة لألكسدة الى تعمل عمى المحافظة عمى سالمة االغشية الخموية لمحم

ميين االض يرار التأكسييدية وكييذل حماييية فعالييية االن يزيم المسييتخمص ميين الفاكييية االنانيياس لغييرض تأدييية دورىييا فييي التييأثير عمييى
بروتينييات المحييم وفعمييو فييي احييداث تغي يرات تركيبييية ت ي دي الييى ف ي االرتبيياط بييين بروتينييات المحييم وتييوفير مواقييع فعاليية عمييى

المجموعية الفعالية لمبروتينيات ليربط المياء ميع البيروتين وقيد سيبل ان اشيار ( )06بيان غمير شيرائح مين لحيم الغينم المعاممية ميع

تراكيز مختمفة من انزيم بروتيز لنبات الديباج قد ادت الى ارتفاع محتو رطوبي في المحم مقارنة مع معاممة السيطرة

 -قابمياة المحام عماك مساك الماا (Water Holding Capacity )WHCا ليوحظ مين النتيائج فيي الجيدول ()0

وجود ارتفياع معنيوي ( )P<0.05فيي نسيبة قابميية المحيم عميى حميل المياء فيي عضيمة  SMالمعاممية ميع المسيتخمص
االنزيمي ييي الخي ييام لفاكيي يية االناني يياس وبتراكيي ييز  5و %02وبي ييدون معاممي يية مي ييع مي ييادة العكبي يير (P0+B5( )Propolis

و )P0+B10اذ بمغي ي ييت  07.28و %08.30عمي ي ييى التي ي ييوالي مقارني ي يية مي ي ييع معاممي ي يية السي ي يييطرة ( )P0+B0اذ كان ي ي ييت
( )%05.05وسجمت المعاممية ( )P20+B0نسيبة قابميية المحيم عميى حميل المياء لعينيات مين عضيمة  SMالمعاممية

مييع جرعيية ميين العكبيير وبتركيييز  02مييل وبييدون معامميية مييع مسييتخمص االنزيمييي الخ ييام لفاكييية االنانيياس اذ بمغييت
 %07.56مقارنيية مييع معامم ية الس يييطرة وبقييية المعييامالت بينمييا ارتفع ييت نسييبة قابمييية المحييم عم ييى حمييل الميياء اث يير
المعامميية مييع العكبيير بمقييدار  02مييل والمسييتخمص االنزيمييي الخييام لفاكييية االنانيياس بتراكيييز  5و %02لممعييامالت
( P20+B5و )P20+B10اذ بمغت  %32.30 ،09.42عمى التوالي مقارنة مع معاممة السييطرة وبقيية المعيامالت

ان تحسن الحاصل في قابمية المحيم عميى حميل المياء كيان واضيحا لعينيات مين عضيمة الفخيذ نصيف غشيائية ()SM

المستحصييمة ميين ذبييائح االغنييام المعامميية مييع العكبيير والمسييتخمص الخييام إلن يزيم البرومييولين ( )Bromelainلفاكييية
االنانيياس وقييد يعييز السييبب فييي ذلي الييى قابمييية مييادة العكبيير كمييادة مضييادة لألكسييدة والتييي تحتييوي عميى عديييد ميين المركبييات

الفالفونويدية الفعالة والتي تساىم في ثباتية اغشية الخالييا العضيمية وحمايتييا مين االكسيدة اضيافة اليى فعيل ىيذه الميادة لحمايية
انزيم البرومولين إلنجاز فعالية في تحطم البروتينات المحم وفعميا في زيادة مواقع مس الماء عمى جزيئة البروتين والذي اكدتيو

الزيادة الحاصمة في المحتو الرطوبي لعينات المحم المعاممية ميع ميادة العكبير والمسيتخمص االنزيميي الخيام مقارنية ميع معاممية
السيطرة وجاءت ىذه النتائج متفقة لحد ما مع ما توصل الييو ( )07فقيد وجيد فيي د ارسيتو ان معاممية لحيم البقيرة بأنزيميات نباتيية

مختمفة قد احدثت تحسن ممحوظ في قابمية المحم عمى مس الماء
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جدول ( )2تأثير مادة العكبر ( )Propolisوالمستخمص االنزيمي الخام في المحتوا الرطوبي ونسبة قابمية المحم
عمك مسك الما في عينات من عضمة )( .(SMالمتوسط ±الخطأ القياسي)

المعامالت

المحتو الرطوبي ()%

قابمية المحم عمى مس الماء ()%

P0+B0

d

f

)(C

0.023±73.94

0.100±25.146

d

e

0.057±74.20

0.059±27.086

c

d

0.049±75.28

0.097±28.326

c

c

0.032±75.31

0.023±27.566

b

b

0.027±76.86

0.013±29.402

a

a

0.253±78.57

0.023±30.326

P0+B5
P0+B10
P20+B0
P20+B5
P20+B10

المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن عمود واحد تشير الك وجود اختالف معنوي عمك مستوا احتمال (.)P<0.05

-

معامل التايروسين /تربتوفان الكمي وغير البروتيني والبروتينيا

معامال التايروسااين /تربتوفااان الكماايا يعتبيير معاميل التايروسييينو تربتوفييان الكميي وغييير البروتينيي والبروتينييي معيييا ار

لتركيز االحماض االمينية االروماتية (حمقية) وارتفاع ىذا العامل يعتبر من الم شرات لحدوث التحميل البروتينيي فيي
المحم ( )28نالحظ بصورة عامة ارتفاع ( )P<0.05معامل التايروسينو تربتوفان الكميي البروتينيي وغيير البروتينيي
تحت تاثير معامالت مقارنة مع معاممة السيطرة (جدول )0لوحظ ان قيم التايروسينوتربتوفان الكمي في عينات مين
عض ييمة  SMلمعامم يية الس يييطرة ( )P0+B0بمغ ييت  3.80وارتفع ييت ( )P<0.05ى ييذه الق يييم ال ييى  4.40و 5.20ف ييي

المع ييامالت ( P0+B5و )P0+B10بينم ييا حقق ييت المعاممي ية ( )P20+B10اعم ييى ارتف يياع ( )P<0.05ف ييي معام ييل
التايروسي ييينو تربتوفي ييان الكمي ييي في ييي عيني ييات مي يين عضي ييمة  SMاذ بمغي ييت  5.83مقارني يية مي ييع المعي ييامالت (P20+B0
و  )P20+B5والتي سجمت قيم التايروسينو تربتوفان كمي بمغت  3.85و 5.06عميى التيوالي وقيد يعيود السيبب فيي
االرتفياع الحاصييل فييي قييم معامييل التايروسييينو تربتوفيان الكمييي الييى حيدوث التحمييل البروتينييي بفعيل انيزيم البرومييولين

لفاكية االناناس والذي ينتج عنو تحطم البروتينات والتي تسبب زيادة في تحرر احماض امينيية حمقيية مين بروتينيات
المييفات العضمية والتي ينعكس عمى زييادة االمتصياص الضيوئي عنيد القيراءة عميى طيول ميوجي  280 nmوخاصية
تح ييرر احم يياض اميني يية تايروسي يين وتربتوف ييان خاص يية ف ييي عين ييات عض ييمة  SMالمعامم يية م ييع العكب يير والمس ييتخمص
االنزيمييي الخييام بتراكيييز  5و %02مقارنيية مييع معامميية السيييطرة وبقييية المعييامالت فقييد سييبل وان اشييار ( )28بييان

استخدام انزيم البروتييز المستخمص من نبات الديباج في لحوم االبقار اد الى حصول انخفياض تيدريجي فيي عيدة
حييزم بروتينييية مقارنيية مييع معامميية السيييطرة اذ تعييد عضييمة  SMميين العضييالت ذات االلييياف الحم يراء التييي تمتيياز
بفعالية تحمميو بطيئة والتي تحتاج الى مدة طويمة إلنجاز عممييا واليذي يينعكس ذلي عميى معيدل االحمياض االمينيية
الحمقية وعمى قيم معامل التايروسينو تربتوفان ()29
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 معام ال التايروسااين /تربتوفااان غياار البروتينااي والبروتيناايا اشييارت النتييائج فييي الجييدول ( )0الييى حصييول ارتفيياع( )P<0.05ف ييي ق يييم معام ييل التايروس ييينو تربتوف ييان غي يير البروتين ييي والبروتين ييي تح ييت ت ييأثير المعامم يية م ييع العكب يير
( )Propolisوالمسييتخمص االنزيمييي الخييام لفاكييية االنانيياس فييي عينييات م ين عضييمة الفخييذ نصييف غشييائية ()SM
مقارنية مييع معامميية السيييطرة سييجمت معامميية السيييطرة ( )P0+B0أوطيأ قيميية فييي معامييل التايروسييينو تربتوفييان غييير
البروتين ييي والبروتين ييي اذ بمغ ييت  2.82و 3.20عم ييى التي يوالي ث ييم ارتفع ييت ق يييم معام ييل التايروس ييينو تربتوف ييان غي يير
البروتينييي الييى  2.93و 0.25والبروتينييي الييى  3.52و 3.96فييي المعييامالت ( P0+B5و )P0+B10عمييى الت يوالي
مقارن يية م ييع المعامم يية الس يييطرة بينم ييا س ييجمت المعاممي ية ( )P20+B10اعم ييى ارتف يياع ف ييي ق يييم معام ييل التايروس ييينو
تربتوفان غير البروتيني والبروتيني اذ بمغت  0.46و 4.37عمى التوالي تبعتييا المعاممية ( )P20+B5والتيي اعطيت
قيم معامل التايروسيينو تربتوفيان غيير البروتينيي والبروتينيي بمغيت  0.07و 3.99عميى التيوالي مقارنية ميع المعاممية
 P20+B0الت ييي س ييجمت ق يييم معام ييل التايروس ييينو تربتوف ييان غي يير البروتين ييي والبروتيني يي بمغ ييت  2.93و 0.90عم ييى
التوالي فقد يعز السبب فيي ارتفياع معاميل التايروسيينو تربتوفيان غيير البروتينيي اليى حصيول تكسير فيي بروتينيات
المحييم والييذي ييينعكس بوضييوح عمييى مقييدار الزيييادة الحاصييمة فييي الم يواد النيتروجينييية غييير البروتينييية ( )30اظيييرت
النتائج بان المعاممة مع العكبر والمستخمص االنزيمي الخام لفاكية االناناس عنيد تراكييز المرتفعية قيد حققيت ارتفاعيا
ممحوظا في قيم معامل التايروسينو تربتوفان غير البروتينيي والبروتينيي فيي عينيات عضيمة  SMوقيد يرجيع السيبب
ذل الى فعل ىاتين المعاممتين فيي تغيير تركييب البيروتين مين خيالل زييادة احمياض امينيية الحمقيية متحيررة منيو فقيد
جيياءت ىييذه النتييائج متفقيية مييع مييا ذك يره ( )32 ،06فييي حصييول زيييادة معنوييية فييي قيييم معامييل التايروسييينو تربتوفييان
البروتيني عند معاممة لحم الغينم ميع انيزيم البروتيييز لنبيات اليديباج وفاكيية الكييوي ،ويمكين اسيتنتاج مميا تقيدم لنتيائج
ان فعل التعاوني لجرعات من العكبر ومستخمص االنزيمي الخام قد اثرت بشكل كبير وواضح في تركييب بروتينيات
المحييم وزي يادة ذائبيتيييا نتيجيية حصييول تكسيير فييي تركيبيييا فضييال عيين فعييل ان يزيم البرومييولين اد الييى حصييول زيييادة
معنوية في المواد النيتروجينية غيير البروتينيية الذائبية وكيذل زييادة تركييز االحمياض االمينيية الحيرة والتيي نيتج عنييا
زيادة في معامل التايروسينو تربتوفان االمر اليذي انعكيس عميى تحسين فيي طيراوة المحيوم عنيد المعاممية ميع كيل مين
جرعات من العكبر والمستخمص االنزيمي الخام لفاكية االناناس
جدول ( )2تأثير العكبر ( )Propolisوالمستخمص االنزيمي الخام في معامل التايروسين /تربتوفان الكمي وغير
البروتيني والبروتيني في عينات من عضمة ( SMالمتوسط ±الخطأ القياسي)

المعامالت

معامل التايروسينوتربتوفان الكمي

معامل التايروسينوتربتوفان غير البروتيني

معامل التايروسينوتربتوفان البروتيني

) (C

0.007±3.820

0.011±0.800

0.007±3.024

0.009±4.426

0.010±0.930

0.014±3.496

P0+B0
P0+B5

P0+B10
P20+B0
P20+B5
P20+B10

f

f

d

d

c
0.007±1.050

c
0.028±5.016

d
0.010±0.934

e
0.008±3.858

b
0.010±1.270

b
0.007±5.260

a
0.006±1.468

a
0.009±5.838

المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة ضمن العمود الواحد تشير الك وجود اختالف معنوي عمك مستوا احتمال (.)P<0.05
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d
c

b
0.031±3.966
e
0.007±2.924
b
0.008±3.990
a
0.007±4.370
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التقييم الحسيا يالحظ من النتائج في الجيدول ( )3وجيود تحسين بالصيفات الحسيية (ليون والنكيية والرائحية والطيراوة

والعصيرية والقبول العام) فيي عضيمة  SMاثير المعاممية ميع ميادة العكبير ( )Propolisبمقيدار 02ميل والمسيتخمص
االنزيمي الخام بتركيز  %02مقارنة مع المعاممة السيطرة اذ سجمت اعمى درجية لصيفة الميون والنكيية والرائحية فيي
عينات عضمة  SMلممعاممة ( )P20+B10اذ بمغت  4.42و 4.22درجة عمى التوالي بينما سجمت ادنيى درجيات

تقييم حسي لصفتي المون والنكية والرائحية فيي عضيمة  SMلمعاممية السييطرة اذ بمغيت  0.32و 0.35عميى التيوالي

كما سجمت أوطأ درجات تقييم حسي لصفتي المون والنكية والرائحية فيي المعيامالت الخاليية مين ميادة العكبير مقارنية
مييع بقييية المعييامالت ولييم يالحييظ وجييود فييرول معنوييية فييي درجييات التقي ييم لصييفة المييون بييين المعييامالت الخالييية ميين
العكبر والمعاممة مع المستخمص االنزيمي الخام بتراكيز  5و %02اشارت النتائج الموضيحة فيي الجيدول ( )3اليى

وجييود فييرل معنييوي ( )P<0.05بييين المعييامالت فييي درجييات التقي ييم الحسييي لصييفتي الط يراوة والعصيييرية اذ حققييت
المعاممة مع العكبر والمستخمص االنزيمي الخام في عينات من عضمة  SMوالتيي تمثيل المعيامالت (P20+B10
و (P20+B5افضييل درجييات تقي ييم حسييي لصييفة الط يراوة  4.52و 3.55درجيية عمييى الت يوالي بينمييا سييجمت درجييات
تقييم حسي لصفة العصيرية لينفس المعيامالت اعياله اذ بمغيت  4.42و 3.45درجية عميى التيوالي مقارنية ميع معاممية
السيييطرة والتييي سييجمت درجييات تقي ييم حسييي لصييفتي الط يراوة والعصيييرية ( 0.45و )0.82عمييى الت يوالي يالحييظ ميين
النتائج في الجدول ( )3انعدام فرول المعنوية في درجات تقيم الحسي لصيفتي الطيراوة والعصييرية ميابين المعيامالت
الخالييية ميين العكبيير والمعامميية مييع المسييتخمص االنزيمييي الخييام بتراكيييز  5و %02حققييت المعاممية ((P20+B10
اعمى درجات التقييم الحسي لصيفة القبيول العيام اذ بمغيت  4.42درجية مقارنية ميع درجية التقيييم الحسيي لييذه الصيفة
فيي معاممية السييطرة اذ كانييت  0.42درجية اميا بقيية المعييامالت قيد حققيت درجيات متوسييطة اليى درجيات واطئية فييي
صفة التقبل العام .ويسيتدل مين ىيذه النتيائج وجيود تحسين فيي درجيات التقيييم الحسيي لصيفات نوعيية فيي عينيات مين

عضمة  SMاثر المعاممة مع مادة العكبر والمستخمص االنزيمي الخيام وقيد يعيز سيبب ذلي كيون ميادة العكبير تعيد
مادة مضادة لألكسدة في حمايية ليون المحيم وتثبييط اكسيدة اليدىون اميا التحسين فيي صيفة الطيراوة والعصييرية تعيز
الييى فعالييية تحممييية عالييية إلنيزيم البرومييولين فييي المسييتخمص االنزيمييي الخ يام ميين خييالل قدرتييو عمييى تحمييل بروتينييات
المييفات العضمية وتكسر االلياف كوالجينية وتحمميا من خيالل زييادة الكيوالجين اليذائب عميى حسياب الكيوالجين غيير
الذائب فضال عن ارتفاع محتو الرطيوبي فيي عينيات عضيمة  SMالمعاممية ميع كيل مين ميادة العكبير والمسيتخمص
االنزيمييي الخييام ( )30 ،31قييد جيياءت ىييذه النتييائج تأكيييدا لمنتييائج التييي توصييل الييييا ( )06فييي د ارسييتو عمييى لحييوم
االغن ييام المعامم يية م ييع تراكي ييز مختمف يية م يين االني يزيم البروتيي يز لنب ييات الي يديباج اذ س ييجل تحس يينا ف ييي الص ييفات الحس ييية
وباألخص صفات الطراوة والعصيرية
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.) والمستخمص االنزيمي الخام في الصفات الحسية لمحوم الحمالنPropolis( ) تأثير العكبر3( جدول
) الخطأ القياسي±(المتوسط

P0+B0

P20+B10

P20+B5

P20+B0

P0+B10

P0+B5

a

b

c

cb

c

c

0.152 ± 4.40

0.100 ± 3.10

0.109 ± 2.35

0.112 ± 2.60

0.112 ± 2.40

0.105 ± 2.30

a

bc

cd

d

e

f

0.126 ± 4.00

0.112 ± 3.40

0.067 ± 3.10

0.114 ± 3.05

0.105 ± 2.70

0.109 ± 2.35

a

b

c

b

c

d

0.115 ± 4.50

0.114 ± 3.55

0.069 ± 2.90

0.112 ± 3.40

0.072 ± 2.89

0.114 ± 2.45

a

b

c

bc

bc

d

0.112 ± 4.40

0.114 ± 3.45

0.088 ± 3.05

0.117 ± 3.20

0.082 ± 3.15

0.092 ± 2.80

a

b

bc

c

bc

d

0.112 ± 4.40

0.092 ± 3.20

0.100 ± 3.10

0.082 ± 3.15

0.082 ± 2.85

0.112 ± 2.40

المعاممة

(C)

الصفة
لون المحم المطبوخ
نكية والرائحة
الطراوة
العصيرية
قبول عام

.)P<0.05( المتوسطات التي تحمل حروف مختمفة تشير الك وجود اختالف معنوي ضمن الصف الواحد عمك مستوا احتمال
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