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تأثير مستخمص قشور الرمان في بعض الصفات الفيزياوية والمايكروبية والحسية لمبيركر المصنع من لحم الدجاج المخزن
بالتبريد

انوار احمد خمف

كمية الزراعة – جامعة تكريت – العراق

الخالصة

الكممات المفتاحية :

ىدف البحث الى دراسة تأثير استخدام تراكيز مختمفة من مستخمص قشور الرمان شممت ( ، 1.0 ، 0.5 ، 0

مستخمص قشور الرمان

 %) 2 ، 1.5وزن  /حجم والتي اعطيت الرموز التالية  T4 ، T3 ،T2 ، T1 ، T0عمى التوالي في بعض الخصائص

لممراسمة:

يوم .اظيرت النتائج انخفاضاً في قيم الرقم الييدروجيني لعينات البركر المعاممة مقارنة مع معاممة السيطرة مع

 ،لحم الدجاج.
انوار احمد خمف
قسم عموم االغذية –
كمية الزراعة – جامعة
تكريت – العراق.

رقم الهاتف المحمول:
07703723901

الفيزيائية والحسية لمبركر المصنع من لحم الدجاج المخزن بالتبريد (في الثالجة) لمدة بمغت()12 ، 9 ، 6 ، 3 ، 0

مالحظة زيادة االنخفاض في الرقم الييدروجيني مع زيادة تركيز المستخمص لعينة المعاممة .اما تقدير قابمية حمل

الماء فقد اوضح حصول انخفاضاً واضحاً في ىذه القابمية في معاممة السيطرة بمغ ( )%11.56بعد الخزن لمدة 12

يوم وانخفاضاً اقل في ىذه القابمية عند المعاممة بتركيز ( )%0.5و( )%1من المستخمص حيث بمغ ()%8.80
و( )%3.29عمى التوالي عند الخزن لمفترة نفسيا  ،مع مالحظة حصول زيادة في قابمية حمل الماء عند زيادة تركيز

المستخمص الى ( )%1.5و( )%2حيث وصمت الى ( )%1.97و( .)%2.96كما ظير تقدير نسبة الفقد خالل الطبخ
ارتفاع بنسبة الفقد مع زيادة التركيز لممعاممة .اما التقييم الحسي لعينات البركر المعاممة فقد اظيرت تفوق بعض

المعامالت في بعض الصفات في حين انخفضت في صفات اخرى بالمقارنة مع معاممة السيطرة ولكن عموماً لم
تظير المضافات وبجميع التراكيز المستخدمة في الدراسة اي فروقات غير مقبولة في الصفات المحددة والمدروسة ولم

تؤثر عمى تقبل المنتج من قبل المستيمك .واظيرت النتائج معدل االعداد الكمية من االحياء المجيرية المموثة لعينات

البركر المعاممة  ،ان االعداد الكمية لالحياء المجيرية كانت االعمى في المعاممة  T1حيث بمغت  cfu/g 5.24واقل
االعداد وجدت في معاممة عينات البركر  T4اذ بمغت  ، cfu/g 4.66كما وجد ان االعداد الكمية لبكتريا القولون

كانت االعمى في معاممة البركر T1اذ بمغت  cfu/g 5.09واقميا وجدت في المعاممة  ، T4اذ بمغت . cfu/g 4.38
اما بالنسبة لمعدد الكمي لمخمائر واالعفان فكانت اعالىا في المعاممة  T1اذ بمغت  3.04واقميا وجدت في المعاممة T4

اذ بمغت . cfu/g 2.19

Effect of Pomegranate Peel Extract on some Physical, Microbial and Sensory characteristics
of Barker which made from Refrigerated Chicken Meat
Anwer Ahmed Khalaf
College of Agriculture / University of Tikrit

ABSTRACT
The research aims to study the effect of using different concentrations of
peel pomegranate extract included (0, 0.5, 1.0, 1.5 0.2%) weight has been given
symbols T0, T1, T2, T3, T4, respectively, in some physical and sensory
characteristics of the Barker factory of flesh chicken stock cooling (in the
refrigerator) for included (0.3, 6, 9.12) day. The results showed a decrease in the
pH of the samples of barker values compared with the control treatment with a
note increasing decline in pH with increasing Abstract of the sample treatment
concentration. The estimate viability of carrying the water has made it clear for
a clear decline in this ability in the equation of control was (11.56%) and a
)decline less in this susceptibility when treatment concentration (0.5%) and (1%
of the extract, where was (8.80%) and (3.29% ) respectively, while noting an
increase in the viability of carrying the water when increasing the concentration
of the extract (1.5%) and (2%) with an average of (1.97%) and (2.96%). It
showed estimate the proportion of loss of control over the cooking and the high
rate of loss with increasing concentration of the transaction. The sensory
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evaluation of samples Albrker treatment showed superiority of certain
transactions in certain qualities in while it decreased in other recipes as
compared to the control treatment but generally additive did not show all the
concentrations used in the study any differences are not accepted in specific and
the traits did not affect the product accepted by the consumer . The results
showed the numbers overall rate of microbiology contaminated samples of
barker treatment, as it found that the numbers College of microorganisms was
highest in the treatment T1 reaching 5.24 cfu / g and less numbers found in
barker samples in the treatment T4 amounting to 4.66 cfu / g also found that
total coliform numbers were the highest in the treatment of barker T1 amounting
to 5.09 cfu / g and less bacterial prepare for coliform found in the T4 treatment
as it stood at 4.38 cfu / g . As for the total number of yeasts and molds found in
the transaction T1 amounting to 3.04 and the lowest found in the T4 treatment
amounting
to 2.19 cfu / g.

المقدمة :

يعد الرمان من الفاكية التي استعممت كثي اًر في الطب الشعبي وفي العديد من األقطار ،حيث أستخدم وبشكل خاص

القشور في تحضير بعض المستحضرات الصيدالنية ومواد التجميل وفي الدباغة ) Nasr Benوآخرون  (1996 ،والرمان مصدر
غني بنوعين من المركبات متعددة الفينول ىما  Pelargonidin ، Anthocyanineوالتي تكسبو المون األحمر ،وكذلك نواتج

تحمل التانينات مثل حامض  Ellagic ، Gallicالتي تمتمك خصائص مضادة لالكسدة  .يتميز قشر الرمان الذي يكون حوالي
 %26إلى  %30من وزن الثمرة باحتوائو عمى كميات كبيرة من مضادات األكسدة كالمركبات الفينولية مثل مركبات الفالفونويد
)(flavonoidsاألنثوسيانين )(anthyocyanins

والكاتيكين ) ، (catechinsباإلضافة إلى مركبات التانين )(tannins

والبيونيكالين) ، (punicalinوالبيدنكيوالجين ) ، (pedunculaginوحامض الجاليك ) ، (gallic acidوحامض اإليالجيك

) ، (ellagic acidوتمثل حوالي  %92من مضادات األكسدة الموجودة في ىذه الفاكية ( Ismailواخرون  . (2012 ،تحتوي
الرمان التي يقوم أكثر الناس بالتخمص منيا عمى مضادات أكسدة أكثر بكثير من المب ،ولذلك يمكن أن يتم عمل مكمالت
قُشور ُ
الرمان نفسو (  Liواخرون .) 2006 ،
غذائية من مستخمص قشور الرمان والتي ستكون أكثر فائدة من مستخمص ّ
لب ّ

تتعــرض الم ـواد الغذائيــة الغنيــة بالدىون لألكــسدة التمقائيــة ) (Auto- oxidationوالتي تعد مشكمة كبيرة تؤدي إلى

تدىور نوعيتيا وانخفاض قيمتيـا الغذائية ؛ وذلك ما يعرف بظاىرة التزنخ ) (Rancidityوالسيما عند تخزينيا فـي درجـة الح اررة
المرتفعة  ،لذلك استعممت منذ وقت طويل مضادات األكسدة االصطناعية مثل جاليت البروبيل (  ) PGوأنيسول ىيدروكسي
البيوتيـل (hydroxylanisole Butylated) BHAوتولوين ىيدروكسي البيوتيل ) hydroxytoluene Butylated) BHT
وغيرىا منذ وقـت طويل لكبح تطور التزنخ في المواد الغذائية  .ولكن وجد أن ليذه المضادات االصـطناعية تأثيرات سمية وسرطانية
في صحة اإلنسان )  Itoواخرون  1986 ،؛  Beraواخرون  2007 ،؛  Stoilovaواخرون  .) 2007،لذلك كان لزاما إيجاد
مضادات أكسدة من مصادر طبيعيـة كبدائل لمنع تدىور المواد الغذائية من ناحية ومأمونة الجانب من ناحية أخـرى  .وعنـد مقارنة
مضادات األكسدة الطبيعية بمضادات األكسدة االصطناعية وجد أن األولى مرغوبـة من وجية نظر المستيمك ومأمونة من الناحية
ال صحية والتحتاج إلـى اختبـارات الـسالمة المتبعة مع مضادات األكسدة االصطناعية؛ وذلك لكونيا تستيمك من مصادرىا الطبيعية

منذ مئات السنين ) Pokornyواخرون  . )1991 ،أشار  Alexanderوآخرون ( (1998إلى وجود مثـل ىذه المواد في كثير
من المستخمصات النباتية مثل مـستخمص الزنجبيـل ) Rehmanواخرون  ، )2003وقـشورالحمضيات ) Rehmanواخرون ،
2006؛  Alexandraوآخرون  (1998 ،وقشور الرمان ( Negiوآخرون )2003 ،وقـشور الفـول السوداني )Rehman
واخرون  ) 2003 ،وغيرىا من المصادر الطبيعية.
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المواد وطرائق العمل:
تحضير العينات :

اســتخدم لحــم دجــاج حــي بعمــر عشـرين اســبوعاً ،وبعــد الـذبح والتنظيــف قطعــت الــذبائح وعــزل المحــم عــن العظــم وثــرم فــي

ماكنة ثرم منزلية  ،وزع المحم المثروم عمى خمسة اقسام  0.5كيموغرام لكل قسم .
تحضير مستخمص قشور الرمان:

تم الحصول عمى الرمان من األسواق المحمية  ،ثم ازيمت القشـور يدوياً وجففت عمى درجة ح اررة الغرفة في الظل وتم

جاجية .وحضر المستخمص المائي لقشور
سحقيا وتحويميا الى مسـحوق بأسـتعمال مطحنـة كيربائية مختبرية و حفظت في أوعية ز ٌ

الرمان باذابة  50غم من مسحوق قشور الرمان في  250مل من الماء المقطر ووضع المعمق عمى جياز magnetic stirrer

لمدة  24ساعة عند درجة ح اررة الغرفة ثم فصل الراشح بجياز النبذ المركزي وبسرعة  3000دورة ̸ دقيقة لمدة  15دقيقة حسب
الطريقة الموضحة من قبل ( AL –Emaraواخرون . ) 2006 ،
تحضير المعامالت :

غمرت (اقسام لحم الدجاج) في تراكيز مختمفة من المستخمص المائي لقشور الرمان شممت (%)2 ، 1.5 ، 1 ، 0.5 ، 0

وقد اعطيت ليا الرموز التالية  T4 ، T3 ،T2 ، T1 ، T0عمى التوالي ووضعت في الثالجة لمدة ساعة واحـدة وبعـدىا اخرجـت مـن
الثالجة ونشر لحم المعامالت في مصفي معدني لمتخمص من المستخمص ال ازئـد ثـم صـنعت منيـا اقـراص بركـر بابعـاد حسـب قيـاس

القالب المتوفر والمعتمـد ليـذا الغـرض  ،حيـث كـان وزن كـل قـرص حـوالي  150غـم وقطـر  120ممـم وسـمك  12ممـم ثـم خزنـت فـي
التبريد عمى درجة ح اررة  4م °لمدة ساعة واحدة .
التقديرات المدروسة :

تم تقدير بعض الخواص الفيزيائية لعينات المحم المعاممة شممت تقدير الرقم اليايدروجيني ( )PHلمبركر المصـنع والمخـزن

خــالل فتـرات الخــزن بالتبريــد وفقـاً لمطريقــة الموضــحة مــن قبــل ( Xiongواخــرون  )1993 ،وتقــدير نســبة الفقــد فــي الســائل الناضــح
لمعينات حسب الطريقة التي وضعيا ( Anonو  )1980 ، Calveloونسبة الفقد بعـد الطـبخ حسـب الطريقـة التـي وضـعيا (Cyril

واخرون  . )1996 ،حضرت النماذج لمتقييم من خالل شوي اقراص البركر عمى شواية (سمك السطح الحديـدي السـاخن  2ممـم )
معدة خصيصاً ليذا الغرض عمى درجة ح اررة  180م °لمدة دقيقتين ثم تقمـب عمـى الوجـو االخـر لـنفس الوقـت ودرجـة الحـ اررة حيـث
تصــل درجــة الح ـ اررة الــى  80م °تقريب ـاً فــي وســط القــرص ثــم تقــدم لمتقيــيم حســب طريقــة( Garciaوآخــرون )2009،وأخضــعت
النماذج المصنعة جميعا لمتقييم الحسي باعتماد استمارة التقييم الموضحة في الشكل رقم (. ) 1

شكل ( : )1استمارة التقييم الحسي

المعتمدة (المصدر (  Priceو .) ) 1970,Schweigert
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تحضير نماذج المحوم المبردة لعممية الفحص المايكروبي:

وحفظت بأكياس من البولي أثمين النظيفة والمعقمة
أُخذ  25غم من عينة السيطرة والمعامالت قيد الدراسة بصورة عشوائية ُ
لحين إجراء الفحوصات بعدىا أُخذت العينة وخمطت باستخدام الخالط الكيربائي المعقم لمدة دقيقتين وبسرعة  230دورة /دقيقة مع

( )225مل من وسط المرق المغذي  Nutrient brothبعدىا أدخمت الحاضنة عند درجة ح اررة  37م °لمدة  24ساعة  ،ويعد ىذا
ىو التخفيف األول 10

1-

ثم أُكممت باقي التخفيفات العشرية باستخدام وسط ، Normal slineإذ وضع  9مل من الوسط في كل

أنبوب وأضيف اليو 1مل من التخفيف األول  ،ليصبح التخفيف 10

2-

وىكذا لغاية التخفيف 10

6-

واستخدمت ىذه التخفيفات في

تقدير النوعية البكتريولوجية التي شممت:
تقدير العدد الكمي لمبكتريا : Total count

اسـتعممت طريقـة ) (1976 ، Harrigan and McCanceباسـتعمال الوسـط الزرعـي  ، Nutrient Agarإذ تـم تحضـير

تخافيف مالئمة لمعينات ثم أضيف  1مل من آخر تخفيفين في أطبـاق بتـري و بواقـع مكـررين لكـل تخفيـف تـم صـب  15مـل مـن
الوســط الزرعــي مــع التحريــك لضــمان توزيــع الخاليــا بشــكل متجــانس فــي الوســط الزرعــي  ،وحضــنت األطبــاق بصــورة مقموبــة بدرجــة

ح اررة  32م˚ لمدة  48ساعة ثم حسبت أعداد المستعمرات باستعمال عداد المستعمرات (.( Colony Counter
تقدير أعداد بكتريا القولون : E. coli

اسـتخدم ليـذا الغـرض الوسـط الزرعـي  MacConkey Agarوحضـن عنـد درجـة حـ اررة  37م˚ لمـدة  48سـاعة وحسـب الطريقـة
(.) 1976، Harrigan and McCance
تقدير العدد الكمي لمخمائر واالعفان:

اسـتعممت طريقـة () 1976 ، Harrgan and McCance

و باسـتخدام الوسـط الزرعـي Malt Extract Agarوالحضـن عنـد

درجة ح اررة º 25م لمدة  7أيام.
النتائج والمناقشة :

الخصائص الفيزيائية لمبركر خالل فترات الخزن بالتبريد :

تقدير الرقم الهيدروجيني(  )pHلمبيركر المخزون بالتبريد :

يبين الشكل ( )2نتائج تقدير الرقم الييدروجيني( ( pHلعينـات البركـر قيـد الد ارسـة خـالل مـدة الخـزن بالتبريـد والتـي تراوحـت بـين

( )12-0يــوم  ،وكمــا يالحــظ فيــو ارتفــاع قــيم الــرقم الييــدروجيني لمعاممــة الســيطرة ( )T0مقارنــة مــع العينــات المعاممــة ارتفاعـاً طفيفـاً

خالل االيام الثالث االولى مع حدوث ارتفاعاً مفاجئاً في اليوم السادس والتاسع  ،في حين أظيرت عينات البركر التي إضـيف الييـا

المستخمص المركز من قشور الرمان وبجميع التراكيز ( )T4 ، T3 ،T2 ، T1انخفاضاً في قيم الـرقم الييـدروجيني ( ) pHمـع زيـادة

تركيز مستخمص قشور الرمان  ،اذ ارتفع الرقم الييـدروجيني فـي معاممـة السـيطرة الـى  6.01عنـد اليـوم التاسـع مقارنـة مـع  T1و

T2و  T3و  T4التي كان فييا الرقم الييدروجيني  5.3و  5.1و  5.2و 5.05عمى التوالي عند الخزن لممدة نفسـيا وقـد يعـود ذلـك
الـى احتـواء مسـتخمص قشـور الرمـان عمـى بعـض الحـوامض مثـل  ellagic acidومشـتقاتو مثـل ellagitannins, punicalgin,
 Guo( punicalinواخــرون  ) 2003 ،التــي تــؤدي الــى خفــض الــرقم الييــدروجيني وىــذه النتــائج تتفــق مــع مااشــار اليــو كــل مــن

 Amakuraواخــرون ( (2000و  Aviramواخــرون ( ) 2008مــن ان مســتخمص قشــور الرمــان غنــي بعــدد مــن الح ـوامض منيــا
. gallic acid ، ellagic acid

838

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية  -عدد خاص بوقائع المؤتمر العلمي السادس للعلوم الزراعية  82-82 ،آذار 8102
ISSN-1813-1646

شكل( )2الرقم الهيدروجيني لعينات البركر قيد الدراسة خالل فترات الخزن بالتبريد لمدة ( )12-0يوم

 = T0معاممة السيطرة ؛  =T1المعاممة بالمستخمص المركز  %0.5؛ = T2المعاممة بالمستخمص المركز = T3%1المعاممة بالمستخمص المركز %1.5؛
=T4المعاممة بالمستخمص المركز %2

قابمية حمل الماء ( ( WHCلمبيركر المخزون بالتبريد :

يبـين الجــدول ) )1قابميــة حمــل المــاء( )WHCفــي عينــات البركــر قيـد الد ارســة خــالل فتـرات الخــزن بالتبريــد لمــدة  12-0يــوم ،

ويالحظ فيو انخفاض نسبة  WHCفي عينة السـيطرة  T0إلـى  %19.13خـالل ثـالث ايـام بعـد أن كانـت  %22.47قبـل الخـزن

ثـم اســتمرت باالنخفــاض إلـى  %17.28فــي اليــوم التاســع ثـم انحــدرت لتصــبح  %10.91فــي نيايـة مــدة الخــزن أي فقــدت %11.56
من قابميتيا عمـى حمـل المـاء فـي حـين أظيـرت المعـامالت  T2 ، T1التـي عوممـت إلييـا بالمسـتخمص المركـز بالنسـب  0.5و %1

عمــى الت ـوالي انخفاض ـاً فــي نســبة  WHCولكــن اقــل حــدةً مــن عينــة الســيطرة حيــث بمغــت  %8.80و  %3.29عمــى الت ـوالي  ،مــع

مالحظة حصول ارتفاعا مع زيادة تركيز المعاممـة أي زيـادة فـي قابميـة حمـل المـاء مـع زيـادة تركيـز المسـتخمص المسـتخدم لممعاممـة

وىذا يتفق مع مااشار اليو طاىر ( ) 1983اذ بين حصول زيادة فـي قابميـة حمـل المـاء مـع زيـادة تركيـز المسـتخمص المركـز لقشـور

الرمان المستخدم .

جدول رقم ( :)1قابمية حمل الماء في عينات البركر قيد الدراسة خالل مدة الخزن ( )12-0يوم.
المعامالت
T0
T1
T2
T3
T4

االختالفات في قابمية

قابمية حمل الماء %خالل فترات الخزن ( يوم)
0

3

6

9

12

22.47
19.10
19.51
18.44
19.18

19.13
18.80
17.41
16.10
13.93

18.59
17.22
15.68
15.14
13.11

17.28
15.99
15.09
17.16
20.14

10.91
10.30
16.22
20.41
22.14

حمل الماء %بعد
الخزن
–11.56
–8.80
–3.29
1.97+
2.96+

 =T0معاممة السيطرة ؛ = T1المعاممة بالمستخمص المركز  %0.5؛ = T2المعاممة بالمستخمص المركز  %1؛  = T3المعاممة بالمستخمص المركز%1.5
؛ = T4إالمعاممة بالمستخمص المركز %2
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إن زيـادة قابميـة حمـل المـاء لمبركـر مـع زيــادة تركيـز المسـتخمص المركـز قـد يعـود إلــى محافظـة البركـر عمـى المـاء بسـبب إحاطــة
الجزيئــات بغــالف زيتــي والــذي بــدوره يقمــل فقــدان المــاء بــالتبخر خــالل مــدة الخــزن ،ان ىــذه النتــائج تتفــق مــع مــا أشــار إليــوHuang
وآخرون( )2011والظاىري( )2012من ان أضافة مسحوق النباتات ومستخمصاتيا إلى المحوم المفرومة يؤدي إلى زيادة معنوية في
نسب الرطوبة .
إن نسـب المـاء ليــا تـأثير عمـى طـراوة المحـوم وعــادة بتقـدم مـدة الخــزن تفقـد المحـوم جــزءاً مـن رطوبتيــا ممـا يـؤدي إلــى زيـادة المــادة

الجافة  ،وكمما احتوت المحوم عمى اقل كمية مـن المـاء كانـت طراوتيـا اقـل ،فضـالً عـن ذلـك فـان لممـاء فـي العضـالت تـاثير مباشـر

عمى جودة المحوم لما لو من عالقـة مباشـرة بـالمون والعصـيرية إضـافة إلـى القـوام (األسـود )2000 ،وان زيـادة احتجـاز المـاء تسـبب

تحسين المون في المنتجات ( Perez - Alvarezو.)2000 ، Fernandez-Lo
نسبة الفقد أثناء الطبخ لمبيركر المخزن بالتبريد

يشير الجدول ( )2الى تأثير الغمر بمستخمص قشور الرمان المركز في بعض الصفات الفيزياوية لمحم الدجاج  ،اذ يالحـظ ان

غمر لحم الدجاج في المستخمص ادى الى زيادة في نسبة الفقد عند الطبخ حيث بمغت نسبة الفقد  37.22غم فـي المعاممـة  T1فـي

بداية الخزن واستمرت الى ان وصمت الى  20.58غم نياية الخزن بالمقارنة مع عينة السيطرة  ،كما يالحظ من الجـدول زيـادة فـي
نسبة الفقد عند الطبخ لبقية المعامالت  ، T4 T3 ،T2وتعزى ىذه الزيادة فـي الفقـد عنـد الطـبخ الـى انخفـاض الــرقم الييـدروجيني
لمحم المعامل بمستخمص قشور الرمان وبالتالي انخفاض قدرة المحم عمى االحتفاظ بالماء ( Chandralekhaواخرون . (2012،
جدول رقم ( :)2نسبة الفقد خالل الطبخ لعينات البركر خالل فترة الخزن بالتبريد من ( )12 –0يوم
المعامالت
T0
T1
T2
T3
T4

الفقد خالل الطبخ(غم ) خالل مدة الخزن (يوم)
0
40.36
43.57
45.33
50.05
53.72

3
33.26
37.22
41.60
45.71
50.24

6
24.80
35.56
38.22
43.66
48.10

9
22.45
30.77
35.18
40.55
44.67

12
19.00
20.58
29.55
39.22
41.55

 = T0معاممة السيطرة ؛  =T1المعاممة بالمستخمص المركز  %0.5؛ =T2المعاممة بالمستخمص المركز  %1؛  = T3المعاممة بالمستخمص المركز%1.5
؛ = T4المعاممة بالمستخمص المركز %2

التقييم الحسي لمبيركر المخزون بالتبريد :

يبين الجدول ( )3نتائج التقييم الحسي لمبركر المصنع والمعامل بتراكيز مختمفة من المستخمص المركز لقشور الرمـان والمخـزن

بالتبريــد قيــد الد ارســة  ،ويالحــظ فيــو تفــوق بعــض المعــامالت حيــث نالــت درجــات أعمــى فــي بعــض الصــفات قيــد الد ارســة فــي حــين
انخفضت في صفات أخرى بالمقارنة مع معاممة السيطرة (. ) T0

كم ــا يظي ــر الج ــدول نفس ــو تمي ــز المعامم ــة  T3و  T4ف ــي ص ــفة الم ــون حي ــث نال ــت أعم ــى ال ــدرجات  ،كم ــا يالح ــظ أن المعامم ــة

بالمســتخمص المركــز قــد حســن مــن صــفة المــون بالمقارنــة مــع معاممــة الســيطرة  T0ولكــن يالحــظ فروقــات فــي المعــامالت مــع زيــادة
تركي ــز المس ــتخمص  ،والت ــي كان ــت المعامم ــة فيي ــا  % 1.5و  %2لممع ــامالت  T3و  T4عن ــد الخ ــزن لمي ــوم الس ــادس بالمقارن ــة م ــع
المعامالت  T2 ، T1والتي تضمنت المعاممة بتراكيز اقل عند نفس الفترة من الخزن .

أمـا صـفة النكيـة فقـد تميـزت فـي المعـامالت  T3 ، T2خـالل االيـام الـثالث االولـى مـن الخـزن حيـث أعطـت نتـائج متطابقـة مـع

معاممـة الســيطرة  T0وقــد يعـود ذلــك إلــى أن ىــذه المضـافات قــد تــؤثر عمــى النكيـة األصــمية لمبركــر نتيجــة لوجـود نكيــة قشــور الرمــان
والتي قد تكون مسالة التفضـيل متفاوتـة بـين المقييمـين حيـث يفضـل الـبعض ىـذه النكيـة لـذا أخـذت المعاممـة  T3والتـي تميـزت بغمـر
المستخمص وكانت مشابية لمسيطرة وىذا مااشار اليو  Schwartzواخرون ( . )2009
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وبالنسبة لمعصيرية فكما يالحظ تحسنيا لجميع المعامالت بالمقارنة مع معاممـة السـيطرة  T0مـع تميـز لممعـامالت  T4 ،T3عنـد
الخــزن لميــوم التاســع مقارنــة مــع بقيــة المعــامالت وبالنســبة لممعاممــة األخيـرة التــي تحتــوي عمــى اعمــى نســبة مــن االليــاف قــد يعــود الــى
احت ـواء المســتخمص عمــى أليــاف ذائبــة فــي المــاء وغيــر ذائبــة تعمــل عمــى امتصــاص المــاء وتزيــد بــذلك العصــيرية ،وىــذا مــا ذك ـره
 Laviroوآخــرون ( )2004إن االليــاف تكــون ليــا عالقــة بحمــل المــاء ،كمــا تتفــق ىــذه الد ارســة مــع مــا توصــل اليــو Triandade

وآخــرون( )2010باســتعمال مســتخمص وردة مـريم  Rosemary extractفــي منتــوج البركــر ومضــادات أكســدة صــناعية فوجــدوا أن
نسبة احتجاز الماء تزداد مقارنة بعينة السيطرة
أما الرائحة فكما يالحظ انو لم تظير أية فروقات واضحة بين المعامالت المختمفة وىذا ما يثبت عدم تأثر ىذه الصفات بالنسب
المسـتخدمة فـي الد ارسـة عمــى صـفة الرائحـة مـن قبــل المسـتيمك  .امـا صـفة الطـراوة فـيالحظ فييـا فروقـات بســيطة بينيـا وبـين معاممــة

الســيطرة  T0مــع ارتفــاع بســيط فــي المعاممــة  T3عنــد نيايــة فت ـرة الخــزن والتــي قــد يرجــع التــأثير فييــا إلــى وجــود المســتخمص الزيتــي
لمرمان والذي يحسن صفة الطراوة والميونة لممنتج ،و T4والتي يرجع التاثير فييا إلـى وجـود أعمـى نسـبة مـن مسـتخمص قشـور الرمـان
عند نفس الفتـرة مـن الخـزن وىـذا مـا اكـده  Aleson-Carbonellوآخـرون( ،)2005إذ ذكـر أن المعـامالت التـي تحتـوي عمـى أعمـى
تركيز من ىذه المستخمصـات تفوقـت فييـا صـفة الطـراوة والمضـغ والقبـول العـام .كمـا أثبتـت نتـائج القبـول العـام تميـز لممعـامالتT3
و T4من بين المعامالت االخرى  .ويتبين عموما أن جميع المعامالت وبالنسب المسـتخدمة فـي ىـذه الد ارسـة لـم تظيـر ايـة فروقـات
غير مقبولة في الصفات المحددة ولم تؤثر عمـى تقبـل المنـتج مـن قبـل المسـتيمك بـل نـرى انيـا تفوقـت عمـى المعاممـة السـيطرة () T0

في بعض الصفات وىذا ما أكده  )2005( Aleson-Carbonellأن المضـافات بكـل أنواعيـا وتراكيزىـا ال تـؤثر معنويـاً عمـى شـكل

المنتج .

األعداد الكمية لالحياء المجهرية ولبكتريا القولون والخمائر واألعفان لمبيركر المخزن بالتبريد :

يبين الجدول ( )4معدل األعداد الكمية من األحياء المجيرية المموثة لعينات البركر المصنع من لحم الدجاج المعامل

بالمستخمص المركز لقشور الرمان والمخزن بالتبريد  ،إذ وجد أن األعداد الكمية لالحياء المجيرية كانت االعمى في المعاممة T1

حيث بمغت  cfu/g 5.24وأقل األعداد وجدت في عينات البركر في المعاممة  T4إذ بمغت  ، cfu/g 4.66ولم تتجاوز العينات
الحدود الميكروبية المسموح بيا والتي حددتيا المواصفة القياسية العراقية لعام ( )2000حيث حددت العدد الكمي لمبكتري – 610
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 ، 710كما يوضح الجدول نفسو ان األعداد الكمية لبكتريا القولون كانت االعمى في معاممة البركر T1

 ،إذ بمغت 5.09

 cfu/gوأقل األعداد البكتيرية لبكتريا القولون وجدت في المعاممة  ، T4إذ بمغت  ، cfu/g 4.38وبينت النتائج أن العينات
تجاوزت الحدود المسموح بيا من بكتريا القولون التي حددتيا المواصفة القياسية الدولية  )2003(HPFBوالبالغة ³10 -110
 ،cfu/gفي حين لم تحدد المواصفة القياسية العراقية أعداد بكتريا القولون .اما بالنسبة لمعدد الكمي لمخمائر واألعفان وجدت
اعالىا في المعاممة  T1إذ بمغت  cfu/g 3.04وأقميا وجدت في المعاممة  T4إذ بمغت  . cfu/g 2.19واتفقت النتائج مع ما
ذكره  Capitaوآخرون ( )2002إذ وجدوا أن العدد الكمي لمبكتيريا لمجموعة  Enterobacteriaفي الدجاج بمغت  2.58ـ 3.53
 . cfu/gكما وجد  Kozacinskiوﺁخرون ( )2006عند دراستيم لمنوعية المايكروبية لمحوم الدواجن في أسواق كرواتيا أن العدد
الكمي لمبكتيريا اليوائية في لحوم الدجاج المبرد ( . cfu/g )5.23وذكر Shareef

وآخرون ( )2012عند تقديرىم الحمل

الجرثومي لمدجاج في أسواق مدينة الموصل أن لوغارتم العدد الكمي لمبكتيريا في الدجاج المحمي  cfu/g 4.75وفي الدجاج
المستورد . cfu/g 3.81
جدول ( )4معدل األعداد الكمية من أنواع األحياء المجهرية المموثة لعينات لحم الدجاج المبرد (.)Log cfu/g
المعامالت
T1
T2
T3
T4

العدد الكمي لألحياء

األعداد البكترية

أعداد الخمائر

المجهرية

لبكتريا القولون

واألعفان

)Log10)cfu/g
5.09
4.94
4.62
4.38

)Log10)cfu/g
5.24
5.20
5.02
4.66

)Log10)cfu/g
3.04
2.50
2.36
2.19
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