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الخالصــــــــــة -:
أجريتته هــتتـذه الدراستتة للفتتترة م تـن  2014 /1 /24ولغايتتة  2014 /6 /12فتتي كليتتة التقنيتتات
الصحية والطبية  /البصرة  .وهدفه الدراسة إلى تقييم تأثير مدة الخزن بالتجميد على التركيب الكيميائي
والمحتوى الميكروبتي نوتوام مختلفتة متـ ن اللحتوم  .حيتا استتخدمه أربعتة أوتوام متن اللحتوم ,أبقتار
أانتتام دجتتا ر تتتم نتترائها متتن الفتتوح المحليتتة فتتي محافطتتة البصتترة وتتتم تقطيت هـــتتـذه
جتتامو
اللحوم إلى مكعبات صغيرة بأبعاد  5×5×5سم ووضعه فتي أكيتا متن البتولي أثيلتين معلمتة بع متات
واضحة وخزوه على درجة حرارة  18 – ,م°ر ولمدة 3 2 1 ,و 4نهرر .وقد تــتـم أجترا تحليت
كيميائي وتقدير أعـداد البكتريا الكلية والبكتريا المحبة للبرودة وبكتريا القولون ك  30يــــــــــــوم .
أظهتترت وتائـتتـج التحليتت الكيميتتائي للحتتوم حتتدوع فتتروح معنويتتة ) P<0.05ر فتتي التركيتتب
الكيميائي بين اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة إذ بينه النتائج حدوع اوخفتا معنتو )P<0.05ر فتي
ك مـن وفبة الرطوبة والبروتين والدهن في جمي أوـــوام اللحتوم قيتد البحتا والتتي خزوته لمتدة 2 1
 4 3نتتهر علتتى درجتتة حتترارة  18 – ,م°ر عنتتد مقاروتهتتا م تـ وفتتب هــــــتتـذه العناصتتر فتتي اللحتتوم
الطازجة و ي حظ أن وفب هذه العناصر تزداد في االوخفا مـ أطالة مدة الخزن بالتجميتد فتي حتين
تشتتتير النتتتتائج إلتتتى أن تجميتتتد اللحتتتوم لمتتتدة  3 2 1,و 4نتتتهررأدى إلتتتى حـتتتـدوع ارتفتتتام معنتتتو
)P<0.05ر في وفبة الرماد في انوــوام انربعة من اللحوم المجمدة عند مقاروتها م وفبة الرمتاد فتي
اللحوم الطازجة وأن وفبة الرماد تأخذ باالرتفام م إطالة مدة الخزن بالتجميتد علتى درجتة حترارة – ,
 18م°ر إذ سجله أعلى القيم عند استمرار خزن اللحوم بالتجميد لمدة  4أنهر .
أما تأثير مـ دة الخزن بالتجميد على المحتوى الميكروبي في اللحوم فقد أنارت النتائج إلتى حتدوع
اوخفا معنو )P<0.05ر فتي أعـتـ داد البكتريتا الكليتة والبكتريتا المحبتة للبترودة وبكتريتا القولتون فتي
اللحوم المجمدة لمدة  3 2 1,و 4نهرر مقاروتة مت أعدادهـتـا فتي اللحتوم الطازجتة وكتان االوخفتا
في أعداد هذه انووام من البكتريا يزداد م زيادة مدة الخزن بالتجميد  .إذ بلغه أعداد البكتريا الكلية فتي
اللحوم التي خزوه تحه درجة حرارة  18 – ,م°ر لمتدة  4نتهر القتيم التاليتة 1x 103,ر 2x 103,ر
انانام والدجا على التوالي وستجله أعتداد
8x 102,ر 4x 102 ,ر في لحوم انبقار الجامو
بكتريا القولون في اللحوم المجمدة لمـدة  4أنتهر انعتداد التاليتة 1.2x 102,ر 1.4x 102,ر 6.8x ,
101ر 6x 101 ,ر في انووام انربعة من اللحوم على التوالي وكاوه أعـتـداد البكتريتا المحبتة للبترودة
قد ستجله انعتداد التاليتة 1.8x 102,ر 2x 102,ر 1.3x 102,ر  1.1x 102 ,ر فتي لحتوم انبقتار
الجامو انانام والدجـــــا والتي خزوه بالتجميد لمـدة  4نهر .
وفتنتج من هذه الدراسة أن حفظ اللحوم بالتجميد ال يمن من حدوع بعت التغيترات التتي تطترأ
على التركيب الكيميائي للحوم كما أن التجميد يحد من ومو وتكاثر البكتريا المفببة لتلف وففاد اللحوم .
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Introduction
المقدمــــة
تعـــد اللحوم من المواد ذات القيمة الغذائية العالية والمهمة لما تحويه مــن عناصر اذائية هامتة
إلدامة وومو أوفجة جفم اإلوفان كالبروتينات والتدهون والفيتامينتات والعناصتر المعدويتة حيتا تحتتو
اللحوم الحمرا ,العض ت الخامر على حوالي  % 20بتروتين وهــتـذا البتروتين عتالي القيمتة البيولوجيتة
لكووته يحتتو علتى كت انحمتا اممينيتة انساستتية لجفتم اإلوفتان وكووته سته الهضتم إذ أن معامت
هضمه يبلغ % 94مقارو ٍة بمعامــ هضم بتروتين فتوا الصويـتـا البالـــتـغ  %78وبتروتين القمت %89
) . (Bhutta , 1999كـتـما وتعتبتر اللحتوم مصتدر جيتد للعديتد متن الفيتامينتات مست النياستين و  B6و
فيتامين  B12و فيتامين  Eو فيتامين  Aوكتذل العديـــــــتـد مـتـن العناصتر المعدويـتـة كالففتفور والزوت
والحديد والنحا ) الشري  2000وWilliams et al ; 2006 2000 Higgsر .
كتتتذل تحتتتتو اللحتتتوم علاالتتتدهون ,الشتتتحوم الحيواويتتتةر والكسيتتتر متتتن انحمتتتا الدهنيتتتة المشتتتبعة
) saturated fat Acid (SFAوانحمتتا الدهنيتتة ايتتر المشتتبعةانحادية ) MUFAر Mono
Unsaturated Fatty Acidأو المتعتددة Badiani et al,2002) Polyunsaturated Fat Acid
)(PUFAر  .وبفبب الطبيعة الكيميائيـــــــــــة والبيولوجية للحتوم ومنتجاتهتا تتعتر للتلتف والففــــتـاد
عند الخزن وتيجة نكفدة الدهـــــون الموجودة فيها ولنمو البكتريا واللتذان يعتدان مـتـن العوامت انساستية
المؤثرة في ووعيــة الغذا واختزاا حيويته إذ تؤد أكفدة الدهون إلى ترد مذاح ووكهة قــــوام اللحتم
ومنتجاتته المعروفتة ممـتـا يتؤد التى قصتر عمرهتا الخزوتي ) . Aguirrezabal et al. , 2000
 Nychas et al. , 2008و  Olaoye and Onilud ; 2010ر .
كم تـا تعتبتتر اللحتتوم مـــتتـن المنتجتتات التتتي لهتتا القابليتتة علتتى التلتتف والففتتاد إذ تصتتب ايتتر صتتالحة
ل سته ك امدمي ومن المحتم أن تشك خطورة على صحة المفتتهل مـــــتـن خت ا النمتو الميكروبتي
والتغيرات الكيميائية والتتحل ت الداخليتة الحاصتلة بوستاطة اإلوزيمتات إذ أن التلتوع البكتيتر يمكتن أن
يفبب مختاطر صتحية متمسلتة بالتفتمم الغتذائي وتلتف اللحتم ومتا ينتتج عنته مـــــــتـن خفتائر اقتصتادية ,
 Fernandez-Lopez et al. , 2005ر.
لتتذا حتترن اإلوفتتان منتتذ القتتدم للحصتتوا علتتى اللحتتوم ودوام وجودهــــــــــــــتتـا علتتى موائتتده بشتتك
صحي وسليم فقد قتام بمحتاوالت ب عديتدة إليجتاد طترح م ئمتة لحفتظ الحتوم متن عوامت التلتف والففتاد
لحين استعمالهـــــا ومن هذه الطرح الطبــخ والتبريد والتعليب والتجميتد والتجفيتف والتشتعي Shahidi
)  et al. , 1991و  Caboni et al., 2002ر  .ويعـــــد التجميد واحـــــداً مــــــن أكسر الطرح نتيوعا ً
واستتتخداما ً فتتي حفتتظ اللحتتوم لفتتترة زمنيتتة طويلتتة وذل ت مــــــــتتـن خ ت ا إيقتتا ومــــتتـو وتكتتاثر انحيتتا
المجهرية المفببة لتلف اللحوم فض ً عن أبطتا التفتاع ت اإلوزيميتة التتي تحتدع فتي اللحتوم Inoue ,
and Ishikawa ,2000ر إال أن التجميتتد ال يمنـــــــتتـ كليتتا متتن حتتدوع بعت التغيتترات الطفيفتتة فتتي
التركيب الكيميــــــــائي و القيمة الغذائية للحوم  Schmutz and Hoyle , 1999 ,ر .
ولوحظ حــــــــدوع تغيرات في وفبة الرطوبة في عض ت صدر الدجا أثنا الخزن بالتجميتد لفتترة
 180,ر يوم تا ً علتتى درجتتة حتترارة  18 -,م °ر حيتتا اوخفضتته وفتتبة الرطوبتتة مـــــتتـن % 72.90,ر
لتصتب  %70.87,ر عنتد وهايتة متدة الختزن  Wang et al .,1997 ,ر  .كمتا لتوحظ أن التجميتد يعمت
علتتتتتتتتتتتتى خفتتتتتتتتتتتت وفتتتتتتتتتتتتبة الرطوبتتتتتتتتتتتتة إذا اوخفضتتتتتتتتتتتته قابليتتتتتتتتتتتتة حمتتتتتتتتتتتت المتتتتتتتتتتتتا WHC,ر
water hoiding caفي لحــم فخذ الدجا حيا اوخفضه متن % 74.4 ,ر لتصت إلتى % 71.4 ,ر ,
Nam et al. ,2000ر
ووجــد أيضا ً أن عمليتة التجميتد لهتا دور أساستي فتي أحتداع تغيترات وظيفيتة وحيويتة فتي البتروتين
وبالتالي حدوع تغير في في بع الخصائص الموجودة في اللحم إذ يعمت التجميتد علتى أحتداع تغيترات
في قابلية البروتين لإلذابة وبالتالي تغيرات في الصفات النوعية للحم  Smith ,1987 ,ر .
والحتظ ) Park and Moon (1987اوخفاضتا ً تتدريجيا ً فتي بروتينتات انكتومايفتين خت ا عمليتة
تجميتتد اللحتتوم  .وأنتتار ) Przysiezna and Skrabka (1996إلتتى أن للتجميتتد تتتأثير علتتى فعاليتتة
اإلوزيمتتات المحللتتة للبتتروتين إذ أن التجميتتد علتتى درجتتة حتترارة  20 -,م °ر يعمتت علتتى زيتتادة فعاليتتة
172

اإلوزيمات وحدوع تحل للبروتين  .كما لوحظ أن تجميد اللحوم على درجة حترارة  18 -,م °ر لمتدة 3,
– 6ر نهر يلعب دوراً كبيراً في حدوع عمليــــــــــة انكفدة في اللحوم
 Abdelkader,1996 ,ر  .وأن الخزن بالتجميد ينتج عنه زيتادة فتي وفتبة انحمتا الدهنيتة الحترة
وقيمة البيروكفيد حيا تزداد هذه المكووات بزيادة مدة الخزن Abu Ruwaida et al .,1996,ر .
وذكتر  Willenberg , 2003 ,ر أن الهتوا الموجتود داخت مختازن التجميتد يفاعـــــــــــتـد علتى
أكفدة الدهون الموجودة في اللحوم مما ينتج عنه رائحة كريهة ومتزوخة تؤد إلى تلف وففاد اللحوم .
أمــــتتـا النوعيتتة الميكروبيتتة للحتتوم فتتيمكن معرفتـــــــتتـها مــــتتـن ختت ا معرفــــــــتتـة أعـــــــــــتتـداد
وووعيتتة انحيتتا المجهريتتة الناميتتة علتتى اللحتتم ويمكتتن تحديتتد ووعيتهتتا إذ أن اللحتتوم ال تخلتتو مـــــــتتـن
انحيتتا المجهريتتة ولكتتن قتتد يتتزداد عتتددها إذا متتا تتتوفرت ظتترو م ئمتتة لنموهــــــــــــتتـا وتكاثرهتتا مست
الحرارة والرطوبة وانوكفجين وعمومـــــــا ً تزداد أعـــــــــــــداد انحيا المجهريتة فتي اللحتوم وتيجتة
حــــدوع التلوع أثنا عمليـــــــــ ة الذب والتصني أو وتيجة لطرو الخزن الغيتر جيتد أو بفتبب التلتوع
مـــــن أيد العماا الذين يعملون في معامــــــــ تصني اللحوم ولكن يمكتن إيقتا ومــــــــــتـو وتكتاثر
هــــــــــذه انحيا المجهريـــــة عند خزوها على درجة حرارة منخفضتة ,التجميتدر  18 -,م °ر  ,فتر و
إستح  A.O.A.C ,2005 Marth ,1998 1990ر  .ومـتـن خت ا بعت االختبتارات الخاصتة
يمكتتن معرفتتة أعتتداد انحيتتا المجهريتتة وبالتتتالي تحديتتد النوعيتتة الميكروبيتتة للحتتوم مـــتتـن خ ت ا مقاروتتة
أعدادها في اللحوم مــــــــــ المواصفات القياسية الخاصتة بالحتدود الميكروبيتة ومتـن االختبتارات التتي
تجترى هـــتـي تقتدير البكتريتا الكليتة  Total Plate Countوبكتريتا القولتون Coliform Bacteria
 Salmonellaوالبكتريتتتا المحبـتتتـة للبتتترودة Psychrophilic Bacteria
وبكتريتتتا الفتتتالمووي
 HPFB, 2003 ,و  Devatkal et al. ,2004ر .
MATERIALS AND METHODS
المـواد وطرائ العمـ :
تتتم الحصتتوا علتتى اللحتتوم مــــــتتـن الفتتوح المحليتتة فتتي محافطتتة البصتترة حيتتا تـــــــتتـم إزالتتة انوفتتجة
الرابطة المغلفة للحم وكذل إزالة الطبقات الدهنية ثـــــــــم قط اللحم إلى قط صغيرة  ,مكعبتات صتغيرة ر
 5×5×5سم ثم وضعه في أكيا من البولي أثيلتين كمـــــــــتـا أختذت كميتة مــــتـن اللحتم وثرمته فتي ماكنتة
ثتترم اللحـــــتتـم ووضتتعه فتتي أكيتتا متتن البتتولي أثيلتتين مرقمتتة ومعلمتتة بع مـــتتـات معروفـــتتـة نجــــتتـرا
الفحوصات ال زمة عليها .
ثـتتـم وضتتعه انكيتتا الحاويــــــتتـة علتتى اللحتتم فتتي صتتواوي ووضتتعه فتتي مجمتتدة منزليتتة ووزعتته داخت
المجمدة بشك يضمن تجميدهــــــا بشك متفاو حيتا ثبتته درجــــــتـة الحترارة علتى  18 -,م °ر وجمتدت
قط ت اللحتتم لمتتدة  3 2 1 ,و  4ر نتتهراً وتتتم أجــــــــتتـرا التحلي ت الكيميـــتتـاو لعينتتات اللحـــــتتـم وف ت
انتي .
الرطوبــــــــــة Moisture :
قيفه وفبة الرطوبة عـــن طري وزن  5ارام متن عينتات اللحتم ومتن ثتم جففته فتي فترن التجفيتف علتى
درجة حـــرارة  105م °لمـدة  2ساعة واستناداً إلى الطريقــة الموصوفــــــــة مـن ). A.O.A.C ( 2001
وزن العينــــة انصلية – وزن العينـــــة بعد التجفيف
وفبة الرطوبة 100 × ------------------------------------------------------ = %
وزن العينــــة انصليــــــة
البروتيـــن Protein :
ً
قتتدرت وفتتبة البتتروتين تبعتتا للطريقتتة الموصتتوفة متتن ) A.O.A.C ( 2001باستتتعماا طريقتتة
 Microkjaldhalحيا تقدر قيمة النتروجين الكلتي ثتم تضترب النتيجتة فتي المعامــــــــتـ  6.25الستتخرا
قيمة البروتين الخام .
 × 0.0014 × 0.1حجم الحام مــ الب و – حجم الحام م وموذ التفحي
----------------------------------------------------------------- = N
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وزن العينة
البروتين 6.25 × N = %
الدهـــــن Fat :
قدرت وفبة الدهــــــــــن باستعماا جهــــــاز الفوكفليه وحفب الطريقة الموصوفة من
(A.O.A.C,2001 ,
وزن الدهـــــن
الدهن 100 × ----------------------- = %
وزن العينــــــة
الرمـــــــــــاد Ash :
اتبعتته الطريقتتة الموصتتوفة متتن ) A.O.A.C , 2001باستتتعماا طريقتتة الحتترح بجهتتاز الترميتتد ,
Muffle furnaseر لتقتدير وفتبة الرمــــــــتـاد فتي العينتات حيتا وضتعه العينتات فتي جهتاز الترميتد علتى
درجـــــــــة حرارة  525م °لمدة  16ساعة بعدهـــــــــــا وزوه العينات وسج الوزن ثـــــــم أعيدت العينات
إلى الجهاز أكسر من مـــــــرة لحين ثبات الوزن .
وزن الرماد
الرماد 100 × ---------------------- = %
وزن العينة
الفحوصات البكتريولوجية -:
أتبعه الطريقـ ـة الموصوفة في  ( 2005 A.O.A.C,في الفحوصات البكتريولوجية حيا أخذ  24ام
من ك وتـ ـتـوم متن أوتوام اللحتوم المفتخدمــــــتـة فتي الدراستة وخففته بخلطهتا متـ ـت  225مت متن الوست
المغذ  Nutrient Brothباستعماا خ ط كهربائي وبذل حصلنا على التخفيف انوا 10-1 ,ر .
ثم تم تحضير بقيه التخافيف وذل باستعماا مــ ــا الببتون  peptone waterفتم وض  9م متن متا
الببتون في ك أوبوبة وأضيف أليه  1مت متن التخفيتف انوا لنحصت علتى التخفيتف الستاوي 10-2 ,ر ثتم أختذ
1م من التخفيف الساوي وأضيف إلى انوبوبة السالسة الحاوية على  9مت متـا الببتتون لنحصت علتى التخفيتف
 10-3 ,ر وهكذا لغاية التخفيف 10-4 ,ر  ,هـــــــــذه التخافيف التي تــــــم الحصوا عليهتا هتي التتي استتخدمه
في تقدير أعداد البكتريا المراد عدهـــــــــــــــا .
تقدير العــــــدد الكلي للبكتريا الهوائيــــة :
أتبعه طريقة  pour plateالواردة في )APHA 1982ر باستعمـــــاا الوس الزرعي Nutrient
)Agarر المجهز مــن نركة  Himediaحيا وقت 1مت متن التخفيتف المناستب إلتى كت طبت متن أطبتاح
بتر بواستطة ماصتة وطيفتة ومعقمتة ثــــــــــــــــــــتـم صتب الوست الزرعتي علتى انطبتاح بعتد أن بترد إلتى
درجة حرارة  45م °وبدأ بتحري ك طب بشك أفقي لتوزي وتجاوس محتوياته وترك إلى أن يتصلب بعدها
حضنه انطباح بشك مقلوب في الحاضنة وعلى درجـــــــــــة حرارة  37م °لمـــدة  24ساعة وبعد االوتهتا
مـــــــدة الحضن تتم عتد المفتتعمرات البكتيريتة الموجــــــــتـودة فتي انطبتاح الستتخرا العتدد الكلتي للبكتريتا
الهوائية .
تقدير بكتريا القولــــــــون -:
قتدرت بكتريــــــتـا القولتون  Coliform bacteriaباستتخدام وست  MacConkey Agarفقتد تتم
صب الوس فتي انطبتاح وتترك يتصتلب ثتم وضت  1مت متـن التخفيتف المناستب علتى الوست ووزم بشتك
متجاوس على الفط بعدهــــــــا صب فوقه طبقة أخرى مــن الوس الزرعي لتتوفير ظترو ال هوائيتة لنمتو
البكتريا وتركه انطباح حتى تتصلب ثم حضنه بشك مقلوب في الحاضنة على درجتة حترارة  37م °ولمتدة
 24ساعة بعدها حفب عــــــدد المفتعمرات النامية على الوس الزرعي لتقديــر عـــــــدد بكتريا القولون .
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البكتريا المحبة للبرودة -:
قدرت أعـــــــــداد البكتريا المحبة للبرودة  psycrophilic Bacteriaحفتب الطريقتة الموصتوفة متن
)APHA , 1982رباستخدام وس  Nutrient Agarحيا صب الوس في أطبتاح بتتر وتركتة انطبتاح
حتى تصلب الوس الزرعي فيها ثم وض  1م مــــــــــــتـن التخفيتف المناستب علتى ستط كت طبت ووزم
بشك متجاوس ثـــ م حضنه انطبتاح بشتك مقلتوب فتي الحاضتنة علتى درجتة حترارة  5م °لمتدة  7أيتام بعتد
اوتها مدة الحضن حفب عــــــــــــدد المفتعمرات الناميـــــــة على الوست الستتخرا عـــــــــــتـدد البكتريتا
المحبة للبرودة .
النتائــــــــــــج والمناقشة -:
تأثير مــــــــدة الخزن بالتجميد على التركيب الكيميائي للحوم :
أظهرت النتائج التي يبينها الجـــدوا 1,ر حدوع اوخفا مفتمر في وفبة الرطوبة فتي اللحتم المجمتد
فتي 18-مئويتة ولمتدة  4 3 2 1 ,نتهرر ولكافتة أوـتـوام اللحتوم المفتتعملة فتي الدراستة حيتا بلغته
انانتام والتدجا علتى
 %73.78 %72.19 %73.05 %73.30في لحوم انبقار الجتامو
التوالي خ ا تجميدهـــــا لمدة نهر واحد واستمر هذا االوخفا في وفتبة الرطوبتة مــــتـ استتمرار متدة
الخزن بحيا وصله وفبة الرطوبة إلى القيم التالية  %71.98 %72.85 %73.08و %73.56فتي
انانتتام التتدجا علتتى التتتوالي عنتتد خزوهتتا فتتي التجميتتد لمتتدة  4نتتهر وه تـذا
لحتتوم ان بقتتار الجتتامو
ً
االوخفا في وفتبة الرطوبتة كتان معنويتا p>0.05,ر عنتد المقاروتة بتين اللحتوم المجمتدة للمتدة 4 3 2 1
نتتهر وبتتين اللحتتوم الطازجتتة والتتتي كاوتته وفتتبة الرطوبتتة فيهتتا %72.38 %73.25 % 73.46
انانــــــــام والدجا على التوالي .وهـــتـذه النتيجتة تتفت مت
 %73.94في لحوم انبقار الجامو
ما وجدته عجينة 2001,ر حيا أنارت في وتائجها إلى أن وفبة الرطوبــتـة كاوته  %75.75فتي لحــــــتـم
فخذ العج الطاز واوخفضه إلى  %75.14في عينات اللحـــم المجمدة في ْ 18-مئوية .
كمــــــ ا تتفت وتيجتة الدراستة الحاليتة مت وتتائج دراستة الحكتيم وانســتـود1990,ر حيتا ذكترا أن
وفتتبة الرطوبتتة اوخفضتته مــــتتـن  %76.70إلتتى  %76.17و  %76.12فتتي لحتتوم انانتتام العواستتية بعتتد
خزوها على  15 -وْ 25-مئوية على التوالي لمدة  30يوما بالتجميد المبانر كمــــــــا تتفت مـــــــتـ مــتـا
ذكره محمد وآخرون 1988,ر حيا ذكروا أن وفبة الرطوبة اوخفضه فتي لحتوم انانتام العواستية المفتنة
من  %75.80إلى  %75.78بعد  30يوما من التجميد المبانر على درجة  25-مئويـــــة.
وقــتـد يعتود هـــتـذا االوخفتا إلتى فقتدان وتبختر الرطوبتة إثنتا الختزن .إذ ذكتر Wang et al
) (1997أن التجميد يؤد إلى تبخر جز من الرطوبة وفقدهـــــا من اللحم المجمتد لمنطقتتي فختذ وصتدر
الدجـــــا وأناروا إلى أن التجميد لم يمنــــــــــــ من تبختر الرطوبتة متن اللحتوم  .كمــتـا يمكتن أن يكتون
الفبب في او خفا وفبة الرطوبة فتي اللحتوم المجمتدة إلتى حتدوع تمتزح أوفتجة الخ يتا فتي اللحتم وتيجتة
تكون بلورات ثلجية كبيرة ممــــــــتـا يتؤد إلتى خترو جتز مـــتـن العصتارة الخلويتة بعـــــتـد التتذويب
وربمــــــــا يكون هنال دور للتحل المائي في إحداع فقدان للرطوبة  Gary et al ,1982,ر.
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الجدوا 1,ر
تأثير الخزن بالتجميد على وفبة الرطوبة في أووام مختلفة مـــــــن اللحوم,المتوسطات  ±الخطأ القياسي ر
مدة الخزن وفبة الرطوبة
بالتجميد
لحـم دجا
لحــم أانام
لحـم جامو
لحــم أبقار
,نهرر
0
1
2
3
4

انحر

73.46a± 0.034
73.30b± 0.055
73.25b± 0.063
73.17bc± 0.040
73.08c ± 0.046

73.25a ± 0.078
73.05b ± 0.051
73.00b ± 0.075
72.92b ± 0.057
72.85b ± 0.028

72.38a± 0.060
72.19b± 0.043
72.14bc± 0.073
72.06bc± 0.069
71.98c± 0.034

73.94a ± 0.051
73.78b ± 0.046
73.71bc ± 0.040
73.62c ± 0.064
73.56c ± 0.034

المختلفة عموديا ً تشير إلى وجود فروح معنويــــة بين المتوسطات تحه مفتوى احتماا )P<0.05ر

أمــا وفبة البروتين فن حظ مـــن الجــــــــدوا  2,ر وجود فروح معنوية في وفبة البتروتين بتين اللحتوم
المجمتتدة لمتتدة  4 3 2 1,نتتهرر وبتتين وفتتبة البتتروتين فتتي اللحتتوم الطازجتتة وأن االوخفتتا فتتي وفتتبة
البتتتروتين مفتتتتمر مـتتتـ استتتتمرار متتتدة الختتتزن إذ ستتتجله وفتتتبة البتتتروتين القتتتيم %19.34 %19.43 ,
انانتام التدجا الطازجتة علتى التتوالي فتي حتين
 % 21.16 %20.12ر في لحتوم انبقتار الجتامو
اوخفضه هذه النفب إلى % 20.91 % 19.88 %19.14 %19.24 ,ر في لحوم الحيواوات المتذكورة
على التوالي عند الخزن بالتجميد لمدة نهر واحد واستتمر االوخفتا فتي وفتبة البتروتين حتتى وصت إلتى ,
انانـــــتتتـام
 %20.63 %19.60 %18.91 %19.01ر فتتتي لحتتتوم كتتت متتتن انبقتتتار الجتتتامو
الدجـــــــــا على التوالي عندما طاله مــــــــدة الخزن إلى  4أنهر .
وجتتا ت وتتتائج دراستتتنا متفقتتة مــــــتتـ وتتتائج دراستتة عجينتتة 2001,ر التتتي أنتتارت إلتتى اوخفتتا وفتتبة
البروتين في لحم فخذ العج المجمد على درجـــــــة حرارة  18 -,م °ر لمدة  180يــــــــتـوم إذ أنتار إلتى أن
وفبة البروتين في اللحم الطاز كاوه  %19.80ثم اوخفضه خ ا مـــــدة الخزن بالتجميد إلى . % 18.76
وقــــد يعـــــ ود سبب اوخفا وفتبة البتروتين إلتى تحلت البتروتين بكميتات قليلتة جــتـداً خت ا متدة الختزن
,انسود  2000ر .
جدوا 2,ر
تأثير الخزن بالتجميد على وفبة البروتين في أووام مختلفة من اللحوم ,المتوسطات  ±الخطأ القياسي ر
متتتتتتتتـدة الختتتتتتتتزن وفبة البروتين
لحــــم دجا
لحــــــم أانام
لحــــم جامو
بالتجميد ,نهرر لحـــــــم أبقار
a
a
a
21.16 ± 0.050 20.12 ± 0.069 19.34 ± 0.051
19.43a ± 0.062
0
b
b
b
b
20.91 ± 0.057 19.88 ± 0.041 19.14 ± 0.075
19.24 ± 0.037
1
bc
bc
bc
bc
20.80 ± 0.079 19.76 ± 0.075 19.05 ± 0.046
19.18 ± 0.068
2
c
bc
bc
bc
20.71 ± 0.051 19.67 ± 0.089 18.98 ± 0.040
19.09 ± 0.051
3
c
c
c
c
20.63 ± 0.075 19.60 ± 0.075 18.91 ± 0.063
19.01 ± 0.069
4
انحتتر المختلفتتة عموديتتا ً تشتتير إلتتى وجــــــتتـ ود فتتروح معنويتتة بتتين المتوستتطات تحتته مفتتتوى احتمتتاا
)P<0.05ر
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ويوض الجدوا 3,ر وفبة الدهــــــــون في أووام اللحوم المجمدة والطازجتة قيتد الدراستة فتي حظ متن
الجدوا حدوع اوخفا معنو )P<0.05ر في وفبة الدهون في اللحوم المجمدة لمدة  4 3 2 1,نتهرر
مقاروتتة ً مت وفتتبة التتدهون فتتي اللحتتوم الطازجتتة إذ ستتجله وفتتبة التتدهن  % 6.09 % 4.54 % 4.37و
انانـــام الدجا على التوالي عندمــــــــــا خزوه تحه التجميد
 %5.34في لحـــــوم انبقار الجامو
بدرجة حترارة  18 -,م °ر لمـــتـدة نتهر واحتد واستتمر االوخفتا فتي وفتبة التدهون مــتـ إطالتة مـــــتـدة
الخزن إلى  4أنهر حتى وصله وفبة الدهون  %5.98 %4.39 % 4.22و %5.23في وفتس انوتوام
من اللحوم على التوالي بينما كاوه وفبة التدهون فتي اللحتوم الطازجتة للحيواوتات المتذكرة 4.73 % 4.52
 % 5.49 % 6 25 %على التوالي وجا ت هتذه النتتائج متفقتة مت وتتائج العتاوي 2004,ر التتي أنتارت
إلى اوخفا وفبة الدهن في لحوم انبقار المجمدة لمدة  30يوم بالمقاروة م لحوم انبقار الطازجتة والمجمتدة
لمـــدة  10أيام  .كمــــــــــــا تتف م وتائج دراسة عجينة 2001,ر حيتا ذكترت فتي وتائجهتا اوخفتا وفتبة
الدهن من  % 3.66إلى  % 3.57في لحــم فخذ العج المجمد لمــــــدة  15يوما والى  %2.52بعد  180يوما
من التجميد  .كمــــــــــا أن النتائج الحاليتة تتفت مــــــتـ متا ذكتره التدليمي واخترون 1991,ر التذين أنتاروا
إلى اوخفا وفبة الدهن في لحوم الدي الرومي عند الخزن بالتجميد لمــــــدة ث ثة أنهر وتيجة أكفدة وتحلت
الدهون  .وقد يعود سبب هذا االوخفا البفي في وفبة الــدهن إلتى حتدوع تحلت فتي التدهون بفعت إوزيمتات
ال يبيز والفوستفواليبيز )Phospholipaseر ممـــــتـا يقلت متن وفتبته فتي اللحتم المجمتد ,العتاوي 2004ر
وكذل يمكتن أن يعتزى االوخفتا فتي مفتتوى التدهن إلتى قتوة االرتبتاط بتين الـــتـدهن والبتروتين فتي أوفتجة
اللحوم المجمدة بمـــــ رور مدة الختزن المجمتد ممتا يتؤد إلتى صتعوبة استتخ ن التدهن بالمتذيبات العضتوية
ومن ثم خف كمياتها المفتخلصة ,الشطي 1994ر.
جـــدوا 3,ر
تأثير الخزن بالتجميد على وفبة الدهــــــــــن في أوــوام مختلفة مــن اللحوم
,المتوسطات  ±الخطأ القياسي ر
مدددة الخددزن بالتجميددد نسبة الدهن
(شهر)
لحــــــم أبقار
a
4.52 ± 0.046
0
b
4.37 ± 0.063
1
b
4.32 ± 0.040
2
b
4.26 ± 0.020
3
b
4.22 ± 0.051
4
انحر

لحـــــم جاموس
4.73a ± 0.037
4.54b ± 0.061
4.50b ± 0.063
4.44b ± 0.051
4.39b ± 0.057

لحـــــــم أغنام
6.25a ± 0.052
6.09b ± 0.043
6.07b ± 0.040
6.02b ± 0.046
5.98b ± 0.051

لحـــــــم دجاج
5.49a ± 0.037
5.34b ± 0.055
5.30b ± 0.051
5.26c ± 0.034
5.23c ± 0.040

المختلفة عموديا ً تشير إلى وجود فروح معنوية بين المتوسطات تحه مفتوى احتماا )P<0.05ر

وأنار الجدوا 4,ر إلى وتائج التحلي اإلحصائي لنفبة الرماد في اللحوم المجمدة والطازجة نووام مختلفة
من الحيواوات حيا ي حظ من الجدوا وجود فروح معنوية )P<0.05ر في وفبة الرماد بتين اللحتوم الطازجتة
واللحوم المجمدة ولمختلف انووام ويزداد االرتفام في وفبة الرماد م إطالة مدة الخزن حيتا ارتفعته وفتبة
الرماد في اللحوم المجمدة لمدة  4نهر وسجله القتيم %1.51 %1.53 %1.52 ,و %1.34ر فتي لحتوم
انانام والدجا على التتوالي بينمتا ستجله وفتب الرمتاد فتي هــــتـذه انوتوام متن
ك من انبقار الجامو
اللحتتوم الطازجتتة  % 1.33 %1.31 %1.30و  %1.16علتتى التتتوالي  .ويمكتتن أن يعتتزى الفتتبب فتتي
ارتفام وفبة الرماد في اللحوم المجمدة إلى اوخفتا وفتبة الرطوبتة فتي اللحتوم المجمتدة لتبختره إثنتا التجميتد
ومن المعلوم أن هناك ع قة عكفية بين وفتبة الرطوبتة ووفتبة العناصتر المعدويتة حيتا تتركتز هتذه العناصتر
المعدويـــــتتـة كلمتتا اوخفضتته وفتتبة الرطوبتتة مـــــــــتتـ طتتوا متتدة الختتزن ,انستتود 2000ر  .وجتتا ت وتتتائج
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هـــــــــــــــذه الدراسة متوافقة م وتائج دراستة 1992,ر  Brewer et al.إذ علت ستبب ارتفتام وفتبة الرمتاد
في اللحوم المجمدة إلى حصتوا فقتدان فتي وفتب الرطوبتة للحتم خــــــتـ ا متدة الختزن ممتا يتؤد إلتى تركتز
انم ح المعدويــــــــة أثنا الخزن بالتجميد .
جـــدوا 4,ر
تأثير الخزن بالتجميد على وفبة الرمــاد في أوـــــتوام مختلفة من اللحوم ,المتوسطات ±الخطأ القياسي ر
وفبة الرمـــــــاد
مــــدة الخزن
بالتجميد ,نهرر
لحم دجا
لحم أانام
لحم جامو
لحم أبقار
0
1
2
3
4

± 0.069
± 0.046
± 0.051
± 0.017
± 0.030

± 0.034 1.30b
± 0.046 1.46a
± 0.028 1.46a
± 0.046 1.47a
± 0.063 1.52a

1.31b
1.47a
1.47a
1.50a
1.53a

± 0.023
± 0.026
± 0.023
± 0.034
± 0.028

1.33b
1.43a
1.44a
1.47a
1.51a

± 0.043
± 0.057
± 0.032
± 0.028
± 0.041

1.16b
1.30a
1.32a
1.32a
1.34a

انحتتر المختلفتتة عمودي تا ً تشتتير إلتتى وجـــــــتتـود فتتروح معنويتتة بتتين المتوستتطات تحتته مفتتتوى احتمتتاا
)P<0.05ر
تأثير مــــدة الخزن بالتجميد على المحتوى الميكروبي ألنــواع مختلفة مـــن اللحوم -:
تأثير الخزن بالتجميد على أعــــــداد البكتريا الكلية في أوــــــــوام اللحوم تحه الدراســـــتـة موضتحة فتي
الجدوا 5,ر إذ ي حظ حفب الجــــــــــدوا حدوع اوخفا معنو )P<0.05ر في أعداد البكتريا الكليتة عنتد
خزن اللحوم لمدة  4 3 2نهر بالمقاروة مـــــــــــــــــ أعداد هــذه البكتريا فتي اللحتوم الطازجتة وكاوته
الحمولتتتة البكتيريتتتة تقتتت متتت استتتتمرار متتتدة الختتتزن إذ ستتتجله انعـــــــتتتـداد التاليتتتة 1×103 3×103,ر ,
 2×103 5×103ر  4×102 1×103, ,( 8×102 4×103 ,ر CFU/gفتتتي كتتت متتتن لحتتتوم انبقتتتار
انانــــــام الدجا على التوالي عند الخزن بدرجة حرارة  18 -,م °ر لمـدة  3و  4أنهر
الجامو
بينمتا كاوته أعــــتـداد هتذه البكتريتا فتي اللحتوم الطازجتة 2×105 2.5 ×105 , 5×105 3×105 ,ر
انانام الدجا  .في حين لم يكن هنتاك فتارح معنتو
 CFU/gفي ك مـــــــــ ن لحوم انبقار الجامو
في أعداد البكتريا الكلية في اللحوم الطازجة وتل اللحوم التي خزوه لمدة نهر واحــــــــــــــد  .ويمكن أعزا
سبب اوخفا أعداد البكتريا الكلية لدور التجميد في تسبي فعالية اإلوزيمات الذاتيتة ممتا يقلت متن تتوفر المتواد
النتروجينية البفيطة الناتجة من فعاليتها التي تفاعد علتى ومــــــــــــتـو وتزايتد أعتدادها Ziaudin et al . ,
1994ر  .وربمـــا يعود الفبب إلى فقدان الخ يا البكتيرية حيويتها وتيجة لتأثير التجميد من خ ا تقلي فرن
توفر المتطلبات الغذائية ال زمة لنموها فض ً عـــن تأثير التجميد القات لمعطم انحيا المجهريـــــــــة وتيجتة
الضتترر الفيزيتتائي التتتي تحدثتته البلتتورات السلجيـــــــــــــتتـة المتكووتتة والتتتي تتتؤد إلتتى تمتتزح جـــــــــــتتـدران
الخ يا البكتيرية وبالتالي ه كها ,المصل  1990ر .
وجا ت وتائج دراستنا متفقة مــــــــــــــ وتائج دراسات سابقة إذ ذكترا )Inoue and Ishikawa(2000
أن خزن اللحوم بالتجميد لفترات متفاوتة أدى إلى خف أعداد البكتريا في اللحوم للمفتويات القياسية وتتفت
هتتذه النتيجتتة متت وتيجتتة عجينتتة 2001,ر .حيتتا أنتتارت فتتي دراستتتها إلتتى حتتدوع اوخفتتا معنتتو فتتي
أعـــــــــــــــداد البكتريا في اللحوم المجمدة بالمقاروة م أعدادها في اللحوم الطازجة .
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جـــــــــــدوا 5,ر
تأثير الخزن بالتجميد على أعـداد البكتريا الكلية في أووام مختلفة من اللحوم ,المتوسطات  ±الخطأ القياسي ر
أعداد البكتريا CFU/ g,ر
مدة الخزن
لحــــــوم الدجا
لحــــــوم انانام
لحــــــوم الجامو
بالتجميد ,نهرر لحــــــوم انبقار
5a
5a
5a
2×10 ± 121.24 2.5×10 ± 173.20 5×10 ± 415.69 3×105 a± 346.41
0
4b
4b
4b
4b
2×10 ± 103.92 3×10 ± 115.47 6×10 ± 173.20 5×10 ± 230.94
1
3c
3c
4c
3c
5×10 ± 57.73 6×10 ± 115.47 1×10 ± 115.47 8×10 ± 288.67
2
3d
3d
3d
3d
1×10 ± 69.28 4×10 ± 98.14 5×10 ± 57.73 3×10 ± 173.20
3
2e
2e
3e
3e
4×10 ± 34.64 8×10 ± 46.18 2×10 ± 86.60 1×10 ± 103.92
4
انحر المختلفة عموديا ً تشير إلى وجود فروح معنوية بين المتوسطات تحه مفتوى احتماا )P<0.05ر
ويوض الجدوا 6,ر أعـــــــــتـداد بكتريتا القولتون فتي أوتوام اللحتوم المفتتعملة فتي الدراستة خت ا خزوهتا
بالتجميد لفترات مختلفة في حظ مــــــــــــــن الجدوا حتدوع اوخفتا معنتو P<0.05,ر فتي أعتداد بكتريتا
القولون ولجميت أوتوام اللحتوم المفتتعملة فتي الدراستة حيتا كاوته أعتداد هــتـذه البكتريتا مرتفعتة فتي اللحتوم
الطازجة وفي بدايتة متدة الختزن إذ بلغته متوستطات أعتدادها  4×104 , 5×104 9×104 7×104,ر فتي
انانام الدجا على التوالي وعـــتـند الختزن علتى درجتة حترارة 18 -,
لحوم ك من انبقار الجامو
1
2
2
6
م °ر لمــــــــــــتتتـدة  4أنتتتهر اوخفضتتته أعدادهـــــــتتتـا لتفتتتج 6.8×10 1.4×10 1.2×10 ,
×101ر  CFU/gفتتي انوتتوام المتتذكورة علتتى التتتوالي .ويمكتتن أن يكتتون ستتبب اوخفتتا بكتريتتا القولتتون فتتي
اللحوم المجمدة هو المقاومة الضعيفة التي تبديها هذه البكتريا خ ا خزوها على درجــــات حترارة منخفضتة ,
لمى 2011ر .
جــــــــــــدوا 6,ر تأثير الخزن بالتجميد على أعــــــــداد بكتريا القولون في أووام مختلفة مـــــــــن اللحوم
,المتوسطات  ±الخطأ القياسي ر
أعداد البكتريا CFU/ g,ر
متتتتتتتتتتدة الختتتتتتتتتتزن
بالتجميد ,نهرر
لحــــوم الدجا
لحـــــــوم انانام
لحـــــــوم الجامو
لحــــــوم انبقار
4a
4a
4a
4a
4×10 ± 288.67 5×10 ± 173.20 9×10 ± 264.57 7×10 ± 115.47
0
3b
3b
3b
3b
2×10 ± 69.28 4×10 ± 115.47 6×10 ± 103.92 5×10 ± 57.73
1
2c
3c
3c
3c
9×10 ± 40.41 1×10 ± 51.96 2.5×10 ± 40.41 2×10 ± 34.64
2
2d
2d
2d
2d
2×10 ± 25.98 4×10 ± 23.09 6×10 ± 28.86 5×10 ± 17.32
3
1e
1e
2e
2e
6×10 ± 5.77 6.8×10 ±16.16 1.4×10 ±14.43 1.2×10 ±5.77
4
ً
نحر المختلفة عمـــــــوديا تشتير إلتى وجـــــتـود فتروح معنويتة بتين المتوستطات تحته مفتتوى احتمتاا
)P<0.05ر
يتبين من الجـدوا 7,ر حدوع اوخفا معنو )P<0.05ر في أعـــــــــداد البكتريا المحبة للبرودة في
أوتتوام اللحتتوم المفتتتعملة فتتي الدراستتة خ ت ا خزوهتتا بالتجميتتد لفتتترات مختلفتتة إذ ستتجله أعــــــــــــتتـداد هتتذه
 (1.1×102 1.3×102فتتي لحتتوم كتت مـتتـن انبقتتار
البكتريتتا القتتيم التاليتتة 2×102 1.8×102,
انانام الدجا على التوالي عندمـــــــا خزوه لمتدة  4أنتهر تحته ظترو التجميتد علتى درجتة
الجامو
حرارة  18 -,م °ر في حين كاوه أعداد هذه البكتريا مرتفعة في اللحوم الطازجة وفي بدايتة مــتـدة الختزن إذ
بلغتته متوستتطات أعتتدادها قب ت الختتزن  9×104 , 1×105 13×104 11×104,ر فتتي لحتتوم الحيواوتتات
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المذكورة على التتوالي .وي حتظ متن الجتدوا أن هنتاك ع قتة عكفتية بتين متدة الختزن بالتجميتد وأعــــــــتـداد
البكتريا المحبة للبرودة إذ كلما طاله مـــــــــــدة الخزن أوخف عدد هــــــذه البكتريا .
ويمكتتن أن يكتتون ستتبب اوخفتتا أعــــــــــــتتـداد البكتريتتا المحبتتة للبتترودة فتتي اللحتتوم المجمتتدة هت ًو لتتتأثير
التجميد القات لمعطم انحيا المجهرية وتيجة للضرر الفيزيائي التذ تحدثته البلتورات السلجيتة المتكووتة والتتي
تؤد إلى تمزي جدران الخ يا البكتيرية وبالتالي ه كهـــا ,المصل  1990ر و تتف وتيجة الدراسة الحالية
م وتائج دراسة  Kraft et al 1981 ,رإذ أنتارت وتتائج دراستتهم إلتى اختتزاا أعــــــــتـداد البكتريتا المحبتة
للبرودة إثنا التجميد .
جـــــدوا 7,ر
تأثير الخزن بالتجميد على أعـــــــداد البكتريا المحبة للبرودة في أووام مختلفة من اللحوم ,المتوسطات ±
الخطأ القياسي ر
أعداد البكتريا CFU/ g,ر
متتتتتتتتتدة الختتتتتتتتتزن
بالتجميد ,نهرر
لحـــــوم الدجا
لحـــــوم انانام
لحـــــــوم الجامو
لحـــــــوم انبقار
4a
5a
4a
4a
9×10 ± 69.28 1×10 ± 173.20 13×10 ± 346.41 11×10 ± 230.94
0
3b
3b
3b
3b
5×10 ± 46.18 9×10 ± 121.24 9×10 ± 230.94 8×10 ± 115.47
1
3c
3c
3c
3c
2×10 ± 63.50 4×10 ± 92.37 3.3×10 ± 115.47 3×10 ± 57.73
2
2d
2d
3d
2d
3.3×10 ± 20.20 1.5×10 ± 40.41 1.2×10 ± 57.73 6×10 ± 23.09
3
2e
2e
2e
2e
1.1×10 ±14.52 1.3×10 ±17.32 2×10 ± 11.54 1.8×10 ± 17.32
4
انحتتر المختلفتتة عمودي تا ً تشتتير إلتتى وجــــــتتـ ود فتتروح معنويتتة بتتين المتوستتطات تحتته مفتتتوى احتمتتاا
)P<0.05ر
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The effect of duration of storage freeze on the chemical composition and
microbial content of different types of meat

Abstract :This study was conducted for the period from /11 / 2013 to /3 / 2014 at the
College of Health and medical technologies / Basra. The study aimed to evaluate
the effect of duration of storage freeze on the chemical composition and microbial
content of different types of meat. Where used four types of meat (Cows, Buffalo,
Sheep, Chicken) was purchased from the local market in the province of Basra, was
chopping meat into small cubes dimensions of 5 × 5 × 5 cm and placed in bags of
polyethylene and marked with signals clear and stored at a temperature (- 18 m °)
for a period of 1, 2, 3.4 month . conducted the chemical analysis and estimated the
number of total bacteria , psychrotrophic bacteria and coliform bacteria every 30
days .
The results of the chemical analysis of meat was showed significant differences
(P <0.05)) in chemical composition between the frozen meat and fresh meat, the
results show the occurrence of a significant decrease P <0.05)) in each of the
percentage of moisture, protein and fat in all kinds of meats in this study , which
were stored for 1, 2, 3, 4 months on the temperature (- 18 m °) when compared
with the ratios of these elements in fresh meat. we notes that the ratios of these
elements was increasing in decline with prolonged storage in freeze, while the
183

results indicate that the freeze of meat for 1, 2, 3, 4 months, led to a significant
increase P <0.05)) in the percentage of ash in the four types of frozen meats when
compared with the percentage of the ash in the fresh meat , the percentage of the
ash takes to rise with prolonged storage at freezing on temperature (- 18 m °)
where it recorded highest the values when continue the storage of meat in freeze
for 4 months
The effect of duration of storage in freeze on microbial content in the meat, the
results indicate the occurrence of a significant decrease P <0.05)) in the number of
total bacteria and psychrotrophic bacteria and coliform bacteria in frozen meat for
1, 2, 3.4 months, when compared with their numbers in the fresh meats, the decline
in the number of these types of bacteria it increase with increasing duration of
storage in freeze. where It amounted to the number of total bacteria in meats that
stored under temperature (- 18 m °) for a period of 4 months the following values
(1x 103), (2x 103), (8x 102), (4x 102)cfu/g in beef cattle, buffalo, sheep, chicken
respectively. And recorded the numbers of coliform bacteria in the frozen meats for
a period 4 months, the following numbers (1.2x 10 2), (1.4x 102), (6.8x 101), (6x
101) in four types of meats, respectively. While the numbers of psychrotrophic
bacteria has recorded the following numbers (1.8x 102), (2x 102), (1.3x 102), (1.1x
102) in Cows, Buffalo, Sheep and Chickens, which were stored in freeze for a
period 4 months.
We conclude from this study the keeping of the meat in freeze does not prevent
of the occurrence of certain changes in the chemical composition of the meat, and
the freeze it work on Inhibition the growth and reproduction of bacteria that cause
damage and corruption in meat.
Key words:- , meat , freeze , chemical composition , microbial content
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