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  -الخالصة:
مدى صـالحیة بعـض اللحـوم المسـتوردة للعـراق  التعرف على الدراسة، أستهدفت

ر ابقـــم األو ولحـــ ةر المجمـــدابقـــاأل أشـــتملت علـــى لحـــومو  2004 – 2003ة مـــدخـــالل ال
مـــن خـــالل تقیـــیم بعـــض الصـــفات الكیمیائیـــة والنوعیـــة المایكروبیـــة وقـــد بینـــت  ةالمعلبـــ

  -النتائج:
ـــاأرتفـــاع نســـبة الرطوبـــة لع .1 مـــع  )Fair )77.37%عالمـــة اللحـــوم المجمـــدة ت ین

 نـواع. وقـد أشـار التحلیـل الكیمیـائي أل  الدهن والرماد و أنخفاض نسبة البروتین
 Family اللحـم عالمـةإلى ارتفاع نسبة الرطوبـة فـي  قید الدراسة اللحوم المعلبة

ضـمن الحـدود  Montana اللحم عالمـة، بینما كانت نسبة الدهن في unity و
خلـت علـى غـالف العلبـة، بینمـا  مـذكورةموح بهـا ولكنهـا لـم تطـابق النسـبة الالمسـ

المعلومـات المطلوبـة. وكانـت نسـبة البـروتین والرمـاد والكاربوهیـدرات   مـن األنواع
  ضمن الحدود المسموح بها. 

 ینــاتلعأمــا نتــائج الفحــوص النوعیــة، فقــد بینــت أرتفــاع نســبة الفقــد أثنــاء اإلذابــة  .2
 TVNأمــا قـــیم  ،%10.1الطیــب وبلغــت  عالمــةوخاصــة فــي اللحــوم المجمــدة 

فقــد جــاءت ضــمن الحــدود المســموح  TBAو  .P.Vو  ADVو  FFAونســبة 
تراكیـــز صـــبغة المـــایوغلوبین  وكانـــتبهـــا ســـواء للحـــم المجمـــد أو اللحـــم المعلـــب 

المجمد و المعلب، أما مقدار النترات المضـافة للحـم المعلـب  في اللحم منخفضة
أخــتالف بــین مــا ذكــر علــى  وجــودت ضــمن الحــدود المســموح بهــا، مــع نــاكفقــد 

  العلبة والتحلیل المختبري. 
 عـدد البكتریـا الكلیـة وبینت نتائج الفحوص المایكروبیة للحوم المجمدة أن فحص .3

كانــت نتائجــه ضــمن الحــدود المســموح بهــا، بینمــا نتــائج  )TPC(علــى األطبــاق 
المكــــورات العنقودیــــة و تریــــا القولــــون فحــــص بكو فحــــص البكتریــــا المحبــــة للبــــرودة 

الحـدود المسـموح بهـا ممـا یـدل علـى أن اللحـوم المجمـدة كانـت فكانت أعلى مـن 
. أما نتائج اللحوم المعلبة من الناحیة المایكروبیة فقد مرفوضة یةببنوعیة مایكرو 

وفحــص بكتریــا الكلوســتریدیا جــاءت ضــمن أعــداد البكتریــا الالهوائیــة  ان بینــت:
وتبــین ممــا  عــدم وجــود مخــاطر مایكروبیــة فیهــا.مســموح بهــا ممــا یــدل الحــدود ال



 متقــدم ضــرورة أن تخضــع جمیــع أنــواع اللحــوم المســتوردة ســواء أكانــت مجمــدة أ
فـي  لمـا لـه مـن أثـر مباشـربصـورة مسـتمرة كیمیـائي ومـایكروبي تقیـیم معلبة إلى 

  .عامةلصحة العلى ا  الحفاظ
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