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  أثر استخدام البادئات التجارية في صفات الجودة للسجق

  المتخمر المدخن نصف المجفف
  

  )2( صباح يازجيو )2(عبد الحكيم عزيزيةو  )1(شادي األحمد
  
  صالملخً

ثالثة أنـواع   دون بادئ باستخدام    من  هدف البحث إلى تصنيع السجق المتخمر المدخن نصف المجفف          
، Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosusول علـى  احتوى البادئ األ، من البادئات

 احتوى البـادئ الثالـث   في حين،  Lactococcus lactis, Lactobacillus sakeiوالبادئ الثاني على 
 28 و 14 و 0لت الخلطات ميكروبياً وكيميائيـاً بعـد        لّح. البكتريا الموجودة في البادئين األول والثاني      على
 بهدف دراسة صفات س5ْ  من التخزين المبرد بدرجة حرارة اً يوم28 و21 و14 و7و 0 بعد وحسياً اًيوم

أظهـرت نتـائج التحليـل      . الجودة للسجق باختالف البادئات واختيار المعاملة المثلى لتحديد أفضل منـتج          
عـادت   ثم انخفضت بعد التدخين و     ،الميكروبي سيادة بكتريا حمض اللبن في السجق المتخمر قبل التدخين         

 بادئات بكتريا حمض اللبن بعد أسبوع من التخزين ثـم تناقـصت             إليهاللظهور في الخلطات التي أضيفت      
ـ .  جميعها لم تظهر البكتريا الممرضة في الخلطات     في حين ، تدريجياً حتى نهاية التخزين    كما بيالتحليـل  ن 

طات التي أضـيفت إليهـا بادئـات    بين الشاهد والخل)  pHالـ ( الباهاء الكيميائي وجود فرق معنوي في    
 ترافق ذلك بارتفاع نسب     ،مع تقدم التخزين  جميعها  بكتريا حمض اللبن كما انخفضت الرطوبة في الخلطات         

 المصنع باستخدام البادئ    وأظهر التقييم الحسي للخلطات تفوق السجق المتخمر      . البروتين والدهن والرماد  
  . م والرائحة واللون والقوام والمظهر العامالذي أعطى أفضل الصفات من حيث الطعالثالث 
  

  صفات الجودة، بادئات ميكروبية، سجق متخمر: الكلمات المفتاحية
 

  
 .سورية، معة دمشقجا، 30621 . ب.ص  ، كلية الزراعة،قسم علوم األغذية أستاذ في  ) 2( طالب ماجستير )1(
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The effect of commercial starter cultures 
 on quality parameters of smoked 

 fermented semi-dry sausage 
 

Al-ahmad, Sh. )1( , A. Azizieh(2) and  S. Yaziji(2) 
 

Abstract 
This study was conducted at the laboratory of Agriculture College, 

Damascus University to produce smoked fermented semi-dry sausages using 
three kinds of commercial starter cultures, First culture contained a 
Staphylococcus carnosus and Staphylococcus xylosus, the second contained 
Lactococcus lactis, Lactobacillus sakei, while the third one contained 
Lactococcus lactis, Lactobacillus sakei, Staphylococcus carnosus and 
Staphylococcus xylosus. All treatments were analyzed for microbial and sensory 
evaluation after 0, 7, 14, 21, and 28 days and for chemical parameters after 0, 
14 and 28 days of cold storage at 5 C in order to choose the optimal treatment 
to determine the best product. Results of microbial analysis showed the 
sovereignty of lactic acid bacteria in fermented sausage before smoking and 
then decreased after smoking and reappeared in commercial starter culture 
containing lactic acid bacteria after that it was dropped gradually until the end 
of storage while the pathogenic bacteria did not appear in cultures. Chemical 
analysis showed significant effect in the pH number between control and 
treatments that had lactic acid bacteria starters. The sensory evaluation also 
showed superiority of the fermented sausage using the third starter and gave 
the best qualities in terms of taste, odor, color, texture and overall appearance. 
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  المقدمة
عرفت صناعة اللحوم المفرومة والناعمة ومنها السجق منذ القرن الخامس قبل الميالد            

 يعـد .  لدى المستهلك وتتعدد أنواعها بتعدد أذواق المستهلكين        فيها وهي منتجات مرغوب  
. السجق المتخمر أحد منتجات اللحوم الشائعة في بلدان حوض البحر األبـيض المتوسـط             

المستهلك بدرجة كبيرة بالنكهة النهائية التي تعتمـد علـى العديـد مـن             هل من يتأثر قبول 
) تقليدية أو صناعية(ظروف اإلنتاج  و،  وساللته نوع الحيوان و، العوامل كجودة اللحم الخام   
  .والمواد المضافة والتوابل

فـضالً  ، تتكون الميكروفلورا الطبيعية للسجق من الكائنات الحية الدقيقة المفيدة للتخمر        
 وقد تتضمن أيضاً بعض الكائنات الحية الدقيقـة     ،كائنات الحية الدقيقة المسببة للفساد     ال عن
 في  اً مهم اًدور) LAB( بكتيريا حمض اللبن     تؤدي). 2007 وزمالؤه،   Lebert(رضة  المس

  ،Lactobacillus sakei سـالالت   تعـد إذْعمليـة إنـضاج الـسجق المتخمـر الخـام      
L. curvatus ،L. plantarumو L. pentosus    كثيرة االستعمال كبادئـات فـي الـسجق 

 تقـوم بالـسيطرة علـى الميكروفلـورا         إذْ، )1995 و Jessen(المتخمر الخام األوروبي    
  ). 1993 وزمالؤه، Hugas(أثناء عملية التخمر في الموجودة طبيعياً في اللحم 

ـ       ث تقـوم  بقي السجق المتخمر ينتج تقليدياً في بعض مناطق العالم مـدة طويلـة، حي
إال أن المنتج النهائي يمكـن أن يأخـذ         ، دة طبيعياً في اللحم بعملية التخمر     والبكتريا الموج 
في ) 2004( وزمالؤه  Talonنيوقد ب). 2003 وزمالؤه، Aymerich (اً سيئاًرائحة وطعم
من هـذه العينـات ملوثـة        % 12.5 عينة من السجق المتخمر تقليدياً أن        40دراسة لـ   

 % log/g .2.5 2منها تحتوي مستوى أعلى من %  5أن و  L. monocytogenesببكتريا
من المنتج النهائي يحتوي مستوى أعلـى   % 2.5 و S. aureusمن العينات ملوثة ببكتريا

 في  Enterobacteria و Pseudomonasجدت البكتريا المسببة للفساد     ووlog/g . 2.7 من
ا أم.  لكال النوعين  log/g 4-3النهائي بمعدل   معظم العينات وتفاوتت مستوياتها في المنتج       

 وقد زاد تركيزها مع تقدم عملية التخمـر          كلّها  حمض اللبن فقد وجدت في العينات      بكتريا
  .  log/g 8-7حتى وصل إلى 

   1958لـسجق المتخمـر أول مـرة عـام          ضير ا استخدمت البادئات التجارية في تح    
)Rust ،2004(ى منتجــات أكثــر تجانــساً ســهم انتــشارها فــي الحــصول علــأ، و  
)Pond   ،وأماناً ومطابقةً للمواصفات والمعايير مقارنة بالتخمر التقليدي       ، )2001 وزمالؤه
)Jessen ،1995؛Incze،1998 .(  

الحد مـن التـزنخ     ى زيادة الحموضة وتعزيز لون المنتج و      تؤدي البادئات البكتيرية إل   
 و  Heinz( م المنـتج المتخمـر    األنزيمي للدهن وتطوير النكهة والطعـم وتحـسين قـوا         

Hautzinger  ،2007 .(    أثناء عملية تخمير الـسجق  في تتغذى البكتريا المستخدمة كبادئات
على الكربوهيدرات منتجةً حمض اللبن وكميات قليلة من مواد أخرى تمنع نمـو بكتريـا               

 ).Anon ،2010(الفساد والبكتريا الممرضة 



  أثر استخدام البادئات التجارية في صفات الجودة للسجق المتخمر المدخن نصف المجفف  ـاألحمد وعزيزية ويازجي

 256

جق المتخمر إلى بادئات منتجـة لحمـض        تصنف البادئات المستخدمة في صناعة الس     
، وبادئات تثبيت اللون وتشكيل Pediococcus وLactobacillus اللبن كتلك التابعة لبكتيريا

وبادئـات تغطيـة    ، Staphylococcus ومنهـا    Micrococcaceaeالنكهة كبكتيريا عائلة    
جـة   وبادئـات الحمايـة الحيويـة المنت     ،السطح وتضم بعض أنواع الخمـائر والفطـور       

يجب أن تكون هذه البادئات مـن أنـواع         ). Vej  ،2010؛  Anon  ،2010(للبكتريوسينات  
الموجودة طبيعياً في اللحم حتى تستطيع التكيف مع بيئته ومنافسة األحيـاء            نفسها  البكتريا  

   ).2006  وزمالؤه، Leroy(الدقيقة الموجودة فيه والقيام بالنشاط الحيوي بالشكل األمثل 
سالالت تعد Lactobacillus sakei ،L. curvatus   من أكثر البادئات اسـتعماالً فـي 

 هذا السجق بدرجـة     يخمر). Jessen  ،1995(تحضير السجق المتخمر الخـام األوروبي      
ْ م خالل ذلك تقوم هذه السالالت بالـسيطرة علـى البكتيريـا الطبيعيـة               23-18حرارة  

  ).1993 وزمالؤه، Hugas(الموجودة في اللحم 
بكتريا تعد Staphylococcus carnosusو S. xylosus   من أكثر البادئات أهمية فـي

تخمير السجق وخاصةً عند إجراء التخمير خالل مدة طويلة وعلى درجة حرارة منخفضة             
 اختزال النترات إلعطاء فضالً عنبسبب قدرتها على تأخير التزنخ عند تحلل البيروكسيد،     

يمكن أن ينـتج     كما   ،)Verplaetse  ،1994(حلل البروتيني   اللون وتحسين النكهة بفعل الت    
ـ  ،  أخرى مهمة ومركبات عطرية    اً استري اًهذان النوعان ملح   ز بنـشاط مرتفـع     كما تتمي

 وزمـالؤه،  Montel(إلنزيمي الكاتاالز ونترات ريدوكتاز مما يمنع تشكل نكهات رديئـة           
1998 .(نت عدة دراسات أن استعمال      وبيStaphylococcus الً من بكتريا حمض اللبن      بد
في السجق المتخمـر    ) لون و قوام و نكهة( في تطوير الخصائص الحسية      مهماً دوراً   يؤدي

)Mauriello ،؛2004 وزمالؤه Olesen،أن قـدرتها علـى   فضالً عن ).  2004 وزمالؤه
  ).2007 وزمالؤه، Martin(وسالمته إنتاج مضادات مكروبية قد تحسن مدة حفظ المنتج 

 يـدخن الـسجق   ).Anon ،2010(لسجق المتخمـر   دخين نكهة خاصة إلى     يضيف الت 
وتعمـل  ،  منحه نكهة مدخنة وتحسين مظهـره فضالً عن حفظه  مدةبهدف بسترته وإطالة    

 السطح الخارجي   بعض مكونات الدخان مثل الفورمألدهيد والكريوسات على تعديل مظهر        
للمنتج بمنحه لوناً مسمراً وإحداث تخثر في اللحم مما يؤثر أيضاً في قوام المنتج المـدخن                

)Marchello و  Garden-Robinson ،1998 .(  
  هداف األ

ة في تصنيع   ئات التجاري دف البحث إلى دراسة تأثير استخدام أنواع مختلفة من البباد         ه
تحديد أفضل معاملة للحصول على أجود منتج مـن الناحيـة           ، و السجق المتخمر المدخن  

 صالحية المنتج من خـالل تحديـد        مدةتحديد  ، و الميكروبية والكيميائية والحسية للخلطات   
 .الخواص الميكروبية والكيميائية والحسية للخلطات
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  واد البحث وطرائقهم
  :لسجق المتخمرتحضير خلطات ا -1

مـساعدة  حضرت خلطات السجق المتخمر من لحم العجل ودهن البقر وبإضافة مواد            
  ).1(حة بالجدول وهي موضوثالثة أنواع من البادئات، 

  .المواد المستخدمة في صناعة السجق المتخمر المدخن) 1(جدول ال
 )4(الخلطة  )3(الخلطة  )2(الخلطة  )1(الخلطة  
  غ1250   غ1250   غ1250   غ1250 لحم عجل
  غ375   غ375   غ375   غ375 دهن بقر

 ppm 100  ppm 100  ppm 100  ppm  100 حمض االسكوربيك
 ppm 100 ppm 100 ppm 100 ppm 100 نتريت الصوديوم

  غ22.5   غ22.5   غ22.5  غ22.5 ملح الطعام
   غ4   غ4   غ4   غ4 )فلفل أسود(توابل 

  غ1.5   غ1.5   غ1.5  غ1.5 نكهة تدخين
  غ15   غ15   غ15  غ15 )دكستروز(سكر 
 3بادئ  2بادئ  1بادئ  دون بادئمن  البادئ

  :البادئات المستخدمة في صناعة السجق المتخمر -2
أجري البحث باستخدام ثالثة أنواع من البادئات المستخدمة في صناعة السجق المتخمر 

احتوى البادئ األول على خلـيط مـن        ، مركية الدن Daniscoاستيرادها من شركة    جرى  
والبادئ الثاني علـى  ، Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosusبكتريا 

 احتوى البـادئ  في حين،  Lactococcus lactis, Lactobacillus sakeiخليط من بكتيريا
 ,Lactococcus lactis, Lactobacillus sakeiالثالــث علــى خلــيط مــن بكتيريــا

Staphylococcus carnosus, Staphylococcus xylosus . تمثل البادئات المستخدمة أهم
 يمكن من خالل هذه الدراسة أخذ       ومن ثم األنواع المستخدمة في تصنيع السجق المتخمر،       

 الخصائص الميكروبيـة والحـسية      فيصورة واضحة عن تأثير بادئات السجق المتخمر        
المـادة الخـام األكثـر      ودهنه  حية أخرى يمثل لحم البقر      من نا . للسجق المتخمر المدخن  

ا أم .في القطر العربي السوري   وتصنيعها  استخداماً في تحضير منتجات اللحوم المفرومة       
لمواد المضافة التي تضم النتريت والملح والفلفل األسود فقد تم الحصول عليها من السوق      ا

ت في أغلفة صناعية نصف نفوذة وتركـت         المنتجا عبئتوبعد تحضير الخلطات    ، المحلية
 أيام تلتها عملية التدخين بدرجة حـرارة   7ْ م مدة16-22في غرف التخمير بدرجة حرارة 

 ،ْ م 5  ثم نقلت الخلطات إلى غرف التخزين المبرد بدرجـة حـرارة           ،ساعة 1.5 مدة   60
  .ح طريقة العمليوض) 1(والمخطط 
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   المدخنمراحل صناعة السجق المتخمر) 1(المخطط 

   : التحاليل الميكروبية -3
أجريت االختبارات الميكروبية لخلطات السجق بعد التخمير وقبـل عمليـة التـدخين             

شخصت البكتيريا من خـالل     .  التخزين مدةولعينات السجق مرة كل سبعة أيام حتى نهاية         
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ـ            بن مجموعة كبيرة من االختبارات الميكروبية تضمنت هذه االختبارات بكتريا حمض الل
واختبار بكتيريا الكوليفورم ) ISO 15214, 1998(بالتحضين في ظروف هوائية والهوائية 

 ISO (Clostridium perfringensواختبار بكتريا ، )E. coli )ISO 4831, 2006 وبكتريا
وإختبـار  ). Jeppesen ،1995 (.Pseudomonas sppواختبار بكتيريـا  ، )2004 ,7937

 Listeria واختبـار بكتيريـا  ، )Staphylococcus aureus) ISO 6888-1, 2003بكتريا 
monocytogenes  )ISO 11290-1, 2004( ، واختبار بكتيرياSalmonella) ISO 6579, 

حـسب  بتلفـة  باستخدام بيئات مخ) ISO 6611-2004(واختبار الخمائر والفطور ) 2002
 اإلنجليزيـة  LAB األمريكيـة و Oxoidمخططات التحليل المختلفة من إنتـاج شـركات       

  .الهنديةFluka و Himedia وBiolife وTitan  االسبانية وScharlauو
  :التحاليل الكيميائية -4

ـ          دهن شملت هذه التحاليل تقدير نسبة كـل مـن الرطوبـة والرمـاد والبـروتين وال
ـ     )AOAC) 2000 لــ     وذلك وفقـاً   ، للسجق المتخمر  pHوالكربوهيدرات وقياس رقم ال

  .اً يوم14بواقع مرة كل 
  :  التقييم الحسي -5
لفحـص  واالقـوام   والرائحـة    و الطعـم  و اللون(لتي تتضمن   ا الصفات الحسية    تميقُ

حيث أعطيت كل   Hedonic Scale وذلك باستخدام طريقة؛بواسطة لجنة تذوق) الظاهري
) مقبـول  = 1، وسـط =  2، جيـد = 3 ، جيد جـداً  = 4، ممتاز = 5( درجات 5صفة 

)Lawless و Heymann, 1999( .  جرت هذه االختبارات لعينات السجق مرة كل سـبعة
  .صفات الحسية والميكروبية للعيناتلل التخزين المبرد التي حددها مدةأيام حتى نهاية 

  :  التحليل اإلحصائي -6
لت الخلطات المدروسة إحصائياً اعتماداً على تصميم القطاعات العشوائية الكاملـة           لّح

 مكررات لكل اختبـار،  ة تخزين بثالثمددختبارها خالل أربع بواقع أربع معامالت جرى ا 
قـل فـرق   أ لحساب قيمـة  SPSS 16تحليل التباين لكل اختبار باستخدام برنامج ُأجري و

  ).Lyndall ، 2001 و Sheridan(  لتحديد أفضل المعامالت (L.S.D)معنوي
  
  مناقشةالنتائج وال

  :ر قبل التدخيننتائج التحليل الميكروبي لخلطات السجق المتخم
 للسجق المتخمر قبل التدخين أن بكتيريا       ) 2الجدول (أظهرت نتائج التحليل الميكروبي   

 التـي   4 و 3شكلت الميكروفلورا الرئيسة في عينات السجق وأن الخلطتـين           حمض اللبن 
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  أضيفت إليها بكتريا حمض اللبن كبادئ أعطت أعلى تعداد ميكروبي لها، وهـذا يوافـق              
)Drosinos ؛ وذلك بسبب التكيف الجيد لبكتيريا حمض اللبن مع بيئـة           )2005ؤه،   وزمال

غ على التوالي   / خلية 109×4.8 و 109×2.3وقد وصل تعدادها إلى     ، اللحم وظروف التخمر  
هوائية، الغ على التوالي في الظروف ال     / خلية 107×3.6 و 107×5.9في الظروف الهوائية و   

غ فـي   / خليـة  105×3.6ف الهوائيـة و   غ في الظرو  / خلية 106×3.7في حين كان يعادل     
غ فـي   / خليـة  106×3.6 التي لم يضف إليها أي بادئ و       1هوائية في الخطة    الالظروف ال 

 التي أضـيف    2هوائية في الخلطة    الغ في الظروف ال   / خلية 105×3.8الظروف الهوائية و  
  .بادئ األولالإليها 

  .بل التدخينلسجق المتخمر قنتائج التحليل الميكروبي لخلطات ا) 2(جدول ال
  

 4الخلطة  3الخلطة  2الخلطة  )الشاهد (1الخلطة  
 107×3.6 107×5.9 105×3.8 105×3.6 ظروف الهوائية بكتريا حمض اللبن 109×4.8 109×2.3 106×3.6 106×3.7 ظروف هوائية

Staphylococcus spp. 3×101 7.9×104 1×102 6.1×103 
 101×1 101×1 101×2 103×1.2 الخمائر والفطور
 103×4.4 103×6.2 103×2.1 103×1.4 بكتريا ال هوائية

 102×9.4 102×7.3 102×9.1 103×3.4 كوليفورم

 102×1 و101×3 غير الممرضة من .Staphylococcus sspكما ازدادت أعداد بكتريا 
 2غ في الخلطتين /خلية 103×6.1 و 104×7.9 على التوالي إلى     3 و 1غ في الخلطتين    /خلية
 مـن البكتريـا التابعـة لجـنس     اًلتوالي التي أضيفت إليها بادئات تحتوي أنواع   اعلى   4و

Staphylococcus،وهذا يوافق  Candoganمجموعة بكتريا بالنسبة إلى ). 2008 (وزمالؤه
وانخفـضت فـي    غ في خلطة الـشاهد      / خلية 103×3.4الكوليفورم فقد وصل تعدادها إلى      

كمـا  ، غ علـى التـوالي    / خلية 102×9.4و 102×7.3 و 102×9.1 إلى   4 و 3 و 2الخلطات  
 ارتفعـت إلـى   في حين 4 و3 و2ظهرت الخمائر والفطور بأعداد منخفضة في الخلطات     

أخيراً، لم  .  وهذا يعود إلى منافسة بكتريا البادئات لها       ،غ في خلطة الشاهد   / خلية 103×1.2
 Staphylocoocus والبكتريـا الممرضـة  E. coli و.Pseudomonas sppتظهر بكتريا 

aureusو Salmonella وClosredium perfringensو Lesteria monocytogenes 
 و Kalalou؛ ) Amarouch)2009 و Malti  وتوافقت هذه النتائج مـع  ،ضمن الخلطات

Ahami) 2004.(   
  :نتائج التحليل الميكروبي لخلطات السجق المتخمر المدخن

مدخن عدم ظهور أشـكال األحيـاء       نت نتائج التحليل الميكروبي للسجق المتخمر ال      بي
 E. coli و.Pseudomonas spp وخاصـة   كلّهـا الدقيقة الممرضـة والمـسببة للفـساد   

 Lesteria وClosredium perfringensو Salmonella وStaphylocoocus aureusو
monocytogenes   بينما استطاعت بكتريا حمض اللبن تحمل عملية       .  خالل التخزين المبرد



  268-253: الصفحات ـ 1 العدد ـ) 30 (المجلد) 2014 (ـ الزراعية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 
 

261

) 3(و) 2(ن المخططان   ويبي، حافظة على نموها خالل مراحل التخزين المبرد      التدخين والم 
رات نمو بكتريا حمض اللبن في السجق المتخمر المدخن خالل مراحل التخزين المبرد             تغي

  . log cfu.g-1في الظروف الهوائية والالهوائية 

  
  تغيرات نمو بكتريا حمض اللبن في السجق المتخمر) 2(المخطط 
 log cfu.g-1المبرد في الظروف الهوائية   خالل التخزينالمدخن

  
  تخمرتغيرات نمو بكتريا حمض اللبن في السجق الم) 3(المخطط 

 log cfu.g-1في الظروف الالهوائية  المدخن خالل التخزين المبرد

     ت إلى انخفـاض أعـداد بكتريـا    يالحظ من المخططين السابقين أن عملية التدخين أد
  في خلطات السجق المتخمر المـدخن 102اشرة بعد التدخين إلى ما يقارب       حمض اللبن مب  

 ثـم   ، في اليـوم الـسابع للتخـزين       2 و 1 ثم ارتفعت بشكل بسيط في الخلطتين        جميعها،
ألن هذه الخلطـات     وذلك   ، من التخزين  اً يوم 21 واختفت كلياً بعد     ،14انخفضت في اليوم    
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ا حمض اللبن اضافة النخفاض النشاط المائي في        ليها بادئات تحتوي على بكتري     إ فْضلم تُ 
أعلـى   إلـى     ووصـلت  اً كبير  ارتفاعاً   بينما ارتفعت ، الخلطات مع تقدم مراحل التخزين    

غ علـى التـوالي فـي     / خلية 105×2.8 و 105×2.6 بلغ   إذْ 4 و 3مستوى لها في الخلطتين     
الالهوائية في  غ على التوالي في الظروف      / خلية 105×6.2 و 105×5.8الظروف الهوائية و  

 وانخفضت بعد ذلك تدريجياً مع تقدم مراحـل التخـزين         ،اليوم السابع من التخزين المبرد    
غ على التوالي في الظروف الهوائية / خلية104×6.6 و103×9.1 إلى 28ووصلت في اليوم 

 ويعود سبب بقائهـا     ؛غ على التوالي في الظروف الالهوائية     / خلية 104×5.1 و 103×4.6و
  . 4 و3م بادئات من بكتريا حمض اللبن متحملة للجفاف في الخلطتين لى استخداإ

ن نتائج التحليل الميكروبي للسجق المتخمر المدخن التأثير التنافسي الكبير لبكتيريـا           تبي
 بقية األحياء الدقيقـة التـي يمكـن أن توجـد خـالل عمليـة التخمـر        فيحمض اللبن   

)Spyropoulou   ،ئات المستخدمة على نشاطها بعد التدخين       الباد حافظت). 2001 وزمالؤه
عـدادها بفعـل    فـي أ  وخالل مراحل التخزين المبرد ويمكن تفسير االنخفاض التدريجي         
  .انخفاض الرطوبة وارتفاع حموضة المنتج مع تقدم مراحل التخزين

  
 :نتائج التحليل الكيميائي للسجق المتخمر المدخن

ل الكيميـائي لخلطـات الـسجق المتخمـر         نتائج التحلي ) 5(و) 4(و) 3(ن الجداول   تبي
  . يوم من التخزين المبرد على التوالي28 و14 و0بعد  .المدخن

في خلطات السجق المتخمر المدخن pH انخفاض رقم الـ ) 3(أظهرت نتائج الجدول 
وبـين  ، جميعها بفعل النمو الميكروبي وإنتاج األحماض العضوية خالل عملية التخميـر          

وجود اختالفات معنوية بين الخلطات، وقد كان هذا االنخفاض أقل في           التحليل اإلحصائي   
 التي احتوت بادئاً غير منتج للحموضة       2 التي لم يضف إليها أي بادئ والخلطة         1الخلطة  

 4 و3 فـي الخلطتـين   4.97 و4.95 على التوالي مقابل 5.34و 5.42 إلى pHفوصل الـ   
 بادئات بكتريـا حمـض اللـبن المنتجـة          على التوالي، وذلك ألن هذه الخلطات تحتوي      

اختلفـت نـسبة    ). 2005( وزمالؤه   Comiو) Rust )2004للحموضة، وهذا يتوافق مع     
فـي  %  37.95 و %36.87 و %38.13 و%  37.11الرطوبة بـين الخلطـات فكانـت   

ظهرت اختالفات معنوية في نسبة البـروتين بـين         .  على التوالي  4و 3 و 2 و 1الخلطات  
هذه االختالفات عائد الختالف رطوبة الخلطات والجزء اآلخر عائـد          الخلطات جزء من    

لقيام البادئات بتحليل بعض البروتينات وإنتاج ببتيدات وأحماض أمينية تسهم فـي تكـوين    
 التي تحتوي بادئاً منتجـاً للنكهـة،        2نكهة السجق، ويظهر ذلك بشكل واضح في الخلطة         

   في الخلطـات   % 29.29 و % 30.36 و % 29.24 مقابل   % 29.02فكانت نسبة البروتين    
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 إلى النـشاط  1وقد يعود االنخفاض في نسبة البروتين في الخلطة       ، على التوالي  4و 3 و 1
  .الزائد للخمائر والفطور، كما هو مبين في التحليل الميكروبي للخلطات

  
  .بردالتركيب الكيميائي لخلطات السجق المتخمر المدخن في بداية التخزين الم) 3(جدول ال

 pHالـ  الكربوهيدرات الرماد  الدهن البروتين الرطوبة 
 0.20b 29.24 ± 0.15c 28.10 ± 0.05a 4.42 ± 0.006b 1.13 ± 0.015d 5.42 ± 0.03b ± 37.11 1خلطة 
 0.08c 29.02 ± 0.05a 28.18 ± 0.05a 4.31 ± 0.011a 0.36 ± 0.006c 5.34 ± 0.06a ± 38.13 2خلطة 
 0.06a 30.26 ± 0.05d 28.35 ± 0.06c 4.32 ± 0.011a 0.10 ± 0.006b 4.95 ± 0.03c ± 36.87 3خلطة 
 0.07b 29.29 ± 0.06b 28.42 ± 0.02b 4.29 ± 0.005c 0.05 ± 0.006a 4.97 ± 0.02c ± 37.95 4خلطة 

  .المعامالت بين) p > 0.05 ( معنوية فروق وجود إلى الواحد العمود في األحرف اختالف يشير
  
  . من التخزيناًيوم14 نتائج التحليل الكيميائي لخلطات السجق المتخمر المدخن بعد ) 4 (جدولال

 pHالـ  الكربوهيدرات الرماد الدهن البروتين الرطوبة 
 0.09a 34.06 ± 0.02a 33.03 ± 0.04a 4.80 ± 0.015a 0.82 ± 0.005c 5.27 ± 0.03b ± 27.29 1خلطة 
 0.05a 34.26 ± 0.02a 33.26 ± 0.03a 4.72 ± 0.015ab 0.22 ± 0.005b 5.24 ± 0.04b ± 27.54 2خلطة 
 0.04a 34.32 ± 0.02a 33.32 ± 0.01a 4.73 ± 0.021b 0.06 ± 0.005b 4.84 ± 0.03a ± 27.60 3خلطة 
 0.05a 34.25 ± 0.03a 33.34 ± 0.01a 4.79 ± 0.015a 0.04 ± 0.000a 4.81 ± 0.04a ± 27.58 4خلطة 

  .)الخلطات (المعامالت بين) p > 0.05( معنوية فروق وجود إلى الواحد العمود في ألحرفا اختالف يشير
   

   من التخزيناًيوم28 نتائج التحليل الكيميائي لخلطات السجق المتخمر المدخن بعد ) 5(جدول ال
 pHالـ  الكربوهيدرات الرماد الدهن البروتين الرطوبة 

 0.30a 36.03 ± 0.17a 34.47 ± 0.12a 4.89 ± 0.031a 0.74 ± 0.011a 5.11 ± 0.01b ± 23.87 1خلطة 
 0.40a 36.11 ± 0.29a 34.43 ± 0.11a 4.77 ± 0.011a 0.19 ± 0.005b 5.12 ± 0.01c ± 24.50 2خلطة 
 0.27a 36.13 ± 0.18a 34.51 ± 0.07a 2.81 ± 0.030a 0.03 ± 0.011b 4.78 ± 0.02a ± 24.52 3خلطة 
 0.29a 36.16 ± 0.16a 34.52 ± 0.14a 4.80 ± 0.011a 0.03 ± 0.011b 4.78 ± 0.03a ± 24.49 4خلطة 

  . ) الخلطات (المعامالت بين )p > 0.05 (معنوية فروق وجود إلى الواحد العمود في األحرف اختالف يشير
  

بينما ظهرت عند تحليل نسبة     . لم تظهر اختالفات معنوية في نسبة الدهن بين الخلطات        
إلـى   4 و3 و2انخفضت في الخلطـات   و %4.42  وصلت نسبته في الشاهد إلى     إذْالرماد  

 وهـذا   ، على التوالي الستهالك جزء منها من قبل البادئـات         %4.29 و %4.32 و 4.31%
عموماً كانت نسبة الرماد مرتفعة مقارنـة بـاللحم         ، )Monfort  ، 1997 و Hugas(يوافق  

د إلى خلطة السجق إضافة إلى انخفـاض        الخام وهذا يعود إلى إضافة الملح والفلفل األسو       
أما ). 2005 وزمالؤه، Visessanguan( وهذا ما أكده ،رطوبة المنتج بفعل عملية التجفيف   

فيما يخص نسبة الكربوهيدرات فقد ظهرت اختالفات واضحة بين الخلطات فكانت نسبتها            
 4 و 3و 2 التي لم يضف إليها أي بادئ وانخفضت في الخلطـات            1 في الخلطة     1.13%
 على التوالي نتيجة الستهالكها خالل النمو الميكروبي        % 0.05 و % 0.10 و % 0.36إلى  

  ).2006 وزمالؤه، Leroy( وذلك يتوافق مع ما أوجده ؛للبادئات
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 من التخـزين    اً يوم 28 و 14بعد   5 و 4الجدوالن   (أظهرت نتائج التحليل الكيميائي   كما  
في خلطـات الـسجق المتخمـر        pH الـ   المبرد للسجق المتخمر استمرار انخفاض رقم     

 علـى   4.81 و 4.84 وصـل إلـى      وقد 4 و 3وبشكل خاص في الخلطتين     جميعها  المدخن  
 ، من التخـزين   اً يوم 14 على التوالي بعد     2 و 1 في الخلطتين    5.24و 5.27التوالي مقابل   

 4 و3 فـي الخلطتـين   4.81 و4.84 من التخزين حتى اً يوم28واستمرت باالنخفاض بعد   
 وذلك بفعل عودة النشاط ؛ على التوالي2 و1 في الخلطتين 5.24و5.11 التوالي مقابل على 

كما انخفضت نسبة الرطوبة    . 4 و 3الميكروبي لبكتريا البادئ وبشكل خاص في الخلطتين        
ـ  14 تقريبـاً بعـد      % 10بنسبة وصلت حتى    جميعها  في الخلطات     مـن التخـزين     اً يوم

 علـى  4 و3و2  و1في الخلطات %  7.58و %27.60 و %27.54 و%  27.29فأصبحت
 %  23.87 من التخـزين فأصـبحت  اً يوم28 تقريباً بعد % 3التوالي ثم انخفضت بنسبة 

وذلك نتيجة عدم تغليف الخلطات واالكتفاء بعمليـة         ؛% 24.49 و  %24.52 و %24.50و
 لما  حفظها ضمن أغلفتها نصف النفوذة التي استخدمت في عمليتي التخمير والتدخين وفقاً           

نه  بي)Benito   ،لكل  % 5بالمقابل ارتفعت نسبة البروتين والدهن بمقدار       ). 2004 وزمالؤه 
 يوم من التخزين بفعـل انخفـاض   28 بعد % 2 من التخزين ثم بنسبة   اً يوم 14منهما بعد   

 الرطوبة ولم تظهر اختالفات معنوية فكانت نسبة البروتين فـي نهايـة فتـرة التخـزين               
 % 34.47 وصلت نسبة الدهن إلـى في حين% 36.16 و%36.13و %36.11 و36.03%

ارتفعت نسبة الرماد بشكل بسيط في الخلطات بفعـل         . %34.52 و  %34.51 و %34.43و
إلـى   4 و 3 و 2 و 1 التخزين في الخلطات     مدة وصلت نسبته في نهاية      إذْجفاف الخلطات   

الكربوهيـدرات  ا فيما يخص نسبة     أم.  على التوالي  %4.80 و %4.81 و %4.77 و 4.89%
 %0.03 و% 0.03 و% 0.19 و%0.74إلى  4 و3 و2 و1فقد وصلت نسبتها في الخلطات 

  .في نهاية التخزين المبرد
 :نتائج التقييم الحسي للسجق المتخمر المدخن

أن إضافة البادئات أدت إلى تحسين الصفات الحسية للـسجق          ) 6(يالحظ من الجدول    
التي أعطت أدنى الصفات    / الشاهد/بالخلطة األولى   المتخمر في الخلطات جميعها مقارنة      

من حيث اللون والطعم والرائحة، وقد يعود ذلك إلى اشتراك الخمائر في عمليـة تخميـر         
السجق، مما أدى إلى إنتاج مركبات ذات طعم ورائحة غير محببة، فـي حـين أعطـت                 

 إلى تعزيـز عمـل       لوناً جيداً للسجق الحتوائها بادئات محسنة للون أدت        4 و 2الخلطتان  
كما أدت إلى إعطاء المنتج رائحة مميزة وظهرت بشكل أوضـح فـي      ، النتريت المضاف 

.  التي تحتوي مزيجاً من أربعة أنواع من البكتريا المستخدمة في تخمير السجق            4الخلطة  
حافظـت  . ولم تظهر اختالفات معنوية بين الخلطات فيما يتعلق بالقوام والفحص الظاهري      

 في مراحل التخزين المبرد جميعهـا       )p > 0.05 (ى أفضل الصفات الحسية    عل 4الخلطة  
  .من حيث اللون والرائحة والطعم والقوام والقبول العام مقارنة بالخلطات األخرى
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 :نتائج التقييم الحسي لخلطات السجق المتخمر المدخن) 6(جدول ال
 لفحص الظاهريا القوام الرائحة الطعم اللون الخلطة   يوم من التخزين0بعد 

 ab 3.45 ± 0.14 a 3.80 ± 0.19 a 4.30 ± 0.13 a 4.35 ± 0.11 a 0.19 ± 4.15 1خلطة 
 ab 4.25 ± 0.12 b 4.60 ± 0.11 b 4.30 ± 0.18 a 4.60 ± 0.11 a 0.11 ± 4.50 2خلطة 
 ab 4.60 ± 0.11 c 4.15 ± 0.18 a 4.15 ± 0.13 a 4.50 ± 0.12 a 0.11 ± 4.40 3خلطة 
 bc 4.75 ± 0.09 c 4.75 ± 0.12 b 4.25 ± 0.12 a 4.60 ± 0.11 a 0.10 ± 4.65 4خلطة 

 الفحص الظاهري القوام الرائحة الطعم اللون الخلطة   يوم من التخزين7 بعد
 a 3.53 ± 0.62 a 4.00 ± 0.87 a 4.35 ± 0.61 b 4.17 ± 0.64 a 1.05 ± 3.71 1خلطة 
 b 4.17 ± 0.53 b 4.41 ± 0.62 ab 4.35 ± 0.19 b 4.47 ± 0.62 a 0.62 ± 4.47 2خلطة 
 a 4.41 ± 0.51 bc 4.06 ± 0.66 a 3.88 ± 0.78 a 4.47 ± 0.62 a 0.60 ± 3.88 3خلطة 
 b 4.64 ± 0.67 c 4.71 ± 0.59 b 4.29 ± 0.59 b 4.58 ± 0.63 a 0.49 ± 4.35 4خلطة 

 الفحص الظاهري لقواما الرائحة الطعم اللون الخلطة   يوم من التخزين14 بعد
 a 3.40 ± 0.74 a 3.93 ± 0.89 a 4.40 ± 0.51 a 4.00 ± 0.65 a 074 ± 3.40 1خلطة 
 b 4.20 ± 0.56 b 4.27 ± 0.59 ab 4.27 ± 0.59 a 4.40 ± 0.74 ab 0.46 ± 4.27 2خلطة 
 a 4.33 ± 0.49 b 3.87 ± 0.52 a 3.80 ± 0.68 b 4.33 ± 0.73 ab 0.46 ± 3.74 3خلطة 
 b 4.60 ± 0.51 b 4.53 ± 0.64 b 4.27 ± 0.59 a 4.53 ± 0.74 b 0.52 ± 4.53 4خلطة 

   .متوسطاتال بين ) p >0.05 (معنوية فروق وجود إلى الواحد العمود في األحرف يشير اختالف

وبالمقابل تراجعت بعض الصفات الحسية في باقي الخلطات من حيـث الطعـم فـي               
في حين حافظت الخلطات التي تحتوي      . 4 مقارنة بالخلطة    3  والقوام في الخلطة   2الخلطة  

على البادئات على صفاتها الحسية بعد اليوم الرابع عشر وانخفضت صـفة الطعـم فـي                
الخلطات جميعها نتيجة النخفاض رطوبة المنتج وتحوله من منتج نصف مجفف إلى سجق             

  . متخمر جاف، وهو منتج يحضر عادةً بشكل مطبوخ
 إلى سيطرة بكتريا حمض اللـبن علـى الميكروفلـورا            أدت عملية التخمير   واستنتج بأن 

تحسين الصفات الحـسية     ساعدت في    إضافة البادئات   ، وأن   الموجودة في السجق المتخمر   
 أفضل الصفات الحسية بـين خلطـات الـسجق          4 وأعطت الخلطة    ،في السجق المتخمر  
  . تخزين من الاً يوم14 وحافظت عليها خالل ،المتخمر األخرى

جراء عملية تغليف للسجق المتخمر بعد التدخين عند الرغبـة بحفـظ            ضرورة إ ويوصى ب 
رات التركيب الكيميـائي     وذلك للتخفيف من تغي    ؛المنتج بشكل سجق متخمر نصف مجفف     

اعتماد البادئ الثالث المكون من     ، و افظة على رطوبته وخصائصه الحسية    في المنتج والمح  
 ,Lactococcus lactis, Lactobacillus sakei Staphylococcus carnosusبكتيريـا 

Staphylococcus xylosus  في تصنيع السجق المتخمر المدخن إلعطائه أفضل الخصائص
 . الحسية
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