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  2008، )1(العدد 6: المجلد, للعلوم الزراعیة األنبارمجلة 
  

  مختلفةبأعمارCoturnix coturnixوتقییم لحوم ساللتین من طائر السلوى إنتاج

  )فیزیائیة والفحوصات الحسیة للحمالخصائص ال(

  

  وسام فالح فاضلو**علي طهصادق،*محمد فوزي عبد الغني

  نباراأل جامعة / كلیة الزراعة*
  وزارة الزراعة**

  

  الخالصة 

للفترة ) الساللة االوربیة و االسیویة(اجریت هذه الدراسة لتقییم لحوم ساللتین مختلفتین من طائر السلوى 

یــوم تــم تربیتهــا فــي حقــل 14طــائر مــن كــل ســاللة بعمــر 90اذ اســتخدم , 12004ت29نیســان لغایــة 21مــن 

طـائر مـن كـل 30یـوم علـى التـوالي تـم جـزر ) 90, 70, 42(وعند عمر , جامعة االنبار /دواجن كلیة الزراعة

فقــدان الــوزن , قابلیــة حمــل المــاء (منة ضــســاللة بهــدف معرفــة الخصــائص الفیزیائیــة لقطعتــي الفخــذ والصــدر والمت

كهـة و الن, العصـاریة, الطـراوة(منةضـاضـافة لتقـدیر الفحوصـات الحسـیة المت) النسبي اثناء الطـبخ والصـبغة الكلیـة

معنویــة فـــي قابلیــة حمــل المــاء وفقـــدان الــوزن النســبي وتركیـــز اشــارت النتــائج عـــدم وجــود فروقــات) . االستســاغة

كمــا لــم تظهــر الفروقــات المعنویــة فــي قابلیــة حمــل , الصــبغة الكلیــةفي قطعــة الفخــذ المــاخوذة مــن طیــور الســاللتین

فـي الصـدریور الساللتین لكن تفوقـت معنویـأ قطعـةالماء وفقدان الوزن عند الطبخ لقطعة الصدر المأخوذة من ط

اثـر كـل مـن العمـر والتـداخل بـین السـاللة والعمـر معنویـا علـى كـل مـن قابلیـة حمـل . محتواهـا مـن الصـبغة الكلیـة 

الماء ومقـدار الفقـد النسـبي بـالوزن وتركیـز الصـبغة الكلیـة فـي كـل مـن قطعتـي الفخـذ والصـدر فـي حـین لـم یالحـظ 

قطعتـي الفخـذ والصـدرلكـل مـن ) نكهـة واستسـاغة,عصـاریة,طـراوة( الفحوصات الحسیة في نویة معوجود فروقات 

كمــا لــم یالحــظ وجــود تــاثیر للعمــر علــى طــراوة ونكهــة وعصــاریة القطعیــات ماعــدا ان استســاغة , لكــال الســاللتینو 

  .یوم 42ت افضل معنویا عند عمر قطعتي الفخذ والصدر كان

  

Production and evaluation of quail meat Coturnix coturnix at 
different ages (Physical merits and sensory evaluation of meat)

M. F. Abdul Ghani* , S. A.Taha** and W. F. Al-Khamisi
* College of Agric. / Univ. of Al-Anbar

** Ministry of Agric.

Abstract
This study was conducted to evaluate meat of quail strains (European &

Asian) during the period from 21April to 21 Oct. 2004. 90 birds for each strains aged 
14 days were reared at the poultry farm of Agric. College, Univ. of Al-Anbar.. At the 
age 42,70 and 90 days we are taken 30 birds from each strain to slaughter for 
determine physical traits water Holding capacity (W.H.C), cooking loss (C.L), total 
pigment (T.P) and test panel (tenderness, juiciness, flavor and palatability).
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The data revealed, no significant differences were found between strains in 
W.H.C, C.L and T.P of thigh piece, also no significant differences found between 
strains in W.H.C, C.L. of breast  piece, while Asian strain had more pigment than  
European strain, also the age and the interaction between age and strain had more 
effect on physical traits.

There was no significant differences between strains in tenderness,  juiciness, 
flavor for each thigh and breast pieces, while palatability of the thigh and breast were 
acceptable at age 42 days.

  

  المقدمة

یمتــــاز طــــائر الســــلوى بصــــغر حجمــــه وقصــــر مــــدى جیلــــه وقلــــة اســــتهالكه للعلــــف ومحدودیــــة المســــاحة 

وفـق اومنـذ عقـد السـتینات اهـتم البـاحثین بهـذا الطـائر وعملـو ) 1(المخصصة له لـذا دخـل كحیـوان تجـارب متعـدده 

ففـي , تجاریة عدیدة تتمیز بأنتاجها العالي مـن اللحـم والبـیض ت التقنیات الحدیثة لنظم التربیة على استنباط سالال

لهذا اصبح هذا الطائر منافس للـدجاج والرومـي فـي حجـم انتـاج ) 2(ملیون طائر سنویأ 200الیابان یربى حوالي 

بـأن انتـاج لحـم السـلوى قـد امتلـك ) Wilson)3اذ بـین , سـبة فـي غـذاء االنسـان االلحم مما جعلـه یـدخل كوجبـة من

اهتمــام واســعأ فــي الوالیــات المتحــدة االمریكیــة بعــد خضــوعه لفحوصــات عدیــدة اذ وجــد انــه جــدیر بــأن یــدخل فــي 

, تصافي مع نسبة تصافي فروج اللحم على اعتبـار وحـدة واحـدة الي نسبة فتغذیة االنسان سیما وانه لوحظ تقارب 

  %. 74لة كانت بحدود تصافي مع االحشاء المأكو الان نسبة ) 4(فقد وجد العبیدي والفیاض 

عنـــد دراســـة الخصـــائص الفیزیائیـــة لـــوحظ انخفـــاض فـــي طـــراوة اللحـــم مـــع تقـــدم العمـــر نتیجـــة للتغیـــرات 

وزمألؤهــاAl-Rubeiولــم یجـد , یـوم90عمـر بعــد وان لحــم طـائر السـلوى یصــبح خشـن ) 5(الطبیعیـة للكـوالجین 

میـل یان لـون اللحـوم ) 7(سلوى لكـن وجـد الـدوري أي تأثیر للساللة على تركیز الصبغة الكلیة في قطعیات ال) 6(

تباین معنوي في لون لحم الصدر ) King)8و  Boulanneالى زیادة االغمقاق مع تقدم عمر الطائر كما وجد 

في الوزن عنـد الخـزن او الطـبخ والتـذوق والقیمـة الغذائیـة للحـم مشـكلة خطیـرة تجابـه صـناعة اللحـومیعد الفقدان . 

ة كبیـرة مـن العصـارة یفقـد المنتـوج مـن وزنـه وقیمتـه الغذائیـة وتفقـد صـفة التـذوق اضـافة الـى فقـدان فعنـد فقـدان كمیـ

ان زیــادة الفقــدان بــالوزن اثنــاء الطــبخ ) 10(Normanولهــذا وجــد ) 9(بعــض البروتینــات والفیتامینــات فــي اللحــم 

تبـــاین ) 6(وزمألوهـــاAl-Rubeiیـــؤدي الـــى انخفـــاض درجـــة استســـاغة اللحـــم وكـــذلك عصـــاریته وطراوتـــه ووجـــد 

اما قابلیة حمل الماء في الذبائح التي هي من الصفات المحسوسـة . السالالت في نسبة الفقد بالمنتوج اثناء الطبخ

وجـــد البـــاحثین عنــد انخفـــاض قـــدرة اللحـــم .عكـــس قیاســـها طــراوة وعصـــاریة واستســـاغة مقبولـــة مــن المحكمـــینیالتــي 

ن الــوزن اثنــاء الخــزن او الطــبخ ویختلــف مقــدار االحتفــاظ بالمــاء فیمــا بــین االحتفــاظ بالمــاء ســتؤدي الــى زیــادة فقــدا

Gleanقطعیات الذبیحة الواحدة واالعمار المختلفة لكن لم یجد هناك اختالفات واضـحة بـین السـالالت اذ الحـظ 

وى العـالي ان قابلیة احتواء قطعة الصدر من الماء هو اعلى من قطعة الفخذ وربما یعود السـبب الـى المحتـ) 11(

  ) . 12(من البروتین الذي له قدرة لالرتباط بالماء 

المقــدم جــاءت هــذه الدراســة لتقــدیر الخصــائص الفیزیائیــة وكــذلك التقیــیم الحســي مــن خــالل هــذا العــرض

  .للحم طائر السلوى بأعمار مختلفة 
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  المواد وطرق العمل

Coturnix coturnixلة االوربیـــة الاســـتخدم فـــي هـــذه التجربـــة ســـاللتین مـــن طـــائر الســـلوى همـــا الســـ

طـائر مـن 180اذ اخـذ , )الساللة الثانیـة ( Coturnix japonicaوالساللة االسیویة الیابانیة ) الساللة االولى(

, كال الساللتین من حقل اهلـي مـن منطقـة جسـر دیـالى والتـي كانتـا مربـاة تحـت نفـس الظـروف االداریـة والصـحیة 

طــائر لكــل قفــص حیــث تــم تربیتهــا فــي حقــل 15وزعــت عشــوائیأ فــي اقفــاص بواقــع طیــر مــن كــل ســاللة 90فأخــذ 

وعلــى علیقتــین یــوم وتــم تغــذیتها تغذیــة حــرة90یــوم ولغایــة 14جامعــة االنبــار ابتــداء مــن عمــر كلیــة الزراعــة 

یــوم 14كغـم علــف مـن عمــر /كیلـو ســعرة2940ممثلــة وطاقةبــروتین% 22احـداهما علیقــة البـادئ احتــوت علـى 

بـروتین وطاقـة ممثلـة % 20یوم ومن ثم استبدلت بعلیقة النمو التي احتوت على 42لغایة عمر النضج الجنسي و 

لقـاح يوخضعت الطیور جمیعـأ الـى برنـامج) 1جدول (یوم 90یوم ولغایة 42كغم من عمر /كیلو سعرة3000

  .وأضاءة 

  :القیاسات

مـــدة یـــوم واحـــد وذلـــك لتقلیـــل تعـــرض الطیـــور فـــي الصـــباح البـــاكر الـــى المختبـــر وتركـــت لنقلـــت الطیـــور 

42ساعات بعدها وزنت الطیور ثم جـزرت الطیـور یـدویا فـي عمـر 3لالجهاد اثناء الجزر وصومت الطیور لمدة 

واخـــذت قطعیـــات الفخـــذ والصـــدر كـــل علـــى حـــدة ) 9(وجـــرجیس ) 13(یـــوم وفـــق مـــا اشـــار الیهـــا الفیـــاض ونـــاجي 

مئوي لحـین اجـراء القیاسـات والتـي شـملت 18-ظت على درجة حرارة ووضعت في اكیاس من البولي اثلین ثم حف

تقدیر قابلیة حمل الماء والفقدان النسبي للوزن اثناء الطبخ ومحتوى القطعة من الصبغة اضافة الى التقییم الحسي 

یـور كمـا جـرى جـزر الط, ) 14(وزمـألوه  Leleeما اشارالذي شمل الطراوة والنكهة والعصارة واالستساغة حسب

  .وجرى علیها نفس القیاسات یوم90و70عند اعمار اخرى 

ساعة من التجمیـد ووضـعت فـي 48اخرجت قطعیات الفخذ والصدر الممثلة لكل ساللة ولكل عمر بعد 

بعــدها جــردت كــل قطعــة مــن العظــم ثــم قطــع اللحــم الــى ) 15(ســاعات 6مئــوي لمــدة 4الثالجــة تحــت درجــة حــرارة 

احــدهما عبــات مــع بعضــها بصــورة جیــدة وصــنفت الــى نصــفین متجانســین اســتخدممكعبــات صــغیرة وخلطــت المك

  :وحسب المعادلة التالیة ) 16(وزمالؤه Boutonاثناء الطبخ وحسب طریقة لدراسةالفقدان

  =نسبة الفقد الكلي باللحم بعد الطبخ 
  وزنها بعد الطبخ-وزن القطعیة قبل الطبخ 

 ×100  
  وزن قطعة اللحم قبل الطبخ

مـل 6غرام من اللحم المفروم مع 2اما النصف االخر فأستخدم لتقدیر قابلیة حمل الماء وذلك بتجنیس 

وحســب المعادلــة ) 17(وزمــآلوهBabjlمئــوي لمــدة دقیقــة واحــدة وحســب طریقــة 4مــن المــاء المقطــر بدرجــة حــرارة 

  :التالیة 

  ) =WHC(قابلیة حمل الماء 
  })المجنسوزن المزیج(-)وزن الراسب(×4({

 ×100  
  وزن المزیج المجنس

ولتقــدیر , ) Kregel)18و Pruseوكــذلك تقــدیر الصــبغة الكلیــة بــالجزء بــالملیون اســتنادا الــى طریقــة 

روم فـي فـرن كهربـائي ذي تیـار هـوائي وثبتـت فـالفحوصات الحسـیة والتذوقیـة تـم طـبخ الجـزء المتبقـي مـن اللحـم الم

وبعـــد تبریـــد , ) Vessly)19دقیقـــة وحســـب طریقـــة 90مئـــوي لمـــدة 160ارة درجـــة حـــرارة الفـــرن علـــى درجـــة حـــر 

النكهـة و ,العصـاریة,الطـراوة(محكمین وطلب منهم تقیم نوعیة اللحوم للساللتین لثمان دقائق قدمت 5النماذج لمدة 

  ) .2(جدول ) 20(وفق االستمارة المعدة من قبل طه وزمالؤه ) االستساغة
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  :التحلیل االحصائي

لدراســـة تـــأثیر الســـاللة )CRD( كامـــلالعشـــوائي التصـــمیم الوفـــق 3×2ســـتعملت تجربـــة عاملیـــة ا   

متعــدد الحــدود ووفــق برنــامج )Duncan)21والعمــر وقورنــت الفروقــات المعنویــة بــین المتوســطات حســب اختبــار 

SAS)22. (  

  

    نسب مكونات عالئق البادئ والنمو المستخدمة في تغذیة السلوى) 1(جدول رقم 

  المكونـــات
  المئویة  النسبة

  علیقة النمو  علیقة البادئ

  32  28  ذرة صفراء

  33  31  حنطة

  22  26  كسبة فول الصویا

  9  11  مركز بروتین

  25,0  25,0  حجر كلس

  25,0  25,0  ملح طعام

  8,2  8,2  زیت نباتي

  5,0  5,0  الیسین

  2,0  2,0  مثیونین

  100  100  المجموع

      محسوبالتحلیل الكیمیائي ال

  07,20  16,22  البروتین

  3000  2940  كغم/الطاقة الممثلة كیلو سعرة

  

  للحم السلوى)النكهة و االستساغة, ریةیالعص, الطراوة (درجات التقویم الحسي ) 2(جدول رقم          

  االستساغة  النكهة  العصیریة  الطراوة  الدرجة

  مستساغ جدأ  جیدة جدأ  عصیري جدأ  طري جدأ  1

  مستساغ  جید  عصیري  ريط  2

  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط  3

  مرفوض  غیر جیدة  جاف  صلب  4

  مرفوض جدأ  غیر جیدة جدأ  جاف جدأ  صلب جدأ  5

  ) 20(طه وزمالؤه 

  

  النتائج والمناقشة 

  :قابلیة حمل الماء لقطعیة الفخذ 

الفخـذ للسـاللتین عـدم وجـود فروقـات معنویـة فـي مقـدار المـاء المحتفظـة بـه قطعـة) 3(یظهر من جـدول 

طیور لكن لوحظ من الجدول ذاته وجود تباین معنوي في قابلیة احتفاظ قطعة الفخذ للماء في, االوربیة واالسیویة 

اذ بلغت اعلـى نسـبة مئویـة اعمار المختلفة حیث تبین انه مع تقدم العمر یحصل زیادة في قابلیة حمل الماء ذات
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یوم وبلغت 42في حین انخفضت هذه النسبة عند عمر % 25,26یوم 90لحمل الماء في قطعة الفخذ عند عمر 

في ان قابلیة حمل الماء تكون منخفظة مع انخفاض نسبة الدهن في ) 20(وهذا متفق مع طه وزمالؤه % 13,23

ذاتــه الــى وجــود فروقــات معنویــة للتــداخل بــین لــم یشــر الجــدول. العضــلة ومرتفعــة مــع زیــادة نســبة الــدهن بالعضــلة

  .والساللة في قابلیة حمل الماء لقطعیة الفخذ في كال الساللتین وفي االعمار المختلفة العمر

  الفقدان في الوزن النسبي لقطعیة الفخذ اثناء الطبخ 

ان نتائج تحلیل التباین لم تشر الى وجود فروقات معنویـة بـین السـاللتین فـي نسـبة ) 3(یتبین من جدول 

بخ لكون الطیور اخذت باعمار متساویة وغذیت على نفس العالئق وخضعت لنفس فقد وزن قطعة الفخذ اثناء الط

یـوم 42لكن لوحظ هناك فقد اعلى بالوزن عندما طبخـت قطعیـة الفخـذ المـأخوذة مـن طیـور بعمـر , ظروف التربیة

ي یـوم والتـ90في حـین كـان اوطـئ نسـبة فقـد بـالوزن لقطعـة الفخـذ المـأخوذة مـن طیـور بعمـر % 05,36اذ بلغت 

وقــد یعــزى الســبب الــى ارتفــاع نســبة الــدهن التــي عملــت كحــاجز لمنــع فقــدان المزیــد مــن الرطوبــة % 88,29بلغــت 

ووجــد ایضــأ تــأثیر معنــوي للتــداخل بــین الســاللة والعمــر علــى نســبة الفقــد بــالوزن اثنــاء الطــبخ فأرتفعــت نســبة الفقــد 

  .یوم 90و70لساللتین نفسهاعند عمر یوم في حین انخفضت هذه النسبة معنویأ ل42للساللتین عند عمر 

  تركیز الصبغة الكلیة في قطعیة الفخذ 

أي فروقــات معنویــة بــین كــل مــن الســاللتین واالعمــار المختلفــة ) 3(ل التبــاین فــي جــدول لــم یظهــر تحلیــ

  .والتداخل بین الساللة والعمر في تركیز الصبغة الكلیة لقطعة الفخذ 

  

لتین ذات اعمار مختلفة والتداخل بینهما على خواص اللحم الفیزیائیةتأثیر استخدام سال ) 3(جدول رقم 

  ذبائح طائر السلوىلقطعة فخذ

ppmتركیزالصبغة   %الفقدان بالوزن اثناء الطبخ   %قابلیة حمل الماء    السالالت

  أ42,488  أ71,32  *أ75,24  )1(الساللة 

  أ92,487  أ92,31  أ03,25  )2(الساللة 
       

ppmتركیز الصبغة   %الفقدان بالوزن اثناء الطبخ   %قابلیة حمل الماء  یوم/ رالعم

  أ25,487  أ05,36  ب13,23  42

  أ75,487  ب02,31  أب29,25  70

  أ50,489  ب88,29  أ25,26  90
  

ppmتركیز الصبغة   %الفقدان بالوزن اثناء الطبخ   %قابلیة حمل الماء    )الساللة×العمر(التداخل

  أ00,487  أ74,35  أ42,23  42×1

  أ50,487  أ29,35  ب88,24  70×1

  أ75,490  أ73,29  ب95,25  90×1

  أ50,487  أ37,36  أ85,22  42×2

  أ00,488  أ74,31  ب69,25  70×2

  أ25,488  أ03,30  ب54,26  90×2

  ) .p<0.001(الحروف العربیة المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنویة 

  لقطعة الفخذ التقویم الحسي 
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التقــویم الحســي لقطعــة الفخــذ المــأخوذة مــن ســاللتین مــن طــائر الســلوى وبــثالث اعمــار ) 4(یبــین جــدول 

مختلفـة والتـداخل بینهمـا اذ لــم تظهـر النتـائج وجـود فروقــات معنویـة بـین السـاللتین وفــي االعمـار المختلفـة فـي كــل 

بسـبب ان هــذه الطیـور الزالــت فــي یــوم 90لكـن استســاغ المحكمـین الطیــور بعمـر مـن الطــراوة والعصـیریة والنكهــة 

كمـا لـم یظهـر تحلیـل التبـاین أي فروقـات معنویـة ) 5(مرحلة النمو وبالتالي عدم قدرة المحكمـین مـن التمیـز بینهمـا 

یة مقارنـــة التـــي كانـــت لهـــا افضـــل عصـــار ) 42×1(نتیجـــة للتـــداخل بـــین الســـاللة والعمـــر ماعـــدا المعاملـــة االولـــى 

مـــن االعمـــار بالمعـــامالت االخـــرى وقـــد یرجـــع ســـبب ذلـــك انـــه فـــي االعمـــار الصـــغیرة تكـــون نســـبة الرطوبـــة اعلـــى 

  ) .  24و12(تكون هذه النسبة مقاربة لنسبة االجزاء االخرى المكونة للجسم الكبیرةاذ

  

التقویم الحسي لقطعة فخذ تأثیر استخدام ساللتین ذات اعمار مختلفة والتداخل بینهما على )  4(جدول رقم 

السلوىیورذبائح ط

  االستساغة  النكهة  العصیریة  الطراوة  السالالت

  أ17,1  أ46,1  أ42,1  أ58,1  )1(الساللة 

  أ29,1  أ38,1  أ50,1  أ58,1  )2(الساللة
  

  االستساغة  النكهة  العصیریة  الطراوة  یوم/العمر

  ب06,1  أ50,1  أ38,1  أ50,1  42

  ب13,1  أ44,1  أ50,1  أ75,1  70

  أ50,1  أ31,1  أ50,1  أ50,1  90
  

  االستساغة  النكهة  العصیریة  الطراوة  )الساللة×العمر(التداخل 

  أ00,1  أ50,1  أ50,1  أ50,1  42×1

  أ00,1  أ38,1  أ25,1  أ75,1  70×1

  أ50,1  أ46,1  أ50,1  أ50,1  90×1

  أ13,1  أ48,1  أ25,1  أ50,1  42×2

  أ25,1  أ38,1  أ75,1  أ75,1  70×2

  أ50,1  أ25,1  أ50,1  أ50,1  90×2

  )p<0.001(الحروف العربیة المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنویة 

  

  : قابلیة حمل الماء لقطعة الصدر 

من ذبائح لماء المأخوذة لأي اختالفات معنویة في مقدار احتفاظ قطعة الصدر ) 5(لم یظهر في جدول 

ومغـذاة علـى علیقـة متماثلـة الساللتین المختلفتین وقد یعـزى ذلـك الـى ان الطیـور المسـتخدمة ذات اعمـار متسـاویة 

لكن وجد انه مع تقدم الطیور بـالعمر حصـلت  زیـادة معنویـة فـي قـدرة قطعـة الصـدر , ومرباة تحت ظروف واحدة 

حـــین انخفضـــت هـــذه النســـبة فـــي قطعیـــة الصـــدر فـــي )%16,22(یـــوم 90لالحتفـــاظ بالمـــاء اذ بلغـــت فـــي عمـــر 

عضـلة الصـدر كانـت فـي ویالحظ ان قابلیة حمل الماء % 20و49یوم والتي بلغت 42المأخوذة من طیور بعمر 

ولـم یالحـظ أي تـأثیر معنـوي , )4(العبیـدي والفیـاض اقل مما موجود في قطعیة الفخـذ وهـذا متفـق مـع مأشـار الیـه

  .رة قطعة الصدر لالحتفاظ بالماء في تباین قدللتداخل بین الساللة والعمر 

  : الفقدان في الوزن النسبي لقطعة الصدر اثناء الطبخ 
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تبـاین معنـوي بـین السـاللتین فـي مقـدار الفقـد النسـبي فـي قطعـة هنـاك انـه لـم یكـن) 5(یتبین من جدول 

لكـــن لـــوحظ انخفـــاض ) لصـــحیةالتغذیـــة و الرعایـــة ا, التربیـــة (الظـــروفالصـــدر لكـــون الســـاللتین كانتـــا تحـــت نفـــس

في حین كان هذا االنخفـاض فـي % 47,36یوم اذ بلغت 42بوخة عند عمر طمعنوي في وزن قطعیة الصدر الم

وقـد % 81,29تـي بلغـت لیومـأ وا90ت اعمـار االوزن النسبي اقل معنویأ في قطعیة الصـدر المـأخوذ مـن ذبـائح ذ

ي وزن القطعـة ممـا یزیـد مـن نسـبة البـروتین الـذي یكـون لـه حصـل زیـادة فـتیعزى السبب انه مع تقدم عمر الطائر 

القدرة لالرتباط بالماء ویزید من قابلیة حمل الماء اضافة الى وجود نسبة من الدهن تحت الجلد التي تعمـل كعـازل 

  ) .15(فقد رطوبة القطعیة یقلل من نسبة 

  :تركیز الصبغة في قطعة الصدر 

ـــــز الصـــــبغة لقطعـــــة ) 5(لـــــم یشـــــر تحلیـــــل التبـــــاین فـــــي جـــــدول  ـــــة فـــــي تركی ـــــى وجـــــود فروقـــــات معنوی ال

الصــدرالمأخوذة مــن ذبــائح الســاللتین االوربیــة واالســیویة فــي حــین لــوحظ ان تركیــز هــذه الصــبغة یــزداد معنویــأ مــع 

42جزء بالملیون في عمر 227یوم واقل منه 90جزء بالملیون في ذبائح ذات اعمار 243تقدم العمر اذ بلغت 

تجــاه اظهــر التــداخل بــین الســاللة والعمــر فروقــات معنویــة فــي تركیــز الصــبغة اذ بلــغ محتــوى هــذه الایــوم وبــنفس 

ز انخفـض یـلكـن هـذا الترك) جـزء بـالملیون250(یـوم 90الصبغة في المعاملـة الثالثـة السـاللة االوربیـة ذات عمـر 

  . ون جزء بالملی225یوم والذي بلغ 42في المعاملة االولى ولنفس الساللة عند عمر 

  

تأثیر استخدام ساللتین ذات اعمار مختلفة والتداخل بینهما على خواص اللحم الفیزیائیة ) 5(جدول رقم 

  السلوىطیور لقطعة صدر ذبائح 

ppmتركیز الصبغة   %الفقدان بالوزن اثناء الطبخ  %قابلیة حمل الماء   السالالت

  أ00,235  أ30,33  أ45,21  )1(الساللة 

  أ08,231  أ95,32  أ33,21  )2(الساللة 
  

ppmتركیز الصبغة   %الفقدان بالوزن اثناء الطبخ  %قابلیة حمل الماء   یوم/ العمر 

  ب00,227  ب97,36  أ49,20  42

  أب50,229  ب60,32  ب73,20  70

  أ00,243  أ81,29  ج96,22  90
  

ppmتركیز الصبغة   %طبخالفقدان بالوزن اثناء ال  %قابلیة حمل الماء   )الساللة×العمر( التداخل

  ب50,225  أ18,37  أ67,20  42×1

  اب25,230  أ57,32  ب89,20  70×1

  أ00,250  أ16,30  ج79,22  90×1

  أب50,228  أ76,36  أ30,20  42×2

  أب75,228  أ64,32  ب56,20  70×2

  أب00,236  أ46,29  ج14,23  90×2

  )p<0.01(ل عالى وجود فوفات معنویة الحروف العربیة المختلفة ضمن العمود الواحد تد

  

  

  التقویم الحسي لقطعیة الصدر 
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بـین تحلیـل التبـاین فـي جـدول ) 2(باالعتماد على نتائج المحكمـین وحسـب الـدرجات المعطـاة فـي جـدول 

لقطعــة الصــدر ) عصــاریة و استســاغة , نكهــة , طــراوة ( انــه لــم تظهــر فروقــات معنویــة فــي التقــویم الحســي ) 6(

وذة من ذبائح طیور الساللة االوربیة واالسیویة وقد یرجع سـبب ذلـك الـى ظـروف التربیـة المتماثلـة مـن حیـث المأخ

ة في الخصائص الحسیة لقطعة الصدر الماخوذة من ذبـائح بأعمـار یكما لم تظهر فروقات معنو , االدارة والتغذیة 

تكـــون لحومهـــا مستســـاغة ومقبولـــة مـــن اذ یعـــزى ذلـــك ان الطیـــور الزالـــت فـــي مرحلـــة النمـــو و یـــوم 90و70, 42

یـوم مقارنـة بالـذبائح 42لكن فضـل المحكمـین استسـاغة قطعـة الصـدر المـأخوذ مـن ذبـائح بأعمـار ) 5(المحكمین 

یــوم ویمكــن ان یعــزى ذلــك الــى ان الطیــور باالعمــار الصــغیرة تحــتفظ برطوبــة اعلــى مــن الطیــور 90ذات اعمــار 

اخل بین الساللة والعمر أي تـأثیر علـى الفحوصـات الحسـیة لقطعیـة الصـدر كما لم یظهر التد) 15(الكبیرة العمر 

  .في ذبائح السلوى 

تأثیر استخدام ساللتین ذات اعمار مختلفة والتداخل بینهما على التقویم الحسي لقطعة الصدر ) 6(جدول رقم 

  السلوىطیور في ذبائح 

  االستساغة  النكهة  العصیریة  الطراوة  السالالت

  أ17,1  أ46,1  أ42,1  أ58,1  )1(الساللة

  أ29,1  أ38,1  أ50,1  أ58,1  )2(الساللة
  

  االستساغة  النكهة  العصیریة  الطراوة  یوم/العمر

  ب06,1  أ50,1  أ38,1  أ50,1  42

  ب13,1  أ44,1  أ50,1  أ75,1  70

  أ50,1  أ31,1  أ50,1  أ50,1  90
  

  االستساغة  كهةالن  العصیریة  الطراوة  )الساللة×العمر(التداخل

  أ00,1  أ50,1  أ50,1  أ50,1  42×1

  أ00,1  أ50,1  أ25,1  أ75,1  70×1

  أ50,1  أ38,1  أ50,1  أ50,1  90×1

  أ13,1  أ50,1  أ25,1  أ50,1  42×2

  أ25,1  أ38,1  أ75,1  أ75,1  70×2

  أ50,1  أ25,1  أ50,1  أ50,1  90×2

  )P<OO1(حد تدل على وجود فروقات معنویة الحروف العربیة المختلفة ضمن العمود الوا
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