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ستخدام مسحوق أوراق اتحسین الخصائص النوعیة والحسیة ألقراص لحم الدجاج المفروم ب

  (Rosmarinus officinolis)ندى البحرنبات

  

  نادیة نایف عبد الهجو

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة -قسم الثروة الحیوانیة 

  

  ةصالخال

مسحوق أستهدفت الدراسة تحسین الخصائص النوعیة والحسیة ألقراص لحم الدجاج المفروم بأستخدام

البحر ىدنمن مسحوق أوراق نبات % 0.15و 0.10، 0.05ت نسب محیث أستخد. البحر ىدنأوراق نبات 

وتم أجراء ) . مْ 4(جة یوم في الثال4و 2و 0م خزنها بعد التصنیع لمدة تإلى أقراص لحم الدجاج المفروم و 

في نسبة ) 0.05<أ(زیادة معنویة وأظهرت النتائج . لهذا المنتوج بعض الفحوصات الكیمیائیة والفیزیائیة والحسیة

في نسبة الفقدان أثناء ) 0.05<أ(الرطوبة ودرجة األس الهیدروجیني وقابلیة األحتفاظ بالماء وأنخفاض معنوي 

وأظهرت نتائج . سیدي ووحامض الثایوباربتیوریك ونسبة األحماض الدهنیة الحرة الطبخ وقیم كل من الرقم البیروك

في درجة التقبل زیادةفي صفات كل من النكهة والعصیریة ولوحظ ) 0.05<أ(معنوي تحسنالتقویم الحسي وجود 

  . % 0.15تركیز دعنلكن أنخفضت درجة التقبل العام% 0.10بزیادة التركیز إلى ) 0.05<أ(العام معنویًا 

ألقراص لحم % 0.10البحر بتركیز ىدنیستنتج من الدراسة إمكانیة أستخدام مسحوق أوراق نبات 

إلى زیادة الحفاظ على المنتوج طیلة مماأدىالدجاج الذي حسن من بعض الصفات الكیمیائیة والنوعیة والحسیة 

  .یوم 4، 2، 0فترة الخزن بالتبرید لمدة 

  

Improve quality and sensory properties for minced poultry meat 
patties by using powder of Rosmary (Rosmarinus officinolis)

N. N. Abed Al–Hajo
Dept. of Animal Res. / College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
The aim of this study was to improve quality and sensory properties for 

minced poultry meat patties by using powder of Rosmary (0.05%, 0.10 and 0.15%)
with stored at 4oc for 0, 2 and 4 days, and done some chemical, physical test and 
sensory evaluation of this Product. The data obtained revealed the following: Addition 
of Rosmary powder to minced poultry meat led to significant (P<0.05) increase in 
moisture content, pH, WHC and a significant (P<0.05) decrease in cooking loss 
percentage, PV, TBA and FFA.

Sensory evaluation data of flavor and juiciness were improve (P<0.05) by the 
addition, also overall acceptability increased (P<0.05) when the concentrate of 
Rosmary increase until 0.10% While acceptability of Patties decrease in 0.15%.

In conclusion, the results revealed the possibility of using 0.10% Rosmary 
powder in poultry meat patties which improved some chemical, physical and sensory 
evaluation and led to safety when the patteis stored at 4oc for 0, 2, 4 day without 
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showing undesirable changes in quality or sensory characteristics of processed 
product.

  

  دمةالمق

لوحظ في السنوات القلیلة الماضیة النهوض في صناعة منتجات الدواجن وتطورها بشكل سریع مقارنة 

إلى 1980من عام% 48أنخفض األقبال على اللحوم الحمراء بمقدار ذأمع تصنیع منتجات اللحوم الحمراء ، 

للذان یتداخالن في ظهور السمنة نظرًا ألنخفاض محتوى لحم الدواجن من الكولیسترول والدهن ا) 1(1997عام

هذه المنتجات المصنعة ، وقد أعتمد لوٕامراض القلب ، لذا أهتم الباحثون في تطویر الصفات النوعیة والحسیة 

العدید من األضافات من ضمنها النباتات واألعشاب أستخدام تطویر الصفات الحسیة للمنتجات عن طریق 

  .)Rosmary(البحر ندىنبات ومنهاة كهالطبیة المن

هو Rosmarinus officinalisیسمى بالالتینیةوRosmaryالبحر أو الحصالبان أو ندىنبات 

أوراق أو كزیت في المأكوالت حیث یعمل على تحسین الطعم والرائحة ، لذا تعتبر بشكل نبات عشبي تستعمل 

Flavouring(من التوابل الفاتحة للشهیة وخصوصًا عندما تضاف إلى اللحم  agent . ( وبالتقطیر المائي

له رائحة النبات الممیزة % 1أصفر فاتح اللون بكمیة حوالي البحر یمكن الحصول على زیتندى ألوراق نبات 

  .)2(وكما أورده الصفات الطبیعیة للزیت العطري للعشب) 1(الجدول ویوضح ) 2(والطعم الكافوري الحار 

  

  ي للعشبت العطر للزیعیةیطبالصفات ال) 1(جدول 

  التقدیر  الثوابت

  %الزیت العطري 

  لكثافة النوعیة

  معامل األنسكار

  الدوران الضوئي

  نسبة األسترات

  نسبة الكحوالت

0.305–0.44  

0.9114–0.9146  

11.4742  

  )◌ْ 22(إلى +)  ْ◌ 16(

2.05–3.27  

16.86–20.41  

  

، Rosmarinic Acidمها على مضادات أكسدة طبیعیة أه)Rosmary(البحر ندىیحتوي نبات 

Rosmaridiquinone ،Rosmaridiphenal  والتي تمنع اللحم من التعفن والتأكسد وتبلغ فعالیته كمضاد

 Butylated Hydroxyمرة من فعالیة مضادات األكسدة الصناعیة المركبة مثل 4- 2لألكسدة أكثر بـ 

Toluene)BHT ( ،Butylated Hydroxy Anisol)BHA) (3.(  

البحر في أقراص لحم الدجاج المفروم ندىأستخدام مسحوق أوراق نبات أستهدفت الدراسة الحالیة

  .الحسیة للمنتوج و ومالحظة تأثیرها على بعض الصفات النوعیة 

  

  

  

  

  المواد وطرائق العمل



249

) 308Ross(ح الدجاج ئتشفیة ذباحیث تم . جامعة بغداد -أجریت هذه الدراسة في كلیة الزراعة

% 0.20و 0.15، 0.10، 0.05البحر وبأستخدام نسب ندىثم أضیف مسحوق أوراق نبات أسبوع 8عمر ب

م مزج الخلیط یدویًا لكل معاملة على حده إلى أن تكغم للمعاملة الواحدة ، و 3من وزن اللحم الذي مقداره 

ثم تم عمل أقراص . سم 0.8تها فرمت میكانیكیًا بأستخدام مفرمة لحم قطر فتحاو یتجانس المزیج بشكل جید ، 

م  ْ 4، وحفظت في أكیاس من البولي أثیلین في الثالجة بدرجة حرارة سم10قطره من اللحم بقالب صنع محلي 

  .یوم 4، 2، 0لمدة 

وقد تم تقدیر نسبة كل من الرطوبة والبروتین والدهن والرماد في أقراص لحم الدجاج حسب الطرائق 

حسب طریقة أما الفقدان أثناء الطبخ فقد تم تقدیره ) . 5(ر األس الهیدروجیني أستنادًا إلى وقد) . 4(المذكورة في 

 Thiobarbituricورقم حامض الثایوباربیتورك ) PV(Peroxid Valueوتم تقدیر قیمة رقم البیروكسید ) . 6(

Acid)TBA ( ونسبة األحماض الدهنیة الطیارةFree Fatty Acid)FFA (ى أستنادًا إل)7. (  

ي لصفات النكهة سفقد تم تحدید درجات التقویم الحألقراص اللحم المطبوخةبالنسبة للتقویم الحسيو 

الحي لكل من صفة النكهة تراوحت درجات التقویم إذ) 8(العصیریة ، واللون والتقبل العام أستنادًا إلى ما ذكره 

= 7....... جاف جدًا = 1(وصفة العصیریة )نكهة قویة جداً = 7..... نكهة غیر موجودة تمامًا = 1(

مرفوض تمامًا = 1(ل العام بودرجة التق) لون ممتاز= 7..... لون غیر مقبول = 1(واللون ) عصیري جداً 

  .)مقبول جداً = 7....... 

  -:التحلیل األحصائي 

وقد (Complete Randomized Design)التصمیم التام التعشیةفقتم تحلیل النتائج أحصائیًا و 

أما ). SAS)9بأستخدام البرنامج األحصائي الجاهز أستخدم األنحدار المتعدد حسب أهمیة العوامل المؤثرة

Duncanبالنسبة لتحدید الفروقات المعنویة بین المتوسطات فقد أستعملت طریقة  Multiple Rang Test.  

  

  النتائج والمناقشة

التركیب الكیمیاوي ألقراص لحمفيالبحر ندىراق نبات تأثیر إضافته مسحوق أو ) 2(یوضح الجدول 

)%0.15، 0.10، 0.05(بزیادة اإلضافة ) 0.05<أ(طوبة معنویًا ر لالدجاج ، حیث یالحظ أرتفاع نسبة ا

لمعاملة %66.53، 68.00، 69.79مقارنة بمعاملة السیطرة إذ بلغت ) یوم4، 2، 0(ولجمیع فترات الخزن 

72.88و) المعاملة الثانیة% (0.05لمعاملة اإلضافة % 68.86، 70.90، 71.98)ة األولىالمعامل(السیطرة 

لمعاملة % 70،68، 72.00، 73.77و) المعاملة الثالثة(% 0.10للمعاملة اإلضافة 69.37%، 70.65، 

ة المسحوق على زیادة ویعزى أرتفاع نسبة الرطوبة إلى قابلی. على التوالي ) المعاملة الرابعة% (0.15اإلضافة 

ویالحظ أنخفاض نسبة . لهإلى زیادة المحتوى الرطوبيمما یؤدي له WHCة بروتینات اللحم وزیادة یذائب

بزیادة فترة الخزن مما یؤدي إلى زیادة نسب كل من البروتین والدهن والرماد ویعزى ) 0.05<أ(معنویًا الرطوبة

  .)یوم4، 2، 0(م خالل فترة الخزنسطح أقراص اللحذلك إلى تبخر الرطوبة من 

%21.35، 19.33، 18.68للمعاملة األولى %20.42، 19.99، 18.85إذ بلغت نسبة البروتین 

للمعاملة %21.19، 21.33، 19.67للمعاملة الثالثة و %21.87، 19.90، 19.23للمعاملة الثانیة و 

للمعاملة %11.31، 10.53، 9.85أما نسبة الدهن فقد بلغت . الرابعة لفترات الخزن المذكورة على التوالي 

، 4.91للمعاملة الثالثة و % 7.00، 7.85، 6.35للمعاملة الثانیة ، % 8.70، 8.20، 8.00األولى و

أن أنخفاض نسبة الدهن في المعامالت . للمعاملة الرابعة لفترات الخزن المذكورة على التوالي % 6.88، 5.03
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، 1.20أما نسبة الرماد فبلغت ) 10(إلى أرتفاع نسبة الرطوبة بالتالي أنخفاض نسبة المادة الجافة قد یعود

% 1.03، 1.10، 1.00للمعاملة الثانیة ، % 1.04، 1.04، 1.03للمعاملة األولى و % 1.29، 1.25

كورة على التوالي ویعود أرتفاع للمعاملة الرابعة لفترات الخزن المذ% 1.19، 1.19، 1.17للمعاملة الثالثة ، 

  .نسبة الدهن مع زیادة فترة الخزن إلى أنخفاض نسبة الرطوبة 

  

  تأثیر اضافة مسحوق اوراق نبات ندى البحر في التركیب الكیمیاوي القراص لحم الدجاج) 2( جدول 

  )SD+ _متوسط ( 

                    

  اإلضافةمعاملة 

(%)  

مدة الخزن 

  )یوم(
  الرماد  الدهن  لبروتینا  الرطوبة

0
0  Da69.79  Bc18.85  Ac9.85  Aa1.20  
2Cb68.00  Cb19.99  Ab10.53  Aa1.25  
4Dc66.53  Ca20.42  Aa11.31  Aa1.29  

0.05
0Ca71.98  ABc18.68  Bc8.00  Aa1.03  
2Bb70.90  Db19.33     Bb8.20  Aa1.04  
4Cc68.86  Ba21.35     Ba8.70  Aa1.04  

0.10
0Ba72.88  Ac19.23  Cc6.35  Aa1.00  
2Bb70.65  Bb19.90  Cb7.85  Aa1.10  
4Bc69.37Aa21.87  Ca7.00  Aa1.03  

0.15
0Aa73.77  Ab19.67  Db4.91  Aa1.17  
2Ab72.00  Aa21.33  Db5.03  Aa1.19  
4Ac70.68  Ba21.19  Ca6.88  Aa1.19  

. بین متوسطات المعامالت ضمن الفترة الخزنیة الواحدة ) 0.05<أ(حد الى وجود اختالفات معنویة تشیر الحروف الكبیرة المختلفة ضمن العمود الوا

  )0.05<أ(وتشیر الحروف الصغیرة المختلفة ضمن الصف الواحد الى وجود اختالفات معنویة 

  

البحر على درجة األس الهیدروجیني ندىتأثیر إضافة مسحوق أوراق نبات ) 1(ویالحظ من الشكل 

للحم الدجاج المعامل مقارنة مع معاملة pHفي ألـ ) 0.05<أ(یالحظ وجود أرتفاع معنوي ، جقراص لحم الدجاأل

بین المعامالت حسابیًا pHألـ الحظ أرتفاع درجة األس الهیدروجیني یالسیطرة في مدة الخزن األولى فقط بینما 

5.95، 5.91، 5.70إذ بلغت .فترة الخزن بزیادةpHویالحظ أیضًا أرتفاع ألـ مقارنة بمعاملة السیطرة 

، 5.95للمعاملة الثالثة و 6.32و 6.25، 5.90للمعاملة الثانیة و 6.20، 6.14، 5.80للمعاملة األولى و 

أن أرتفاع نسبة وقد یعود السبب إلى للمعاملة الرابعة لفترات الخزن المذكورة على التوالي ،6.35، 6.32

عن نقطة التعادل pHوبذلك یبتعد عن ألـ بهنسب اإلضافة یعمل على زیادة كمیة الماء المرتبطالبروتین بزیادة

الكهربائي أي أن تأثیر ندى البحر كتأثیر األمالح في زیادة قوة التنافر الكهربائي بین جزئیات البروتین الحاملة 

  .)11(للشحنة نفسها 

) WHC(البحر على قابلیة مسك الماء ندىت تأثیر إضافة مسحوق أوراق نبا) 2(ویوضح الشكل 

السیطرة بمعاملة ولجمیع التراكیز مقارنة ) 0.05<أ(معنویًا WHCألقراص لحم الدجاج ، إذ یالحظ أرتفاع 

، 25.51للمعاملة األولى و %27.77، 21.20، 19.19حیث بلغت ) یوم4، 2، 0(فترات الخزن ولجمیع 

، 38.33، 29.38وللمعاملة الثالثة %35.13، 36.11، 27.73نیة ، للمعاملة الثا32.85%، 28.88

للمعاملة الرابعة لفترات الخزن المذكورة على التوالي ، ویعزى السبب إلى أرتفاع درجة األس 40.13%

  ).Water Holding capacity()11(قابلیة مسك الماء الهیدروجیني مما یؤدي إلى أرتفاع 
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البحر على نسب الفقدان أثناء الطبخ ندىتأثیر إضافة مسحوق أوراق نبات فیوضح) 3(أما الشكل 

معاملة بمقارنةونسب اإلضافة بزیادة فترة الخزن ) 0.05<أ(معنویًا هذه النسبة تإذ أنخفضألقراص لحم الدجاج 

و 19.00، 20.50للمعاملة األولى و %22.00، 22.89، 23.98، إذ بلغت التي أرتفعتالسیطرة 

%16.63، 17.21، 18.88للمعاملة الثالثة و %17.29، 18.33، 19.80للمعاملة الثانیة و 18.21%

والذي یعمل على زیادة pHلفترات الخزن المذكورة على التوالي ، ویعود السبب إلى أرتفاع ألـ ابعةللمعاملة الر 

  ) .11(خ الطبأثناء القابلیة على مسك الماء وبالتالي أنخفاض المفقود منه 

)PV(البحر على رقم البیروكسید ندىتأثیر إضافة مسحوق أوراق نبات ) 4(ویالحظ من الشكل 

المقارنة مع معاملة ببزیادة التركیز ) PV(بقیمة )0.05<أ(قراص لحم الدجاج ، إذ یالحظ أنخفاض معنوي أل

، 1.96، 1.65إذ بلغت ) یوم4، 2، 0(ة الخزن بزیادة فتر ) 0.05<أ(وتزداد القیمة معنویًا ) األولى(السیطرة 

كغم لحم للمعاملة الثانیة / ملي مكافئ 1.72، 1.60، 1.15كغم لحم للمعاملة األولى و / ملي مكافئ 2.00

كغم / ملي مكافئ 1.29، 1.38، 0.86كغم لحم للمعاملة الثالثة و / ملي مكافئ 1.44، 1.55، 0.97و 

إن سبب زیادة رقم البیروكسید تعود األكسدة الدهن .رات الخزن المذكورة على التوالي لحم للمعاملة الرابعة لفت

وتعمل المواد المضادة الموجودة ) 12(زنخ وكسید كمؤشر للتبفعل األنزیمات المحللة للدهن حیث یعتبر رقم البیر 

ة مما یبطء في تكوین نشاط الجذور الحر لهافي نبات ندى البحر على تثبیط أكسدة الدهون من خالل تثبیط

لدیهاید المتكونة مما یؤكد تحسین ثباتیة الدهن ناوالهیدروبیروكسیدات مما یقلل من كمیة المالو البیروكسیدات 

  .بأستخدام هذا النبات 

فیوضح تأثیر إضافة مسحوق أوراق نبات ندى البحر على حامض الثایوباربیتیورك) 5(أما الشكل 

)TBA(یث یالحظ أن قیم الحامض تنخفض معنویًا ألقراص لحم الدجاج ، ح)بزیادة التركیز مقارنة ) 0.05<أ

ملغم مالونالدیهاید 1.13، 0.54، 0.15بزیادة فترة الخزن إذا بلغت ) 0.05<أ(بمعاملة السیطرة وتزداد معنویًا 

، 0.06الثانیة و كغم لحم للمعاملة / ملغم مالونالدیها 0.39، 0.28، 0.08كغم لحم للمعاملة األولى و / 

كغم / ملغم مالونالدیهاید 0.17، 0.07، 0.03كغم لحم للمعاملة الثالثة و/ ملغم مالونالدیهاید 0.25و 0.15

) TBA(، وقد ترجع أسباب زیادة كمیة حامض لحم للمعاملة الرابعة لفترات الخزن المذكورة على التوالي 

بفعل اإلنزیمات Malonaldehydeیهاید ناالدو الدهن وأنتاج ماللى عملیات أكسدةالبسیطة بزیادة فترة الخزن إ

  .) 12(المحللة للدهن 

البحر على نسب األحماض الدهنیة الحرة ندىوراق نبات تأثیر إضافة مسحوق أ) 6(ویوضع الشكل 

)FFA ( ألقراص لحم الدجاج ، حیث یالحظ أن قیمتها أنخفضت معنویًا)نة مع بزیادة التركیز بالمقار ) 0.05<أ

0.35بزیادة الفترة الخزنیة لألقراص إذ بلغت ومن جهة أخرى أرتفعت هذه القیم معنویًا ) األولى(معاملة السیطرة 

% 0.23، 0.18، 0.11للمعاملة الثانیة و 0.32، 0.25، 0.22للمعاملة األولى و % 0.63، 0.52، 

المذكورة على التوالي ، ویعود سبب بعة لفترات الخزنللمعاملة الرا%0.21، 0.13، 0.05للمعاملة الثالثة و 

، Lipaseل األنزیمات المحللة للدهون مثل عاللحم إلى فأرتفاع هذه القیم بزیادة الفترة الخزنیة ألقراص 

Phospholipase تعتبر ) 13(الرائحة الغیر مرغوبة نتكو التي مما یؤدي إلى تحرر األحماض الدهنیة الحرة و

PV ،TBA ،FFA من مؤشرات األكسدة باألغذیة وٕان عدم أرتفاع هذه المؤشرات بأستعمال مسحوق أوراق

من التزنخمركبات المضادة لألكسدة كما ذكرنا سابقًا مما تمنعحتوائه على بعض المواد ألالبحر یعود ندىنبات 

التأكسدي زنخساس للتحجاج لحم الدعلمًا أن ، ) 12(تالتطور مثل الكیتونات واأللدیهایدات والكاربوكسیدا

Proمشجعات األكسدة بسبب وجودبسرعة بالخزن  - oxidant التي تعمل على زیادة سرعة تفاعالت األكسدة و
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وتتفق نتائج مؤشرات األكسدة ) .15، 14(الدیهاید ناو للى نواتج األكسدة الثانویة كالماإوتحول البیروكسیدات 

س والسیطرة النوعیة والتي نصت على قییالمركزي للتهازمن الجة الصادرةهذه مع المواصفات القیاسیة العراقی

و . كغم لحم / الدیهاید نمالو ملغم2.0عن TBAكغم لحم و / ملي مكافئ 10عن PVعدم زیادة قیمة 

FFA المفروم والمخزن بالتبرید في لحم الدجاج % 1.5عن.  

) 0.05<أ(فیالحظ أرتفاع النكهة معنویًا ) 7شكل (ألقراص لحم الدجاج كالنكهةأما الصفات الحسیة 

البحر من أنواع البهارات المنكهة للحوم ندىحیث یعتبر مسحوق أوراق نبات ) األولى(مقارنة بمعاملة السیطرة 

Cineolومادة السینیول Borneolنیول ر إذ یحتوي بصورة أساسیة على مادة البو أو المنتجات الغذائیة 

5.50، 5.75، 5.80، إذ بلغت الدرجات الحسیة للنكهة ) Terpenes)2د من التربینات باإلضافة إلى العدی

، 6.50للمعاملة الثالثة و 6.00، 6.20، 6.60للمعاملة الثانیة و 5.90، 6.00، 6.20للمعاملة األولى و 

  .على التوالي ) یوم4، 2، 0(الرابعة لفترات الخزن للمعاملة6.00، 6.30

بزیادة التراكیز مقارنة معاملة السیطرة ) 0.05<أ(فتزداد معنویًا ) 8شكل (بالنسبة إلى العصیریة أما 

، 6.00، 6.00للمعاملة األولى و 5.20، 5.50، 5.70حیث بلغت الدرجات الحسیة لها ) المعاملة األولى(

للمعاملة الرابعة 6.20، 6.60،6.30للمعاملة الثالثة و 6.00، 6.45، 6.50للمعاملة الثانیة و 5.70

إن هذه الزیادة هي نتیجة طبیعیة ألرتفاع القابلیة على مسك الماء بسبب . لفترات الخزن المذكورة على التوالي 

ویالحظ حدوث أنخفاض بصفة العصیریة بزیادة فترة . البحر ألقراص اللحم ندىإضافة مسحوق أوراق نبات

  ) .16(أثناء الطبخ مما ینعكس على العصیریة الحاصل بالوزنیرجع السبب إلى الفقدان الخزن و 

حیث لم تكن هنالك أي ) 9شكل (البحر على لون المنتوج ندىولم یؤثر أستخدام مسحوق أوراق نبات 

، 7.35، 7.40للمعاملة األولى و 7.50، 7.35، 7.50فروق معنویة في درجات الصفات الحسیة إذ بلغت 

.للمعاملة الرابعة 7.50، 7.40، 7.50للمعاملة الثالثة و 7.40، 7.35، 7.40نیة و للمعاملة الثا7.40

حیث یعتبر لون المنتوج من المؤشرات المهمة لتقبل المستهلك للمنتوج لفترات الخزن المذكورة على التوالي 

  .بحر لون المنتوج نتیجة إضافة مسحوق أوراق نبات ندى الفيالمصنع ولم یالحظ أي تغییر 

ثم % 0.10إلىبزیادة التركیز) 0.05<أ(فقد أرتفعت معنویًا ) 10شكل (أما درجة التقبل العام 

بسبب ظهور طعم مائل للمرارة قلیًال مما خفض من درجة التقبل العام للمنتوج ، % 0.15عند تركیز تأنخفض

للمعاملة 6.00، 6.00، 6.25للمعاملة األولى و 5.20، 5.60، 5.90حیث بلغت الدرجات الحسیة له 

للمعاملة الرابعة لفترات الخزن 5.00، 5.50، 5.80للمعاملة الثالثة و 6.25، 6.30، 6.50الثانیة و 

  .المذكورة على التوالي 

% 0.10البحر بتركیز ندىمن خالل نتائج هذه الدراسة نستنتج إمكانیة أستخدام مسحوق أوراق نبات 

من بعض الصفات الكیمیائیة والنوعیة والحسیة وأدى ذلك إلى زیادة الحفاظ على ني حسألقراص لحم الدجاج الذ

یوم بدون حدوث أي تغییرات في الصفات النوعیة والحسیة )4، 2، 0(لمدة بالثالجةالمنتوج طیلة فترة الخزن 

  .للمنتوج 
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