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  2008، )1(العدد 6: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

لعالئق فروج اللحم )Anthemis nobilis(مستخلص ومسحوق نبات البابونج إضافة تأثیر

  على بعض الصفات النوعیة والحسیة للحم صدر فروج اللحم وظاهرة أسوداد العظام

  ن یوسف بطرسغساإبراهیم و ضیاء خلیل ، نادیة نایف عبد الهجو 

جامعة بغداد/كلیة الزراعة -قسم الثروة الحیوانیة 

  

  ةصالخال

یومًا في 56استهدفت الدراسة تأثیراضافة مستخلص ومسحوق نبات البابونج لعالئق فروج اللحم المربى 

، اذ تمــت اضــافة ) الفخــذ و الصــدر(فــي ظــاهرة اســوداد العظــامبعــض الصــفات النوعیــة والحســیة للحــم الصــدر 

56وتمـت تربیـة القطیـع الـى عمـر . من المستخلص المائي والمسحوق لنبـات البـابونج فـي عالئـق التجربـة% 0.6

  :أظهرت النتائج . یوم 

في نسب كل من الرطوبـة والبـروتین وقابلیـة االحتفـاظ بالمـاء والصـفات ) 0.05<أ(حدوث ارتفاع معنوي 

والفقدان أثناء الطبخ والفقدان بالسائل الناضح وفي في نسب الدهن ) 0.05<أ(الحسیة ، وحدوث انخفاض معنوي 

یوم ، بینما لم یكن هنالك فروقات معنویة في قیمة الـ 4وارتفعت هذه القیم عند خزن اللحم لمدة PVوTBAقیم 

pH ان اضـافة نبـات البــابونج ) النكهـة ، الطـراوة ، العصــیریة ودرجـة التقبـل العــام (،أشـارت نتـائج التقـویم الحســي

فى نكهــة جیــدة علــى اللحـم المنــتج والــذي نــال رضـى المقیمــین وبالتــالي نالــت المعـامالت اعلــى درجــات التقــویم اضـ

و لم یؤثر استخدام مستخلص و مسحوق نبـات البـابونج علـى ) .المسحوق(الحسي خاصة معاملة االضافة الثالثة 

  .ْم 20-، شهر بحرارة 3، 2، 1ظاهرة اسوداد عظام الفخذ والصدر وذلك عند خزن الذبائح للمدة 

مــن مسـحوق ومسـتخلص نبـات البـابونج فـي عالئــق % 0.6یسـتنتج مـن هـذه الدراسـة ان اسـتخدام نسـبة 

فــروج اللحــم ادى الــى تحســین فــي الخصــائص النوعیــة المدروســة والصــفات الحســیة وان اســتخدام مســحوق نبــات 

.ات المدروسة البابونج حصل اعلى قیم من المستخلص المائي له ولجمیع الصف

  

The effect of adding extract and powder Anthemis nobilis to broiler 
ration on some quality and sensory breast meat of boiler

N. N. Abed Al-Hajo , D. K. Ibrahim and G. Y. Butris
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Abstract
This study were carried out to study the effect of adding 0.6% level of 

Anthemis nobilis (extract and powder) to broiler ration on some quality and sensory 
characteristics of breast meat of boiler, the data revealed :There were significant 
(p<0.05) increase in percentage of moisture, protein, Water Holding Capacity (WHC) 
and the degree of flavor, tenderness, juiciness and overall acceptance, While there 
were significant (p<0.05) decrease in percentage of fat, cooking loss, drip loss and 
Thiobarbituric Acid (TBA) and Peroxide Value (PV) and this Value increase when 
the meat stored for 4 days. There were no significant differences in the degree of pH,
Sensory evaluation score (Flavor, tenderness, juiciness and overall acceptance) were 
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improved when the Anthemis nobilis added, and there were a high degree in the 
sensory  scores specially When the plant were added as a powder to the ration.  The 
results of bone darkening showed that the darkening period of storage doesn’t effect 
when the Anthemis nobilis add in the three period of storage. (1, 2 and 3 moths) in -
20o c.

We can concluded that addition of 0.6% of Anthemis Nobilis caused 
improvement in quality characteristics and sensory evaluation of breast meat, and use 
the powder of this plant have a high degree than watery extract for all characteristics 
we study.

  المقدمة

تــم فــي اآلونــة االخیــرة التوجــه الــى اســتعمال النباتــات الطبیــة فــي تغذیــة الحیــوان لمــا تحتویــه مــن مركبــات 

) 3(والثـــوم )2(وعـــرق الســـوس ) 1(فعالـــة تعمـــل علـــى تحســـین الصـــفات االنتاجیـــة مثـــل اســـتخدام الحبـــة الســـوداء 

مـن اكثـر النباتـات الطبیـة انتشـارًا لوفرتـه فـي )Anthemis nobilis(إذ یعتبـر نبـات البـابونج ) 4(ونبات البـابونج 

أو Camomiloوهــــي جــــنس مــــن النباتــــات مركبــــة الزهــــور Anthemisبلــــدنا ورخــــص ثمنــــه وأســــمه األنكلیــــزي 

chamomilla حیث یستخدم كمضاد للبكتریا ویعمل علـى تقلیـل االجهـاد الحـراري وهـو منشـط ومقـوي لالعصـاب

ـــــى العدیـــــد مـــــن المركبـــــات مثـــــل ومهـــــدىء ومســـــاعد للهضـــــم بســـــبب احتـــــواءه ع و Hydroxy Sonobilinل

TridecatriyneوTrieneوAnthemol Falcarindiol وVolitile oilوAatheic AcidوTannic 

AcidوQuercetrine Acid وSugarوResinوMositolوCholinوBitter prieiple ،)4 ( ولـــم

ج فــي تغذیــة الــدجاج علــى نوعیــة اللحــم النــاتج إذ كانــت جمیــع تتــوافر دراســات حــول تــأثیر اســتخدام نبــات البــابون

التـي وجـد فیهـا ان اضـافة مسـحوق البـابونج الـى العلـف بنسـب ) 4(ى االنسـان ماعـدا دراسـة الدراسات تنحصر عل

ادى الى زیادة معنویة في الصفات االنتاجیة وزیادة معدل البروتین ولـم یـتم دراسـة الصـفات النوعیـة % 0.9و0.6

تـأثیر اسـتخدام مسـتخلص ومسـحوق  نبـات البـابونج فـيو ایضـا لـم تتطـرق أي دراسـة حـول  یة للحم النـاتجوالحس

حیث یحصل اسوداد العظام في لحوم الدواجن المجمـدة نتیجـة لنفـوذ الهیموغلـوبین الموجـود ظاهرة اسوداد العظام

مـــن ثـــم یتحـــد الهیموغلـــوبین مـــع فـــي نخـــاع العظـــم مـــن خـــالل جـــدران العظـــم المســـامیة لیخـــرج الـــى ســـطح العظـــم و 

Fe +2حیـــث تتحـــول ایونـــات الحدیـــدوز  Metmyoglobinاالوكســـجین فیكـــون صـــبغة غامقـــة اللـــون تســـمى 

Metmyoglobinالموجــودة فــي الصــبغة الغامقــة للـــ Fe +3الموجــودة فــي الهیموغلــوبین الــى ایونــات الحدیــدیك 

عظـم فیصـبح لونـه مشـوبًا بالسـواد ولكـن هـذا التغیـر لـیس لـه وتنتقل كمیة من الصبغة الغامقة الى اللحم المجاور لل

  .)5(ساغتها تأثیر معنوي في نكهة لحوم الدواجن وال في است

لـــذلك جـــاءت هـــذه الدراســـة لمعرفــــة تـــأثیر اســـتخدام مســـتخلص ومســــحوق و نبـــات البـــابونج فـــي بعــــض 

1للفخـذ والصـدر عنـد الخـزن للمـدة وعلى ظاهرة اسـوداد العظـام الصفات النوعیة والحسیة للحم صدر فروج اللحم

  .ْم 20-، شهر بحرارة3، 2، 

  

  المواد وطرائق العمل

كلیــة /فــرخ فــروج لحــم ســاللة لوهمــان فــي حقــل الــدواجن التــابع الــى قســم الثــروة الحیوانیــة 120تــم تربیــة 

وتــم تقســیم .شــهر3، 2، 1لمــدة 2004/ 11/ 16إلــى 2004/ 9/ 11جامعــة بغــداد للفتــرة مــن /الزراعــة 

مــن % 0.6القطیـع الــى ثالثــة مجـامیع المجموعــة االولــى كانــت معاملـة الســیطرة والمجموعــة الثانیــة فقـد تــم اضــافة 

أمـــا ). مـــل مـــن المســـتخلص المـــائي لـــه0.6مـــل مـــاء یخلـــط معـــه 100لكـــل (المســـتخلص المـــائي لنبـــات البـــابونج 
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غـم 0.6غـم علـف یخلـط معـه 100لكـل (العلـف مـع% 0.6المجموعة الثالثة تم استخدام مسحوق نبات البابونج 

كلیـة الزراعـة وبالكمیـات المطلوبـة ثـم تـم / حیث تم طحن نبات البابونج فـي مختبـر الصـناعات الغذائیـة ) مسحوق

تقســیم المســحوق إلــى جــزئین األول تــم خلطــه مــع العلــف بشــكل متجــانس وتقدیمــه للطیــور ، أمــا الجــزء الثــاني فقــد 

 over(سـاعة 24ص المائي المغلي وتـتلخص الطریقـة فـي نقـع المسـحوق وتركـه لمـدة أستخدم في عمل المستخل

night ( ثم ترشیحه في الیوم التالي بقطعة من الشاش)ْم لمدة ) 50-40(ثم یسخن الراسب على درجة ) الململ

الحصــول علــى دقیقــة وتركــه لیبــرد قلــیًال ویــتم ترشــیحه ثانیــة وتكــرر العملیــة مــرة أخــرى إلــى أن یــتم) 15-20(

وقد تـم إضـافته كـل مـن المسـحوق ) . 6(المستخلص المطلوب والذي یضاف إلى ماء الشرب وبالتركیز المطلوب 

ساعات وهي قمة أرتفاع درجة الحـرارة خـالل النهـار 6والمستخلص المائي المغلي إلى العلیقة وماء الشرب ولمدة 

والعلف المخلوط بالمسـحوق ووضـع بدلـه مـاء شـرب ، وبعدها تم سحب كل من ماء الشرب المخلوط بالمستخلص

  .)1(أما العلیقة المقدمة لألفراخ فهي موضحة بالجدول رقم . أعتیادي والعلف الیومي األعتیادي 

  

  تركیب العلیقة المستخدمة في التجربة ) 1(جدول 

  (%)النسبة المئویة   المادة العلفیة 

  39  ذرة صفراء مستوردة 

28  حنطة محلیة

  22  )بروتین خام% 44(فول الصویا كسبة

10  *مركز بروتین 

  0.7  حجر الكلس

  0.3  ملح الطعام

  %100  المجموع الكلي

  RatioC:P (1 :140.96(نسبة الطاقة إلى البروتین 

  21.13  بروتین خام

  5.12  إلیاف خام 

  2978.58  )كغم علف/ كیلو سعرة (طاقة ممثلة 

  0.86  الكالسیوم

  0.44  الفسفور

  )NRC)7حسبت قیم التركیب الكیمیاوي للمواد العلفیة الداخلة في تركیب العلیقة والتركیب الكیمیاوي المحسوب طبقًا لما ورد في ألـ 

كالسیوم ، % 6ألیاف خام ، % 3دهن ، % 8كیلوسعرة طاقة ممثلة ، 2200بروتین خام ، % 43كل كغم من المركز البروتین یحتوي على * 

وحدة دولیـة فیتـامین 130000كلور ، % 1.7صودیوم ، % 1.5مثیونین ، + سستین % 2.5میثونین ، % 2الیسین ، % 3فور ، فس% 3

A ،30000 وحدة دولیـة فیتـامینD3 ،50 ملغـم فیتـامینE ،30 ملغـم فیتـامینK /75 ملغـم فیتـامینB1 ،120 ملغـم فیتـامینB2 ،400

Biotein ،5000ملغـم Folic acid ،100ملغم B12 ،1500ملغم B6 ،15ملغم Niacin ،200ملغم Pantothenic acid ،60ملغم 

شــركة بروفیمینــي (ملغــم سـیلینیوم 1ملغـم كوبلــت ، 1ملغـم یــود ، 5ملغــم زنــك ، 600ملغــم نحـاس ، 70ملغـم حدیــد ، C ،450ملغـم فیتــامین 

  ) األردن/ لصناعة مركزات العالف 

ساعات 6یوم بالتربیة على الفرشة بعدها تم ذبح الطیور بعد تصویمها لمدة 56التجربة لمدة واستمرت 

وقد تم تقدیر نسبة كل من الرطوبة والبروتین . ثم ذبحت یدویًا ونظفت جیدًا وتم اخذ قطعة الصدر من كل ذبیحة 

وقدر األس ) . AOAC)8والدهن والرماد في لحم ذبیحة الدجاج المجرود حسب الطرائق المذكورة في 

وتم تقدیر قیمة رقم ) . 10(أما الفقدان أثناء الطبخ فقد تم تقدیره حسب طریقة ) . 9(الهیدروجیني أستنادًا إلى 
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و  أستنادًا ) PV(Peroxid Valueرقم البیروكسید ) Thiobarbituric Acid)TBAحامض الثایوباربیتورك 

  ) .11(إلى 

حم الصدر المطبوخ بطریقة الشوي فقد تم تحدید درجات التقویم الحسي أما بالنسبة للتقویم الحسي لل

حیث تراوحت درجات التقویم الحسي ) 12(العصیریة ، والتقبل العام أستنادًا إلى ما ذكره الطراوة، ،لصفات النكهة

غیر =1(الطراوةوصفة ) نكهة قویة جداً = 7..... نكهة غیر موجودة تمامًا = 1(لكل من صفة النكهة 

= 1(ودرجة التقبل العام ) عصیري جدا= 7..... جاف جدا=1(لعصیریةوا) جداً طري = 7....... طري

  ) .مقبول جداً = 7....... مرفوض تمامًا 

م وحسب معامالت  ْ 20–أسابیع في درجة حرارة 8الدجاج بعمر ذبیحة تم تجمید وفي تجربة أخرى ، 

وبعد . شهور  3، و2، و1بارد ، وتم خزن الذبائح لمدد زمنیة مختلفة بلغت التجربة بوساطة تیار من الهواء ال

. مضي شهر واحد داخل غرفة التجمید تم اخراج وجبة وهكذا عند انتهاء موعد الخزن المقرر للعینات الباقیة 

نها ، ساعة لغرض ذوبان الثلج م24وبعد ان یتم اخراج الذبائح من غرف التجمید توضع في الثالجة لمدة 

من اللحم ، و أخذت لها صورة عظام الفخذ والصدردقائق لسهولة نزع 5وبعدها توضع في ماء مغلي لمدة 

  .) 13(ة اسوداد العظام فوتوغرافیة لغرض معرفة تأثیر درجة حرارة التجمید في ظاهر 

  التحلیل األحصائي

وقد (Complete Randomized Design)تم تحلیل النتائج أحصائیًا وفق التصمیم التام التعشیة

بأستخدام (Backward Muliple Regression)أستخدم األنحدار المتعدد حسب أهمیة العوامل المؤثرة 

أما بالنسبة لتحدید الفروقات المعنویة بین المتوسطات فقد أستعملت ) . SAS)14البرنامج األحصائي الجاهز 

  .Duncan Multiple Rang Testطریقة 

  

  اقشةالنتائج والمن

تاثیراضــافة مســـتخلص ومســـحوق نبــات البـــابونج فـــي التركیــب الكیمیـــاوي للحـــم ) 1(یالحــظ مـــن الجـــدول 

70.82،72.00فــــي نســـبة الرطوبـــة اذ بلغــــت  ) 0.05<أ(صـــدر الـــدجاج حیـــث یالحــــظ حـــدوث ارتفـــاع معنـــوي 

لكل من معاملة السیطرة لمستخلص البابونج ومسحوقه على التوالي ویالحظ ایضًا ان نسبة البروتین % 74.10و

على التوالي لمعامالت التجربـة ویعـزى ارتفـاع نسـبة 19.32و18.50، 18.05اذ بلغت ) 0.05<أ(ارتفعت معنویًا 

ة نبات البابونج یعمل على تقلیل االجهاد الحراري ممـا یـؤدي الـى زیـادة افـراز هرمـون النمـو البروتین الى ان اضاف

أمـــا بالنســـبة الــى نســـبة الـــدهن ) . 15(وزیــادة التفـــاعالت الحیویـــة بالجســم ثـــم بنـــاء االنســجة العضـــلیة فـــي الجســم 

لكـل مـن مجموعـة 6.00و9.22،7.55لنسـب االضـافة اذ بلغـت ) 0.05<أ(فیالحظانخفـاض نسـبة الـدهن معنویـاً 

ولم یالحظ وجود فروقات معنویة في . السیطرة وٕاضافة البابونج على شكل مستخلص مائي ومسحوق على التوالي

  .على التوالي لمعامالت التجربة1.12و0.90، 0.82نسب الرماد اذ بلغت 

  

  

  

  (%)حم صدر الدجاج تأثیراضافة مستخلص ومسحوق نبات البابونج في التركیب الكیمیاوي لل) 1(جدول 

  الرماد  الدهن  البروتین  الرطوبة  المعامالت

  c70.82±1.45  b18.05±0.81a9.22±0.52  a0.82±0.05    السیطرة
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  b72.00±1.70  ab18.50±0.90  b7.55±0.68a0.09±0.05  مستخلص

  a79.10±1.82  a19.32±1.02  c6.00±0.05a1.12±0.03  مسحوق

لنفس الصفة المدروسة) 0.05<أ(تشیر الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود اختالفات معنویة * 

  

تاثیراضافة مستخلص ومسحوق نبات البابونج في درجـة االس الهیـدروجیني الــ ) 2(ویتضح من الجدول 

pH وقابلیــة االحتفــاظ بالمــاءWHCحیــث . الناضــح للحــم صــدر الــدجاج ونســب الفقــدان اثنــاء الطــبخ وبالســائل

علــى التــوالي 5.38و5.78، 5.70یالحــظ عــدم وجــود فروقــات معنویــة فــي درجــة االس الهیــدروجیني اذ كانــت 

بــین معاملــة ) 0.05<أ(أمــا بالنســبة لقابلیــة االحتفــاظ بالمــاء فــیالحظ وجــود فروقــات معنویــة . لمعــامالت التجربــة 

علـــى التـــوالي لمعــــامالت التجربـــة ویعـــزى هــــذا 26.60و24.15،25.45الســـیطرة ومعـــامالت التجربـــة اذ بلغــــت 

االرتفــاع الــى ارتفــاع المحتــوى البروتینــي للحــم عنــد االضــافة ممــا یزیــد مــن ارتبــاط المــاء بــالبروتین وبالتــالي زیــادة 

تیجـــة اللحـــم نpHوقـــد یعـــزى الســـبب أیضـــًا أن إضـــافة نبـــات البـــابونج یرفـــع مـــن ) . 16(قابلیـــة االحتفـــاظ بالمـــاء 

.نمو القاعدیة pHألحتواءه على أیونات موجبة أو ساهم برفع 

و قابلیة pHتأثیراضافة مستخلص ومسحوق نبات البابونج في درجة االس الهیدروجیني الـ) 2(جدول 

  والنسب المئویة للفقدان اثناء الطبخ وبالسائل الناضح للحم صدر الدجاجWHCاالحتفاظ بالماء 

  الفقدان بالسائل الناضح  الفقدان أثناء الطبخ  %pH  WHC  المعامالت

  b5.70±0.07  b24.51±0.11  A28.50±0.18  a1.86±0.03  السیطرة

  ab5.78±0.01b24.45±0.2  b27.15±0.32  b1.70±0.05  مستخلص

  a5.83±0.06  A26.60±0.15  c25.50±0.20  c1.56±0.01  مسحوق

  لنفس الصفة المدروسة ) 0.05<أ(لمختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود اختالفات معنویة تشیر الحروف ا* 

  

ایضــًا یالحــظ انخفــاض نســب الفقــدان اثنــاء الطــبخ والفقــدان بالســائل الناضــح معنویــًا ) 2(ومــن الجــدول 

لنســبة % 1.56و1.85،1.70لنســب الفقــدان اثنــاء الطــبخ و% 25.50و28.50،27.15اذ بلغــت ) 0.05<أ(

الفقدان بالسـائل الناضـح علـى التـوالي لمعـامالت التجربـة ویعـزى هـذا االنخفـاض الـى زیـادة قابلیـة االحتفـاظ بالمـاء 

  ) .16(لنسب االضافة مما یقلل من نسبتي الفقدان هذه 

فیوضح تاثیراضافة مستخلص ومسحوق نبات البابونج في بعض مؤشرات االكسدة عند ) 3(أما الجدول 

ملغـم مالونالدیهایـد 0.02وTBA0.10 ،0.07یوم بالثالجة للحم صدر الدجاج حیث بلغت قیمـة 4الخزن لمدة

كغـــم لحـــم عنـــد /ملغـــم مالونالدیهایـــد0.18و0.50،0.29كغـــم لحـــم عنـــد قیاســـها قبـــل الخـــزن بالتبریـــد واصـــبحت / 

1.52،0.96بلغـت ) PV(روكسـید أما قیمة رقم البی. یوم على التوالي لمعامالت التجربة 4الخزن بالتبرید لمدة  

ملــي مكــافىء 1.15و1.90،1.75كغــم لحــم عنــد قیاســها قبــل الخــزن بالتبریــد واصــبحت /ملــي مكــافىء 0.88و

ویالحظ ان مؤشرات االكسدة هذه ترتفع .یوم على التوالي لمعامالت التجربة 4كغم لحم عند الخزن بالتبرید لمدة /

عنــد اضــافة ) 0.05<أ(یــوم فــي معاملــة الســیطرة وانخفاضــها معنویــاً 4الــى بزیــادة مــدة الخــزن) 0.05<أ(معنویــًا 

مســــتخلص ومســــحوق نبــــات البــــابونج ویعــــزى الســــبب الــــى احتــــواء نبــــات البــــابونج علــــى مثبطــــات االكســــدة مثــــل 

إذ یعتبــر لحــم الــدجاج حســاس للتــزنخ التأكســدي عنــد الخــزن بســبب وجــود ) 4(وغیرهــا Flavonaidsفالفونیــدات 

والتــي تعمــل علــى زیــادة ســرعة تفــاعالت االكســدة وتحــول البیروكســیدات الــى Pro-oxidantsكســدة مشــجعات اال

وتتفــق نتــائج مؤشــرات االكســدة هــذه مــع المواصــفات القیاســیة ). 18، 17(نــواتج ا كســدة الثانویــة كالمانولدیهایــد 
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2عن TBAلى عدم زیادة قیمة الـالعراقیة الصادرة من الجهاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة والتي نصت ع

  .كغم لحم /ملي مكافىء10عن  PVكغم لحم والـ /ملغم مالونالدیهاید 

عند و  PV)و TBA(مؤشرات االكسدةبعضتأثیراضافة مسحوق ومستخلص نبات البابونج في) 3(جدول 

  یوم بالثالجة للحم صدر الدجاج4و 0الخزن لمدة 

  كغم لحم/ ملي مكافيء PV  كغم لحم/یهاید ملغم مالونالدTBA  المعامالت

  یوم4  صفر یوم    یوم4  صفر یوم    

  ab0.10±0.03  a0.05±0.01  ab1.52±0.03  ba1.90±0.01  السیطرة

  cb0.07±0.05  ba0.29±0.05  cb0.96±0.02  b1.75±0.03  مستخلص

  c0.02±0.01  c0.18±0.03  c0.88±0.08  c1.15±0.05  مسحوق

  لنفس الصفة المدروسة) 0.05<أ(تشیر الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد الى وجود اختالفات معنویة * 

  

اضـافة مسـتخلص ومسـحوق نبـات البـابونج فـي بعـض الصـفات الحسـیة للحـم تـاثیر) 1(ویوضح الشـكل 

معـامالت التجربـة وارتفـاع قـیم هـذه لجمیـع الصـفات ل) 0.05<أ(صدر الدجاج ، حیـث یالحـظ وجـود ارتفـاع معنـوي

لصـــفة النكهـــة 7.00و5.65،6.50الصـــفات فـــي مســـحوق نبـــات البـــابونج علـــى المســـتخلص المضـــاف اذ بلغـــت

لصــــفة 7.00و5.91،6.50لصــــفة العصــــیریة و6.80و5.70،6.30لصــــفة الطــــراوة و6.50و5.80،6.00و

جــدًا علــى اللحــم المنــتج والــذي نــال رضــى المقیمــین ان اضــافة نبــات البــابونج اضــفى نكهــة لذیــذة. درجــة التقبــل 

  .وبالتالي نالت المعامالت اعلى درجات التقویم الحسي بسبب أحتواء نبات البابونج على النكهة الجیدة

تأثیراضــافة مســتخلص و مســحوق نبــات البــابونج فــي ظــاهرة اســوداد العظــام للفخــذ ) 2( ویوضــح شــكل 

  3، و2، و1و لمـدة  م ْ 20–ظـاهرة اسـوداد العظـام عنـد الخـزن بحـرارة حیث یالحظ عدم وجود أي تأثیر على

  .و یالحظ وجود االسوداد للمعامالت كما في معاملة السیطرة ولم یتاثر االسوداد باالضافة شهور

اسهم في تحسین %) 0.6(یستنتج من الدراسة ان اضافة مسحوق ومستخلص نبات البابونج 

ولم تظهر الدراسة . یوم 4للحم صدر الدجاج وزیادة مدة حفظه أثناء الخزن لمدة الخصائص النوعیة والحسیة 

  .شهر3و 2و 1ْم ولمدة - 20أي تأثیر على ظاهرة اسوداد العظام عند خزنه بحرارة 
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شكل (1) تأثیر اضافة مستخلص و مسحوق نبات البابونج في بعض الصفات الحسیة (النكھة ، الطراوة ، 
العصیریة و درجة التقبل ) للحم صدر الدجاج

0
2
4
6
8

المسحوقالمستخلصالسیطرة

معامالت االضافة

یة
س
ح
 ال
ت
فا

ص
 ال
ت
ا

ج
در

النكھة
الطراوة
العصیریة
درجة التقبل


