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  الخالصة 

لقطعیتـــا الفخـــذ جامعـــة االنبـــار لتقیـــیم الخصـــائص الكیمیائیـــة –اجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي كلیـــة الزراعـــة 

1ت29نیسـان ولغایـة 21للفتـرة مـن ) السـاللة االوربیـة واالسـیویة ( ساللتین من طائر السلوى والصدر في ذبائح 

یوم وتم تربیتها لغایة عمـر 14حقول االهلیة بعمر طائر من كل ساللة جلبت من احدى ال90اذ استخدم 2004

لغـرض یوم علـى التـوالي كانـت تـذبح الطیـور ویـتم جـرد اللحـم عـن العظـم 90, 42,70وعند االعمار. یوم 90

وكـذلك تقـدیر كـل مـن االس الهیـدروجیني ) الدهن و الرمـاد, البروتین , الرطوبة ( دراسة التركیب الكیمیائي للحم 

فـي كـل مـن قطعتـي الفخـذ والصـدر فـي ذبـائح السـاللتین وباعمـار مختلفـة روكسـي بـرولین والكولسـترولونسبة هید

وقــد اشــارت النتــائج الــى عــدم ظهــور اختالفــات معنویــة بــین الســاللتین فــي التركیــب الكیمیــائي ونســبة هیدروكســي 

ه مع تقدم العمـر انخفضـت نسـبة لكن لوحظ ان, من هاتین القطعیتینبرولین واالس الهیدروجیني والكولسترول لكل

امـا قطعـة الصـدر فقـد لـوحظ انخفـاض معنـوي فـي نسـبة , البروتین في قطعة الفخذ فـي حـین ازدادت نسـبة الـدهن 

الرطوبــة مــع تقــدم العمــر فــي حــین نســبة هیدروكســي بــرولین والكولســترول فــي كــل مــن قطعتــي الفخــذ والصــدر قــد 

یالحـظ أي تغیـر فـي قیمــة االس الهیـدروجیني لكـل مـن قطعتـي الفخــذ ولـم ,ازدادت نسـبهما معنویـا مـع تقـدم العمــر

امــــا التــــداخل بــــین العمــــر والســــاللة فقــــد اثــــر معنویــــا علــــى النســــبة المئویــــة للرطوبــــة , والصــــدر مــــع تقــــدم العمــــر 

فـي حـین لـم یالحـظ أي تـاثیر علـى قیمـة االس لكال القطعیتین الدهن و هیدروكسي برولین والكولسترول ,البروتین,
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Abstract
This study was conducted to evaluate meat properties of two quail strains 

(Europen and Asian) during the period from 12 April to 21 Oct. 2004. 90 birds for 
each strains aged 14 days were reared at the poultry farm of Agric College, University 
of Anbar.
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At the age 42, 70 and 90 days respectively, thirty birds from each strain were 
slaughtered to determine chemical composition (moisture, protein, ether extract and 
ash %), pH, hydroxy prolien and cholesterol for thigh and breast of quail carcass, the 
data revealed no significant differences were found between two strains in chemical 
composition, hydroxy prolien, pH and cholesterol for thigh and breast pieces, while
there was a decrease in protein percentage with advanced age but at the same time
notice an increase in fat percentage.

The percentage of the moisture of the breast piece significantly lowered with 
advanced age, while percentage of hydroxy prolien and concentration of the 
cholesterol for thigh and breast pieces significantly increased with advanced age. The 
results showed that age had no significant effect on the pH for the thigh and breast 
pieces, also the interaction between strain and age had significantly effect on chemical 
composition, hydroxyl prolien and cholesterol for thigh and breast, while there was no 
effect on the pH for thigh and breast pieces.

  المقدمة 

غط الجسـم لـه اجنحـة طویلـة نسـبیأ وذنـب قصـیر تـم تدجینـه منـذ القـرن ضـالسلوى طیـر صـغیر الحجـم من

جـراء دراسـات اقتصـادیة علیـه أانـه عنـداال, ) 1(الحادي عشر في اسیا وبالذات في الیابـان وذلـك لجمـال صـوته 

, تمتاز بأنتاجها العـالي مـن اللحـم والبـیض سالالت تجاریةشجع الباحثین في برامج التربیة والتحسین في استنباط 

  ) . 2(لذا اصبح هذا الطائر ینافس الدجاج والرومي في حجم انتاج اللحم وادخاله في وجبات غذائیة لالنسان 

جـــرت محــــاوالت عدیــــدة لدراســــة التركیـــب الكیمیــــائي لمكونــــات ذبــــائح الســــلوى ولـــوحظ هنالــــك تبــــاین فــــي التركیــــب 

8الــى 2انــه بتقــدم العمــر مــن ) 4(Marksو Leporeاذ اشــار كــل مــن , ) 3(والعمــر الكیمیــائي تبعــا للســاللة 

اسبوع لوحظ انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع في نسبة الدهن والرماد في حین بقیت نسبة البروتین ثابتـه لكـن 

Marks)5 (مســتوى بــروتین لــم یالحــظ أي اختالفــات معنویــة فــي التحلیــل الكیمیــائي لــذبائح الســلوى عنــدما ازداد

ذكـور التركیب الكیمیائي للحـوموجود تباین معنوي في ) 6(وزمآلؤه  Anthonyوالحظ ِ % 30الى 18العلیقة من 

العبیـدي والفیـاضكمـا وجـد,تفوقت لحوم االنـاث بمحتواهـا مـن الـدهناذ اسبوع 4طائر السلوى عند عمر واناث 

كـل مـن البـروتین والرمـاد عنـد باالفخاذ في حین لـم تتـأثر نسـزیادة معنویة في نسبة الدهن في لحم الصدر و ) 3(

ان لحــوم طیــور الســلوى منخفضــة بمحتواهــا مــن الــدهن وذكــر ) Wildlife news)7ت نشــرةواشــار تقــدم العمــر

غــم 100/ملغــم 75الــى 35بــان تركیــز الكولســترول فــي انســجة ذبــائح الســلوى تــراوح بــین ) 3(العبیــدي والفیــاض 

س الهیـــدروجیني النهـــائي فـــي اللحـــم تـــأثیر مهـــم علـــى مجموعـــة الصـــفات النوعیـــة للحـــم كـــاللون لدرجـــة اال. لحـــم 

یعد الكـوالجین مـن اهـم االنسـجة الرابطـة المسـوؤلة عـن طـراوة ) . 8(والعصاریة والطراوة وفقدان الوزن عند الطبخ 

یــاس هیدروكســي بــرولین اللحــم فكلمــا زادت نســبته فــي العضــالت ادى ذلــك الــى انخفــاض طراوتــه  وعلیــه اتخــذ ق

مــــن نســــبة % 13حــــوالي ثلــــث تركیــــب الكــــوالجین اذ یشــــكل حــــوالي نســــبة كمؤشــــر عــــن الكــــوالجین لكونــــه یشــــكل 

دل علـى زیـادة نسـبة النسـیج الـرابط الكـوالجین تـاالحماض االمینیـة المكونـة للكـوالجین وهـي نسـبة ثابتـه وان زیادتـه 

)9 . (  

ائي واالس الهیــدروجیني والكولســترول ومحتــوى الكــوالجین فــي قطعیــات جــاءت هــذه الدراســة لتقــدیر التركیــب الكیمیــ

  .  الصدر والفخذ لساللتین من طائر السلوى ذات اعمار مختلفة 
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  المواد وطرائق العمل 

والسـاللة االسـیویة ) السـاللة االولـى (استخدم في هذه التجربة ساللتین من طائر السلوى هما الساللة االوربیة   

طیــر مــن حقــل اهلــي فــي منطقــة جســر دیــالى كانتــا مربــاة تحــت نفــس 180اذ اخــذ , ) الســاللة الثانیــة ( یــةالیابان

طیـر فـي القفـص 15طیـر مـن كـل سـاللة عشـوائیا فـي اقفـاص بواقـع 90وتم توزیـع , الظروف االداریة والصحیة 

الطیــورغـذیت, یـوم90ولغایـة یــوم 14الواحـد وجـرى تربیتهـا فــي كلیـة الزراعـة جامعـة االنبــار ابتـداء مـن عمـر 

كیلـو 2940بـروتین وطاقـة ممثلـة % 22البادئ احتوت على علیقةعلى علیقتین احداهماadlibtumتغذیة حرة 

یــوم ومــن ثــم اســتبدلت بعلیقــة نمــو احتــوت 42یــوم لغایــة عمــر النضــج الجنســي 14كغــم علــف ومــن عمــر / ســعرة

) 1(یــوم جــدول 90یــوم لغایــة 42كغــم علــف ومــن عمــر / كیلــو ســعرة3000بــروتین وطاقــة ممثلــة % 20علــى 

  . وخضعت الطیور جمیعها الى برنامجي لقاح واضاءة 

  :القیاسات 

نقلت الطیور في الصباح الباكر الى المختبر وتركت لمـدة یـوم واحـد وذلـك لتقلیـل تعـرض الطیـور لالجهـاد اثنـاء   

وفـق ماشـار الیـه یوم 42ثم جزرت یدویأ عند عمر ساعات وبعدها سجلت اوزان الطیور3الجزر وصومت لمدة 

اخــذت قطعیــات الفخــذ والصــدر كــل علــى حــده ووضــعت فــي اكیــاس مــن ) . 11(وجــرجیس ) 10(الفیــاض ونــاجي 

درجــة مئویــة لحــین اجــراء القیاســات التــي تضــمنت 18-البــولي اثلــین  ثــم حفظــت فــي المجمــدة علــى درجــة حــرارة 

النهــــــائي pHوكــــــذلك تقــــــدیر ال % ) الــــــدهن و الرمــــــاد, البــــــروتین , رطوبــــــة ال( التحلیــــــل الكیمیــــــائي للقطعیــــــات 

یـــوم واجریـــت علیهـــا نفـــس 90و 70وكـــذلك جـــرى جـــزر الطیـــور بأعمـــار , والهیدروكســـي بـــرولین والكولســـترول 

  .القیاسات

ســاعة وتــم اذابتهــا تحــت درجــة حــرارة 48اخرجــت قطعیــات الصــدر والفخــذ لــذبائح كــل ســاللة مــن المجمــدة بعــد 

وبعدها جرد اللحم عن العظـم لكـل قطعیـة ثـم قطـع اللحـم علـى شـكل ) 12(ساعات 3درجة مئوي لمدة 4الثالجة 

(مكعبـــات صـــغیرة وخلطـــت مـــع بعضـــها بصـــورة جیـــدة وقســـمت الـــى قســـمین احـــدهما لتقـــدیر التركیـــب الكیمیـــائي 

لهیـدروجیني وهیدروكسـي البـرولین في حـین تـرك القسـم االخـر لقیـاس االس ا) الدهن والرماد,البروتین,الرطوبة

كما تـم قیـاس االس الهیـدروجیني حسـب مـا , )AOAC)13والكولسترول اذ جرى التحلیل الكیمیائي للحم وفقِ ◌ِ 

امـا قیـاس تركیـز , Hanna Instrumentمـن نـوع pHحیـث اسـتخدم جهـاز قیـاس ) 14(وزمـالؤه Xiongذكره 

وحســب التركیــز وفــق المعادلــة ) 3(والمحــورة مــن قبــل ) Elias)15وFraneyالكولســترول فقــد اعتمــدت طریقــة 

  :التالیة 

  ) =غم لحم100/ ملغم(تركیز الكولسترول 
  قراءة النموذج

 ×100  
  قراءة الكولسترول القیاسي

  ) .Tahir)16اما تقدیر نسبة الحامض االمیني هیدروكسي برولین في اللحم فقد اتبعت طریقة 

  : التحلیل االحصائي 

لدراســـة تـــأثیر الســـاللة والعمـــر CRDكامـــلالعشـــوائي التصـــمیم الوفـــق )3×2(عملت تجربـــة عاملیـــة اســـت

) Duncan)17والتــداخل بینهمــا للصــفات المدروســة وقورنــت الفروقــات المعنویــة بــین المتوســطات وفــق اختبـــار 

  ) . SAS )18وبأستعمال برنامج 
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  مستخدمة في تغذیة السلوىنمو اللنسب مكونات عالئق البادئ وا) 1(جدول رقم 

  المكونات
  النسبة المئویة

  علیقة النمو  علیقة البادئ

  32  28  ذرة صفراء

  33  31  حنطة

  22  26  كسبة فول الصویا

  9  11  مركز بروتین

  0.25  0.25  حجر الكلس

  0.25  0.25  ملح الطعام

  2.8  2.8  زیت نباتي

  0.5  0.5  الیسین

  0.2  0.2  مثیونین

  100  100  المجموع

    التحلیل الكیمیائي المحسوب

  20.07  22.16  البروتین

  3000  2940  كغم/الطاقة الممثلة ك سعرة

  

  النتائج والمناقشة 

  التركیب الكیمیائي لقطعة الفخذ 

41,70كانـت متقاربـة فـي السـاللتین اذ بلغـت فـي قطعـة الفخـذان نسبة الرطوبـة) 2(یالحظ من جدول 

لثانیــة علــى التـوالي وبــنفس االتجــاه لــم تظهــر هنـاك اختالفــات معنویــة فــي نســبة للسـاللة االولــى وا% 35,70و % 

یــوم ویبــدو ان الطیــور الزالــت فــي 90و 70, 42الرطوبــة فــي قطعیــة الفخــذ المــأخوذة مــن ذبــائح طیــور بأعمــار 

دادت معنویـأ عند دراسة التداخل بین الساللة والعمر لوحظ ان نسبة الرطوبة از , ) 19(مرحلة نمو وصغیرة العمر 

كمــا , ) 42×1(و ) 42×2(للمعــاملتین % 70و53,% 70و54یــوم وقــد بلغــت 42فــي كــال الســاللتین وعنــد عمــر 

% 4,22اظهــر الجــدول ذاتــه ان نســبة البــروتین فــي قطعــة الفخــذ لكــال ذبــائح الســاللتین كانتــا متقــاربتین اذ بلغــت 

بة اختلفــت معنویــأ عنــدما تقــدمت الطیــور بــالعمر اذ لكــن هــذه النســ,للســاللة االولــى والثانیــة علــى التــوالي % 22و

یــوم 42لــذبائح بعمــر لیــوم مقارنــة مــع هــذه النســبة فــي قطعــة فخــذ 90عنــد عمــر % 86,21بلغــت نســبة البــروتین 

ان هــذا التبــاین یعــزى الــى زیــادة محتــوى كمیــة الــدهن المترســب ةالــذي یــرتبط عكســیأ مــع ,%14,22التــي بلغــت 

  ) . 20(دم العمر نسبة البروتین  عند تق

المترسـب فـي قطعـة الفخـذ لكـن وجـد للـدهنعدم وجود تاثیر معنوي للساللة علـى النسـبة المئویـة) 2(بین الجدول 

یـوم فـي حـین كانـت 90عنـد عمـر % 1,7بلغت اذ في قطعة الفخذ هذه النسبة انه مع تقدم العمر ازدادت معنویأ 

ر انـه مـع تقـدم الطـائر بـالعمر یحصـل عملیـة ترسـیب للـدهن ویمكـن تفسـیر هـذا التغـای% 48,6یـوم 42عند عمـر 

باتجاهین هما زیادة في عدد الخالیا الدهنیـة وكـذلك توسـع فـي حجـم النسـیج الـدهني وبالتـالي تـزداد النسـبة المئویـة 

  ) . 3و10(للدهن 
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على النسبة المئویة اخل بین الساللة والعمر تأثیر معنويدتحلیل التباین اشر الجدول ذاته ان للتعلى ضوء نتائج

والتـــي بلغـــت ) 90×1(والثالثـــة ) 90×2(للـــدهن المترســـب اذ حصـــلت اعلـــى زیـــادة معنویـــة فـــي المعاملـــة السادســـة 

لم یظهر الجدول ایضأ أي فروقات معنویـة بـین السـالالت واالعمـار المختلفـة . على التوالي %09,7و % 12,7

  . ذبائح طائر السلوى والتداخل بینها في نسبة الرماد لقطعیة الفخذ في 

  

تأثیر استخدام ساللتین وبأعمار مختلفة والتداخل بینهما في التركیب الكیمیائي لقطعة فخذ) 2(جدول رقم 

  ذبائح طیور السلوى

  %الرماد   %الدهن   %البروتین   %الرطوبة   السالالت

  أ33,0  أ68,6  أ04,22  أ41,70  )1(الساللة

  أ33,0  أ77,6  أ00,22  أ35,70  )2(الساللة
  

  %الرماد  %الدهن  %البروتین  %الرطوبة  یوم/العمر

  أ33,0  ب48,6  أ14,22  أ53,70  42

  أ33,0  ب60,6  أ06,22  أ46,70  70

  أ33,0  أ10,7  ب86,21  أ15,70  90
  

  %الرماد  %الدهن  %البروتین  %الرطوبة  )العمر×الساللة(التداخل

  أ33,0  ج46,6  أ16,22  أ53,70  42×1

  أ33,0  ج49,6  أ11,22  أ52,70  70×1

  أ33,0  أب09,7  ب85,21  ب19,70  90×1

  أ33,0  ج50,6  أ12,22  أ54,70  42×2

  أ33,0  ب ج71,6  01,22  أب40,70  70×2

  أ33,0  أ12,7  ب88,21  ج18,70  90×2

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

  

  :التركیب الكیمیائي لقطعة الصدر في ذبائح طیور السلوى 

وجــود اختالفــات معنویــة بــین الســاللتین فــي نســبة الرطوبــة والتــي ) 3(لــم یشــر تحلیــل التبــاین فــي جــدول 

كمــا لــم یالحــظ وجــود تبــاین فــي هــذه النســبة فــي قطعیــات الصــدر لــذبائح الطیــور ذات % 7,71بلغــت فــي كالهمــا 

ختلفــة ویمكــن ان یعــزى ذلــك الــى ان الطیــور الصــغیرة العمــر تمتــاز بأحتوائهــا علــى نســبة عالیــة مــن االعمــار الم

ومــن الجــدول ذاتــه یالحــظ ان نســبة البــروتین فــي ) . 19و10, 3(الرطوبــة مقارنــة بمحتواهــا مــن المــادة الصــلبة 

لــوحظ تبــاین معنــوي فــي لكــن, علــى التــوالي % 82,3و% 83,23بــین الســاللتین قطعیــة الصــدر كانــت متقاربــة 

90بـذبائح الطیـور بعمـر % 64,23النسبة المئویة للبروتین في القطعیة مـع تقـدم العمـر اذ انخفضـت هـذه النسـبة 

یـوم یمكـن ان یعـزى ذلـك الـى زیـادة 42فـي عضـلة الصـدر لـذبائح بعمـر % 94,23یوم مقارنة مع نسبة البروتین 

وبنفس االتجاه ) 20(تویات المادة الصلبة االخرى ومنها البروتین محتوى الدهن مع تقدم العمر الذي اثر على مح

یالحظ ان للتداخل بین الساللة والعمر قد اثر على نسبة البروتین اذ حصل انخفاض معنوي فیهـا مـع تقـدم العمـر 

الصـدر لم یشر الجدول ذاته الى وجود تباین معنوي بین الساللتین في نسبة الدهن في قطعـةو ,  ولكال الساللتین 

وعنــد تحلیــل التــداخل بــین الســاللة , %02,4یــوم الــى 90اذ وصــلت هــذه النســبة فــي ذبــائح طیــور الســلوى بعمــر 
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والعمــر لــوحظ وجــود تبــاین معنــوي بــین المعــامالت فامتــازت الســالالت ذات االعمــار الكبیــرة بنســبة ترســیب دهــن 

والتــي بلغــت ) 90×1(والثالثــة ) 90×2(اعلــى فــي قطعــة الصــدر اذ حصــلت اعلــى زیــادة فــي المعاملــة السادســة 

كما فيعلى التوالي في حین انخفضت هذه النسبة في ذبائح الطیور ذات االعمار االصغر%01,4و% 03,4

علـى التـوالي ویمكـن % 37,3و%44,3والتي كانت قیمها ) 42×2(والمعاملة الرابعة ) 42×1(المعاملة االولى  

لــم یشــر , )10, 9(دور النمــو لــذلك التمیــل الــى ترســیب دهــن فــي الجســم ان یعــزى ذلــك ان الطیــور التــزال فــي

الجدول ذاته الى وجود تأثیر لكل من الساللة والعمر والتداخل بینهما على نسبة الرمـاد فـي قطعیـة الصـدر لـذبائح 

  .طیور السلوى 

  

ب الكیمیائي لقطعة صدرتأثیر استخدام ساللتین وبأعمار مختلفة والتداخل بینهما في التركی) 3(جدول رقم 

  ذبائح طیور السلوى

  %الرماد  %الدهن  %البروتین  %الرطوبة  السالالت

  أ33,0  أ68,3  أ83,23  أ70,71  )1(الساللة

  أ32,0  أ69,3  أ80,23  أ71,71  )2(الساللة
  

  %الرماد  %الدهن  %البروتین  %الرطوبة  یوم/العمر

  أ34,0  ب40,3  أ94,23  أ88,71  42

  أ32,0  ب64,3  أ87,23  أ71,71  70

  أ32,0  أ02,4  ب64,23  ب53,71  90
                

  %الرماد  %الدهن  %البروتین  %الرطوبة  )العمر×الساللة(التداخل

  أ35,0  ب44,3  أب93,23  أ86,71  42×1

  أ33,0  أب59,3  أب91,23  أب71,71  70×1

  أ32,0  أ01,4  أب65,23  أ53,71  90×1

  أ33,0  ب37,3  أ95,23  أ89,71  42×2

  أ32,0  أب68,3  أب83,23  أب71,71  70×2

  أ33,0  أ03,4  ب63,23  ب53,71  90×2

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

  

  :تقدیر هیدروكسي برولین في قطعة الفخذ 

ولین لقطعة الفخـذ ر ن الساللتین في تركیز هیدروكسي بالى وجود فروقات معنویة بی) 4(ولجدریلم یش

فــي حــین تبــاین معنویــأ محتــوى هیدروكســي , ملغــم للســاللتین االولــى والثانیــة علــى التــوالي 50,2و49,2اذ بلغــت 

ملغــم علــى 46,2و53,2بلغــت والتــي بــرولین لقطعــة الفخــذ المــاخوذة مــن طیــور الســلوى ذات االعمــار المختلفــة 

االنسـجة الرابطـة یوم حیث یبـدو انـه مـع تقـدم الطـائر بـالعمر هنـاك زیـادة فـي ترسـیب 42و 90عمر التوالي عند 

ومنها الكوالجین اضافة الى زیادة قطر اللیفة العضلیة مقارنة بالطیور الصغیرة العمر التي تكون الیاف عضـالتها 

الــــى وجـــود تبــــاین معنــــوي بــــین وبـــنفس االتجــــاه اشــــر تــــداخل الســـاللة مــــع العمــــر, ) 21(طویلـــة وقطرهــــا نحیــــف 

المعامالت المختلفة فحصلت زیادة في محتوى هیدروكسي برولین قطعـة الفخـذ المـأخوذة مـن ذبـائح طیـور متقدمـة 

علــى التــوالي ملغــم51,2و56,2والتــي بلغــت ) 90×2(والسادســة ) 90×1(بــالعمر كمــا هــو فــي المعاملــة الثالثــة 
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ن نفــس الســالالت لكنهــا ذات اعمــار صــغیرة كمــا فــي المعاملــة االولــى بینمــا انخفضــت هــذه التراكیــز المــاخوذة مــ

  . ملغم على التوالي 47,2و43,2تي بلغت لوا) 70×1(والثانیة ) 42×1(

  :تقدیر تركیز الكولسترول في قطعة الفخذ 

وجـــود اختالفـــات معنویـــة بــین ذبـــائح ســـاللتین مـــن طیــور الســـلوى فـــي تركیـــز )4(لــم تشـــر نتـــائج جــدول 

ملغـــم للســـاللة االولـــى والثانیـــة علـــى التـــوالي فـــي حـــین لـــوحظ وجـــود 92,51و58,50حیـــث بلغـــت ترولالكولســـ

اختالفات معنویة فـي هـذا التركیـز لقطعـة الفخـذ المـاخوذة مـن ذبـائح طیـور باعمـار مختلفـة اذ یبـدو ان الزیـادة فـي 

حیــث بلغــت ) 9(تقــدم العمــر ترســیب كمیــة مــن الــدهن مــعترســیب الكولســترول مــع تقــدم العمــر یعــود الــى زیــادة 

46و38یـوم والتـي بلغـت 42یـوم مقارنـة مـع ذبـائح مـاخوذة بعمـر 90ملغم لقطعة الفخـذ المـأخوذة بعمـر 88,57

اما بالنسبة للتداخل بـین السـاللة والعمـر فقـد لـوحظ وجـود اختالفـات معنویـة بـین المعـامالت حیـث حصـلت , ملغم 

والتـي بلغـت ) 90×2(والسادسـة ) 90×1(عـة الفخـذ فـي المعاملـة الثالثـة زیادة معنویـة فـي محتـوى الكولسـترول لقط

) 70×1(والثانیـة ) 42×1(ملغم على التـوالي بینمـا انخفضـت هـذه الكمیـة فـي المعاملـة االولـى 00,56و75,59

و ملغم على التـوالي ان هـذا یبـدو مطابقـا لمنحنـى النمـ75,48و00,48و00,44بلغت والتي ) 42×2(والرابعة 

للحیوانات الذي یشیر ان الحیوانات كبیرة العمر تمیل الـى ترسـیب اكبـر كمیـة مـن الـدهن ممـا یـنعكس ذلـك ایجابیـا 

  ) 10, 3( على تركیز الكولسترول باعتباره من الدهون المشتقة 

  : قیاس درجة االس الهیدروجیني لقطعة الفخذ 

ة فـي قـیم االس الهیـدروجیني النهـائي نتیجـة أي اختالفـات معنویـ) 4(لم یظهر تحلیـل التبـاین فـي جـدول 

تـاثیر الســاللة والعمـر والتــداخل بینهمــا فـي قطعــة فخــذ ذبـائح طیــور الســلوى وان انعـدام هــذا التــاثیر یعـود الــى عــدم 

اذ وجــــد هــــؤالء البــــاحثین ان ) 22(تعــــرض الطیــــور الــــى عوامــــل االجهــــاد مثــــل فــــزع الطیــــور او حركتــــه الســــریعة 

س الهیــدروجیني االولــي ربمـــا یعــود لالختالفــات فـــي تعلیــق الطیــور الحیـــة قبــل جزرهـــا او االختالفــات فــي قـــیم اال

عوامــل مجهــدة اخــرى كحقنــه بــبعض المــواد الكیمیائیــة او قطــع العلــف عنــه ولــوحظ ان قــیم االس الهیــدروجیني فــي 

بــان نســبة لحــم الفخــذ كــان اعلــى مــن قــیم االس الهیــدروجیني فــي لحــم الصــدر فــي الســاللتین ممــا یعطــي مؤشــر 

  ) . 8(Dutsonو) Howard)23اكثر مما في عضلة الفخذ وهذا متفق مع الكالیكوجین في عضلة الصدر 

  :تقدیر هیدروكسي برولین في قطعة الصدر 

وجود اختالفات معنویة بین ذبائح ساللتین من طیـور السـلوى فـي تركیـز هیدروكسـي ) 5(لم یبین جدول 

كمـا لـم یظهـر تحلیـل التبـاین وجـود , لغم للساللة االولى والثانیة على التوالي م01,2وملغم 06,2برولین اذ بلغت 

تــأثیر للعمــر علــى تركیــز هیدروكســي بــرولین فــي قطعــة الصــدر لكــن لــوحظ ان هــذا التركیــز كــان اعلــى فــي ذبــائح 

ك انــه مــع یــوم ویفســر ذلــ42ملغــم للــذبائح بعمــر 02,2ملغــم مقارنــة بــالتركیز 05,2یــوم اذ بلــغ 90الطیــور بعمــر 

كمــا لــم یظهــر تــأثیر للتــداخل بــین الســاللة والعمــر علــى , ) 9(تقــدم العمــر یحصــل زیــادة فــي ترســیب الكــوالجین 

  .تركیزهیدروكسي برولین في قطعة الصدر 
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, تأثیر استخدام ساللتین وبأعمار مختلفة والتداخل بینهما على معدالت هیدروكسي برولین ) 4(جدول رقم 

  .لقطعة فخذ ذبائح طیور السلوى pHكولسترول وال

PH  كولسترول ملغم  هیدروكي برولین  السالالت

  أ80,6  أ58,50  أ49,2  )1(الساللة

  أ78,6  أ92,51  أ50,2  )2(الساللة
  

pH  كولسترول ملغم  دروكسي برولینیه  یوم/العمر

  أ80,6  ب38,46  ب46,2  42

  أ79,6  ب50,49  ب48,2  70

  أ79,6  أ88,57  أ53,2  90
  

pH  كولسترول ملغم  هیدروكسي برولین  )العمر×الساللة(التداخل 

  أ80,6  ج00,44  ب43,2  42×1

  أ80,6  ب ج00,48  ب47,2  70×1

  أ80,6  أ75,59  أ56,2  90×1

  أ80,6  ب ج75,48  أب49,2  42×2

  أ78,6  ب ج00,51  أب50,2  70×2

  أ78,6  أب00,56  أب51,2  90×2

  ).05p<0(لفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروقات معنویةالحروف العربیة المخت

  

  :تقدیر الكولسترول في قطعة الصدر 

یور السلوى طوجود اختالفات معنویة بین ذبائح ساللتین من ) 5(لم یبین التحلیل االحصائي في جدول 

ین لوحظ اختالفات معنویـة غم لحم على التوالي في ح/ملغم00,33و58,30بلغت حیث في تركیز الكولسترول 

غـم لحـم /ملغـم38,33یـوم 90في تركیز الكولسترول مع تقدم العمـر اذ بلغـت اعلـى كمیـة مـن الكولسـترول بعمـر 

یـوم ان سـبب هـذا یعـود الـى ان ترسـیب الـدهن ارتـبط ایجابیـا مـع محتـوى 42غم لحـم بعمـر /ملغم 88,28مقارنة 

مع تقـدم الطـائر بـالعمر ولكـن یبـدو ان تركیـز الكولسـترول فـي ) مشتقةباعتبار االخیر من الدهون ال(الكولسترول

صف تركیز الكولسترول في قطعة الفخذ الذي جاء مطابقأ في ان نسبة الدهن في قطعة نقطعة الصدر هو تقریبا 

الصـدر هـي نصـف نسـبة الــدهن فـي قطعـة الفخـذ ومــن هـذا نسـتنتج انـه یمكــن ان یسـتهلك المـواطن قطعـة الصــدر 

امـا عـن تـأثیر التـداخل بـین السـاللة والعمـر فقـد لـوحظ وجـود اختالفـات معنویـة .ن استهالكه قطعة الفخـذ افضل م

معنویــأ فــي كمیــة ) 90×1(والثالثــة ) 90×2(بـین المعــامالت فــي تركیــز الكولســترول فقــد تفوقــت المعاملــة السادســة 

هذه النسـبة معنویـأ فـي المعـامالت ملغم على التوالي في حین انخفضت 25,34و5,36بلغت حیث الكولسترول 

ان تفســیر ذلــك طیــور الســلوى تمیــل الــى ترســیب الــدهن ممــا ) 42×2(والرابعــة ) 70×1(والثانیــة ) 42×1(االولــى 

  ) . 19(انعكس ذاك على زیادة تركیز الكولسترول في قطعة الصدر 

  : قیاس درجة االس الهیدروجیني في قطعة الصدر 

أي اختالفــات معنویــة بــین الســاللتین وكــذلك االعمــار المختلفــة ) 5(دول لــم یظهــر تحلیــل التبــاین فــي جــ

رض الطیـور الـى عـوالالتداخل بینهما في درجة االس الهیدروجیني لذبائح طیور السلوى وقـد یعـزى ذلـك الـى عـدم ت
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ویمكـــن ان یالحـــظ ان قیمـــة االس الهیـــدروجیني فـــي لحـــم) . 22(عوامـــل اجهـــاد مثـــل الفـــزع او الحركـــة الســـریعة 

  ) .8(Dutsonو ) Howard)23وهذا متفق مع الصدر كانت اقل منها في لحم الفخذ في الساللتین 

  

, تأثیر استخدام ساللتین وبأعمار مختلفة والتداخل بینهما على معدالت هیدروكسي برولین) 5(جدول رقم 

  قطعة الصدر لذبائح طیور السلوىpHالكولسترول و 

pH  ملغم/ سترولكول  برولینهیدروكسي  السالالت

  أ11,6  أ58,30  أ06,2  )1(الساللة 

  أ09,6  أ00,33  أ01,2  )2(الساللة 
  

pH  ملغم/ كولسترول  هیدروكسي برولین  یوم/ العمر

  أ10,6  ب88,28  أ02,2  42

  أ15,6  ب13,31  أ02,2  70

  أ05,6  أ38,35  أ05,2  90

         

pH  ملغم/كولسترول  ینهیدروكسي برول  )العمر×الساللة(التداخل 

  أ10,6  ج25,28  أ04,2  42×1

  أ15,6  ب ج25,29  أ05,2  70×1

  أ05,6  ب25,34  أ08,2  90×1

  أ08,6  ب ج50,29  أ99,1  42×2

  أ15,6  أب00,33  أ00,2  70×2

  أ05,6  أ50,36  أ03,2  90×2

)p<0.05( ت معنویة الحروف العربیة المختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود اختالفا
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