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  2005، ) 2(العدد 3: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 

  للحم الكیمیائيتأثیر العمر في نسب التصافي واألعضاء الداخلیة والتحلیل 

  الدجاج البني المحلي

  

  محمود احمد حمادي العلواني

  جامعة االنبار/كلیة الزراعة 

  

  الخالصة

البنـي المحلـي الـدجاجدجاجـة مـن 30معـة بغـداد باسـتخدام جا–التجربة في مختبـرات كلیـة الزراعـة أجریت

الزراعیـة ، ذبحـت وسـمطت الطیـور وقطعـت لألبحـاثإبـاءمـن قطیـع مربـى فـي مركـز أسـبوع75، 26وللعمرین 

الــى زیــادة أدىتقــدم العمــر إنالــذبائح الــى القطــع الرئیســیة والثانویــة وجــرى التحلیــل الكیمیــائي وقــد بینــت النتــائج 

الداخلیـة كمـا حصـلت زیـادة معنویـة فـي األحشاءي الوزن الحي ووزن الذبیحة ونسبة التصافي مع وبدون معنویة ف

الوزن النسبي للقلب والقانصة بتقـدم العمـر یتأثرالوزن النسبي للكبد ودهن البطن والطحال والبنكریاس في حین لم 

وتین وارتفـــاع معنـــوي فـــي نســـبة الـــدهن تقـــدم العمـــر الـــى انخفـــاض معنـــوي فـــي نســـبة الرطوبـــة والبـــر أدى، كـــذلك 

  .والكربوهیدرات والرماد للحم الفخذ والصدر 

  

Abstract
This study was conducated at libraries of agric. college, university of baghdad, by 

using therty local hens aged 26 & 75 week.
The hens were slughtered, scaldis and evisacrated to magor & secondly pecies 

and after that all these, pecies were weighted and chemically analysis.
The resultes andicted there were siginificunt  increase for live weight carcass, 

dressing percenteg, relateve weight of liver & abdomal fat, splean & pencrease. 
  

  المقدمة

لمــا تحتویــه مــن نســبة جیــدة مــن البــروتین الحیــواني اإلنســانلمنتجــات الطیــور الداجنــة دور كبیــر فــي تغذیــة 

اللحــوم البیضــاء شــكلت فــي قطرنــا إناإلحصــائیاتوأشــارت. )1( والــذي یعتبــر ضــروري وهــام للصــحة العامــة 

( موع الكلي للحـوم الحمـراء والبیضـاء من المج% ) 48.7( طن وهذه تمثل حوالي ألف120حوالي 1989عام 

) 2(الكلـي اإلنتاجمن مجموع % ) 19.5( واألغنام% ) 12.8( األبقارلحوم إنتاجطن ومثل ألف) 246.2

الصــغیرة األعمــارتكــون نســبة البــروتین مرتفعــة فــي إذوتتبــاین لحــوم الــدجاج فــي التركیــب الكیمیــائي تبعــا للعمــر . 

األعمـارالكبیرة ومنخفضة في األعماربیرة وبالعكس فان نسبة الدهن تكون مرتفعة في الكاألعمارومنخفضة في 

  ) . 3( الصغیرة 

المحلیــة والــذي یربـى بكثــرة فــي المنــازل ونظــرا لقلــة األســواقالـدجاج البنــي المحلــي احــد الهجــن الموجـودة فــي 

العمـر علـى نسـب تـأثیرسـتنا الـى تحدیـد على هذا النوع من الـدجاج لـذا تهـدف دراأجریتالدراسات والبحوث التي 

  . الداخلیة والتحلیل الكیمیائي لهذا الهجین واألعضاءالتصافي 
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  المواد وطرائق العمل

دجاجــة مــن الــدجاج البنــي 30جامعــة بغــداد وباســتخدام –هــذه التجربــة فــي مختبــرات كلیــة الزراعــة أجریــت

غــذیت الطیــور علــى إذالزراعیــة ، لألبحــاثإبــاءز اســبوع مــن قطیــع مربــى فــي مركــ75، 26المحلــي وللعمــرین 

ذبحت الطیور بعد ما تم اخذ وزن الجسم الحي لكل طیر سمطت الـذبائح ) . 1(المذكورة في جدول اإلنتاجعلیقة 

من ) المأكولةوغیر المأكولة( الداخلیة األحشاءوجرى قطع الراس واالرجل ثم استخرجت ) 4(وفق ما اشار الیه 

قطعـــت . باســتخدام میــزان حســاس المأكولـــةوغیــر المأكولــةاألحشــاءجـــرى وزن ) 5(حســب طریقــة كــل ذبیحــة و 

وزن الذبیحـة ، نسـبة التصـافي : درست الصفات التالیة ) . 6(الذبائح الى القطع الرئیسیة والثانویة حسب ما ذكره 

وجــرى التحلیــل الكمیــائي للحــم مـع وبــدون االحشــاء الداخلیــة ، نســب االحشــاء الداخلیــة ، نســب قطعیــات الذبیحــة ،

باســتخدام التصــمیم العشــوائي الكامــل ) 8(حللــت بیانــات التجربــة باســتخدام البرنــامج االحصــائي الجــاهز ) 7(وفــق 

CRD 0.01، 0.05متعدد الحدود وبمستوى معنویة ) 9(وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن .  

  

  خالل فترة التجربةنسب ومكونات العلیقة المستخدمة ) 1(جدول 

  %    المادة

60.0  ذرة صفراء

7.0  شعیر

23.0  كسبة فول الصویا

7.0  حجر الكلس

3.0  فیدنامكس

27.08  )كغم / كیلو سعرة (الطاقة الممثلة

16.0  البروتین

  

  النتائج و المناقشة

حیـث 0.05مسـتوى ارتفاع معدل وزن الجسم الحـي بتقـدم العمـر وبفـارق معنـوي علـى ) 2(یالحظ من جدول 

غم وان 1370غم بینما كان العمر في بدایة االنتاج 1775بلغ معدل وزن الجسم الحي في نهایة الفترة االنتاجیة 

هذه الزیادة المعنویـة انعكسـت ایجابیـا وبفـارق معنـوي علـى الصـفات المرتبطـة بهـا والتـي تشـمل وزن الذبیحـة ونسـبة 

11، 10( وقــد جائــت هــذه النتیجــة لتؤكــد مــا اشــار الیــه كــل مــن  . یــة التصــافي مــع وبــدون وجــود االحشــاء الداخل

ویالحظ من الجدول نفسه عدم وجود فروق معنویة في نسبة القلب والقانصة مع وجود فروق معنویة على مستوى )

فــي نســبة الكبــد ودهــن الــبطن والطحــال والبنكریــاس وقــد یعــزى الســبب فــي ذلــك الــى ان الطیــور فــي مرحلــة 0.01

نتاج تتوجه الستخدام الطاقة في العلیقـة فـي ادامـة الجسـم وانتـاج البـیض وفـي نهایـة الفتنـرة االنتاجیـة یـتم ترسـیبه اال

  ) . 1( على شكل انسجة دهنیة في البطن وتحت الجلد 
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  المتوسط العام للصفات المدروسة في الدجاج البني المحلي) 2(جدول 

  المعنویة  )أسبوع ( العمر   الصفات المدروسة

26  75  

  *1370B1775A  الوزن الحي

  **924.50B1212.26A  وزن الذبیحة

  *67.48B68.30A  %نسبة التصافي بدون االحشاء 

  **71.85B73.09A  %نسبة التصافي مع االحشاء 

  **1.92B2.40A  %الكبد 

  -0.400.38  %القلب 

  -2.052.01  %القانصة 

  **1.30B3.60A  %دهن البطن 

  **0.14A0.08B  %الطحال 

  **0.22A0.17B  %البنكریاس 

   0.05الفروقات معنویة بمستوى * 

  0.01الفروقات معنویة بمستوى ** 

  عدم وجود فروق معنویة -

  

فـــي نســـبة قطعیـــات الذبیحـــة اذ امتـــازت 0.01وجـــود فـــروق معنویـــة علـــى مســـتوى ) 3(یالحـــظ مـــن جـــدول 

اســبوع  ویعــود 26معنویــا مقانتــا بـالوزان النســبیة للقطعیــات بعمـر أعلـىاوزان نســبیة اسـبوع بــ75القطعیـات بعمــر 

السبب الى ان في نهایة الفترة االنتاجیة یحصل زیدة في وزن القطعیات نتیجة زیـادة سـمك الجلـد وترسـیب الـدهون 

  ) . 12، 11، 10( وهذا متفق مع  

  

  لثانویة النسب المئویة للقطعیات الرئیسیة وا) 3(جدول 

  المعنویة  )اسبوع ( العمر   %قطعیات الذبیحة 

2675

  **27.44B29.21A  الصدر

  **12.31B12.97A  الفخذ

  **16.0B17.40A  الوصلة الفخذیة

  **24.39A23.20B  الظهر

  **12.59A11.0B  االجنحة

  **6.25A4.85B  الرقبة

  0.01الفروق معنویة بمستوى ** 

  

بان هناك فروق معنویة بین العمرین في التحلیل الكیمیائي للحم الصدر اذ انخفضت ) 4(ل یالحظ من جدو 

وصـاحبها بـنفس % 68.65في نهایة المرحلة النهائیة بینما كانت في مرحلـة االنتـاج % 66.78نسبة الرطوبة الى 

اسـبوع  75فـي عمـر % 10.25وارتفعت الـى % 8.80الوقت زیادة في نسبة الدهن حیث كانت في مرحلة االنتاج 

الذي اشار  بان هنـاك عالقـة عكسـیة بـین زیـادة نسـبة الـدهن وانخفـاض نسـبة الرطوبـة فـي ) 13( وهذا متفق مع  

  . اللحم مع تقدم العمر 
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  التحلیل الكیمیائي لقطعیة الصدر ) 4(جدول

  المعنویة  )أسبوع( العمر   %الصدر 

2675

**68.65A66.78B  الرطوبة

  **20.84A20.28B  البروتین

  **8.08B10.25A  الدهن

  **1.09B1.24A  الكربوهدرات

  **1.34B1.54A  الرماد

   0.01الفروق المعنویة بمستوى ** 

  

في التحلیل الكیمیائي للحم 0.01بان هناك فروق معنویة بین العمرین على مستوى ) 5(ویالحظ من جدول 

75فــي عمــر % 63.28الــى اإلنتــاجفــي مرحلــة % 65.44طوبــة مــن نســبة الر 0.01الفخــذ اذ انخفضــت معنویــا 

لكــن صــاحبها زیــادة فــي نســبة الــدهن اذ  % 17.99الــى % 18.62اســبوع  كمــا ان  نســبة البــروتین انخفضــت مــن 

وهــذا یتفــق مــع مننــى )  12و3(فــي مرحلــة النهایــة % 16.17وزادت الــى % 13.64اإلنتــاجكانــت فــي مرحلــة 

)10( مع تقدم العمر یحصل انخفاض في نسبة البروتین والرطوبة وزیادة في مستوى الدهن الحو الذي بیین انه

.  

  

  التحلیل الكیمیائي لقطعیة الفخذ) 5(جدول 

  المعنویة  )أسبوع( العمر   %الفخذ 

2675

  **65.44A63.28B  الرطوبة

  **18.62A17.99B  البروتین

  **13.64B16.17A  الدهن

  **1.19B1.34A  الكربوهدرات

  **1.11B1.22A  الرماد

  0.01الفروق معنویة على مستوى ** 
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