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  2006، ) 1(العدد 4: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

ي لذبائح ئالداخلیة والتحلیل الكیمیاواألعضاءالعمر ونوع الدجاج في نسب التصافي تأثیر

  الدجاج المخطط والبني المحلیان

  

  العلوانيعبد الجبار عبد الكریم الراوي و محمود احمد حمادي

  جامعة االنبار/ یة الزراعة كل-قسم الثروة الحیوانیة 

  

  الخالصة

دجاجـة محلیـة مـن الخطـین البنـي 60تحسین الدجاج المحلـي باسـتخدام أبحاثهذه التجربة في محطة أجریت

بنــاء قاعــدة بیانــات لصــفات ذبــائح الــدجاج إلــىهــدفت الدراســة . أســبوعاً 75و 26األعمــاروالمخطــط عشــوائیًا عنــد 

  .ها لتحدید معالم وراثیة لغرض االنتخاب لصفات الذبیحة المحلي والتحلیل الكیمیائي ل

في معظم الصفات المدروسـة ) 0.01< و أ 0.05< أ ( معنویًا تأثیراً للعمر ونوع الدجاج أنالنتائج أظهرت

ائي الداخلیـة ، الـوزن النسـبي للقطعیـات الرئیسـیة والثانویـة والتحلیـل الكیمیـلألحشـاءنسب التصافي ، الوزن النسـبي ( 

  .) لها 

  

The effect of age and bread on dressing percentage, internal organs, 
and chemical analysis of barred and brown local chickens carcass

A. J. Al-Rawi and M. A. Al-Alwani
Dep. of Anim. Resou. – College of Agriculture / University of Al-Anbar

Abstract
These study was conducted at the Native Chicken Breeding Station, a total of 60 

hens at 26 and 75 weeks of age, were randomly picked out from local Barred and 
Brown flocks.

The aim of this study to option basic data for local chickens carcass and it's 
chemical analysis to determine genetic parameters for selection carcass traits. The 
results indicated significant effects for age and breed on most studying traits (dressing 
percentage, relative weight of internal organs, relative weight of major and minor 
carcass pecies and its chemical analysis).

  

  المقدمة

تربــى الطیــور الداجنــة لغــرض الحصــول علــى اللحــم والبــیض ، وان لحــوم الــدواجن المحلیــة تشــكل احــد مصــادر

ذا قیمـة غذائیـة عالیـة وبسـعر مناسـب لحومها بأنهبروتینویمتاز) . 1(البروتین الحیواني الضروري للصحة العامة 

إنهااضافة لذلك فان لحوم الدجاج المحلي مستساغة من قبل المستهلك العراقي ویجد فیها نكهة متمیزة ، كما ) .2(

اســتخدام هــذه ) 3(ونظــرًا الستســاغتها حاولــت العــاني اإلنســاناالمینیــة التــي یحتاجهــا األحمــاضتحتــوي علــى جمیــع 

كبیرة من الـدجاج المحلـي المسـن بعـد انتهـاء فترتـه أعدادولوجود . اللحوم في تحضیر وتصنیع نقانق الدجاج المسن 

لألحشـاءالـوزن النسـبي ، نسب التصافي (الى التعرف على صفات هذه الذبائحلذا هدفت الدراسة الحالیة اإلنتاجیة

اســتخدام هــذهألجــللهــا ، كــذلك دراســة التحلیــل الكیمیــائي)الداخلیــة ، الــوزن النســبي للقطعیــات الرئیســیة والثانویــة
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ـــ وكـــذلك تـــوفیر قاعـــدة مـــن المعلومـــات عـــن لحـــوم الـــدجاج المحلـــي وم ،اللحـــتصـــنیعالمنزلیـــة و اتاللحـــوم فـــي الوجب

  .لالنتخاب والتحسین الوراثي وأدلةلالستفادة منها كمعالم وراثیة 

  

  المواد وطرائق العمل

یعـین مـن خطـي دجاجـة مـن قط60اختیـرت . أجریت هـذه التجربـة فـي محطـة أبحـاث تحسـین الـدجاج المحلـي 

غـذیت الطیـور علـى العلیقـة . أسـبوعًا 75و 26الدجاج المحلي المخطط والبنـي عشـوائیًا مربـاة علـى الفرشـة وبعمـر 

سـاعة قبـل 12ذبحـت یـدویًا بعـد تصـویمها لمـدة اخذ الوزن الحـي للطیـور ثـم) .1( الموضحة تفاصیلها في جدول 

( الداخلیـة األحشـاءثـم جـرى اسـتخراج واألرجـلبعـدها قطـع الـرأس ، ) 4(الطیور وفق ما أشـار إلیـه تسمط. الذبح 

بمیـزان الكترونـي أوزانهـا، وسـجلت ) 5(ء إلى نهایة المخرج وحسب طریقة من بدایة المري) المأكولةوغیر المأكولة

) ذیـة الصـدر والفخـذ والوصـلة الفخ( قطعـت الـذبائح إلـى القطـع الرئیسـیة . حساس لغرض حساب الوزن النسـبي لهـا 

حسـبت نسـب . وتم اخذ أوزانهـا لغـرض حسـاب الـوزن النسـبي للقطعیـات ) الرقبة و الظهر واألجنحة ( والقطع الثانویة 

، حیــث شــمل ) A.O.A.C.)6اجــري التحلیــل الكیمیــائي وفــق مــا ذكــر فــي . التصــافي مــع وبــدون األجــزاء المأكولــة 

نفــذت التجربــة باســتخدام التصــمیم العشــوائي الكامــل . طوبــة تقــدیر نســب البــروتین والــدهن والرمــاد والكربوهیــدرات والر 

C.R.D. وحللت البیانات باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهزSAS)7 ( وقورنت متوسطات الصـفات باسـتخدام ،

لتحدیـــــد معنویـــــة الفـــــروق بـــــین متوســـــطات 0.01–0.05المتعـــــدد المـــــدیات وبمســـــتوى معنویـــــة ) 8(اختبـــــار دنكـــــن 

  .المعامالت 

  

  لنتائج والمناقشةا

بین العمر ونوع الدجاج فـي ) 0.05و 0.01< أ ( أن هناك فروقًا معنویة وبمستوى ) 2( یالحظ من جدول 

معـدل وزن الجسـم بتقـدم العمـر وبلـغارتفعت معـدالت وزن الجسـم الحـيإذ صفتي وزن الجسم الحي ووزن الذبیحة ، 

غـم فـي الـدجاج المحلـي البنـي ) 1775–1370( ومن غم في الدجاج المحلي المخطط) 1995–1460( من 

فیمـا . لـى الـدجاج المحلـي عنـد دراسـتیهما ع) 10و 9(وهـذا مـا أیـده . أسبوعًا على التـوالي 75و 26عند األعمار 

أسـبوعًا 50غم عند عمـر 1288أسبوعًا إلى 28غم بعمر 1124إلى أن وزن الدجاج الحي ارتفع من ) 11(أشار 

كبیر العمر یكون وزنه أعلى من الدجاج األصغر عمـرًا ضـمن السـاللة نفسـها الأن الدجاج ) 12(ر الدلوي ما أشاك. 

في صفة النسبة المئویـة للتصـافي مـع ) 0.01< و أ 0.05< أ ( یتبین أن هناك تأثیرًا معنویًا ) 2( ومن جدول . 

صفة وقد یعود السبب فـي عـدم وجـود الفـرق المعنـوي وبدون األحشاء ، في حین لم یكن لنوع الدجاج تأثیرًا في تلك ال

نســبة التصـافي تعــود إلــى تــأثیريفــي زیــادة الوان ) 13(إلـى الســیطرة علــى وزن الجسـم خــالل مرحلتــي النمــو واإلنتـاج 

  ) .14(وزن الجسم والعمر كل من

نسـبي للكبـد ، حیـث ارتفـع أیضًا أن للعمر ونوع الدجاج تأثیرًا معنویًا في صفة الوزن ال) 2( ویتبین من جدول 

و 26غـم للـدجاج المحلـي المخطـط والبنـي عنـد األعمـار 2.40و 2.71غـم إلـى 1.92و 1.85الوزن النسـبي مـن 

لـم یـؤثر العمـر إذفي حین لم تكن هناك فروق معنویة في الـوزن النسـبي للقلـب والقانصـة . أسبوعًا على التوالي 75

  .لصفتین في الوزن النسبي لتلك اونوع الدجاج
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  العالئق المستخدمة خالل فترة التجربة ونسب مكوناتها) 1(جدول 

  %اإلنتاج   %النمو   %البادئ   المادة

  60.0  40.7  54.3  ذرة صفراء

  7.0  36.8  11.3  شعیر

  -  4.0  6.0  نخالة

  23.0  15.0  24.7  كسبة فول الصویا

  7.0  0.5  0.7  حجر كلس

  3.0  3.0  3.0  فیدینامكس* 

  2708.0  2721.0  2746.0  كغم/ ممثلة كیلو سعرة الطاقة ال

  16.0  14.7  17.8  %البروتین 

  0.80  0.68  0.85  الیسین

  0.34  0.32  0.37  مثیونین

  0.62  0.61  0.67  سیستین+ مثیونین 

  3.36  0.77  0.85  كالسیوم

  1.44  0.50  0.52  فسفور متاح

ملغـم فیتـامین E،4ملغـم فیتـامین D3 ،50وحـدة دولیـة فیتـامین A ،3000فیتـامین وحـدة دولیـة 1400: للكیلوغرام من العلیقة إضافتهتجهز * 

K3 ،3 ملغم فیتامینB1 ،15 ملغم فیتامینB2 ،6 ملغم فیتامینB6 ،0.04 ملغم فیتامینB12 ،60 ، ملغم حامض البانتوثنك 20ملغم نیاسین

ملغم منغنیز 100غم صودیوم ، 1.2غم فسفور ، 3.18غم كالسیوم ، 4.8ملغم كولین ، 510ملغم بایوتین ، 0.20ملغم حامض الفولیك ، 1.5، 

ملغم زنك 20غم میثایونین ، 0.81ملغم سلینیوم ، 0.2ملغم یود ، 105ملغم كوبلت ، 0.25ملغم نحاس ، 10ملغم زنك ، 80ملغم حدید ، 50، 

  ملغم مضاد التأكسد100باستراین ، 

  

  

  ر العمر ونوع الدجاج في نسب التصافي ونسب األحشاء الداخلیةتأثی) 2(جدول 

  أعمار الدجاج

  الصفات

  المعنویة  أسبوع75  أسبوع26

BABRBABRبین األنواع  بین العمر  

  ***  c1460  c1370  a1995  b1775  الوزن الحي

  **  **  c985.8  d924.5  a1365.6  b1212.4  وزن الذبیحة

b67.52  b67.48  a68.45  a68.30  **  N.S  التصافي بدون األحشاء% 

  b71.78  b71.85  a73.38  a73.09  **  N.S  التصافي مع األحشاء% 

  *  **  c1.85  c1.92  a2.71  b2.40  %الكبد 

  a0.41  a0.40  a0.36  a0.38  N.S  N.S  %القلب 

  a2.00  a2.05  a1.86  a2.01  N.S  N.S  %القانصة 

  b1.35  b1.30  a3.39  a3.60  **  N.S  %دهن البطن 

  a0.16  a0.14  a0.08  b0.08  **  N.S  %الطحال 

  a0.26  a0.22  b0.16  b0.17  **  N.S  %البنكریاس 

  األحرف الصغیرة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروقًا معنویة

  )0.05< أ ( عند مستوى معنویة * 

  )0.01< أ ( عند مستوى معنویة ** 

N.Sعدم وجود فروقًا معنویة  
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تـأثیر لنـوع ویالحظ عدم وجـود ) . 10(لنسبة دهن البطن بتقدم العمر وهذا ما أیده مضطردبینما سجل ارتفاع

الدجاج في نسبة الدهن وقد یعود السبب في ذلك إلى أن الـدجاج البیـاض یوجـه الطاقـة إلدامـة الجسـم وٕانتـاج البـیض 

  ) .1(دهنیة في البطن وتحت الجلد أنسجةوالفائض یرسب بشكل 

الرئیسـیة والثانویـة بتقـدم الذبیحـةللوزن النسبي لقطعیات) 0.01< أ ( زیادة معنویة ) 3( ویالحظ من جدول 

) 0.01< أ ( العمر وقد یعود السبب إلى زیادة وزن الجسم بتقـدم العمـر ، فـي حـین كـان لنـوع الـدجاج تـأثیرًا معنویـًا 

< أ ( لقطعیـات الرئیسـیة والثانویـة بتقـدم العمـر ، فـي حـین كـان لنـوع الـدجاج تـأثیرًا معنویـًا الـبعضلنسـبيفي الوزن ا

لـم یكـن لنـوع الـدجاج تـأثیرًا فـي الـوزن بینمـافي الـوزن النسـبي لقطعیـات الفخـذ والوصـلة الفخذیـة واألجنحـة ، ) 0.05

  .النسبي للصدر والظهر والرقبة 

  

  

  ونوع الدجاج في النسب المئویة للقطعیاتتأثیر العمر) 3(جدول 

قطعیات الذبیحة 

(%)  

  المعنویة  أسبوع75  أسبوع26

BABRBABRبین األنواع  بین األعمار  

  b27.82  b27.66  a29.56  a29.21  **  N.S  الصدر

  *  **  c12.14  c12.31  a13.15  b12.97  الفخذ

  *  **  c15.66  b16.00  a17.27  a17.40  الوصلة الفخذیة

  a24.48  a24.39  b24.11  b24.20  **  N.S  الظهر

  *  **  a12.72  a12.59  c10.34  b11.00  األجنحة

  a6.11  a6.25  b5.00  b4.85  **  N.S  الرقبة

  األحرف الصغیرة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروقًا معنویة

  )0.05< أ ( عند مستوى معنویة * 

  )0.01< أ ( عند مستوى معنویة** 

N.Sعدم وجود فروقًا معنویة  

  

  

في التحلیل الكیمیائي لقطعیتي الصدر والفخـذ ، حیـث ) 0.01< أ ( تأثیرًا معنویًا للعمر ) 4( اظهر الجدول 

. زاد الــوزن النســبي للــدهن والرمــاد والكربوهیــدرات ، فــي حــین انخفــض الــوزن النســبي للرطوبــة والبــروتین بتقــدم العمــر 

للجســم والكربوهیــدرات فــي ألــدهنيلنــوع الــدجاج تــأثیرًا فــي انخفــاض الــوزن النســبي للرطوبــة وزیــادة الــوزن أنویالحــظ 

قطعیتـي الصـدر والفخـذ بینمـا لــم یكـن لنـوع الـدجاج تــأثیرًا فـي الـوزن النسـبي للرمــاد والكربوهیـدرات فـي تلـك القطعیتــین 

  .الرئیسیتین 

ثیرًا معنویــًا فــي اغلــب صــفات ذبــائح الــدجاج المحلــي وكــذلك فــي نســتنتج مــن البحــث أن للعمــر ونــوع الــدجاج تــأ

التحلیـــل الكیمیـــائي لتلـــك الـــذبائح ، ممـــا یقتضـــي تعمیـــق الدراســـات حـــول هـــذا الموضـــوع بهـــدف الوصـــول إلـــى قاعـــدة 

  .االنتخاب لصفات الذبائح أساسهامعلومات لتحدید معالم وراثیة یتم على 
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  في التحلیل الكیمیائي للحم الدجاج المحليتأثیر العمر ونوع الدجاج) 4(جدول 

  المعنویة  أسبوع75  أسبوع26  

BABRBABRبین األنواع  بین العمر  

در
ص

 ال
حم

ل
  

  *  **  a68.53  a68.65  c66.29  b66.78  رطوبة

a20.77  a20.84  b20.10  b20.28**  N.S  بروتین

  **  **  c8.33  d8.08  a10.76  b10.25  دهن

b1.32  b1.34  a1.50  a1.45  **  N.S  رماد

b1.05  1.09  a1.25  a1.24  **  N.S  كاربوهیدرات

خذ
لف
 ا
حم

ل
  

  **  **  a65.31  a65.44  c62.08  b63.28  رطوبة

  **  **  b18.30  c18.62  d17.68  c17.99  بروتین

  **  **  b14.24  c13.64  a17.73  b16.17  دهن

b1.00  b1.11  a1.22  a1.22  **  N.S  رماد

b1.15  b1.19  a1.29  a1.34  **  N.S  كاربوهیدرات

  األحرف الصغیرة ضمن الصف الواحد تشیر إلى وجود فروقًا معنویة

  )0.05< أ ( عند مستوى معنویة * 

  )0.01< أ ( عند مستوى معنویة ** 

N.Sعدم وجود فروقًا معنویة  
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