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  ةصالخال

حیـــث ، جامعـــة بغـــداد / كلیـــة الزراعـــة / ن التـــابع لقســـم الثـــروة الحیوانیـــة تمـــت التجربـــة فـــي حقـــل الـــدواج

Ross(الخصــائص الفیزیائیــة والكیمیائیــة لفــروج اللحــم ســاللة العمــر والجــنس علــى بعـض تــأثیراسـتهدفت الدراســة 

توربیـاسبوع تم فصل الـذكور عـن النـاث 4، عند عمر اسبوع 9و 8عمر لغایةفرخ200، تمت تربیة )308

  . في حظائر منفصلة

الــوزن الحــي ووزن الصــدر والفخــذ ونســبة الــدهن فــي) 0.05أ(اظهــرت النتــائج وجــود ارتفــاع معنــوي 

،) اســابیع9و 8(والبـروتین والرمــاد باالضـافة الــى قابلیـة حمــل المــاء  والفقـدان اثنــاء الطـبخ والنكهــة بتقـدم العمــر 

بـالوزن الحـي وأوزان نسـب القطعیـات )0.05أ (معنـوي الجنس فلوحظ وجود ارتفاعتأثیرلاما بالنسبة   

باالضـــافة الـــى الرطوبـــة والبـــروتین وقابلیـــة حمـــل المـــاء للـــذكور مقارنـــًة ) عصـــا الطبـــالالفخـــذ و الصـــدر و (الرئیســـیة 

  . باالناث 

للحصـول علـى ) اسـبوع9و8(یستنتج من الدراسة امكانیة تربیة فروج لحم هذه الساللة الى عمـر متقـدم 

نتیجـــة النمـــو التعویضـــي الســـریع خـــالل الفتـــرة هـــذه ن عالیـــة باالضـــافة الـــى النوعیـــة الجیـــدة والممتـــازة للحومهـــا اوزا

Rebound growth وباالمكان ایضًا تربیة الذكور فقط مع الحصول على النوعیة الجیدة والممتازة للحومها ، .  

  

The effect of age and sex  on some physical and chemical 
characteristics of broiler carcasses (Ross 308)

N. N. A. AL-Hajo
Dept.of animal resource / college of Agricultural / University of Baghdad

Abstract
This experiment was conducted at the poultry farm of the Dept.of animal 

resources / college of Agricultural / University of Baghdad ,to investigate the effect of 
age and sex on some physical and chemical characteristics of broiler (Ross 308).Two 
hundred broiler chicks were reared, at four weeks of age, males were separated from 
females , and reared in different pens.

Results revealed that significant (P < 0.05  ) increases in live body weight, 
breast weight, thigh weight , percentages of fat , protein and ash , were observed, in 
addition of water holding capacity (WHC) , cooking losses and flavor were also 
increased as the birds get older.

It was also observed that sex different significantly (  P < 0.05) in live body 
weight, the weight and percentage of main cuts (breast, thigh and drumstick) 
moisture, protein percentages and WHC of males were higher than those of female.
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It can be concluded from this experiment that broilers can be rearing up to 
nine weeks of age in order to get higher body weight with good quality meat .Also it 
can be concluded that males can be rearing and obtained high quality . 

  

  المقدمة

مـن النظر لالقبال الكبیر على لحوم الدواجن والحاجة الى قطعیات عالیـة النوعیـة للحصـول علـى اكبـرب

فـــي 1970العـــام ، ففـــي )2001وزمـــالؤه Young(ر بطریقـــة التســـویق یـــالتغیممـــا اســـهم فـــيلذبیحـــة اكمیـــة لحـــم 

انخفضـت1992ینمـا فـي العـام من الـدواجن المنتجـة كـذبائح كاملـة ب% 73الوالیات المتحدة االمریكیة كانت تباع 

والباقي یباع كمنتجات او قطعیات ، حیث شـهدت صـناعة منتجـات لحـوم الـدواجن تطـورات سـریعة % 10النسبة 

خــالل الفتــرة% 48انخفــاض فــي االقبــال علــى اللحــوم الحمــراء بمقــدار هاصــاحبممــا نتیجــة زیــادة االقبــال علیهــا 

1980-1997)USDA،2000 ( محتــــوى لحــــم الــــدواجن فــــي الكولیســــترول والــــدهن اللــــذان النخفــــاض نتیجــــة

  . مقارنة باللحوم الحمراء في ظهور السمنة وامراض القلب یسببان

ث والتجــارب لتحســین الظــروف البیئیــة والوراثیــة للحصــول علــى نمــو و ، اجریــت البحــوعلــى ضــوء ذلــك

وكفـــاءة الحیـــوانعلـــى نمـــوطـــرأ افضـــل لفـــروج اللحـــم ، وینســـب النجـــاح فـــي صـــناعة الـــدواجن الـــى التحســـن الـــذي

االنتخـــاب الـــوراثي الـــذي حســـن اضـــافة الـــى التحویـــل الغـــذائي كنتیجـــة لتحســـین الظـــروف البیئیـــة والســـیطرة علیهـــا 

حسن في وكفاءة التحویل الغذائي مما المأكولاللحمكمیة اقتصادیًا عدة صفات مثل سرعة لنمو ، حجم الجسم ، 

Ross(ومن ضمن السالالت التجاریة الحدیثة هـي سـاللة ) . Anthony ،1998(الدواجن تجاریًا تسویق لحوم

308( .  

تــأثیرونظــرًا لقلــة الدراســات والبحــوث الخاصــة بنوعیــة لحــم الفــروج لهــذه الســاللة ، هــدفت الدراســة معرفــة 

  .الكیمیائیة لفروج اللحم النامي العمر والجنس على بعض الخصائص الفیزیائیة و 

  

  ملق العائالمواد وطر 

جامعـة بغـداد وتمـت / اجریت التجربة في حقل الـدواجن التـابع الـى قسـم الثـروة الحیوانیـة ، كلیـة الزراعـة 

) 1جـدول (یـوم ولغایـة نهایـة فتـرة التربیـة 28نمو من عمـر یوم وعلیقة 28-1التغذیة على علیقة بادئ من عمر 

  .خافر ا10تمل كل مكرر على تضمنت التجربة معاملتین قسمت كل معاملة الى خمسة مكررات واش. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مكونات عالئق البادىء والنمو والنهائي المستخدمة في التجربة) 1( جدول 

  العلیقة النهائیة  علیقة النمو  علیقة البادىء  (%)المواد العلفیة 

  69.5  30  30  ذرة صفراء
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  -  36  27  حنطة 

  19.5  20  29  كسبة فول الصویا

  10  10  10  *مركز بروتین حیواني 

  -  3  3  زیت فول الصویا

  0.7  0.7  0.7  حجر كلس

  0.3  0.3  0.3  ملح مدعم بالیود

  18.69  19.89  22.815  نسبة البروتین 

  2993  3124.2  3044.1  الطاقة الممثلة 

  160.14  157.06  133.4  البروتین: نسبة الطاقة 

  1.11  0.848  0.8696  الكالسیوم 

  0.430  0.1424  0.1462  الفسفور الجاهز 

  0.450  0.407  0.4493  میثایونین

  0.754  0.7522  0.8341  سستین+ میثایونین 

  0.010  1.0076  1.2218  الیسین

فســفور ، % 2.9كالســیوم ، % 5رمــاد ، % 25دهــون ، % 12كیلــو ســعرة ، 2800بــروتین، % 44اردنــي المنشــأ یحتــوي علــى /شــركة الحیــاة*: 

وقـــد حســـب التركیـــب الكیمـــائي تبعـــًا لتحالیـــل المـــواد العلفیـــة الـــواردة فـــي . الیســـین 2.8تین ، سســـ+ میثـــایونین % 2.55میثـــایونین ، % 1.75

NRC)1994. (  

  

  : عملیة ذبح وتنظیف الذبائح 

تم وزن الدجاج قبل الذبح ومن ثم تم ) اسبوع9و 8(العمار المدروسة للطیور باعند انتهاء فترة التربیة 

رات الباقیــة ر مكــان یختلـف عــن المكــان الـذي ســبق وجــزرت فیـه المكــنقـل كــل طیــر علـى حــدة وبهــدوء وذبحـت فــي

إزعاج وخوف الطیور عند رؤیته لدم الطائر المذبوح سابقًا ، وتمت عملیة الـذبح بسـرعة وباسـتعمال سـكینة لتجنب 

  . حادة لتجنب تعرضه لالجهاد خالل الذبح

  :نسبة التصافي والتشافي 

  : وهي ) 1989(الفیاض وناجي تم حسابهما وفق المعادلة التي ذكرها 

    

  100×                          = نسبة التصافي 

  

    

  100×                         =نسبة التشافي 

  

  :اوزان القطعیات 

وهــي الصــدر والفخــذ وعصــا الطبــال ، ثــم وزن كــل قطعــت الذبیحــة بعــد تبریــدها الــى القطعیــات الرئیســیة 

  ) . 2000(الستخراج نسبة وزنه الى وزن الذبیحة الكلي وحسب ما ذكره المرسومي جزء من هذه القطعیات 

  :التحلیل الكیمیاوي 

وزن الذبیحة

الوزن الحي

الوزن الحي

وزن اللحم



285

بعــد جــرد اللحــم فیزیاویــًا تــم خلطــه جیــدًا ثــم فــرم فــي مفرمــة كهربائیــة مــرتین باســتعمال مناخــل فــرم بثقــوب 

غهـا جیـدًا مـن الهـواء وحفظـت فـي ملم علـى التـوالي ثـم عبئـت فـي اكیـاس مـن البـولي اثیلـین بعـد تفری0.32و 0.8

  .م لحین اجراء التحلیالت علیها ْ -18المجمدة 

لتقـدیر نسـبة الرطوبـة والـدهن والبـروتین ) AOAC)1990اجري التحلیل الكیمیـاوي حسـب مـا ذكـر فـي 

  . والرماد

  ) :pH(قیاس درجة  االس الهیدروجیني 

مــل مــن 25مــع غــم مــن اللحــم وخلــط 2.5ن وز حیــث تــم )Jeacocke)1973تــم القیــاس اســتنادًا الــى 

 potassiumباستعمال 7.0على درجة pHوقد ضبط جهاز الـ Iodoacetate solutionمحلول استیت الیود 

hydroxide ثا ثم تم القیاس30لمدة .  

  ) :WHC(قابلیة االحتفاظ بالماء 

مــل مــاء 60م مــع غــم مــن اللحــ20وذلــك بتجنــیس ) 1982(وزمــالؤه Babjiتــم تقــدیرها حســب طریقــة 

دقیقـة بدرجـة /دورة 3000دقـائق بسـرعة 10طـرد المـزیج مركزیـًا لمـدة ثـم یـتمم لمدة دقیقة واحـدة  ْ 4مقطر بحرارة 

حســب WHCدقــائق ثــم وزنــت وقــدرت 5م ثــم یــزال الســائل العلــوي وقلبــت االنابیــب الــى االســفل وتركــت لمــدة  ْ 5

  :المعادلة االتیة 

  

WHC   =                                              ×100  

  

  :الفقدان اثناء الطبخ 

، حیث تم الـوزن قبـل وبعـد الطـبخ وحسـبت ) Mast)1989و Rasmusseinتم تقدیرها حسب طریقة 

  . كنسبة مئویة

  :التقییم الحسي 

و Bakerلتقــــویم الحســــي لصــــفات النكهــــة والعصــــیریة والطــــراوة اســــتنادًا لمــــا ذكــــره اتــــم تحدیــــد درجــــات 

Darfler)1975 (  حیث تراوحت درجات التقویم الحسي لكل من صـفة النكهـة ،)نكهـة غیـر موجـودة تمامـًا : 1

صـلب : 1(وصـفة الطـراوة ) عصـیري جـدًا : 7... جاف جـدًا : 1(وصفة العصیریة ) نكهة قویة جدًا : 7.... 

  ) . طري جداً : 7... جدًا 

–ء الهیئة التدریسیة وطلبة الدراسات العلیا في كلیة الزراعـة شارك في التقییم عشرة اشخاص من اعضا

كمـا زود المقیمـون بمعلومـات یًا للقیام بعملیة التقیـیم الحسـي، جامعة بغداد ممن یمتلكون الرغبة والخبرة الكافیة نسب

وقـد تـم . دراسـة تفصیلیة حول طبیعة التقییم مع اجراء تقییم تمهیدي قبل االختبار االسـاس الـذي اعتمـد فـي هـذه ال

وقــت : التجــانس فــي النقــاط المثالیــة بهــدف الســیطرة علــى المتغیــرات التــي قــد تــؤثر فــي درجــة التقیــیم وهــي مراعــاة 

االختبــار فــي الســاعة الحادیــة عشــر قبــل الظهــر ودرجــة حــرارة الطــبخ والمــدة الزمنیــة بــین الطــبخ واجــراء االختبــار 

وزمــالؤه Leeخیــرًا حجــم القطعــة المقدمــة للتقیــیم حســب مــا ذكــره م بــین اختبــار وآخــر وا ْ 25وشــرب المــاء بدرجــة 

)1997  .(  

  :التحلیل االحصائي 

وزن المزیج المجنس

وزن المزیج المجنس- اسبوزن الر ×4
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One(اســتعمل نظــام تحلیــل البیانــات باتجــاه واحــد  way analysis ( باســتعمال البرنــامج االحصــائي

قــات واختبــرت الفرو ،) General Linear Model(وباتبــاع المودیــل الخطــي العــام  )SAS)1987الجــاهز 

  . 0.01و 0.05المعنویة بین المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد المستویات عند مستوى 
  

  النتائج والمناقشة

العمـر والجـنس علـى الـوزن الحـي ونسـبتي التصـافي والتشـافي ، حیـث یالحـظ تـأثیر) 2(یوضح الجدول 

ــــًا  ــــوزن الحــــي بتقــــدم العمــــر معنوی و 1730.25االســــبوع الثــــامن والتاســــع اذ كانــــت خــــالل)0.05أ (ازدیــــاد ال

ان الزیـادة الوزنیــة هــذه هــي نتیجـة الفتــرة الســموحة للنمـو التعویضــي الحاصــل خــالل .غـم علــى التــوالي 2087.57

  . هذا الشهر

)0.05أ (اـً معنویورـالذكاد وزن ـظ ازدیـفیالح) 2دول ـج(ي ـالوزن الحفيالجنس تأثیراما بالنسبة ل

علـى التـوالي وتتفـق هـذه النتیجـة مـع مـا غـم 1700.50و غـم 2117.32وزن االناث ، حیـث بلغـت بالمقارنة مع

ویعــزى تفــوق الــذكور عــن االنــاث الــى تفــوق الــذكور الفســلجي فــي ســرعة ) .2005(وزمــالؤه De Marchiذكــره 

  ) .Post mortem)Anadon،2002االیض او التمثیل الغذائي في مرحلة 

غیر معنویة بتقـدم العمـر فیالحظ ازدیادهما رقمیًا ولكن بصورة ) 2جدول (والتشافي اما نسبتي التصافي

علـى %70.70و % 69.87علـى التـوالي ونسـبة التشـافي % 76.40و % 75.84حیث بلغت نسبة التصـافي 

مع مـا ذكرتـه وتتفق هذه النتیجة، التصافي بصورة خطیة یاتي نتیجة ازدیاد الوزن الحي ان ازدیاد نسبة. التوالي 

  ) .2005(الهجو 

  

  الوزن الحي ونسبتي التصافي والتشافيفيتأثیر العمر والجنس ) 2(جدول 

  %نسبة التشافي  %نسبة التصافي   )غم(الوزن الحي   العوامل المؤثرة 

  )اسبوع(العمر 

  69.870.81أ  75.840.63أ  1730.2591.09ب  8

  70.701.21أ  76.400.76أ  132.49  2087.57أ  9

الجنس 

  71.081.18أ  76.630.56أ  2117.32114.29أ  ذكور 

  69.500.75أ  75.610.77أ  1700.5090.47ب  اناث 

  . 0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالیة 

  

ســبتي التصــافي والتشـافي فــیالحظ ان الــذكور تكــون فیهــا نســبتي تصــافي نفــيالجــنس تــأثیرامـا بالنســبة ل

علـى التـوالي لنسـبة %75.61و %76.63وتشافي اعلى خطیًا من االناث ولكن بصورة غیر معنویـة حیـث بلغـت 

De Marchiرهـع مـا ذكــوتتفـق هـذه النتیجـة مـ. على التوالي لنسبة التشـافي %69.50و %71.08التصافي و 

  ) .2005(وزمالؤه 

اوزان القطعیـــات الرئیســـیة ، حیـــث یالحـــظ وجـــود فـــيالعمـــر والجـــنس تـــأثیر) 3(ویالحـــظ مـــن الجـــدول 

لكل من وزن الصدر والفخذ بینما لم تكن هنالك فروقات معنویة بـاوزان قطعـة عصـا )0.05أ (فروقات معنویة 

لقطعـة الفخـذ غـم 603.0و غـم510.0لقطعـة الصـدر و غم 745.0و غم 634.50الطبال ، اذ بلغت االوزان 

  . اسبوع 9و 8عصا الطبال على التوالي لالعمار لقطعة 274.17و 239.17و 
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الوزان القطعیــات الرئیســیة )0.05أ (فقــد لــوحظ ارتفــاع معنــوي ) 3جــدول(الجــنس تــأثیرامــا بالنســبة ل

488.17و غـم624.83و لقطعـة الصـدر غـم 614.67و غـم764.83للذكور مقارنـًة مـع االنـاث حیـث بلغـت 

  .لقطعة عصا الطبال غم 221.67و غم291.67لقطعة الفخذ و غم
  

  )غم(اوزان القطعیات الرئیسیة فيتأثیر العمر والجنس ) 3(جدول 

  )الصدر والفخذ وعصا الطبال(

  عصا الطبال  الفخذ   الصدر   العومل المؤثرة

  )اسبوع(العمر 

  239.1723.29أ  510.028.16ب  634.5034.72ب  8

  274.1719.44أ  603.037.67أ  37.67  745.0أ  9

الجنس

  291.6715.36أ  624.8327.53أ  764.8329.86أ  ذكور 

  221.6717.80ب  488.1721.24ب  614.6726.33ب  اناث

  .0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالیة 

  

ة حیـث یالحـظ عـدم وجـود فروقـات ینسـب القطعیـات الرئیسـفـيالعمـر والجـنس تأثیر) 4(ویبین الجدول 

المعـاملتین لـم اسبوع وقد یكون السـبب هـو فـرق العمـر الصـغیر بـین 9و 8معنویة في نسب القطعیات عند عمر 

لقطعـة الفخـذ 21.96و 21.89لقطعـة الصـدر و 27.93و 26.60، اذ بلغـت علیهـا كنسـبة مئویـةیؤثر معنویـًا 

  .لقطعة عصا الطبال على التوالي 10.65و 10.80و 

  

  )الصدر والفخذ وعصا الطبال(نسب القطعیات الرئیسیة فيتأثیر العمر والجنس ) 4(جدول 

  عصا الطبال  الفخذ   ر الصد  العومل المؤثرة

  )اسبوع(العمر 

  10.800.85أ  21.811.09أ  26.600.65أ  8

  10.650.82أ  21.960.98أ  27.930.76أ  9

الجنس

  11.760.94أ  22.7576.78أ  27.811.70أ  ذكور 

  9.680.29ب  21.0371.21ب  27.311.34ب  اناث

  . 0.05فة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالیة الحروف المختل

  

بــین الــذكور واالنــاث )0.05أ (فــیالحظ وجــود فروقــات معنویــة ) 4جــدول(الجــنس تــأثیرامــا بالنســبة ل

الجنسـین بالنسبة لقطعتي الفخذ وعصا الطبال ، اما بالنسبة لقطعة الصدر فلـم یالحـظ وجـود فروقـات معنویـة بـین 

لقطعــة عصــا 9.68و 11.76لقطعــة الفخــذ و 21.03و 22.75لقطعــة الصــدر و 27.31و 27.81اذ بلغــت 

  . الطبال على التوالي لكال الجنسین 

العمــر والجــنس علــى التركیــب الكیمیــاوي للحــم ، حیــث یالحــظ وجــود فروقــات رتــاثی) 5(ویبــین الجــدول 

لرطوبة والدهن والبـروتین والرمـاد حیـث یالحـظ انخفـاض الرطوبـة بتقـدم بین العمرین بالنسبة ل)0.05أ (معنویة 

و 17.69و 2.08و 1.54و 74.66و 79.69العمـــر وارتفـــاع كـــل مـــن الـــدهن والبـــروتین والرمـــاد ، اذ بلغــــت 
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ــــى التــــوالي 1.72و 1.19و 21.5 والهجــــو ) Derfler)1981و Bakerوقــــد ســــبق وان اشــــار كــــل مــــن . عل

انخفــاض فــي نســبة الرطوبــة بتقــدم العمــر ممــا یــؤدي الــى زیــادة واضــحة فــي المــادة الصــلبة الــى حصــول) 2005(

  .التي تمثل البروتین والدهن والرماد 

  

  (%)التركیب الكیمیاوي للحم فيتأثیر العمر والجنس ) 5(جدول 

  رطوبة  العومل المؤثرة

%  

  دهن 

%  

  بروتین 

%  

  رماد

%  

  )اسبوع(العمر 

  1.190.12ب  17.692.10أ  1.540.13ب  79.691.99أ  8

  1.720.10أ  21.521.82أ  2.080.15أ  74.661.74ب  9

    الجنس

  1.460.19أ  23.790.88أ  1.620.13أ  73.091.03ب  ذكور 

  1.440.13أ  15.421.21ب  1.990.19أ  81.271.33أ  اناث

  .0.05ن العمود الواحد تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالیة الحروف المختلفة ضم

  

الرطوبة وانخفـاض فیالحظ ارتفاع نسب) 5جدول(للحم التركیب الكیمیاويفيالجنس تأثیراما بالنسبة ل

و %1.62للرطوبة و % 81.27و %73.09مقارنًة بالذكور ، اذ بلغت )0.05أ (البروتین لالناث معنویًا 

للرماد على التوالي لكال الجنسـین %1.44و % 1.46بروتین و لل% 15.42و % 23.79للدهن و % 1.99

ان هذا التباین یرجع الـى التركیـب الفسـیولوجي ) .2005(وزمالؤه De Marchiما ذكره ع وتتفق هذه النتیجة م،

  )Anadon ،2002(لعضالت الذكور وتفوقها االیضي بالنسبة لعضالت االناث 

4، 0.25درجـة االس الهیـدروجیني بعـد الـذبح لالوقـات فـيالعمـر والجـنس تأثیر) 6(ویوضح الجدول 

اسـبوع ، 9الـى 8ساعة ، اذ یالحظ عدم وجود فروقات معنویة بدرجة االس الهیدروجیني بتقدم العمر من 24و 

24بعــد 5.86و 5.83ســاعة و 4بعــد 5.92و 5.91بعــد الــذبح و ةســاع0.25بعــد 6.29و 6.20اذ بلغــت 

قــد یكــون بســبب اعتمــاده pHظهــور فروقــات معنویــة فــي قیاســات درجــة ان عــدم . ســاعة للعمــرین علــى التــوالي 

العضلة والذي یكون ثابت ولجمیـع ) ATP(بالدرجة الرئیسیة على الكالیكوجین وكمیة االدنوسین ثالثي الفوسفات 

، وقــد جــاءت هــذه النتیجــة مطابقــة لمــا توصــلت الیــه تســبب االجهــاد باالضــافة الــى عــدم وجــود متغیــرات االعمــار 

  ) . 2005(الهجو 

  

  

  

  

  

  

  المقاسة لالوقات ) pH(تأثیر العمر والجنس على درجة االس الهیدروجیني ) 6(جدول 

  ساعة 24و 4، 0.25

  )ساعة(pH  العومل المؤثرة

0.25  4  24  
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  )اسبوع(العمر 

  5.830.02أ  5.910.01أ  6.200.06أ  8

  5.860.01أ  5.920.03أ  6.290.01أ  9

  الجنس 

  5.850.02أ  5.930.02أ  6.270.06أ  ذكور 

  5.800.02أ  5.900.01أ  6.220.03أ  اناث 

  . 0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالیة 

  

أ (وي ـمعنـیرـتأثـفلـم یكـن للجـنس أي ) 6جـدول (pHقیاسـات درجـة الــ فيالجنس تأثیربالنسبة لاما

سـاعة 4عنـد 5.90و 5.93سـاعة بعـد الـذبح و 0.25عند 6.22و 6.27، اذ بلغت pHدرجة الـ في)0.05

انخفاض خطـي فـي الــ ساعة على التوالي للجنسین ، ویالحظ من الجدول ایضًا وجود24عند 5.80و 5.85و 

pH لعضالت االناث بالمقارنة مع الذكور وجاءت هذه النتیجة متفقة مع ما توصل الیهAnadon)2002 . (  

ونسـبة الفقــدان اثنــاء الطــبخ ، ) WHC(قابلیـة حمــل المــاء فــيالعمـر والجــنس تــأثیر) 7(ویبـین الجــدول 

% 22.38و %19.53اذ بلغـت ) اسـبوع9و8(العمر تأثیرب)0.05أ (معنویًا WHCحیث یالحظ ارتفاع 

على التوالي ، وقد یعود السبب الى ارتفاع نسبة البروتین بتقدم العمر مما یزید من كمیـة المـاء المحتجـز والمـرتبط 

) 1995(وزمـالؤه Bhardwajبالبروتین وقلة الماء الحر ، وجاءت هذه النتیجة متفقة مع ما توصل الیه كل مـن 

  ) . 2005(والهجو ) Anadon)2002و 

بالنسـبة للـذكور )0.05أ (فیالحظ انخفاضها معنویـًا ) 7جدول(WHCفياما بالنسبة لتأثیر الجنس 

علــى التــوالي لكــال الجنســین ، وقــد جــاءت هــذه النتیجــة %23.14و % 18.77بالمقارنــة مــع االنــاث ، اذ بلغــت 

  ) . Anadon)2002مطابقة لما توصل الیه 

نسـبة الفقـدان اثنـاء الطـبخ حیـث یالحـظ ارتفـاع فـيایضًا تأثیر العمـر والجـنس ) 7(جدول ویالحظ من ال

وقد یكون السـبب . على التوالي %14.80و % 13.52بنسبة الفقدان بتقدم العمر اذ بلغت )0.05أ (معنوي 

  .اد نسبة الفقدان ن بتقدم العمر مما یؤدي الى ذوبان الدهن اثناء الطبخ وبالتالي ازدیهارتفاع نسبة الد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  والفقدان أثناءWHCقابلیة االحتفاظ بالماء فيتأثیر العمر والجنس ) 7(جدول 

  (%)الطبخ 

  %الفقدان اثناء الطبخ   %قابلیة االحتفاظ بالماء  العومل المؤثرة

  )                                  اسبوع(العمر 

  13.520.30ب  19.531.41ب  8
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  14.800.17أ  22.380.67أ  9

    الجنس

  14.010.35أ  18.771.09ب  ذكور 

  14.320.38أ  23.140.42أ  اناث

  .0.05الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروق معنویة عند مستوى احتمالیة 

  

فـیالحظ عـدم وجـود فروقـات معنویـة ) 7جـدول(الجنس على نسبة الفقـدان اثنـاء الطـبخ تأثیراما بالنسبة ل

اث مقارنــًة نــعلــى التــوالي ویالحـظ وجــود ارتفــاع خطــي لال14.32و 14.01لكـال الجنســین اذ بلغــت )0.05أ (

حیـث تمتــاز االنــاث بقابلیــة اكبــر علــى قــد یعــود الســبب الــى الزیـادة البســیطة بالــدهن لالنــاث عــن الــذكور و بالـذكور 

  ) . Anadon)2002وجاءت هذه النتیجة متفقة مع ما توصل الیه . مع الذكور ترسیب الدهن بالمقارنة 

حیـث ترتفـع كـل ) النكهـة والعصـیریة والطـراوة(الصـفات الحسـیة فيالعمر تأثیر) 1(ویالحظ من الشكل 

تـأثیرلـك امـا الطـراوة فلـم یكـن هنانتیجـة زیـادة نسـبة الـدهنبتقدم العمر)0.05أ (من النكهة والعصیریة معنویًا 

6.63و 6.25للعصـیریة و 6.52و 5.72لصـفة النكهـة و 6.50و 5.40حیـث بلغـت معنوي للعمرین علیها ، 

  . اسبوع 9و 8ي عند عمر لللطراوة على التوا

حیـث یالحـظ عـدم ) النكهة والعصـیریة والطـراوة(الصفات الحسیة فيالجنس تأثیرفیبین ) 2(اما الشكل 

تـأثیربة العصیریة فالنكهة و الطراوة بینما كانت هنالك فروقات معنویة لصلصفات الحسیة وجود فروقات معنویة ل

ارتفــاع یالحــظ ولطــراوة، ل6.68و 6.20عصــیریة ولل6.52و 5.72للنكهــة و 5.97و 5.93الجــنس اذ بلغــت 

ع نســبة الــدهن عنــد ارتفــاة لالنــاث مقارنــًة بالــذكور ، وقــد یرجــع الســبب الــى الطــراو رقمــي لكــل مــن صــفة النكهــة و 

عنـد االنـاث WHCمقارنًة بالذكور مما یحسن من الصفات الحسـیة عنـد الطـبخ باالضـافة الـى ان ارتفـاع االناث 

  ) . Knight ،1988و Offer(یقود الى تحسین النوعیة ویحسن من عصیریة اللحم 

للحصــول علــى ) اســبوع9(ویســتنتج مــن الدراســة امكانیــة تربیــة فــروج لحــم هــذه الســاللة الــى عمــر متقــدم 

اوزان عالیــة باالضــافة الــى النوعیــة الجیــدة والممتــازة للحومهــا ، وباالمكــان ایضــًا تربیــة الــذكور فقــط مــع الحصــول 

  . على النوعیة الجیدة والممتازة للحومها ایضًا والتي تمتاز باوزان عالیة مقارنًة باالناث ولنفس فترة التربیة 
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