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دراسة التغيرات البايوكيمياوية األولية لمحم الدجاج المحمي وتأثير الخزن بالتجميد عمى صفاته النوعية
حسين فالح محمد ومحمود محمد احمد
كمية الزراعة /جامعة بغداد

الخالصة

أجريت ىذه الدراسة في فصل الصيي

لد ارسية اليرييرات الوكيمييويكميية لقطيم طلييي الصيدر مالجايذ لقيدجك الوطقيي

ولويير  15أسييومع ماليييي لييوقت اليرييييم الييويييكاي مولييض الصييجكت الجيزيكاييية مالييويكاييية موي رات األيسييد أ نييك ورطقيية
الييوس الروي مولدىك مالوازمن ودرجة طرار 18-م ملود  12 ،9 ،6 ،3أسومع .م د وينت النييكاج طيدم زييكد ولنميية
( )p>0.05في يوة النيرمجين اليقي الويطكير مر م الويرميسيد لقطم الصدر مالجاذ م يوة األطوكض الدىنية الطر لقطم
فايذ الييدجك وزييكد وييد الايزن وكليجويييد ،فيي طييين اناجمييت ولنمييك ( )p>0.05نسييوة الجقيدان ننييد الطيوح لقطييم الصييدر

أ نك ورطقة الييوس الروي مالوازمن وكليجويد لويدد وايقجية ،يويك ماناجميت ولنمييك ( )p>0.05يوية األس اليييدرمجيني
( (PHفي طين اريجلت ولنميك ( )P>0.05يوة  Rلقطم الدجك ولد الذوح ووكلر.
الكممات المفتاحية :اليريرات الوكيمييويكمية ،الييوس الروي ،لطم الدجك الوطقي
e-mail: albayatison@yahoo.com

Study of the early biochemical changes in chicken meat and effect of
frozen storage on quality characteristics
H. F. Mohamed and M. M Ahmed
College of Agriculture/ University of Baghdad

Abstract
This study was conducted in the summer to study biochemical meat two pieces of the
chest and thigh local chicken changes the age of 15 a week, which included the chemical
composition and some physical and chemical characteristics and the effects of oxidative
stress during stiffness chucking stage and after inventory degree -18 Cº temperature for a
period of 3, 6, 9, 12 weeks. The results showed significant increase (p>0.05) in the value of
the total nitrogen volatilized peroxide value of breast meat and thigh and the value of free
fatty meat acids thigh of chicken increase the duration of storage, freeze, while decreased
significantly (p>0.05) the percentage of loss when cooking for breast meat during chucking
stiffness and inventory stage freeze for different periods, as decreased significantly
(p>0.05) pH value (PH( while increased significantly (p>0.05) R value of chicken meat
directly after slaughter.
Key words: Biochemical changes, flinging stiffness, local chicken meat

المقدمة
يلد لطمم الدماجن ذات يوة غذااية أنقي وين وقيية أنيماع القطيمم  ،فييي لطيمم ا يصيكدية مسييقة اليطميير ميطييم
نق ننكصر غذااية ويوة في يرذية اإلنسكن .فميً نين اناجيكض وطيماىيك وين الطك ية ،مأن دىمنييك يطيم نقي جويي
الطماوض الدىنيية األسكسيية مورميينييك وصيدر وييم لقطيماوض األوينيية األسكسيية مالميرمرية فيي يرذيية اإلنسيكن ،مفميً
نن ذلك فأن أليك

لطمم الدماجن طرية مسيقة الومغ مسيقة اليمم مذات نيية وسيسكغة ميوين إداكلييك وي أصينك

وايقجة ون المجوكت الرذااية( .)1مون الولكيل األسكسية الييي يماجيو وصينلي القطيمم ىيي الجسيكد مأيسيد اليدىمن وسيوم
اليريرات الييويكاية مالجيزيكاية اليي يور ويك القطمم ولد ذوح الطيمان اًل ود الازن ماليي ينيج ننيك وريويكت الدييكيديية
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ميييمنييية مطيماوض ميطييمل ماليييي يي د إل ي إنيييك رمااييح منييييكت غييير ورغمويية .ميلييكني لطييمم الييدجك ويين يييدىمر فييي
النمنية ماناجكض وكلقيوة الرذاايية ايًل الليرض مالايزن غيير الجييد م سييوك يطيت ظيرم

الويي وكليجزاية لقيدجك نقي

الوظييير الجيزيييكاي مالصييجكت الطسييية مييييمن الويرميسيييدات ليمنيييك يي ر يييأ ي ار يويي ار نقي سييرنة اللوقيييكت الوسييووة لقيقي

ييجكنًت األيسد ماللوقيكت األنزيويية الذاييية أم النكيجية وجليل األطييك الوجيريية ،ليذا يجميل القجيم إلي اليجوييد ننيدوك
يراد ازن لطمم الدجك ود أطمل وطكلة ريوة ون طكليييك الطويليية( .)2منظي ار لزييكد اإل ويكل نقي اسيييًك لطيم اليدجك
الوطقييي الطييكز مالوجوييد فييي ا منيية األاييير  ،لييذا فقييد ىييدفت الد ارسيية إلي د ارسيية اليرييرات الييويكاييية مالجيزيكاييية اليييي يطي أر
نق لطم الدجك ولد الذوح في أ نك ورطقة اليجويد نق ودد ازن وايقجة وكسيادام أدلة ييويكاية مفيزيكاية.

المواد وطرائق العمل

يم ل ار نينكت الدجك الوطقي وين ونطقية الليلقة ووريداد مولوير  15أسيومع ،ذوطيت منظجيت جييدا ،طليت اليذوكاح
إلي القطي الرايسيية منزليت طي الصييدر نين األفاييكذ ،أجرييت نوقيية يلييجية القطيمم إل ازليية اللظيكم مالجقيد ليييل وين طليية
الصدر مالجاذ يً نق طده مفرويت وييكنييييك وكسييادام وجروية لطيم طير فيطيييك  3وقيم منوايت اللينيكت فيي أيييكس وين
الوييملي أ قييين ورقجيية م سييوت إل ي

سييوين األمل اقييط لط ييم الصييدر مالجاييذ مااييذ ونيييك نوييكذ ألج ي ار يييكس يويية األس

الييييدرمجيني م Rولييد  6 ،4 ،2 ،1 ،4/1سييكنة ووكليير نقييييك ولييد اليقطيي مالجييرم ،أوييك القسييم ال ييكني فقييد يييم يجويييد يييً

النييمنين ويين القطييم يييً نق ي طييده يطييت درجيية ط يرار 18-م مأجريييت نق ي اليطكليييل الوطقمويية ولييد يييل 12 ،9 ،6 ،3
أسومع ،ماليي لوقت اليرييم الييويكاي مولض الصجكت الجيزيكاية مو لرات األيسد  .فقد جرى يقدير نسوة الورميين مفي
طريقة نص
اليججي ي

وكييرم يقدال ميقدير الدىن وكسيادام جيكز السميسقيت مفقك لطريقة ( )3ميم يقدير الرطموة وكسيادام فرن

الييروييكاي نق ي درجيية ط يرار  105م ميييم يقييدير الروييكد وطيير اللينييكت فييي جيييكز  Muffle-Furnaseودرجيية

طيرار  525م طسييم الطريقيية الوييذيمر فييي ( )4يوييك يييم يييكس األس الييييدرمجيني فييي نينييكت القطييم اسييينكدا إلي الطريقيية
الوييذيمر فييي ( )5ميييم يقيدير يويية الويرميسيييد طسييم طريقيية ( )6ميييم يقييدير النيييرمجين اليقييي الويطييكير ( )TVNانيوييكدا
نق الطريقة اليي ايوليك ( )3يوك يم يقدير األطوكض الدىنية الطر ( )FFAطسيم الطريقية الويولية فيي ( ،)7مييم يقيدير

المزن الوجقمد ننيد اإلذاوية طسيم الطريقية الوسييادوة وين ( ،)8مييم طسيكم نسيوة الجقيدان ويكلطوح طسيم الطريقية الويولية
ون ول( ،)9يم طسكم يوة  Rانيوكدا نق طريقة (.)10

النتائج والمناقشة

يممح الجدمل ( )1يأ ير ويدد الايزن وكليجوييد نقي اليريييم الييوييكاي لصيدر مفايذ اليدجك ننيد ورطقية اليييوس الرويي .مليم

يين النيكاج ذات فرم ك ولنمية إطصكايك ،منًطظ ون الجدمل ان نسوة الورميين لصدر مفايذ اليدجك اريجليت اريجكنيك ييدريجيك طجيجيك
اًل ودد الازن إذ يكنت نند فيير  3أسيكوي ىيي ( %)18.82 ،21.41نقي الييمالي ،مويدأت وك ريجيكع إلي ان مصيقت ننيد فيير

 12أسومنك إل ( %)19.34 ،21.76نق اليمالي ،مىذا ا ريجكع في نسوة الورميين يلطينك دليً مامطك نق ندم طصيمل يطقيل
لقورميينكت في أ نك ود الازن ،مىذه النيكاج جك ت ويمافقة و وك مجده ( )11إذ يكنت نسوة الورميين في اقيط صدر مفايذ اليديك

الرموي الطكز وطدمد  .%20.22مفمً نن ذلك نًطظ اريجكنيك طجيجيك ايًل ويد الايزن وكليجوييد لنسيوة اليدىن فيي صيدر مفايذ
اليدجك إذ يكنيت ننيد ويد ايزن  3أسيكوي ىيي ( %)10.32 ، 4.41نقي الييمالي ماريجليت ييدريجيك إلي ان مصيقت وليد  9أسييكوي

إل ( %)10.53 ،4.64نق اليمالي .منًطظ ان نسوة الدىن في صدر اليدجك يرامطيت ويين ( %)4.64 ،4.41فيي طيين يكنيت

في فاذ الدجك وين ( ،%)10.53 ،10.32مىذا وك أيده ( )1ون ان لطم الجاذ لجرم القطم يطيم نق  2.5غم دىن ليل 100

غم ون الجز الوأيمل مالقطم األويض الومجمد في ونطقة الصدر يطيم نق  1غم ليل  100غم ون الجز الوأيمل .مايجقت ىيذه
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النيييكاج وي وييك مجييده ( )12إذ مجييد ان نسييوة الييدىن فييي صييدر مفاييذ الييدجك يييكن وطييدمد ( )10.09 ،4.32نقي الييمالي .منًطييظ

أيمييك ان نسييوة الروييكد فييي صييدر مفاييذ الييدجك أاييذت وك ريجييكع وليييل طجي ي

ننييد زيييكد وييدد الاييزن ،إذ لييمطظ ان صييدر الييدجك

اطيمى نق نسوة روكد يرامطت وين ( %)1.39 -1.32نند فيرات الازن وين ( )12 -3أسومنك في طين يرامطيت النسيوة فيي فايذ
الدجك وين ( %)1.12 – 1.02نند فيرات الازن وين ( )12 – 3أسومنك نق اليمالي ،مجك ت ىذه النيكاج ويقكروة وي ويك مجدييو

( )13إذ وينيت ان نسيوة الرويكد لقيدجك فيي ورطقية اليييوس الرويي ملانويكر ( )40 ،25يمويك يكنيت ( ،%)1.12 ،1.11م يد نقيل

( )14ذلك وأن نسوة الجقدان وكلرطموة لقطم ي د إل زيكد يرييز األوًح الولدنية في أ نك ود الايزن وكليجوييد ،ميويين النييكاج ان
نسييوة الرطمويية لصييدر مفاييذ الييدجك

ييد اناجمييت ووييرمر وييد الاييزن وكليجويييد منًطييظ ان نسييوة الرطمويية ننييد  3أسييكوي يكنييت

( %)67.93 ،71.75نق ي ي الي ي يمالي في ييي طي ييين ي ييد اناجمي ييت مولي يييل يي ييدريجي نني ييد الاي ييزن في ييي  12أسي ييومنك ميكني ييت (،71.41

 %)67.56نقي الييمالي .ميليزى ا ريجيكع فيي نسيم ييل وين الويرميين ماليدىن مالرويكد إلي ا ناجيكض الطكصيل فيي نسيم الرطموية
وورمر ود الازن وكليجويد مىذا ويك يليزز اللً ية الليسيية وينيويك .يمميح جيدمل ( )2نسيوة الجقيد ننيد الطيوح ماإلذاوية لصيدر مفايذ
الدجك في أ نك ورطقة الييوس الروي نند الازن وكليجويد نق ودد ازن وايقجة .مييميح وين النييكاج وأنيو

إذ يوين ان نسوة الجقد ولد الطوح لصدر مفاذ الدجك

يمجيد فيرم ولنميية،

د اناجميت مولييل ييدريجي وكزدييكد ويد الايزن ،مليمطظ ان نسيوة الجقيد ننيد

 12أسومنك مصقت إل ( %)40.81 ،39.16لصدر مفاذ الدجك نق اليمالي ،مىي ا ل وققيل ون نسوة الجقيد فيي الويدد (،6 ،9
 )3أسييومع إذ يكنييت وطييدمد ( %)39.42 ،39.33 ،39.21لصييدر الييدجك ميكنييت وطييدمد ( %)41.35 ،41.21 ،41.10لجاييذ
الدجك نق اليمالي .ميويين وين النييكاج ان نسيوة الجقيد ننيد اإلذاوية يد اناجميت مولييل ييدريجي مطجيي

فيي أ نيك الايزن وكليجوييد

اًل جوي ودد الازن ،إذ لمطظ ان نسوة الجقد نند اإلذاوة لصدر مفاذ الدجك في ود ازن  3أسومنك يكنت (%)3.32 ،3.85

نق ي اليي يمالي مو ييدأت وك ناج ييكض ننييد و ييدد الا ييزن ( )12 ،9 ،6أس ييومع إل ي ان مص ييقت إلي ي ( %)3.66 ،3.68 ،3.74لقص ييدر

م( %)3.18 ،3.21 ،3.27لجاذ الدجك نق اليمالي ،م د يلمد سوم ىيذا ا ناجيكض فيي نسيوة الجقيد ننيد الطيوح مالييذميم ايًل
فيرات الازن وكليجويد نند ورطقة الييوس الروي إل

يوة األس الييدرمجيني نند ورطقية اليييوس الرويي مالييي يييمن نيكد ريوية وين

نقطة اليلكدل الييرويكاي مالييي ييناجض ننيدىك كوقيية القطيم نقي رويط الويك  ،مليم ييجي ىيذه النييكاج وي نييكاج ( )15ننيد اسيياداويك

نوكت الورد مش في القطم الوجرمم مالوازن وكليجويد ليطسين صجكيو النمنية .يممح الجدمل ( )3يم النيرمجين اليقي الطيكر لصدر
مفاييذ الييدجك أ نييك ورطقيية الييييوس الروييي ننييد الاييزن وكليجويييد نقي وييدد اييزن وايقجيية .ملييمطظ ويين اييًل النيييكاج انييو يمجييد فييرم

ولنمية نند وسيمى ( )P > 0.05إذ يوين النيكاج ان يم النيرمجين اليقي الطيكر لقطم الصدر مفاذ لقدجك الطيكز يكنيت (،10.3

 9.7وقرييم نيييرمجين 100 /غييم لطييم) نقي الييمالي ،م ييد اريجلييت ىييذه القيييم ننييد اييزن القطييم نقي وييدد وايقجيية وكليجويييد فيكنييت ننييد
ازن  3أسومع لقطم الصدر مالجاذ ( 10.8 ،12.2وقرم نيرمجين 100 /غم لطم) نق اليمالي ماريجلت ىيذه القييم ننيد الايزن لويد

 9أسومع ليصل إل ( 12.7 ،15.8وقريم نييرمجين 100 /غيم لطيم) لقطيم الصيدر مالجايذ نقي الييمالي ،م يد يليمد سيوم الزييكد فيي

يم الي  TVNإل يطرر القماند النيرمجينية الطيكر وسوم نلكط األنزيوكت الذايية الوطققة لقورميين أم وجلل نلكط األطيك الوجيرية،

ننيد د ارسيييك ييأ ير الايزن وكليجوييد نقي لطيم اليوط نقي صيجكييك النمنيية .ميويين النييكاج انيو ننيد الايزن  12أسيومنك مصيقت ييم ال ي

 TVNلصدر مفاذ الدجك إل ( 13.4 ،16.9وقرم نيرمجين 100 /غيم لطيم) مىيي انقي وين ييم ال ي  TVNلصيدر مفايذ اليدجك

الطييكز  .مىييذا يوييين لنييك ان نوقييية الاييزن وكليجويييد ليييك دمر يوييير فييي زيييكد يييم الي ي  TVNماليييي ييد يلييمد السييوم إل ي نوقييية اليطقييل
لقورميينييكت نييجيية نوقييية ييييمن الوقييمرات ال قجييية موييك يصييكطويك ويين يري يرات ييد يطييد

ال قجية.
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جدمل ( )1اليرييم الييويكاي لقطم الصدر مالجاذ لقدجك نند ورطقة الييوس الروي مالوازمن وكليجويد لودد وايقجة
(الصدر)
الويمنكت

(الجاذ)
يوة

فير الازن ( أسومع )

%

فير الازن ( أسومع )

LSD

يوة
LSD

3

6

9

12

الورميين

21.41

21.53

21.65

21.76

NS2.58

الرطموة

71.75

71.67

71.56

71.41

NS4.09

67.93

الدىن

4.41

4.52

4.59

4.64

NS0.946

10.32

10.39

الروكد

1.32

1.34

1.36

1.39

NS0.279

1.02

1.05

غير ولنم NS :

3

6

9

12

18.82

18.93

19.13

19.34

NS2.882

67.83

67.72

67.56

NS3.071

10.48

10.53

NS0.792

1.09

1.12

NS0.461

غير ولنم NS :
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جدول ( )7نسبة الفقد عند الطبخ واإلذابة لمحم الصدر والفخذ لمدجاج عند مرحمة التيبس الرمي والمخزون بالتجميد لمدد
خزن مختمفة

الفقد عند الطبخ %

مدة الخزن
(أسبوع)

الفقد بعد اإلذابة %

صدر

فخذ

صدر

فخذ

( )3أسبوع

34.97

90.34

3.85

3.37

( )6أسبوع

34.33

90.70

3.74

3.72

( )4أسبوع

34.70

90.01

3.68

3.70

( )07أسبوع

34.06

90.04

3.66

3.04

قيمة LSD

* 4.477

NS 9.122

NS1.327

NS1.964

*( : NS ، )P > 1.14غير معنوي.

جدول ( )3قيم النتروجين الكمي المتطاير  TVNلمحم الصدر والفخذ لمدجاج عند مرحمة التيبس الرمي والمخزون بالتجميد
لمدد خزن مختمفة

TVN

مدة الخزن
أسبوع

(ممغم نتروجين 011 /غم لحم)
صدر

فخذ

(  ) 1يوم

01.3

4.2

(  ) 3أسبوع

07.7

01.4

(  ) 6أسبوع

09.3

00.4

(  ) 4أسبوع

04.4

07.2

(  ) 07أسبوع

06.4

03.9

قيمة LSD

3.147

7.446

* ( .) P > 1.14
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يم الويرميسييد لصيدر مفايذ اليدجك فيي أ نيك ورطقية اليييوس الرويي منقي

ودد ازن وايقجة .ان لمطظ ون الجيدمل انيو يمجيد فيرم ولنميية ويين النييكاج ننيد وسييمى ( )P>0.05نييجية لييأ ير ويدد الايزن
وكليجوييد نقي لطيم الصيدر مالجاييذ لقيدجك  ،إذ مجيد ان ييم  PVلصيدر مفاييذ اليدجك الطيكز يكنيت ( 0.10 ،0.00وقيويييكف /
يريم دىين) نقي الييمالي ،فيي طيين اريجليت ييم  PVننيد الايزن ( )9 ،6 ،3أسيومع لصيدر مفايذ اليدجك إلي (،0.56 ،0.37
 0.67وقيويكف  /يرم دىن م 0.75 ،0.61 ،0.45وقيويكف  /يرم دىن) نق اليمالي ،ميلمد السوم إل يرييم دىن اليدجك
الييذ يطيييم نقي نسييوة وريجليية ويين الطيماوض الدىنييية غييير الولييولة ووييك يجلقيييك سيريلة األيسييد ننييد الاييزن ماليييي يي د إلي
ييمين ند وريوكت ونيك الويرميسيدات ما لدييكيدات ماليييمنكت ( ،)2مىذه النييكاج ييجي وي ويك مجدييو ( )15وين ايًل اريجيكع
يم  PVفي أ نك نوقية الازن وكليجويد لود  60يموك نند ولكوقة لطم الوقر الوجرمم ويراييز وايقجة ون نوكت الورد مش .لمطظ

ولييد فييير  12أسييومنك ويين الاييزن وكليجويييد ان يييم  PVلصييدر مفاييذ الييدجك
دىن) نق اليمالي نند وقكرنييك و

ييد اناجمييت إلي ( 0.71 ،0.58وقيويييكف  /يرييم

يم  PVلصدر مفاذ اليدجك ننيد فيير ايزن  9أسيومع إذ يكنيت ( 0.75 ،0.67وقيوييكف /

يرييم دىيين) إذ انييزى ( )16سييوم ذلييك إل ي اللماوييل الوطجييز للوقييية األيسييد يييكلازن ودرجيية ط يرار غييير ونيظويية إذ ان إن يزيم
الويرميسيد يسيطي ان يسيرج فلكلييو في أ نك الازن مىذا يليود نق درجة طرار الازن.

جدول ( :)4قيم البيروكسيد  PVلمحم الصدر والفخذ لمدجاج عند مرحمة التيبس الرمي والمخزون بالتجميد لمدد خزن مختمفة
PV

ود الازن
(أسومع)

(وقيويكف  /يرم دىن)
صدر

فاذ

(صجر) يمم

0.00

0.10

( )3أسومع

0.37

0.45

( )6أسومع

0.56

0.61

( )9أسومع

0.67

0.75

( )12أسومع

0.58

0.71

يوة LSD

0.392

0.427

(.)P > 0.05

يممييح الجييدمل ( )5يييأ ير وييدد الاييزن وكليجويييد نق ي

يييم األطوييكض الدىنييية الطيير فييي صييدر مفاييذ الييدجك أ نييك ورطقيية

الييوس الروي .لمطظ ون النييكاج ويأن ىنكليك فيرم ولنميية وين ايًل ييأ ير ويدد الايزن وكليجوييد نقي لطيم اليدجك ننيد وسييمى

( )P> 0.05إذ ليمطظ ان يييم  FFAلصييدر مفايذ الييدجك الطييكز يكنيت ( )0.07 ،0.06نقي الييمالي موليد  3أسييكوي ويين
الايزن يكنيت ييم  FFAىيي ( )0.08 ،0.06لصيدر مفايذ اليدجك نقي الييمالي ،م يد يليمد السيوم فيي نيدم زييكد يوية FFA
لصدر الدجك ولد  3أسكوي ون الازن إل ندم طصمل نوقية يطقل وكاي لقدىمن وجلل األنزيوكت الوطققة لقدىمن أم أنزيوكت
األطيك الوجيرية .ميوين انو نند الازن ( )9 ،6أسيكوي اريجليت ييم  FFAوين ايًل ييأ ير نوقيية الايزن وكليجوييد نقي صيدر
مفاذ الدجك إذ يكنت وطدمد ( )0.09 ،0.07لصيدر اليدجك م( )0.14 ،0.09لجايذ اليدجك نقي الييمالي ننيد د ارسيييك ييأ ير
نوقية اليجويد نق الدجك منق ودد ازن لود  90يموك .منند ود ازن  12أسومنك اريجليت ييم  FFAلصيدر مفايذ اليدجك

ليصل إل ( )0.15 ،0.09نق اليمالي نند وقكرنييك و

يم  FFAلصدر مفاذ الدجك الطكز مالييي يكنيت ()0.07 ،0.06

نقي الييمالي ،مان الاييزن وكليجويييد يي د إلي طييدم يطقييل لقييدىمن مالييذ يي د إل ي اريجييكع يييم األطوييكض الدىنييية الطيير ننييد
دراسييك يأ ير اليجويد نق لطمم الطيمر الوكاية.
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جدول ( :)5قيم األحماض الدهنية الحرة ( )FFAلمحم الصدر والفخذ الدجاج عند مرحمة التيبس الرمي والمخزون بالتجميد
لمدد خزن مختمفة

األطوكض الدىنية الطر ()FFA

فير الازن
(أسومع)

صدر

فاذ

(صجر) يمم

0.06

0.07

( )3أسومع

0.06

0.08

( )6أسومع

0.07

0.09

( )9أسومع

0.09

0.14

( )12أسومع

0.09

0.15

يوة LSD

NS 0.0388

* 0.0462

* ( :NS ،)P>0.05غير ولنم .

يممييح الجييدمل ( )6يييم األس الييييدرمجيني ولييد ذوييح الييدجك ووكليير ننييد وييدد زونييية وايقجيية .مأظيييرت
النيكاج مجمد فرم ولنمية نند وسيمى ( )P>0.05لقيم األس الييدرمجيني ولد ذويح اليدجك ننيد ويدد زونيية
وايقجية ،فقيد ليمطظ ان يوية األس اليييدرمجيني ننيد فييير ¼ سيكنة يكنيت  6.52موليد سيكنة ماطيد أصييوطت
القيويية  6.31إذ لييم يسييجل النيييكاج فييرم ولنمييية ولييد الييذوح ووكليير  ،ملييين لييمطظ مجييمد اناجييكض ولنييم ننييد
وسيمى ( )P>0.05ولد سكنيين ون نوقية ذوح الدجك إذ ليمطظ اناجيكض فيي يوية األس اليييدرمجيني ننيد
في يير ( )6 ،4 ،2س ييكنة إذ يكن ييت ( )5.89 ،5.81 ،5.73منًط ييظ ان يو يية األس اليي ييدرمجيني نن ييد ى ييذه
الجيرات د اريجلت اريجكنك طجيجك ،م د يلزى ىذا ا ناجكض في يم األس اليييدرمجيني إلي زييكد وليدل يطقيل
اليرومىيييدرات ووييك أدى إل ي ىييذا ا ناجييكض فييي األس الييييدرمجيني وييكليزاون و ي زيييكد الوييدد الزونييية ،مايجقييت
ىذه النيكاج و وك مجده ( )17نند يقديره يم األس الييدرمجيني وليد ذويح اليويكش اللماسيية ووكلير موليد فيير
 24سييكنة ،مايجقييت وي نيييكاج ( )18ننييد د ارسييييم يييأ ير اليجويييد فييي طيرام لطييمم الييدماجن ،إذ مجييدما ان يويية
األس اليي ييدرمجيني لق ييدماجن ول ييد نصي ي س ييكنة و يين نوقي يية ال ييذوح يكن ييت  6.75مو ييدأت وك ناج ييكض إلي ي ان
مصقت ولد  24سكنة إل .5.91
جدول ( :)6األس الهيدروجيني لمدجاج بعد الذبح مباشرة

الم ت (سكنة)

يوة األس الييدرمجيني

¼ سكنة

6.52

( )1سكنة

6.31

( )2سكنة

5.73

( )4سكنة

5.81

( )6سكنة

5.89

يوة LSD

* 0.509

* (.)P > 0.05
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يممييح الجييدمل ( )7يييم ) (Rولييد ذوييح الييدجك ننييد وييدد زونييية وايقجيية .إذ يممييح النيييكاج انييو يمجييد فييرم

ولنمية في يم ولدل اليطقل اليًييمجيني (R-value) .إذ لمطظ ان يوة  R-ولد ¼ سكنة ون نوقية ذوح
الدجك يكنت  1.15مودأت وك ريجكع ولد سكنة ماطد ميكنت  1.18ماريجلت اريجكنيك ييدريجيك وي زييكد الويد

ويين نوقييية الييذوح ،إذ لييمطظ انييو ولييد ( )6 ،4 ،2سييكنكت يكنييت ( )1.42 ،1.34 ،1.26نق ي الي يمالي ،م ييد
يلييزى الس ييوم ف ييي اريج ييكع يييم ول ييدل اليطق ييل اليًيي ييمجيني الزي ييكد فلكلي يية أنزيو ييكت اليطقييل اليًيي ييمجيني

) (ATPaseماليي يطيك إل ( ATPا دينمسين ً ي الجمسجكت) في نوقيك ووك ي د الي اريجيكع ييم R-

 Valueمالييي يينكسيم ينكسيوك نيسييك وي ورييم  ATPمالييي ييجي وي ويك ( )17إذ طيظ اريجكنيك فيي ييم

اليطقل اليًييمجيني و زيكد يراييز وايقجة ون إنزيم  Actinidinالوسيادم ليطسيين الصيجكت النمنيية لقطيمم

اليوكش اللماسية .مننيد د ارسييو يوية اليطقيل اليًيييمجيني لنيمنين وين نميًت اليدماجن ليمطظ ان يوية R-
 Valueيرامطت وين ) .)1.27 – 1.21مايجقت ىذه النيكاج و ( )19نند درسييك لقيم اليطقيل اليًيييمجيني
ألنوكر وايقجة ون فيرم القطيم منقي ويدد يرامطيت ويين ( )24 ،4 ،0سيكنة طيي

طظيت مجيمد اريجيكع فيي

يم ( )R – Valueوزيكد الم ت نند وقكرنييك و فير  0سكنة ولد ذوح فرم الدجك .

جدول ( :)7قيم  Rلمحم الدجاج بعد الذبح مباشرة وعند مدد زمنية مختمفة
الم ت (سكنة)

يوة R

¼ سكنة

1.15

( )1سكنة

1.18

( )2سكنة

1.26

( )4سكنة

1.34

( )6سكنة

1.42

يوة LSD

* 0.218

* (.)P > 0.05
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