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  تاثير العمر على بعض الخصائص الفيزيائية و الحسية لفروج اللحم المربى إلى أعمار متقدمةتاثير العمر على بعض الخصائص الفيزيائية و الحسية لفروج اللحم المربى إلى أعمار متقدمة

  فراس حسين الباويفراس حسين الباوي

  كلية الطب البيطري / جامعة بابلكلية الطب البيطري / جامعة بابل

    --الخالصة:الخالصة:

اسروع.  جررترا الربربرة حرل الرو الرخوار   ر    11، و14، 10، 9الى عمرر  Rossطير لحم ساللة  022تربية تم 

تربيرة الرى امعمر ن المرةةعن  سر بل ر وجررترا ام رور نا   ير  ببحرا الويرعن وتظفرا حرل تك ترة ةرو حررر حل مح حظرة ب برو ، ا

وترم الرلرعتم  ب لس ئو الن ضح وحلخان الس ئو اثنر ء امبابرة، وب بليرة امارفر ل ب لمر ء، الفيزت ئية حشملا الفلخان اثن ء الووخ والفلخان

 لفلرخان اثنر ء الوروخ ب( برلرخ  اليمرر P < 0.01وررعد يتر د  ع ليرة المينعترة ) علرى دلرا النرر ئ  للحم الحسل الرةوبل والمظكري

وحررل ب بليررة امارفرر ل ب لمرر ء ايرر  ة تررا % علررى الرررعالل لالعمرر ن المررةةعن ،  99 54، 11 50، 99 50، 89 09ايرر  ة تررا 

( حل ةرو مر  P < 0.01لمينعتة )ا ولعاظ اتخف ض ع لل% على الرعالل لالعم ن تفسك ،  91 05،  51 01،  91 18، 92 11

%لالعمر ن تفسرك  علرى الررعالل ، والسر ئو الن ضرح اب بل را  98 1، 98 1،  20 0 ،19 0الرعين المفلرعد اثنر ء امبابرة اب بل را 

والمظكرري للحرم ) بويرة  الررةوبل % لنفس امعم ن على الرعالل  وجلكر الرلرعتم الحسرل 152 2،  145 2،  112 2،  115 2

اسروعع ر ( اب بل را  14و  10، و 9( لكرو دنرر   الرلرعتم الحسرل برلرخ  اليمرر )  P < 0.01نتفر . عر لل المينعترة ) الصرخن ( ا

لصفة  2 4،  2 9،  42 1، 2 1لصفة اليصيرتة و  92 9، 92 1،  02 9، 82 4لصفة النككة و  92 1، 12 1،  92 1،  42 9

،  2 9،  92 1،  92 1لصفة الرلوو الي   و  42 4،  2 9، 92 1،  2 1لصفة النسبة و  2 0،  92 9،  92 9، 92 1الوراو  و 

 11( ليمرر  P < 0.01لصفة المظكر الي   على الرعالل لالعم ن المخنوسرة و تالارظ اتخف ضرك  بشركو عر لل المينعترة )  92 9

 اسوعع ر م  عخا النككة الرل انتفيا بكةا اليمر 

 

 

Abstract  

This investigation is aimed at examining the effect of age on  physical properties  

and  sensory evaluation of meat  from 8 to 16 week old broiler , samples were taken 

from  rearing 200 broiler chicken of the Ross strain to 8, 12, 14, and 16 week ,birds 

were slaughtered at the end of each experiment birds were slaughtered from each 

treatment to estimate Physical measurements, namely, total cooking loss (for meat) 

thawing loss, drip loss, water holding capacity (WHC),  and examined sensory 

evaluation flavor, tenderness, juiciness, texture, over all acceptability and appearance. 

The results indicated highly significant (P<0.01) increased  in the average cooking 

loss (25.98,32.55,32.61,34.55) % respectively and WHC (16.80,19.71,21.36,23.86) % 

respectively for meat, and  there were a significant decrease in thawing loss 

(2.18,2.02,1.89,1.72) % respectively, drip loss, when age increased. The sensory 

evaluation for breast meat show highly  significant (P<0.01) improvement in 8, 12, and 

14 week and decreased in 16 week except the flavor (there were 5.40,6.50,6.60,6.80, 

for flavor and 4.90,5.20,6.80,5.80 for juiciness and 6.0,6.40,7.0,4.0 for tenderness and 

6.80,5.50,5.50,2.0 for texture and 6.0,6.80,7.0,4.40,for overall acceptable 

and6.50,6.50,7.0,5.80 for appearance  , respectively). 

 الملخمة                                                                                                 

ََ لزت د  الولب على منرب   لحع  الرخوار  حرل اموترة ام يرر  ) ( والح ررة الرى بويير   با  USDA ،0222تظراَ

 ص ئص تععية واسية ريخ  والرل لك  امثر الكوير علرى دنررة تلورو لحعمكر  مر  بورو المسرركلت، جتبكرا امتظر ن  تحرع يتر د  

جشركر  9-5بيمرر   Roasterـجسروع.( و الر 15)جبرو مر   Fryer ـن مرلخمرة ملرو الرالعين الرسعتلل وتربية حروج اللحم الى جعمر 
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(USDA ،0220)،  اي  شكخ  صن عة منرب   لحع  الخوار  توعنا  سرتية تريبة امبور   عليكر  والرةي صر اوخ اتخفر ض

عى لحرم الرخوار  ( متخفر ض محررUSDA ،0222) 1889الرى  1892% مر  عر   49حل امبو   على اللحع  الحمراء بملخان 

مرر  الكعلسررررو  والررخذ  اللررةان ترررخا الن حررل لكررعن السررمنة وامررراض الللررب والرررل اصرروحا ا ليرر  ذ رسرر  تورر ند امتسرر ن 

 المي صر 

حرل اللورر،  اسروعع ر  11 – 9ليخ  تعاحر الخناس   والوحعث الخ صة بنععية لحم الفرروج المربرى الرى اعمر ن مرلخمرة  

و  مر  تربية حرروج اللحرم بكرةعا امعمر ن المرلخمرة ودناسرة ترمثير اليمرر حرل الخصر ئص الفيزب ئيرة اسركخحا الخناسة الح لية وم

 والحسية  

 المعاد وطرائق اليمو :

  :   Cooking lossالفلخان جثن ء الووخ 

(   اي  تم وين الةبيحة بوو الووخ ثم طوخا وويتا بيخ 1898) Mastو  Rasmusseinتم اس بك  اسب طرتلة 

 خ بيخ اسروي د الس ئو الن ت  م  الووخ   وتم اس ب تسوة الفلخان اثن ء الووخ اسب المي دلة امتية :الوو

 

 العين بيخ الووخ  –العين بوو الووخ                            

 x 122الفلخان اثن ء الووخ )%( =  ـــــــــــــــــــ 

 بوو الووخ   العين                                        

 : Drip loss حلخان الس ئو الن ضح 

( اي  تم وين الةبيحة الو يرة اومر ووضيا حل جةي س م  0220)  Samsو  Alvaradoتم تلخترعا اسب طرتلة 

 س عة اعيخ وين الةبيحة مر  ث تية بيخ تنشيف الةبيحة 10  ، وبيخ 44الوعلل اثيلي  ثم وضيا حل ثالرة ةكرب ئية بخنرة اران  

 بعنق ترشيح وايالة رميع السعائو م    سوحك    وتم اس ب تسوة الس ئو الن ضح اسب المي دلة آمتية :   

 

 العين النك ئل للةبيحة   –العين امبرخائل للةبيحة                         

 x 122الس ئو الن ضح )%( =  ــــــــــــــــــــــــ 

 العين امبرخائل للةبيحة                                       

 

 

 

 : Thawing lossالعين المفلعد عنخ امبابة 

 5  لمخ  024 –( اي  تم وين الةبيحة بوو الربميخ ثم رمخ  بخنرة اران  1889)  Lyonو  Youngتم تلخترعا اسب طرتلة 

 لمفلعد عنخ جمبابةس عة وويتا وتملو الفرق بي  العيتي  العين ا 04ات   ثم ترةا حل اللالرة لمخ  

 Water Holding Capacity (WHC :)ب بلية امارف ل ب لم ء  

مو م ء ملور بحران   12غم م  اللحم مع  02( وبلت بربنيس 1890)  ؤعاويمال Babjiحلخ تم تلخترذ  اسب طرتلة  

  ثم تزا  الس ئو اليلعي 94لة بخنرة دبي \دون   5222دب ئق بسرعة  12  لمخ  دبيلة وااخ  ثم ترم طرد المزت  مرةزت ر لمخ  44

 اسب المي دلة آمتية :  WHCدب ئق ثم ويتا وبخن   9وبلوا األت بيب إلى األسفو وترةا لمخ  

                         4 x  وين المزت  المبنس  –وين الراسب 

 x122 ب بلية امارف ل ب لم ء = ـــــــــــــــــــــ 

 وين المزت  المبنس                                 

 الرلييم الحسل الرةوبل والمظكري :

(   1تم تحختخ دنر   الرلعتم الحسل الرةوبل للمنرب   المصنية لصف   شملا النككة ،  اليصيرتة والوراو  ) رخو  

   النسبة ، دنرة الرلوو (   ةم  تم تلختر دنر   الرلعتم الحسل المظكري لصف1899)  Darflerو  Bakerاسرن دار لم  بةرعا 

جشخ   م  جعض ء  12( اي  ش نك حل الرلييم 1884)  ؤعاويمال Salama( ب مسرن د الى طرتلة   0والمظكر الي   ) رخو  

ر مية ب خاد مم  تمرلكعن الرغوة والخور  الك حية تسوي ر لللي   بيملية  –الكيئة الرخنتسية وطلوة الخناس   اليلي  حل ةلية الزناعة 
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الرلييم الحسل ، ةم  يود المليمعن بميلعمـ   تفصيليـة اع  طويية الرلييم مع ارراء تلييم تمكيخي بوو ام رو ن امس س الةي 

اعرمخ حل ذةعا الخناسة   وبخ تم مراع   الرب تس حل النل ط المل لية بكخف السيور  على المر يرا  الرل بخ تؤثر حل دنرة الرلييم 

حل الس عة الح دتة عشر  بوو الظكر ودنرة اران  الووخ والمخ  الزمنية بي  الووخ وجرراء ام رو ن وذل : وبا ام رو ن 

    (  1889ويمالؤعا ) Lee 4 بي  ا رو ن وآ ر وا يرار ابم اللوية الملخمة للرلييم اسب م  بةرعا  09وشرب الم ء بخنرة 

 

 

         

 ( دنر   الرلييم الحسل الرةوبل1رخو  )

 الوراو  اليصيرتـــــة النككــــــــة  الخنر 

 طري رخار  عصيري رخار  تككة اللحم بعتة رخار  9

 طري  عصيري  تككة اللحم بعتة  1

 مرعسط الوراو   مرعسط اليصيرتة تككة اللحم مرعسوة   9

 طري بليالر  عصيري بليالر  تككة اللحم بليلة ر  4

 صلب بليالر  ر ف بليالر  تككة معرعد  تععم  5

 صلب ر ف تككة غير معرعد  0

 صلب رخار  ر ف رخار  تككة غير معرعد  تم م ر  1

 

 ( دنر   الرلييم الحسل المظكري  0رخو  ) 

 المظكــر الي   الرلوـــو الي   النسبـــــــــة الخنر  

 مرغعب رخار  ملوع  رخار  تسبة ت عمة رخار  9

 مرغعب ملوع  تسبة ت عمة 1

 مرعسط اللوع  مرعسط تسبة ملوعلة 9

 مرغعب بليالر  ملوع  بليالر  م  ر تسبة ملوعلة تعع 4

 مرحعض بليالر  مرحعض بليالر  تسبة  شنة الى مرعسوة 5

 مرحعض مرحعض ة شنتسبة  0

 مرحعض رخار  مرحعض رخار  رخار  ة شنتسبة  1

 الرحليو اإلاص ئل

  CRD(Complete Randomized    Design تم تحليو النر ئ  إاص ئي ر وحق الرصميم اليشعائل الك مو 

بمسريم    Regression Back Word Multipleوجسرخخما مي دم  األتحخان المريخد واسب جذمية اليعامو المؤثر  )

لمل نتة الفروق المينعتة بي  مرعسو   Duncan  (1899  )( , وتم جسرخخا  إ رو ن0221);SASالورت م  األاص ئل الب ذز 

 لمخرلفة   الفئ   اليمرتة ا

 النر ئ  والمن بشة

 ام رو نا  الفيزت ئية :الفلخان اثن ء الووخ وامبابة والفلخان ب لس ئو الن ضح  

،  10،  9( تسوة الفلخان اثن ء الووخ لفروج اللحم المربى معم ن مخرلفة ، اب تالاظ برلخ  اليمر ) 1توي  الشكو )

و  11 50،  99 50،  89 09( وة ن P < 0.01وخ تشكو ع لل المينعتة  ) اسوعع ر ( ايدت د الفلخان اثن ء الو 11و  14

%   على الرعالل   وبخ تيعد السوب الى انتف . تسوة الخذ  برلخ  اليمر وم  ثم حلخان اةلر للخذ  عنخ الووخ مم   99 54

 14و  10خ بي  المي ملري  بيمر تزتخ م  تسوة الفلخان اثن ء الووخ   ولم تك  ذن ك حروق مينعتة حل الفلخان اثن ء الوو

 اسوعع ر   

( برلخ  اليمر اب P < 0.01( الى ان تسوة العين المفلعد عنخ امبابة تنخفض بشكو ع لل المينعتة)0وتشير الشكو )

مو % لالعم ن تفسك  على الرعالل ، اي  برلخ  اليمر تزداد تسوة الم د  الصلوة ) الرل تش 98 1و  98 1،  20 0،  19 0بل ا 
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الوروتي  والخذ  والرم د ( حل اي  تنخفض تسوة الرطعبة مم  تؤدي الى بلة العين المفلعد  ، ولم تك  ذن ك حروق مينعتة بي  

(  الى ان العين المفلعد اثن ء امبابة ليضلة صخن 1890)  Froningو  Ngokaاسوعع ر  وبخ اش ن  11و  14المي ملري  بيمر 

( حلعاظ اتخف ض النسوة بشكو ع لل 5مر الو ئر   ام  ب لنسوة للفلخان ب لس ئو الن ضح )شكوالختت الرومل تنخفض برلخ  ع

% لالعم ن تفسك  على الرعالل ، ولم تك  152 2و  145 2،  112 2،  115 2( برلخ  اليمر، اب ة تا P < 0.01المينعتة )

اسوعععبخ تيعد  11و  14اسوعع ر وبي  عمر  10و  9ذن ك حروق مينعتة حل الفلخان ب لس ئو الن ضح بي  المي ملري  بيمر 

السوب حل بلت الى تخف ض تسوة الرطعبة حل اللحم مع تلخ  اليمر مم  تؤدي الى اتخف ض تسوة الفلخان ب لس ئو الن ضح   حلخ بةر 

Northcutt  ( ة ن  01( ان حلخان الس ئو الن ضح للحم صخن الفروج الص ير اليمر )1884ويمالؤعا ) اعلى م  الفروج تعم ر

 تع 40و  59،  09الكوير اليمر ) 
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 (   WHCب بلية امارف ل ب لم ء ) 

( لفروج اللحم المربى معم ن مخرلفة والرل تملو ملخان الم ء  WHC( ب بلية امارف ل ب لم ء ) 4اوضح الشكو )

 11و  14،  10،   9( برلخ  اليمر )  P < 0.01. النسوة بشكو ع لل المينعتة ) المحربز حل اللويي   ، اب تالاظ انتف 

% على الرعالل   ور ء  ذةعا النريبة مرفلة مع م  اةخعا ةو م   91 05و  51 01و  91 18،  92 11اسوعع ر ( والل ة تا 

Bhardwaj  ( و 1889ويمالؤعا )Anadon  (0220 الى اتخ برلخ  اليمر تحصو يت د  حل )   ب بلية امو اللحم للم ء 

حل بويية اللحم سعف تسوب يت د  اليصيرتة والمظكر الي   للحم مم  تلعد الى تحسي   WHCان يت د  الـ  

اسوعع ر  11و 14( وذةا تيول مؤشرار ان بويي   اللحم بيمر  Knight  ،1899و  Offerالنععية والليمة امبرص دتة ) 
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 م الحسل للحم الرليي

( الى الرلييم الحسل الرةوبل للحم بوية الصخن لفروج اللحم المربى معم ن مخرلفة 9تشير الوي ت   حل الشكو )

، 14، 10، 9( لليم النككة لالعم ن  P < 0.01لصف   النككة ، واليصيرتة و الوراو  ، اب تالاظ انتف . ع لل المينعتة ) 

على الرعالل ، جي تخنرا م  تككة لحم مرعسوة الى تككة لحم  92 1و  12 1، 92 1، 42 9اسوعع ر حلخ بل ا  11و  14

، ولم تك  ذن ك حروق مينعتة بي     Remignon 1884مرةو   النككة برلخ  اليمر  بعتة رخار برلخ  اليمر، اي  تررةز

ت  ع  الرف عو الةي تحخث بي  اسوعع ر  ان مصخن النككة حل لحع  الخوار  المووع ة ت  14و  10المي ملري  بيمر 

السكرت   مع امام ض اممينية وتولق عليخ تف عو ميالند )وذع م  تف عال  امسمران غير امتزتمل( الةي تعلخ تعات  

با  طيم ميي  تمك  تمييزعا ع  طرتق اللس ن وةةلت تعلخ مرةو   طي ن  مسؤولة ع  اعو ء الرائحة الخ صة بلحم 

الك نبعتيو البزء امعظم م  المرةو   الوي ن  الرل تنر  عنخ طوخ لحم الخر ج وذل تيخ م   الخر ج، وتملو مرةو  

النعات  امتمعبرية ليملية امةسخ  والرحلو اثن ء عملية الووخ وذل مص اوة للر ييرا  الرل تحخث حل المعاد الخذنية 

 (  1898المعرعد  ب للحم عنخ الووخ )الفي ض وت رل ،

( 14و  10، 9( برلخ  اليمر ) P<0.05( حلخ ايداد  بشكو ع لل المينعتة )9صفة اليصيرتة )شكو ام  ب لنسوة ل

لنفس امعم ن المةةعن  س بل ر على الرعالل، اب تالاظ انتف . ذةعا الليم تخنتبي ر الى  92 1و  02 9، 82 4اسوعع ر حك تا 

مرعسط اليصيرتة الى عصيري) اسوعع ر واصوحا  11اسوعع ر وة تا الخنرة عصيري رخار، ثم اتخفضا بيمر  14عمر 

9 9)    

 42 1،  22 1اسوعع ر حلخ ة تا  14( برلخ  اليمر الى P < 0.05ام  الوراو  حلخ ايداد  بشكو ع لل المينعتة )

 ، وبخ تكعن 22 4اسوعع ر وبل ا  11على الرعالل ، وتالاظ اخوث تحس  حل بيمة ذةعا الصفة ثم اتخف ضك  بيمر  22 9و 

ويمالؤعا  Nakamuraاسوعع ر مم  تؤثر حل الوراو  بشكو ةوير ) 11السوب ذع يت د  الرآصر حل ترةيوة الكعمري  بيمر 

 (USDA  ،0222؛  1889ويمالؤعا ،  Berge؛  1899، 

( الى صف   الرلييم الحسل المظكري للحم بوية الصخن لفروج اللحم المربى معم ن 1تشير الوي ت   حل الشكو )و

( لخنر   النسبة  P < 0.05لفة والرل تشمو النسبة ، دنرة الرلوو والمظكر الي   ، اب تالاظ اتخف ض مينعي ) مخر

على الرعالل   ولم تك  ذن ك  22 0و  92 9،  92 9،  92 1اسوعع ر ( و ة تا  11و  14،  10،  9تخنتبي ر برلخ  اليمر ) 

اسوعع ر مم  تخ   11نسبة ، وتالاظ اتخف ضك  بشكو ةوير عنخ اليمر اسوعع ر حل ال 14و  10حروق مينعتة بي  امعم ن 

( ، وبخ تيعد السوب الى يت د  بور الليفة الةي  1894ويمالؤعا ،  Benoffعلى ان صالبة النسبة تزداد برلخ  اليمر )  

 سي وى بكمية م  امتسبة الرابوة و  صعص  الكعمري  مم  تؤدي الى يت د  صالبة النسبة  
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لالعم ن تفسك  على الرعالل ، حيالاظ ان الليم  42 4و  22 9،  92 1،  22 1ام  دنرة الرلوو الي   حلخ ة تا 

اسوعع ر ، حلخ  11اسوعع ر ثم اتخفضا مينعت ر عنخ عمر  14( الى عمر  P < 0.01ايداد  تخنتبي ر بشكو ع لل المينعتة ) 

لك  بليلة بسوب طراوتك  اللليلة وتسبرك  الخشنة ، ولم تك  ذن ك حروق مينعتة بي  المي ملري  ب معم ن  ة تا دنرة الرلوو

اس بيع ، وسوق وان اش ن  9اسوعع ر اعلى مينعت ر م  عمر  14اسوعع ر وة تا دنرة الرلوو للوية الصخن بيمر  14و  10

Komprda  ( الى ان تم ير رزن حروج اللح 0222ويمالؤعا )  اسوعع ر تؤدي الى الحصع  على الكمية  11م الى اةلر م

 والنععية المرغعبة م  اللحم لخى المسركلت   

لالعم ن تفسك  على الرعالل،  92 9و  22 9،  92 1،  92 1( حلخ  ة تا الليم  1ام  ب لنسوة للمظكر الي   ) شكو 

ع ر اي  ة تا مرغعبة رخار، ام  المي ملة الرابية بيمر اسوع 14و  10، 9اب تالاظ عخ  ورعد حروق مينعتة بي  امعم ن 

اسوعع ر حلخ اتخفضا بيمرك  ، وبخ تررع السوب الى  شـعتة تسبرك  ولعتك  الو ذا رخار تريبة اتخف ض ترةيز  11

 ( مع تلخ  عمر امحراخ    0229الكبع ) الم تعغلعبي  حيك 

اسوعع ر على اعلى دنر   الرلييم  14  لحم الفروج بيمر تروي  م  الرلييم الحسل ) الرةوبل والمظكري ( اصع

الحسل، ان الرربية الى ذةا اليمر ادى الى الك ن صف   رعد  اللحم والرل اتيكسا حل صفة الرلوو الي   الرل اللا عنخذ  

صيرتة والنككة ) دنرة ملوعلة رخار ، وان دنرة الرلوو الي   ذل اصيلة اماس س الرةوبل المشررك لكو م  الوراو  والي

 (    0224سييخ ، 
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  المص دن المص دن 
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