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  ةصالخال

إســتهدفت التجربــة الحالیــة دراســة تــأثیر طــریقتین مــن طــرق الطــبخ وهــي الغلــي بالمــاء والشــوي ألعمــار 

, سـنة10و 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1عضالت الظهر الطویلة مـن نعـاج العواسـي بعمـر مختلفة من للحوم 

, ریقة الشوي مقارنـة بـالغلي بالمـاءوقد أظهرت النتائج إنخفاض نسبة الرطوبة بتقدم العمر وأرتفاعها عند الطبخ بط

  .یقة الشويوأرتفاع نسبة البروتین بتقدم العمر عند الطبخ بطریقة الغلي مقارنة بالطبخ بطر 

ویالحــــظ إرتفــــاع نســــبة الــــدهن بتقــــدم العمــــر عنــــد أســــتخدام طریقــــة الطــــبخ بالمــــاء المغلــــي إرتفــــاع نســــبة 

أمــا , الكربوهیــدرات وٕانخفــاض نســبة الرمــاد بتقــدم العمــر لكــن لــوحظ ارتفــاع نســبة الرمــاد باســتخدام طریقــة الشــوي 

ء الطبخ بتقدم العمـر وعنـد الطـبخ بطریقـة الغلـي بالمـاء بالنسبة للفقدان أثناء الطبخ فلوحظ إرتفاع نسبة الفقدان أثنا

أما درجات الصفات الحسیة فـیالحظ أن ذبـح األغنـام العواسـي بأعمـار كبیـرة لغایـة عشـرة سـنوات . مقارنة بالشواء 

اللـون والنسـجة لعضـلة , األستسـاغة , النكهـة , العصیریة , ال یؤدي إلى إنخفاض التذوق الحسي لصفات الطراوة 

و اشـرت الدراسـة . ر الطویلة مقارنة بنفس العضلة لألغنام المذبوحة بأعمـار صـغیرة خاصـة عنـد عمـر سـنة الظه

ي مقارنــة مــع انــواع مــن اغنــام عــدم حصــول تــدهور للصــفات الحســیة التذوقیــة بتقــدم العمــر للحــوم االغنــام العواســ

.اخرى
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Abstract
The objective of the present experimental were to study the effect of cooking 

methods (Boiling and Roasting) of different ages for Iraqi Awassi Sheep meat (1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 years) with use of Longissimus Dorsi muscle.

The results indicated a decreased in the percentage of Moisture and Ash 
accurred with increased of age, and increased when roasted comparative with boiling, 
the percentage of Protein, Fat and cooking loss increased when age increased and 
when we use of boiling method, Carbohydrate also increased when the age increase.
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In sensory evaluation data, we notes that the slaughter of Awassi Sheep until 
10 years of age didn’t decreased the sensory evaluation (Tenderness, Juiciness, 
Flavour, Palatability, Color and Texture) for LD comparative with the same muscle 
for Ewes that slaughtering  in yearling  age.

On the whole, the results revealed that the content LD from Moisture, Fat, 
Protein, Ash and Carbohydrate similarity in age from 2–9 years and the Awassi sheep 
didn’t show undesirable changes in quality or sensory characteristics when the age 
increased comparative with the author kind of Sheep.

  

  المقدمة

حافظة على صحة و سالمة االنسان یتناول الناس اللحم كونها ذات قیمة غذائیة عالیة و اثرها في الم

امكانیة ان توفر هذه اللحوم ایجاد وجبات غذائیة متنوعة ، و یشكل اللحم المادة الرئیسیة لمعظم الوجبات في و 

  ).1(العدید من البلدان 

, ة األقتصادیة المهمة في العراق والتي تربى لغرض إنتاج اللحم تعد األغنام من الحیوانات الزراعی

منها وهي ) 3% (20وتشكل النعاج المسنة نسبة , ) 2(ألف رأس 6772.17وتبلغ أعدادها في العراق بحدود 

ویستخدم لطبخها عدة طرق و اهمها الغلي بالماء والشوي  وتطبخ , نسبة كبیرة تضاهي األعداد المذبوحة سنویًا 

هذهو تؤثر طرق الطبخ على نكهة وطراوة, للحوم إلعطائها مظهرًا جذابًا وطعماً  لذیذًا و ذات كفاءة بالهضمً  ا

  . اللحوم وقیمتها الغذائیة 

ونتیجة لقلة الدراسات على لحوم النعاج المسنة لذا أستهدفت هذه التجربة دراسة تأثیر العمر وطریقة 

  .والحسیة للحوم النعاج العواسي الطبخ على هذه الصفات الكیمیاویة

  

  المواد وطرائق العمل

نعجـــة عواســـي نقیـــة مـــن محطـــة بحـــوث الثـــروة الحیوانیـــة التابعـــة للهیـــأة العامـــة للبحـــوث 50اســـتخدمت 

وقد تـم معاملـة النعـاج تحـت ظـروف متشـابهة مـن الناحیـة التغذویـة والصـحیة واإلداریـة و وقـد , الشعلة / الزراعیة 

وبعـد األنتهـاء مـن  عملیـة السـالخة والتجویـف وتنظیـف الذبیحـة حــفظت . سـنوات 10–1بـین تراوح أعمارها ما

الفرم األول بمنخـل ذو , مرات 3ساعـة  وتم فرم اللحم  و بواقع 24م لمدة 2ْفي غرفـة التبرید تحت درجـة حرارة 

وتــم , حصـول علــى خلـیط متجــانس وتـم خلــط المـزیج جیــدًا لل. ســم 0.32ســم والثـاني والثالــث بمنخـل 0.8فتحـات 

أما الكربوهیـدرات فقـد , لتقدیر الرطوبة والبروتین والدهن والرماد )( 4تقدیر التحلیل الكیمیاوي حسب ما ذكر في 

  :ن خالل تطبیق المعادلة التالیة جرى تقدیرها حسابیًا م

CHO = %100– ) الرماد % + الدهن % + البروتین + % الرطوبة( %  

) 6(أما طریقة الطبخ فقد أستخدمت طریقة . )5(س نسبة الفقد أثناء الطبخ إستنادًا لطریقة وتم قیا

أما التقویم الحسي التذوقي للصفات النوعیة للحوم فقد تمت إستنادًا .للطبخ الرطب ) 7) (الشوي(للطبخ الجاف 

, )صلـب جـداً = 5إلى طري جدًا = 1(درجات وصفیة قیاسیة وهي الطراوة 5والتي قیمت بـ ) 6(لطریقة

1(األستساغة , )ضعیفة جداً = 5جید جدًا إلى = 1(النكهة , )جاف جداً =5عصیري جدًا إلى = 1(العـصیـریة 

5ناعمة جدًا إلى = 1(والنسجة )  مرفوض= 5مقبول جدًا إلى = 1(اللون , )مرفوض= 5مقبول جدًا إلى = 

وقد , من یتمتعون بالخبرة الجیدة في تمییز الصفات الحسیة للحومأشخاص م10وقد شارك في التقویم ). خشنة= 

وقد تم االختبار  بحدود , زودوا بمعلومات تفصیلیة حول درجات التقویم لكل صفة نوعیة قبل عملیة االختبار
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ذكرهحسب مامع ضرورة شرب الماء بین تقویم وآخر مع ترك فترة زمنیة بین تقویم وآخر , صباحًا 11الساعة 

)8(.  

  التحلیل اإلحصائي

CRD )Complete Randomizedتم تحلیل النتائج إحصائیًا وفق التصمیم العشوائي الكامل 

Design  ( بأستعمال البرنامج األحصائي الجاهز)لمقارنة الفروق المعنویة بین ) 10(وتم أستخدام إختبار, )9

  .وسطات الفئات العمریة المختلفة مت

  

النتائج والمناقشة

, المطبوخة بطریقتي الماء المغلي والشويL.Dالتحلیل الكیمیائي لعضلة2و1ینالحظ من الجدولی

58.87حیث یالحظ انخفاض نسبة الرطوبة بتقدم العمر في العینات المطبوخة بالماء المغلي والشوي فقد كانت  

10لعینات اللحم بعمر على التوالي% 55.32و 52.17إلى للعینات بعمر سنة وتدرجت لتصل % 63.12و

ویالحظ ارتفاع نسبة الرطوبة عند الطبخ بالشوي مقارنة بالطبخ بالماء المغلي وقد یعود السبب الى مدة . سنوات 

م في حین كانت مدة الطبخ بالشوي 100دقیقة وبدرجة حرارة 90الطبخ حیث كانت بطریقة الغلي بالماء بحدود

وعلى الرغم من أن درجة حرارة الشواء كانت أعلى من درجة حرارة م160دقائق و بدرجة حرارة 10بحدود 

وجاءت هذه النتیجة متفقة , إال أن وقت الغلي بالطبخ كان أكثر بتسع مرات عنه في حالة الطبخ بالشواء , الغلي 

  ).12و 11(مع ما توصل إلیه 

  

  المطبوخة بالماء المغليL Dالتحلیل الكیمیاوي لعضلة )1(جدول 

لحیواناعمر

  سنة/
  %الرماد   %الكربوهیدرات   %الدهن   %البروتین   %الرطوبة 

  أ0.42± 1.29  ج د0.07± 1.00  ب ج0.31± 6.72  ج0.62± 32.13  أ±0.17 58.78  1

  أ ب0.18±  0.85  ج د0.14± 1.06  ج  0.22± 5.92  ب ج0.33± 34.13  أ ب±0.54 58.14  2

  ب0.13± 0.54  أ ب0.05± 1.74  ب ج0.57± 6.86  ب ج0.98±33.60  أ ب±0.79 57.47  3

  ب0.08± 0.41  ج د0.07± 1.20  ج0.52± 5.52  ب1.18± 34.82  ب ج±0.77 57.10  4

  ب0.04± 0.52  ب ج د0.20± 1.28  ج0.38± 5.85  ب0.29± 35.33  ب ج±0.21 56.99  5

  ب0.04± 0.52  ب ج د0.20± 1.28  أ ب1.03± 8.73  ب ج1.46± 33.72  ج±0.67 55.67  6

  أ ب0.03± 0.83  أ0.25± 1.06  ج0.83± 5.19  أ0.10± 37.69  د±0.56 54.01  7

  ب0.01± 0.33  أ ب0.08± 1.70  أ1.22± 10.61  ب ج0.79± 33.69  د هـ±0.38 53.59  8

  ب0.07± 0.58  ب ج0.16± 1.04  ج0.38± 6.56  أ0.42± 38.75  ج د±0.03 52.65  9

  ب0.03± 0.54  ب ج0.09± 1.33  ب ج0.37± 7.19  أ0.04± 38.19  هـ±0.45 52.17  10

مستوى 

  المعنویة
**  **  **  **  *  

  )0.05< أ ( وجود فروق معنویة تشیر المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة ضمن العمود الواحد إلى* 

)0.01< أ ( وق عالیة المعنویة ل حروفًا مختلفة ضمن العمود الواحد إلى وجود فر تشیر المتوسطات التي تحم* 
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  المطبوخة بالشويL Dالتحلیل الكیمیاوي لعضلة )2(جدول 

الحیوان عمر

  سنة/
  %الرماد   %الكربوهیدرات   %الدهن   %البروتین   %الرطوبة 

  ب ج0.01± 1.35  د0.08± 0.83  ب0.76± 5.04  ج د1.15± 28.61  أ±1.39 63.12  1

  ب ج0.01± 1.48  أب ج د0.25± 1.48  ب0.47± 5.91  د0.54± 28.67  أ ب±1.27 62.44  2

  ب ج0.04± 1.44  د0.13± 0.84  ب0.96± 4.69  ج د0.02± 30.69  أ ب±0.90 62.31  3

  ج0.03± 1.33  دج0.23± 1.00  ب0.75± 4.87  أ ب ج0.21± 30.60  أ ب±1.09 62.12  4

  ب0.05± 1.65  أب ج د0.36± 1.29  ب0.52± 5.11  أ ب0.17± 31.49  أ ب ج±0.93 60.44  5

  ب ج0.04± 1.57  أ0.27± 1.92  ب0.92± 6.32  ب ج0.30± 30.33  أ ج±0.56 59.83  6

  ب ج0.11± 1.60  ب ج د0.06± 1.20  ب0.56± 5.83  أ ب0.19± 31.52  ج±0.44 59.53  7

  ب ج0.04± 1.53  أ ب ج0.20± 1.53  ب0.74± 6.86  أ ب0.21± 31.56  ج±0.84 58.83  8

  ج0.05± 1.32  أ ب ج0.11± 1.54  ب0.49± 6.66  أ0.49± 32.19  ج±0.51 58.28  9

  أ0.25± 2.02  أ ب0.02± 1.78  أ0.75± 11.54  ج د0.52± 29.73  د±0.83 55.32  10

ستوى م

  المعنویة
*  *  *  *  *  

  )0.05< أ ( وجود فروق معنویة تشیر المتوسطات التي تحمل حروفًا مختلفة ضمن العمود الواحد إلى * 

  

ارتفاع نسبة البروتین بتقدم العمر عند الطبخ بطریقة الماء المغلي والشوي 2و 1یالحظ من الجدولین 

سنة للطریقتین على 10بعمر % 29.73و 38.19وترتفع إلى% 28.61و 32.13حیث كانت بعمر سنة 

ویالحظ أیضًا أن اللحم المطبوخ بطریقة الغلي قد أحتوى على نسبة بروتین أعلى من اللحم المطبوخ . التوالي

األمر الذي , وهذا یعود إلى زیادة نسبة الرطوبة المفقودة من اللحم أثناء الطبخ بالغلي مقارنة بالشوي , بالشوي

ادة نسبة البروتین الموجود في اللحم المطبوخ بالغلي على الرغم من أن قسم من بروتین اللحم قد یفقد أدى إلى زی

مما یدل على إن نسبة فقدان الماء كانت , مع السائل التاضح أثناء الطبخ السیما البروتین الذائب في الماء 

اءت هذه النتتیجة مطابقة لما توصل إلیهوج. أعلى من نسبة فقدان البروتین وبالتالي إرتفاع نسبة البروتین 

)13(.  

, طبخ بطریقتي الماء المغلي والشويزیادة نسبة الدهن بتقدم العمر عند ال2و 1یالحظ من الجدولین 

سنوات للطریقتین على 10عند عمر % 11.54و 7.29بعمر سنة وترتفع إلى % 5.04و 6.72حیث كانت 

, للعینات المطبوخة بالماء المغلي أعلى من نسبة الدهن المطبوخ بالشواء التوالي ولكن یالحظ أن نسبة الدهن

حیث أن عملیات الطبخ بالشواء تؤدي إلى فقدان في نسبة الرطوبة والدهن حیث ینصهر ویخرج مع السائل 

ن بالدهن إال أن نسبة الفقدان في الرطوبة تكون أكثر من نسبة الفقدا) . 14و1(الناضح الذي یفقد أثناء الطبخ 

  ).12و 11(وبالتالي تكون النتیجة زیادة نسبة الدهن الموجود في اللحم المطبوخ 

اما نسبة الرماد فیالحظ إنخفاض النسبة بتقدم العمر في العینات المطبوخة بالماء المغلي حیث كانت 

. سنوات 10مر في المعاملة األخیرة بع% 0.54في المعاملة األولى بعمر سنة واحدة وٕانخفضت إلى % 1.29

بعمر سنة واحدة لتصل إلى % 1.35بینما ترتفع النسبة بتقدم العمر في العینات المطبوخة بالشوي حیث كانت 

وقد یعود السبب في زیادة نسبة الرماد في اللحم المطبوخ بالشوي مقارنة باللحم .بعمر عشرة سنوات % 2.02

ر المعدنیة كي تفقد في الماء المفقود أثناء الطبخ بالشوي المطبوخ بالغلي حیث لم تتح الفرصة الكافیة للعناص
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حیث ساهم ماء الغلیان المحیط باللحم بشكل أكثر فعالیة في إذابة عناصر الرماد وبالتالي زیادة فقدانها في سائل 

ء أیضًا إرتفاع نسبة الكربوهیدرات بتقدم العمر عند الطبخ بطریقة الما2و 1یالحظ من الجدولین . الطبخ 

بعمر عشرة % 1.78و 1.33في العینات بعمر سنة وأرتفعت إلى % 0.83و 1.00المغلي والشوي حیث كانت 

  .سنوات بالطریقتین على التوالي 

إرتفاع نسبة الفقدان بالطبخ بتقدم العمر بسبب زیادة نسبة الـدهن بتقـدم العمـر) 3( یالحظ من الجدول 

عنــد ذبــح العجــول بعمــر ) 17(لنتیجــة غیــر مطابقــة لمــا توصــل إلیــه وكانــت هــذه ا) 16و 15(وٕانخفــاض الرطوبــة 

شهر والذي أدى إلـى إنخفـاض معنـوي بنسـبة الفقـدان أثنـاء الطـبخ عنـد تقـدمها بـالعمر وأیـد 24و 18, 15, 12

  .)18(ذلك الدوري

  

  نسبة الفقدان أثناء الطبخ بطریقتي الشوي والغلي)3(جدول 

  سنة/ العمر 
  طریقة الطبخ

  الغلي  الشوي

  هـ    39.087  هـ    27.146  1

  د       41.170  د       32.556  2

  د       40.120  ج د   33.452  3

  هـ    45.199  د       32.650  4

  ب      47.282  ج د   33.882  5

  أ       48.426  ب ج  35.451  6

  أ       49.749  ب     36.296  7

  ب     47.260  أ      41.777  8

  أ      50.107  أ      43.035  9

  أ      50.263  أ      43.536  10

  *  *  مستوى المعنویة

  )0.05< أ ( وجود فروق معنویة تشیر الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد إلى * 

  

ر وأشـا, )3جـدول (یالحظ أیضًا إرتفاع نسبة الفقدان بالطبخ معنویًا بطریقة الغلـي بالمـاء مقارنـة بالشـوي 

حیـث یالحـظ إن المعاملـة األولـى بعمـر , % 40.09إلى إن النسبة الطبیعیة للفقـدان أثنـاء الطـبخ هـي بحـدود ) 2(

43.33عند الطبخ بالشـوي والغلـي بالمـاء علـى التـوالي وتتـدرج للوصـول إلـى % 39.08و 27.15سنة كان الفقد 

ویالحــظ . وي والمـاء المغلـي علـى التـوالي فـي المعاملـة األخیـرة بعمـر عشـرة سـنوات عنــد الطـبخ بالشـ% 50.26و 

حیـث یالحـظ , الذي یبین تأثیر العمر على صفات التذوق الحسي بغض النظر عن طریقـة الطـبخ 4من الجدول 

, والعینات الباقیـة فـي العمـوم كانـت متوسـط الطـراوة , سنوات كانت طریة جدًا 9–3إن طراوة العینات من عمر 

علـى الــرغم مـن تشــابه جمیــع , ســنة 2یـة بــین المعـامالت مــا عــدا العینـة الثانیــة بعمـر ولــم تكــن هنالـك فــروق معنو 

الظروف المهیـأة للحیوانـات ووضـعها التغـذوي واألداري وطریقـة معاملـة الحیوانـات قبـل الـذبح وطریقـة الـذبح وخـزن 

كانت أفضـل طـراوة ) سنة 2-1( الذبائح والطبخ لعضلة الظهر الطویلة  ولم یالحظ إن الفئة العمریة األولى من 

إن زیـادة العمـر قـد ال یـؤدي بالضـرورة إلـى إنخفـاض ) 1(وقد ذكر , سنة ) 10–3( مقارنة بباقي األعمار من 

الطراوة بل قد یؤدي إلى زیادة الطراوة في بعض الحاالت بسبب زیادة ترسـیب الـدهن داخـل العضـالت ممـا یسـاهم 
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وكانت النتیجة غیر مطابقة لما توصل إلیـه كـل مـن . عمار المتقدمة في بعض االحیان من تحسن الطراوة في األ

ممـا یشـیر إلـى أن , والذین أشاروا جمیعهم إلى تدهور طراوة لحوم األغنام عند تقدمها بـالعمر ) 20و17و19(

ما أغنام العواسي تبقى محافظة على طراوة عضالت الظهر الطویلة على الرغم من وصولها إلى أعمار متقدمة م

یجعلهـــا ســـاللة ممیـــزة مـــن ناحیـــة الطـــراوة لقـــدرتها علـــى ترســـیب الـــدهن داخـــل العضـــالت ممـــا یســـاهم فـــي تحســـین 

  .طراوتها

  

  لعواسیة المذبوحة بأعمار مختلفةتأثیر العمر على صفات التذوق الحسي للحم النعاج ا)4(جدول 

/ العمر

  سنة
  النسجة  اللون  درجة التقبل  النكهة  العصیریة  الطراوة

  ج0.25± 3.25  ج0.01± 5.00  0.25± 1.25  0.01± 2.00  ج0.01± 3.00  ب±0.01 2.00  1

  ب ج0.25± 2.25  ب ج0.50± 3.50  0.25± 1.75  0.25± 1.75  ج0.25± 3.25  ج±0.01 3.00  2

  ب0.01± 2.00  أب0.40± 2.40  0.40± 1.00  0.20± 1.20  ج0.25± 2.25  ب±0.25 1.60  3

  ب ج0.24± 2.80  ب0.20± 3.20  0.20± 1.20  0.20± 2.20  ج0.29± 2.50  أ±0.25 1.40  4

  ب0.22± 1.50  أب0.67± 2.50  0.01± 1.00  0.01± 2.00  أد0.25± 1.25  أ±0.22 1.00  5

  ب ج0.01± 3.08  ب ج0.50± 4.50  0.01± 1.00  0.01± 2.00  أ0.01± 1.00  أب±0.25 1.50  6

  أب0.20± 1.20  ب ج0.32± 4.00  0.29± 1.50  0.01± 2.00  ج0.01± 3.00  ب1.60±0.29  7

  ب0.01± 2.00  ب0.01± 3.00  0.01± 2.00  0.01± 2.00  ب0.25± 1.75  أد±0.01 1.50  8

  ب ج0.01± 2.00  ب ج0.34± 3.50  0.01± 2.00  0.01± 3.00  أب0.17± 1.17  ب±0.01 2.00  9

  أ0.01± 1.00  أ0.01± 1.00  0.01± 1.00  0.01± 2.00  أ0.01± 1.00  ب2.00±0.01  10

  0.11± 2.28  0.19± 3.24  0.01± 1.76  0.75± 2.07  0.14± 1.96  0.02± 1.72  الكلي

)0.05< أ ( فروق معنویة تشیر الحروف المختلفة ضمن العمود الواحد إلى وجود* 

حیث كانت عصیریة جدًا ولم تكن 6–1فروق معنویة بین العینات أما العصیریة فلم تكن هنالك

حیث كانت عصیریة إلى منخفضة العصیریة وهذا یشیر إلى ارتفاع 7-6هناك فروق معنویة بین العینات 

افضل من بقیة االعمار وهذا یعود الى قدرة اللحم على ارتباط الماء 6–1صفة العصیریة في الفئة العمریة من 

لة الفاقد من الرطوبة أي أن عصیریة الحبل الطولي الظهري في الحیوانات المذبوحة عند عمر سنة هي لیست وق

للحیوانات المذبوحة بأعمار متقدمة وكانت هذه ) عضالت الظهر الطویلة ( أفضل من عصیریة نفس العضلة 

وا حصول إنخفاض في صفة والذین الحظ) 18(والدوري ) 21(النتائج غیر متطابقة مع نتائج كل من طه 

العصیریة لعضالت الحیوانات عند تقدمها بالعمر حیث من المعروف إن العصیریة هي حصیلة كل من نسبة 

وبما أن نسبة الرطوبة والفقدان ) 22(الرطوبة الموجودة في العضالت ومقدار فقدانها للسائل الناضح أثناء الطبخ 

لحیوانات بأعمار مختلفة وهذا یفسر التشابه إلى حد ما في عصیریة أثناء الطبخ كلها كانت متقاربة عند ذبح ا

  .الحیوانات المذبوحة بأعمار مختلفة

أما النكهة فلم تكن هنالك فروق معنویة بین العینات حیث كانت نكهة جیدة جدًا إلى جیدة ما عدا 

ت نتائج هذه الدراسة غیر فقد كانت مختلفة المعنویة وهي متوسطة النكهة وكان) تسع سنوات(9العینة رقم 

مطابقة مع الدراسات على األغنام األجنبیة التي تتدهور فیها صفة النكهة لعضلة الحبل الطولي الظهري عند 
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وهذا یشیر إلى أن األغنام العواسیة تبقى محافظة على نكهتها على ) 23و 19(ذبحها بأعمار سنتین أو أكثر 

  .لنكهة لعضلة الحبل الطولي الظهريیجعلها ساللة ممیزة من ناحیة االرغم من وصولها إلى أعمار متقدمة مما

وفیما یخص صفة التقبل العام فلم تكن هنالك فروق معنویة بین المعامالت حیث كانت مقبولة جدًا ما 

عدا العینات الثامنة والتاسعة فقد كانت جیدة التقبل وتشیر النتائج إلى أن عضلة الحبل الطولي الظهري ألغنام

العواسي المذبوحة بأعمار صغیرة وكبیرة غیر متطابقة مع العضلة نفسها ألغنام السالالت األخرى المذبوحة 

  ) .19(بأعمار مختلفة 

أما صفتي اللون والنسجة فلم تكن هنالك فروق معنویة بین المعامالت مما یشیر إلى بقاء عضلة 

ما یمیزها عن باقي أنواع م) سنوات 6( تقدمها بالعمر األغنام العواسي محافظة على هاتین الصفتین بالرغم من 

  .األغنام

سنوات ال یؤدي إلى 6أن ذبح األغنام العواسي بأعمار كبیرة لغایة عمر 4نستنتج من الجدول 

لعضلة الحبل ) اللون والنسجة , درجة التقبل , النكهة , العصیریة , الطراوة ( إنخفاض صفات التذوق الحسي 

  .حة بأعمار صغیرة خاصة بعمر سنة ي مقارنة بنفس العضلة لألغنام المذبو الطولي الظهر 
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