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  الخالصة

فخذ الدجاج البیاض المسن بالخل جامعة بغداد مستهدفًا تقییم تنقیع لحم صدر و / اجري البحث في كلیة الزراعة

ساعة واثر ذلك في الصفات الكیمیائیة والتقییم الحسي لصفات طراوة وعصیریة ولون ونكهة 12و6الطبیعي لمدة 

  : واستساغة اللحم المطبوخ لما لذلك من اهمیة في االستفادة من لحوم الدجاج المسن، وقد بنیت النتائج ما یلي

ساعة الى انخفاض معنوي 12و 6ذ وصدر الدجاج المسن بالخل الطبیعي لمدة ادت معاملتي تنقیع لحم فخ

(P<0.01) ًفي نسبة الرطوبة لترتفع معنویا(P<0.05) نسب البروتین والدهن والرماد وكان االنخفاض في نسبة الرطوبة

ساعة مقارنة بلحم الدجاج المسن 12الى 6واالرتفاع في نسب البروتین والدهن والرماد یتعاظم مع زیادة مدة التنقیع من 

(P<0.01)كما ادت معاملتي التنقیع بالخل الطبیعي للحم فخذ وصدر الدجاج المسن الى تحسن معنوي . غیر المعامل

في صفات طراوة ونكهة واستساغة اللحم المطبوخ في حین ادت معاملتي التنقیع الى انخفاض عصیریة اللحم المطبوخ 

اللحم والتي تزداد مع زیادة مدة التنقیع بالخل مع تلون اللحم المنقع بالخل باللون البني الغامق نتیجة فقدان الرطوبة من

یستنتج امكانیة تحسین طراوة واستساغة . نتیجة وجود صبغة الكرامل في الخل الطبیعي واكتسابه نكهة حامضیة ممیزة

ساعة مع ضرورة طبخ هذه اللحوم 12ت وال تزید عن ساعا6لحم الدجاج المسن بتنقیعه بالخل الطبیعي لمدة التقل عن 

  .بالطرق الرطبة النخفاض عصیریتها
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Summary
This study was conducted at the Department of Animal Resources , College of 

Agriculture/ University of Baghdad , to study the effect of soaking the spent hens meat in 
natural vinegar on its chemical composition and sensory evaluation. The data detained 
revealed the following: 

Soaking breast and thighs meat of the spent hens in natural vinegar for 6 and 12 hours 
result in highly significant (P<0.01) decrease of moisture of both treatments , at the 
meantime, significant increase in protein, lipid and ash contents of both treatments were 
noticed. The decreased in moisture and the increase in protein, lipid and ash contents 
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were noticed to have been increased as the time of soaking increased from 6 to 12 hours. 
Soaking both breast and thigh meats of spent hens in  vinegar was shown to enhanced 
significantly (P<0.01) their tenderness, flavor and acceptability, whereas, juiciness was 
shown to decreased, due to moisture bees which increased as the soaking time increased 
from 6 to 12 hours. Due to karamel pigment in the vinegar used the color of the soaking 
meat was turned into dark brown with acidic flavor.

  المقدمة

شهدت صناعة الدواجن تطورات واسعة لزیادة انتاج البیض كمًا ونوعًا نتیجة الطلب المتزاید علیه بسبب ارتفاع 

وقد انتهت ) 1(ة تسوق سنویًا في جمیع انحاء العالم مسنملیون دجاجة 250قیمته الغذائیة ، حیث یوجد ما یقرب من 

، وعلى الرغم Spent hensسنة ویطلق علیها مصطلح الدجاج البیاض المسن 1.5ة االولى وهي بعمر فترتها االنتاجی

اال ) 2( من عدم حصول تغیرات كبیرة في كمیة الفیتامینات والعناصر المعدنیة في لحم الدجاج المسن مقارنة بالفروج 

وانخفاض قابلیة لحم الدجاج المسن ) 3(سبة الدهن ان تقدم العمر یؤدي الى انخفاض نسب الرطوبة والبروتین وارتفاع ن

مما یعطي ) 4(على االحتفاظ بالماء وتتغیر طبیعة االنسجة الرابطة وخاصة الكوالجین الذي ترتبط الیافة بروابط عرضیة 

سبق لذا فقد دأب الباحثون على ایجاد وسائل لتحسین طراوة وعصیریة هذه اللحوم، وقد  ,)5( اللحم قوام جاف ولیفي

بعملیة التحلل Pyruvic acidان انخفاض االس الهیدروجیني للحم بعد الذبح نتیجة زیادة تحرر ) Lawrie)6وان بین 

  (Cathepsins)سینات بیعمل على تحرر ونشاط انزیمات الكاث(Anaerobic glycolysis)كوجین یالالهوائي للكال

دي انخفاض االس الهیدروجین الى دنترة البروتینات العضلیة ما یؤ مي تعمل على تحلل التركیب البروتیني للحم تال

ساعات لم یحسن من 3ان استخدام حامض الخلیك لمدة اقل من ) Heath)7و Kotulaوالحظ . وتحسن طراوتها

مض حا( لذا یهدف البحث الحالي دراسة اثر التنقیع بالخل ,طراوة لحم الفروج على الرغم من انخفاض الفقد اثناء الطبخ

ساعة في الصفات الكیمیائیة والحسیة للحم الدجاج المسن، لما لذلك من اهمیة 12و 6ولمدة  طویلة ) الخلیك الغذائي

  . اقتصادیة في زیادة استهالك هذه اللحوم

  

  المواد وطرق البحث

ستخدام لغرض تقییم ا17/5/2002ولغایة 15/3جامعة بغداد خالل المدة من / اجري البحث في كلیة الزراعة

  . الخل الطبیعي في معالجة بعض الصفات الحسیة للحم الدجاج البیاض المسن واثره في الصفات الكیمیائیة للحم ایضاً 

  : تجهیز العینات 

من قطیع تجاري النتاج البیض مربى في اقفاص داخل قاعة ISA-Brownتم اخذ تسعة دجاجات من ساللة 

كغم ومغذاة تغذیة حرة 2- 1.9معدل وزن متجانس یتراوح بین ذاتروة الحیوانیة في حقل الطیور الداجنة التابع لقسم الث

تم ذبح الدجاجات التسعة وجرى سمطها . كغم علف/كیلو سعرة 2643بروتین وطاقة ممثلة % 18.74على علیقة تجهز 

الذبائح بالماء جیداً تركت م لمدة دقیقتان ونزع الریش واجریت عملیة ازالة االحشاء الداخلیة وبعد غسل 54بدرجة حرارة 

م لمدة ساعتین ونصف لحین تجانس درجة حرارتها الداخلیة ووصولها الى 6- 4بدرجة ) ماء مبرد( في احواض التبرید 

بعدها جرى تقطیع الذبائح . من اجل وصول االس الهیدروجیني للحم الى ادنى نقطة له(Rigor mortis)حالة التیبس 

الفخاذ والصدر واالخیرة قطعت الى نصفین طولیة الستخدامها في معامالت البحث واهملت واخذت القطع الرئیسه وهي ا

  .بقیة القطع الثانویة
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  :معامالت البحث 

وزعت قطع صدر وافخاذ ذبائح الدجاج التسعة الى ثالث مجامیع عشوائیة في كل مجموعة نفس العدد من قطع 

خل البدوي ( در واالفخاذ داخل اواني بالستیكیة بالخل الطبیعي المجموعة االولىنقعت قطع الص. الصدر واالفخاذ

بحیث كان مستوى محلول الخل یغطى سطح العینات وتركت منقعة لمدة ) pH =3حامض الخلیك% 6- 4الطبیعي 

یة ستة ساعات بدرجة حرارة الثالجة اما المجموعة الثالثة من قطع الصدر واالفخاذ فتمت معاملتها مثل المعاملة الثان

  .ساعة 12اال انها منقعة لمدة 

  : التحالیل الكیمیائیة للحم 

وجرى فصل اللحم عن العظم ) ثالثة انصاف قطع صدر( قطع افخاذ وثالث قطع صدر 3من كل معاملة تم اخذ 

ى م حت18- وقطعت وفرمت باستخدام مفرمة لحم وعبأ اللحم داخل اكیاس من النایلون ثم اغلقت وحفظت بالتجمید بدرجة 

موعد اجراء التحالیل الكیمیائیة التي شملت تقدیر نسب الرطوبة والبروتین والدهن والرماد ولثالثة مكررات وحسب ما ذكر 

  ). AOAC )8في 

  : التقییم الحسي للحم 

وطبخت في فرن 3سم2وذلك باخذ شرائح لحم بحجم ) Vessely)9تقدیر التقییم الحسي تم استنادًا لطریقة   

وقد  شارك . م ثم خفضت للتقویم الحسي80م  ولحین   وصول درجة الحرارة الداخلیة للحم 177جة حرارة كهربائي بدر 

وتم التقییم الحسي . جامعة بغداد/ في التقییم الحسي خمسة اشخاص من اساتذة وطلبة الدراسات العلیا في كلیة الزراعة

  ).1(ت الموضحة بالجدول للنكهة والطراوة والعصیریة واللون واالستساغة وفقًا للدرجا

  : التصمیم والتحلیل اإلحصائي 

باستخدام        Completely Random Design)(تم تحلیل النتائج إحصائیاً وفق تصمیم تام التعشیة      

  .) SAS)1992البرنامج اإلحصائي الجاهز  

  

  

  

  ون واالستساغة المستخدمة درجات التقییم الحسي لصفات الطراوة والعصریة والنكهة والل) 1(الجدول 

  في البحث

  االستساغة  النكهة  اللون  العصیریة  الطراوة  یردالتق

  غیر مستساغ جداً   نكهة غیر مرغوبة جداً   بني فاتح جداً   جاف جداً   غیر طري  1

  غیر مستساغ  نكهة غیر مرغوبة  بني فاتح  جاف  اقل طراوة  2

  االستساغةمتوسط  نكهة متوسطة  بني متوسط  متوسط  متوسط الطراوة  3

  مستساغ  نكهة مرغوبة  بني غامق  عصیري  طري  4

  مستساغ جداً   نكهة مرغوبة جداُ   بني غامق جداُ   عصیري جداً   طر جداً   5
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  النتائج 

  :تأثیر التنقیع بالخل في التركیب الكیمیائي للحم الدجاج المسن

ت الى خفض نسبة الرطوبة في لحم ساعة قد اد12و 6ان معامالت التنقیع بالخل لمدة ) 2(یتضح من الجدول 

و 63.2و 64.4مقارنة بنسبة الرطوبة في لحم معاملة المقارنة، حیث بلغت نسبة الرطوبة (P<0.001)الفخذ معنویًا 

12.4و 18.1للمعامالت الثالثة، وعلى العكس من ذلك فان نسب البروتین والدهن والرماد قد ارتفعت من % 61.8

ساعات على التوالي 6في اللحم المنقع بالخل لمدة % 4.1و 12.8و 18.6ملة المقارنة الى في لحم فخذ معا% 3.8و 

ساعة على التوالي ولم تظهر فروقات معنویة احصائیًا 12في لحم الفخذ المنقع بالخل لمدة % 4.3و 13.6و 18.9والى 

عامالت تنقیع لحم الصدر اذ انخفضت معنویًا في نسب الرماد ما بین معاملتي التنقیع، ولم تختلف الصورة كثیرًا في م

(P<0.01) في لحم الصدر المنقع % 63.9و 65.7في لحم صدر مجموعة المقارنة الى % 66.1نسبة الرطوبة من

ما بین نسبة الرطوبة في لحم معاملتي التنقیع، (P<0.01)وكانت الفروقات معنویة . ساعة على التوالي12و 6لمدة 

نتیجة المعاملة بالخل قد ادى الى رفع نسب المواد الصلبة التي تشمل فخذي نسبة الرطوبة في لحم الوهذا االنخفاض ف

13.6و18.9على التوالي بعد التنقیع لمدة، ساعات والى % 4.1و 12.8و 18.6البروتین والدهن والرماد لتصل الى 

ان نسبة الرطوبة في لحم الدجاج صغیر ). 3(لجدول ساعة وكما یتبین من ا12على التوالي بعد التنقیع لمدة % 4.3و 

العمر تكون مرتفعة مقارنة بالدجاج كبیر العمر وكلما تقدم العمر سوف تنخفض نسبة الرطوبة في اللحم لتزداد نسبة الدهن 

  وتتباین نسبة الدهن في ) . 10(

  

  الدجاج المسنتأثیر التنقیع بالخل الطبیعي في التركیب الكیمیائي للحم فخذ) 2(الجدول 

  الرماد  الدهن  البروتین  الرطوبة  الصفات

64.4  )مقارنة ( بدون معاملة  a18.1 c12.4 c3.8 b

63.2  ساعات بالخل6تنقیع لمدة  b18.6 b12.8 b4.1 a

61.8  ساعة بالخل12تنقیع لمدة  c18.9 a13.6 a4.3 a

*******  المعنویة

  د الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة االحرف المختلفة ضمن العمو 

  (P<0.05)عند مستوى * 

  (P<0.01)عند مستوى ** 

  

  تأثیر التنقیع بالخل الطبیعي في التركیب الكیمیائي للحم صدر الدجاج المسن) 3(الجدول 

  الرماد  الدهن  البروتین  الرطوبة  الصفات

66.1  )مقارنة ( بدون معاملة  a20.5 c7.2 c4.1 b

65.7  ساعات بالخل6قیع لمدة تن b21.3 b7.9 b4.3 b

63.9  ساعة بالخل12تنقیع لمدة  c22.0 a8.6 a4.8 a

*******  المعنویة

  االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة 

  (P<0.05)عند مستوى * 

  (P<0.01)عند مستوى ** 
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  :التقییم الحسي للحم الدجاج المسنتأثیر التنقیع بالخل في

عند تنقیعه بالخل (P<0.01)ان طراوة لحم فخذ و صدر  الدجاج المسن قد تحسن معنویاً ) 4(یتضح من الجدول 

ساعة ویزداد مقدار التحسن مع زیادة مدة التنقیع بالخل، حیث ارتفعت درجة التقییم الحسي من 12و 6الطبیعي لمدة 

درجة لكل من لحم فخذ وصدر معاملة التنقیع 3.0و 3.1وصدر معاملة المقارنة على التوالي الى للحم فخذ2.2و 2.0

  .ساعة على التوالي12درجة لكل فخذ وصدر معاملة التنقیع بالخل لمدة 3.6و 3.5ساعات والى 6لمدة 

  

  دجاج المسنتأثیر التنقیع بالخل الطبیعي في طراوة ونكهة ولون لحم فخذ وصدر ال) 4(الجدول 

  اللون  العصیریة  الطراوة  الصفات

  صدر  فخذ  صدر  فخذ  صدر  فخذ

2.0  مقارنة a2.2 a3.2 a3.0 a2.5 b1.8 b

3.1b3.0  ساعات6تنقیع بالخل لمدة  b2.6 b2.5 b4.6 a4.4 a

3.5  ساعة12تنقیع بالخل لمدة  c3.6 c2.1 c2.0 c4.9 a4.8 a

**********  المعنویة

  :االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة

  (P<0.05)عند مستوى * 

  (P<0.01)عند مستوى ** 

  

  تأثیر التنقیع بالخل الطبیعي في نكهة واستساغة احم فخذ وصدر الدجاج المسن) 5(الجدول 

  االستساغة  النكهة  الصفات

  صدر  فخذ  صدر  فخذ

2.4  مقارنة  a2.0 a1.2 a1.4 a

3.1b3.6  ساعات 6تنقیع بالخل لمدة  b2.7 b3.5 b

3.2  ساعة 12تنقیع بالخل لمدة  b3.7 b2.4 b3.3 b

********  المعنویة

  :االحرف المختلفة ضمن العمود الواحد تشیر الى وجود فروقات معنویة

  (P<0.05)عند مستوى * 

  (P<0.01)عند مستوى ** 

  

3.0و 3.2انخفاض عصیریة لحم فخذ وصدر الدجاج المسن من درجة متوسطة الطراوة ) 4(دول یتبین من الج

ساعات 6في كل من لحم الفخذ والصدر المنقع لمدة 2.5و2.6على التوالي لمجموعة المقارنة الى درجة جاف وله قیم 

ادى تنقیع لحم فخذ وصدر .على التواليساعة 12درجة للحم الفخذ والصدر المنقع لمدة 2.0و 2.1على التوالي والى 

بعد ان كان . ساعة على التوالي 12و 6الدجاج المسن الى تطور لون بني غامق وبني غامق جدًا عند التنقیع لمدة 

بعد التنقیع 4.4و 4.6على التوالي ارتفعت القیم الى 1.8و 2.5لحم الفخذ والصدر المطبوخ ولون بني فاتح وبدرجة 

ان اللون البني  الغامق ناتج عن ). 4الجدول (ساعة على التوالي 12بعد التنقیع لمدة 4.8و 4.9عات والى سا6لمدة 

الموجودة في خل البدوي الطبیعي والمتكونة اثناء ) صبغة الكرامل( اكتساب اللییفات العضلیة للون الصبغة البنیة 

طي اللحم لونًا غیر مقبول الى درجة ما في حین تحسنت التحضیر الحراري للتمر او للدبس قبل تصنیع الخل مما یع

ساعة نتیجة اكتساب اللحم طعم الخل الحامضي 12و 6نكهة لحم الفخذ والصدر المنقع بالخل لمدة (P<0.01)معنویاً 

في لحم فخذ وصدر معاملة 2.0و 2.4درجة النكهة من (P<0.01)فقد ارتفعت معنویًا ) 5(وكما یظهر في الجدول 

في لحم فخذ وصدر 3.7و 3.2ساعات والى 6في لحم فخذ وصدر معاملة التنقیع بالخل لمدة 3.6و 3.1لمقارنة الى ا
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نتیجة  تنقیع لحم (P<0.01)كما تحسنت استساغة لحم الفخذ والصدر معنویًا . ساعة12معاملة التنقیع بالخل لمدة 

عند التنقیع لمدة 3.5و 2.7جة استساغة للحم الفخذ والصدر فخذ وصدر الدجاج المسن بالخل الطبیعي وبلغت اعلى در 

3.3و 2.4ساعة اذ بلغت 12ساعات والتي تفوقت حسابیًا على درجة االستساغة للحم الفخذ والصدر المنقع لمدة 6

  .على التوالي 

  

  المناقشة

العمر وكلما تقدم العمر سوف ان نسبة الرطوبة في لحم الدجاج صغیر العمر تكون مرتفعة مقارنة بالدجاج كبیر 

وتتباین نسبة الدهن في اللحم والتباین یكون واسع ویتراوح مداه ).10(تنخفض نسبة الرطوبة في اللحم لتزداد نسبة الدهن 

ان الماء الموجود .  (11)تبعًا للعمر ونوع قطعة اللحم % 23و 17في حین تتراوح نسبة البروتین بین % 17.1بین 

رتبطا بالبروتین عن طریق الشحنات التي یحملها البروتین وان األ نخفاض في نسبة الرطوبة للحم المنقع في اللحم یكون م

بالخل سببه انفصال جزیئات الماء عن البروتین بسبب دنترة الخیر بواسطة حموضة الخل التي تعمل علئ فقدان البروتین 

وعلیه فان اطالة مدة التنقیع بالخل تؤدي الئ زیادة ) 12(  ها الخواص الفیزیاویة وقابلیة األحتفاظ  بالماء هي ؤاحدة من

  .     البروتین وفقدان رطوبة اللحم وهو ماحصل في هذا البحث 

لحوم الدجاج المتقدم بالعمر او المسن ذات طراوة منخفضة جدًا وهي احدى مشاكل تسویقه بهیئة ذبائح كاملة 

ما بین جزیئات (Crosslinks)الطیر الى تكون روابط عرضیة ویرجع سبب انخفاض طراوة اللحوم مع تقدم عمر

الكوالجین وداخلها مؤلفه شبكة من هذه الوابط غیر الناضجة والتي تنضج مع تقدم العمر من خالل تحویر تركیبها البنائي 

وة لحم الدجاج لذا فقد یكون تحسن طرا)   13( منتجَاً◌ كوالجین ثابت تجاه الحرارة Lysyl oxidaseبمساعدة انزیم 

المسن المنقع بالخل والمطبوخ هو نتیجة تحسن ذائبیة الكوالجین اثناء المعاملة الحراریة بوجود الحامض ذلك ان نسبة 

، كما ان االنخفاض باالس   (14)من الكوالجین تكون ذائبة بالحامض على الرغم من انخفاض ذوبانه مع تقدم العمر 

وهذه االخیرة ) 6( (Calcium dependent proteases)انزیمات الكاثبسینات الهیدروجین للحم من شأنه ان ینشط

  ). 16و15(من الساركومیر Z-lineتعمل على تكسیر جزیئات البروتین عند موقع 

ان صفة عصیریة اللحم تعتمد على محتواه من السوائل والتي هي عبارة عن الماء والمواد الذائبة فیه ولقد سبق 

نسبة الماء او الرطوبة في لحم الدجاج المسن قد انخفضت بعد التنقیع بالخل ویزداد الفقد بالرطوبة مع زیادة وان بینا ان 

مدة التنقیع بالخل ذلك ان انخفاض االس الهیدروجیني للحم بسبب الغسل یؤدي الى دنترة البروتینات العضلیة وبالتالي 

 Water)ي سوف تنخفض قابلیة اللحم على االحتفاظ بالماء وبالتال) 12(انفصال جزیئات الماءعن اللحم بسهولة 

Holding Capacity) ذلك ان زیادة مدة التنقیع تعمل على زیادة الطعم الحامضي ). 17(وهي المحدد لعصیریة اللحم

ان هذه النتائج جاءت مشجعة الستخدام الخل . للحم الى درجة قد تحدد من استساغة ومدى تقبله من قبل المستهلك

وهذا قد یعود )  Heath)7و Kotulaالطبیعي في تحسین بعض الصفات الحیة للحم الدجاج المسن مقارنة بنتائج 

الى ان الخل المستخدم هو خل البدوي الطبیعي الذي یتمیز بوجود نكهة وصبغة الكرامل اضافة الى مدة التنقیع الطویل 

  .ساعة 12و 6

  

ساعات وال تزید 6استساغة لحم الدجاج  المسن بتنقیعه لمدة ال تقل عن ستنتج امكانیة تحسین طراوة ونكهة و ن

وال یحبذ طبخ هذه اللحوم بالطرق الجافة النخفاض عصیریتها وتصلح للمنتجات الحامضیة والمتبلة التي . ساعة12عن 

  .تخفي لونها البني الغامق

  المصادر
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