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  بمحافظة حلب في السوق المحلية

 (1)سهى حبيب و  (*1)محمود مصطفى عبد الكريم 
 ، حلب، سورية.جامعة حلب ، كلية الهندسة الزراعية،( قسم علوم األغذية1) 

  )madrid198182@yahoo.comالكريم. البريد االلكتروني:للمراسلة: محمود عبد )*

 1/12/2020تاريخ القبول:    10/11/2020تاريخ االستالم: 

 الملخص 

  وقد   ، 2020في شهر تشرين األول لعام    حلب   جامعة  الزراعة،   كلية  في هذه الدراسة    أجريت
مدينة    التركيب  لدراسة البحث    هدف أسواق  في  المتوفر  الفروج  وصدر  فخذ  للحم  الكيميائي 

تبين من خالل الدراسة زيادة معنوية في نسبة الرطوبة    حيث تأثير عملية السلق.  تحتحلب  
  في(  P<0,01)للحم الفخذ مقارنًة بلحم الصدر كما لوحظ زيادة معنوية عند مستوى معنوية  

  ،الدهن  نسبة  في  معنوي   بارتفاع  تميز  الذي  الفخذ  بلحم  مقارنةً   الصدر  للحم  البروتين  نسبة
  وجد   كذلك.  الصدر  بلحم   مقارنةً   الفخذ  للحمفي كمية الرماد    انخفاض معنوي   لوحظفي حين  

المسلوقة   أدت  السلق  عملية  نأ   الدراسة  خالل  من العينات  في  الرطوبة  نسبة  النخفاض 
األمر  السلق  ماء  في  الخلوي  العصير  من  جزء  فقدان  نتيجة  وذلك  النيئة  بالعينات  مقارنًة 

أن نسبة الفقد في ماء السلق    لوحظالذي أدى الرتفاع باقي المكونات وأهمها البروتين، كذلك 
 بلغت  التي  الصدر  لحم  في  الفقد  نسبةب  مقارنةً   أعلى  وهي  %36,11  كانت  الفخذ  لحم  في

32,25%.   
 . السلق التركيب الكيميائي،  ،الفروج صدر  لحم ،الفروج فخذ لحم الكلمات المفتاحية:

 : مقدمةال
  ورغباتهم   المواطنين  حاجة  تلبي  عالية  حسية  بصفات  تميزموال  الجيدة  التركيبية  النوعية  ذي  الصحي  الغذاء  توفير  أن       

انتاج   اإلنتاجية  المؤسسات  مهام  أولويات  من  أصبحت  أذواقهم،  اختالف  على مجال  في  العاملين  عاتق  وعلى  والعلمية 
الحديث، والتعمق  التقني  التطور  المضمار تقع مهمة االستفادة من  في هذا  الغذاء وتصنيعه وحفظه، والعاملين والباحثين 

االختصاصات   بتوسيع  أهمية    (.1998)محيو،    منها  لتطبيقيا  الطابع  ذات  العلمية  األبحاث  ونشرفيه  ذات  اللحوم  تعد 
خاصة، فهي إحدى المنتجات الرئيسية التي يعتمد عليها االنسان في تغذيته، وهي مصدر أساسي للبروتينات عالية القيمة  

المختلفة   المادة األساسية لنمو االنسان وبناء جسمه وأنسجته  ال(1998)محيو،الغذائية والتي تعتبر  موارد من  . إن نقص 
لحوم   على  لالعتماد  األنظار  وجه  الحمراء،  للحوم  واألهم  األول  المصدر  تعد  التي  واألبقار  األغنام  كأحد    الفروجلحوم 

وسائل الحفظ    وانتشارالدواجن    تربية  صناعة   في   التقنيالتقدم    إن  وارد، المصادر الهامة لسد النقص الحاصل في تلك الم
والمنازل   المتاجر  في  أسعار    وازدهاروالتبريد  رخص  إلى  أدى  المختلفة  والدواجن  اللحوم  منتجات  حفظ    لحومها صناعة 
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الحمراء،   اللحوم  مع  والمقلية    الدواجن  لحوم   استخدام  أشكال  تنوع  أن   كمامقارنًة  المرتديال    والبروستد)المشوية  وصناعة 
 (. Sahoo and. Kumachati, 2016قبال عليها ) وأسجاق المختلفة منها( زاد اإل

الكبد  ) إضافة لبعض الغدد واألعضاء الداخلية    والدهنية،عبارة عن مجموعة من النسج العضلية والضامة    اللحوم           
الحيواناتت ) إلخ.....المخ    –الكلى  –اللسان    –الطحال    –القلب    –  الصالحة لالستهالك شريطة  ؤخذ اللحوم من ذبائح 

ومن هذا التعريف يتضح أن ذبيحة الحيوان الزراعي تتضمن مجموعة من النسج المتباينة في خلوها من اآلفات واألمراض،  
% من وزن الذبيحة،  50خواصها وأهميتها الغذائية والتصنيعية وعلى رأسها النسيج العضلي الهيكلي الذي يشكل أكثر من  

از بالقيمة الغذائية والحيوية العالية من حيث نسبة البروتين ونوعيته وطعمه، وهو مهم جدًا من الناحية  كما أن تركيبه يمت
اللحمية المصنعات  معظم  ومواصفات  خواص  تتوقف  خواصه  فعلى   حيث  (. 1980  األسود،  ; 1998)محيو،  التصنيعية، 

كما تحتوي اللحوم   ،معظم األحماض األمينية الضرورية  تضم في تركيبها%  22-18ما بين    هفي  البروتينات  ةتتراوح نسب
، في المنتجات  Cوقد يتوفر فيتامين    ،B( ومجموعة فيتامينات  A-D-E-Kعلى مجموعة الفيتامينات الذوابة في الدهون )

( بين  المعدنية  األمالح  من  نسبة  على  تحتوي  كما  االسكوربيك،  حمض  إضافة  نتيجة  المصنعة    -%0.8اللحمية 
والنحاس والفلور والبروم واليود، وتزداد نسبة    والمغنيزيومونسبة أقل من الزنك    والحديد، والفوسفور    البوتاسيوممها  (أه1.2%

التصنيع   أثناء  إضافته  نتيجة  المصنعة  اللحوم  في  الصوديوم  بكلمة   يقصد    .(1998  محيو،  ;2000  )الزالقي،كلوريد 
المملكة   (Poultry)الدواجن   في  الطيور  صف  وتتبع  االنسان  تغذية  في  الفائقة  األهمية  ذات  الحيوانية  األنواع  من  عدد 

 الدجاج ويأتي وغيرها، والبجع  والسمان  والحمام  والوز والبط( Turkeysالحيوانية وتضم الدجاج والديك الرومي أو الحبشي )
  الديك   –)الدجاج    الدواجن  لحوم  إنتاج  شكل(   1982)يوزرباشي،  الرومي  الديك  يليه  األهمية  حيث  من  األول  المركز  في

  ، 1975% في عام  16م مقارنًة بـ  1987  عامفي    العالميمن إنتاج اللحوم    21الحمام ( %  –النعام    –البط    –الرومي  
 الفاو  منظمة  احصائية  وحسب  جديدة، % منها، وقد أخذ اإلنتاج في الزيادة مع دخول أنواع  5بلغ لحم الديك الرومي حوالي  

 لحم  منها  شكل  2017  عام%  37  إلى  2010  عام%  32  من  العالم  في  اللحوم  انتاج  من  الدواجن  قطاع  مساهمة  ارتفعت
(  كاملة)ذبائح    عالمياً   المنتجة  الرومي  الديك  ذبائح  عدد  بلغ  2017  لعام  المنظمة  احصائيات  وبحسب%،  10  حوالي  الديك
 وروسيا  البرازيل  تليها  الرومي  الديك  للحم   المنتجة  الدول  قائمة  األمريكية  المتحدة  الواليات  تتصدر  حيث  ذبيحة،  مليون   663
.2017  لعام)الفاو(    العالمية  واألغذية  الزراعية  منظمة  احصائيات)  والهند م  لحومتمتاز  (  غيرها  عن  اللحوم    نالدواجن 

%  50  بينواألغنام    األبقار  لحوم  في  النسبة  هذه  بلغتبينما    ،المتوسط  في%  63  بلغحيث ت  التصافينسبة    بارتفاعالحمراء  
دراسات    ،%60و أسباب    أحدأن    مختلفةأوضحت  )الدجاج    ازدهارأهم  البيضاء  اللحوم  البط(    –الرومي    الديك  –سوق 
متزامن مع التزايد المستمر التناقص اإلنتاج العالمي من اللحوم الحمراء    وإلى   والمتخصصة،إلى إنشاء المزارع الكبيرة    عودي

  يوزرباشي، ]  الدواجن يجاد مصادر بديلة للحوم الحمراء وعلى رأس هذه البدائل لحوم  إل  للسعي  دعا   ممافي تعداد السكان  
  أعلى   الصدر   لحم  في  بروتينال  نسبة  أن  وجد  حيث  للفروج،  الفخذ   ولحم  الصدر  لحم  بين  للمقارنة  دراسة   أجريت  [.1982

 لحم   بين  متقاربة  فكانت الرماد   نسبة  أما  الصدر، لحم  في منه  أعلى  فخذ  لحم  في  فكانت  الدهن  نسبة  أما  الفخذ،  لحم  في  منه
( في لحم الفخذ أقل  pHوجد في دراسة أخرى أن قيم )الـ    ((Benkova and Lukacka, 1995-).  الصدر  ولحم  الفخذ

)الـ   قيم  كانت  اإلناث  لحوم  في  وأنه  الصدر،  لحم  في    للعوامل   بدوره  عائد  وهذا  الذكور،  لحوم  في  منه  أقل (  pHمنه 
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 في  أعلى  وكانت  واإلناث  الذكور  لحوم  في  متقاربة  فكانت  الماء  ربط  على  اللحم  قدرة  أما  المختلفة،  والهرمونية  الفيزيولوجية
مقارنة لحم الفروج )لحم الفخذ( بلحوم األغنام ولحوم الماعز،    لدى  .Fletcher, 1995))   الفخذ  لحمب  مقارنةً   الصدر  لحم

وجد أن نسبة الرطوبة في لحم الفروج متقاربة مع نسبتها في لحوم األغنام لكنها كانت أقل من نسبتها في لحم الماعز، أما  
األغنام وكانت نسبة الدهن    ولحم  الماعزبنسبتها في لحم    مقارنةً   نسبياً نسبة البروتين فكانت مرتفعة في لحم الفروج مرتفعة  

مرتفعة في لحم فخذ الفروج مقارنًة بنسبة الدهن في لحم الماعز وفي لحم األغنام، مع وجود تقارب في نسبة الرماد في لحم  
 ( 1998 محيو،) األخرى الفروج مع لحوم الحيوانات الزراعية 

 : وأهدافه البحث أهمية 
الغذائية    تعد الوجبة  في  الواجب توفرها  المغذيات  البروتينات مرتفعة    ذلكو اللحوم من أهم  عالية من  على نسبة  الحتوائها 

  فإن   لذا  منها  المسلوقة  وخاصةً   استهالكاً   األكثر  هي  الفروج  لحوم  وتعدالقيمة الحيوية باإلضافة لخواصها الحسية المرغوبة،  
 : هدف البحث

 حلب  لمدينة المحلية السوق  في  المتوفر الفروج  وفخذ صدر للحم الكيميائي التركيب دراسة -1
 حلب لمدينة  المحلية  السوق  في المتوفر  القروح وفخذ صدر للحم الكيميائي التركيب  في السلق عملية تأثير -2

 :مواد وطرائق البحث
  تم   حيث  من  مختلفة  أماكن  من   وذلك  حلب   مدينة  أسواق  في المتوفر  الفروج  وفخذ   صدر  لحم  من  عينات  بجمع  الدراسة  تمت

   .الواضحة والدهنية الضامة  األنسجة من تخليصها
بغمرها    دقيقة  45ولمدة  م  95-90  حرارة  درجة  على  سلقت  ثم  سم1× 5×5  بأبعاد  لشرائح  قسمت  من   محددة  بكميةوذلك 
 الفرم والمجانسة بشكل جيد للعينات.  بعد الكيميائية المحددة االختبارات عليها وأجريت بردت ثم الماء،

 :والفيزيائية الكيميائية االختبارات
 (AOAC, 2000) الوزن حتى ثبات  م  105بالتجفيف على درجة حرارة  الرطوبيتقدير المحتوى -1
وذلك بهضم العينة بوساطة حمض الكبريت المركز مع التسخين ثم اجراء عملية   كلداهل  بطريقة  الكلي  البروتينتقدير    -  2

البوريك   حمض  على  يحوي  بدورق  المتقطر  واستقبال  الماء  3التقطير  كلور  بحمض  المعايرة  ثم  كاشف  %0.1  بوجود  ع 
 . (AOAC, 2000) تازيرو

 ( 2013)اسعيد,  السلق بعد والوزن  السلق قبل لوزن ا بحساب بالسلق السلق ماء في الخلوي  العصير  نم الفقدتقدير  -3
 ( AOAC, 2000) طيار عضوي  مذيب باستخدام سوكسليت بطريقة الدهن تقدير -4
 الوزن  ثبات حتىم  600-550 حرارة درجة على  بالترميد الرماد تقدير -5
  Anovaبرنامج  باستخدام %1معنوية  مستوى  عند (L.S.D) معنوي  فرق  أقل قيمة حساب تم :اإلحصائي التحليل -6

 :النتائج والمناقشة
( رقم  الجدول  من  والبروتين  1يتضح  الرطوبة  نسبة  يبين  الذي  في(  والرماد  أن    والدهن  النيئة،  المدروسة    نسبة العينات 

  وبشكل   أعلى  الصدر  لحم  في   فكانت  البروتين  نسبة  أما  الصدر  لحم  من  معنوي   وبشكل  أعلى  كانت  الفخذ  لحم  في   الرطوبة
  بلحم   مقارنة    الفخذ   لحم  في   الدهن  نسبة  في  معنوي   ارتفاع  الجدول  نفس  من  يالحظ  كما  الفخذ،  لحم  في  نسبتها  من  معنوي 
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  في   االختالفات  هذه  إن  ، الصدر  من   أعلى  الفخذ  لحم  في  العضلية  األلياف  بين  الدهن  ترسيب  لكون   يعود  وهذا  الصدر 
  ، (  1998  محيو،)  اللحم  تركيب  في  المؤثرة  العوامل  أحد  وهو   للعضالت  التشريحي  الموقع  الختالف  تعود  الكيميائي  التركيب

 التركيب   حيث  من  اعليه  المتحصل  النتائج  أن   الفخذ،   بلحم  مقارنةً   الصدر   للحم  الرماد  نسبة  في  معنوي   ارتفاع  يتبين  كما
حيث  (Sahoo and. Kumachati, 2016)    ذكره  ما  مع  تتوافق  الفروج  فخذ   ولحم  الصدر  لحم   في    الكيميائي  من 

 ( 1998  محيو،) ذكره ما مع النتائج هذه تتقارب وكذلك الفروج  صدر لحم  و فخذ حملل التركيب الكيميائي 
 النيء  للحم فخذ وصدر الفروجالعام التركيب الكيميائي  (1)جدول رقم 

 المكون%           

 العينة

 الرماد  دهنال بروتين ال الرطوبة 

 a,6447 a37.22 a2.85 b1,08 لحم الفخذ 

 ,b5972, b21.32 b1.53 a131 لحم الصدر 

LSD 0.01 0,827 0,328 0,923 0,230 

 األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين العينات المدروسة  
عنه قبل السلق وهذا يعود لفقدان  ( انخفاض نسبة الرطوبة في لحم الصدر والفخذ بعد السلق  2يالحظ من الجدول رقم ) 

السلق الخلوي في ماء  العصير  ارتفاع نسبة األمر الذي أدى النخفاض الرطوبة  جزء من  ، كما يتضح من نفس الجدول 
المكونات   ورماد  باقي  ودهن  بروتين  الفروج  من  وصدر  فخذ  لحم  السلق  في  السلق  بعد  قبل  انخفاض  عنه  نسبة  نتيجة 

 .األخرى  تالمكونا نسب ارتفاع في العينات المسلوقة وبالتالي الرطوبة 
 ( التركيب الكيميائي للحم فخذ وصدر الفروج بعد السلق2جدول رقم )

 المكون%             

 العينة

 الرماد  دهنال بروتين ال الرطوبة 

 ,b,4516 a69,31 a48,3 a750 لحم الفخذ 

 a49,62 a72,31 b31,2 a0,83 لحم الصدر 

LSD 0.01 0,623 1,234 0,712 0,531 

 األحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنوية بين العينات المدروسة  
معنوي في نسبة الرطوبة للعينات بعد السلق عنه قبل السلق، وكانت نسبة الرطوبة   ( انخفاض2)الجدول رقم    يتضح من

الصدر   لحم  وهي  62.94في  السلق  %  بعد  الفخذ  بلحم  مقارنًة  معنوي  وبشكل  الرطوبة  أعلى  نسبة  فيه  بلغت  والتي 
س الجدول ارتفاع بسيط  أعلى منه في لحم الصدر. يالحظ من نف  الفخذ وهذا يعود لكون الفقد في السلق في لحم  %  61,45

مقارنًة بلحم الصدر المسلوق على الرغم من كون نسبة البروتين في لحم الصدر    المسلوق الفخذ    م نسبة البروتين في لحفي  
من العصير الخلوي األمر  أكبر  وهذا يعود لفقدان جزء    عملية السلق )العينات النيئة(أعلى من نسبته في لحم الفخذ قبل  

الفخذ    للحمأثناء عملية السلق  وكانت نسبة الفقد في العصير الخلوي    ،سبة البروتين في العينات المسلوقةالذي أدى لزيادة ن
، يتضح من نفس الجدول ارتفاع  منها البروتين  و األمر الذي أدى الرتفاع باقي المكونات    ،لحم الصدرمقارنًة بأعلى منه  

على الرغم من فقدان جزء   %(2,31)  مقارنًة بلحم الصدر المسلوق   %(3,84)  معنوي في نسبة الدهن للحم الفخذ المسلوق 
كذلك نجد أن نسبة   ،وهذا يعود لكون نسبة الدهن في لحم الفخذ أعلى من نسبته في لحم الصدر من الدهن في ماء السلق،

المسلوق   اللحم  انخفاض  انخفضت  الرماد في  الرغم من  على  النيئ  مقارنًة باللحم  البشكل بسيط  في العينات  ر نسبة  طوبة 
   المسلوقة وهذا يعود لفقدان جزء من العناصر المعدنية في ماء السلق.



 2021األول/أكتوبر   تشرين 240- 235(5)8السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – عبد الكريم وحبيب

Abdulkreem and Habeeb–Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 8(5): 235-240 October 2021  

 

239 

أعلى    % وهي  36,11حيث بلغت    فخذلحم المن العصير الخلوي في ماء السلق لنسبة الفقد  (  3يالحظ من الجدول رقم )
نسبة الرطوبة في    وهذا يعود لكون   ،32,25ت  والتي كان  لحم الصدر من العصير الخلوي في ماء السلق لمن نسبة الفقد  

من  أعلى  الفخذ  في  لحم  البروتين    نسبتها  ونسبة  الصدر  من  الذائبة  لحم  أعلى  الصدر  لحم  في  في  الفخذ  نسبتها  لحم 
على ربطه هذه العوامل مجتمعة زادت من نسبة    لحم الصدر   قدرة  لحم الفخذ على ربط الماء أقل من   قدرةباإلضافة لكون  

 ( Benkova and Lukacka, .1995-).، وهذا يتوافق مع الفقد في لحم الفخذ مقارنًة بنسبة الفقد في لحم الصدر
 ماء السلق في من العصير الخلوي الفقد نسبة  (3) رقم دولج

  المكون             

 العينات                          

 %في ماء السلقنسبة الفقد 

 36.11 لحم الفخذ 

 32.25 لحم الصدر 

   االستنتاجات 
 اعتمادًا على النتائج المتحصل عليها في هذا البحث يمكن استنتاج مايلي:

والرطوبة في لحم فخذ الفـروج نسبة البروتين والرماد في لحم الصدر أعلى من لحم الفخذ في حين أن نسبة الدهن  -1
 أعلى منه في لحم صدر الفروج

متقاربــة مــع القيمــة الغذائيــة للحــوم الحيوانــات  يملــك لحــم الفــروج ســواًء لحــم الصــدر أو الفخــذ قيمــة غذائيــة عاليــة -2
 الزراعية األخرى 

األمــر الــذي أدى الرتفــاع عمليــة الســلق تــؤدي لزيــادة القيمــة الغذائيــة للحــم الفــروج نتيجــة انخفــاض نســبة الرطوبــة  -3
 المكونات األخرى 

 لحم فخذ الفروج أعلى منه في لحم الصدر من العصير الخلوي في ماء السلق فينسبة الفقد  -4
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Abstract 

This study was conducted at Faculty of Agriculture, University of 

Aleppo in October of 2020, and the research aimed to study the 

chemical composition of the thigh and breast of broiler meat available 

in the markets of Aleppo city, as well as to study the effect of the 

boiling process on the chemical composition of  thigh and breast of 

broiler. The study showed a significant increase in the moisture 

content of thigh compared to breast, and a significant increase was 

observed at a significant level (P <0.01) in the protein ratio of breast 

compared to thigh which was characterized by a significant increase 

in fat percentage, while a relative convergence was observed in the 

amount of ash. Between both muscles. It was also found, through the 

study, that the boiling process was lower due to the lower humidity of 

the boiled samples compared to the raw samples, due to the loss of 

part of the cellular juice in the boiling water, which led to the increase 

of the rest of the components, the most important of which is protein. 

Compared to the percentage of loss in breast meat It was also noted 

that the percentage of loss of boiled water in thigh meat was 36.11%, 

which is higher compared to the percentage of loss in breast meat, 

which was 32.25%. 

Key words: Chicken thigh meat, chicken breast meat, chemical 

composition boiling 

 

 

mailto:madrid198182@yahoo.com

