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Thesis Abstract 

 

 السمان الياباني طائر والحسية لذبائح الكيميائية والفيزيائية تأثير فترة الخزن بالتجميد عمى بعض الصفات

 

أجرٌت الدراسة الحالٌة فً قسم اإلنتاج الحٌوانً / كلٌة الزراعة / جامعة البصرة لمعرفة تأثٌر فترة الخزن بالتجمٌد على 

( ٌوماً فً التغٌرات الكٌمٌائٌة والفٌزٌائٌة والحسٌة للحم قطعٌتً الصدر  00, 00 , 30, 0م للفترات ) )º 81 -درجة حرارة ) 

( ٌوماً . وشملت االختبارات الكٌمٌائٌة ) نسبة الرطوبة و  24لٌابانً ولكال الجنسٌن عند عمر ) والفخذ لذبائح طائر السمان ا
البروتٌن و الدهن والرماد ( والنسبة المئوٌة لبعض األحماض الدهنٌة المشبعة والغٌر مشبعة وتركٌز األحماض األمنٌة 

ٌز الكولسترول . واالختبارات الفٌزٌائٌة ) األس األساسٌة والغٌر أساسٌة و رقم البٌروكسٌد و رقم الحموضة وترك
الهٌدروجٌنً والنسبة المئوٌة للنتروجٌن الكلً الذائب و التربتوفان البروتٌنً و الغٌر بروتٌنً و معامل الثاٌروسٌن / 

وة و العصٌرٌة و القبول التربتوفان و النسبة المئوٌة للفقد أثناء الطبخ . أما االختبارات الحسٌة شملت ) اللون و النكهة و الطرا

( للنسبة المئوٌة  P≤ 0.05( فً النسبة المئوٌة للرطوبة والبروتٌن وارتفاع معنوي   ) P≤ 0.05العام ( .انخفاض معنوي )

.النسبة  م)º 81 -) للدهن والرماد فً لحم قطعٌتً الصدر والفخذ ولكال الجنسٌن بتقدم فترة الخزن بالتجمٌد على درجة حرارة 

المئوٌة للفقد فً محتوى الرطوبة للحم قطعٌة الصدر لذبائح الذكور بتقدم فترة الخزن بالتجمٌد كانت أعلى مما هً علٌه فً 
لحم قطعٌة الصدر فً اإلناث بٌنما سجلت قطعٌة الفخذ لذبائح اإلناث نسبة فقد أعلى فً محتوى الرطوبة مما هو علٌه فً 

. النسبة المئوٌة للفقد فً محتوى البروتٌن للحم قطعٌتً الصدر والفخذ لذبائح الذكور بتقدم فترة  قطعٌة الفخذ لذبائح الذكور
 الخزن بالتجمٌد كانت أعلى مما هو علٌه فً قطعٌتً الصدر والفخذ لذبائح اإلناث .

 

Impact of  Freezing  Storage  Period  on some    Chemical , Physical and  Sensory Characteristics  of 

Japanese Quail  Carcasses 

 

The present study was conducted at the Department of Animal Production / Colthighe of Agriculture / 

University of  Basrah. The aim was to determine the effect of freezing storage period at (-18)ºc for the 

periods of  (0,30,60,90) days on physical , chemical and sensory changes of breact thigh meat of Japanese 

quails of  both sexes at the age of (42) days . Chemical tests ware moisture % , protein % and ash % as well 

as the concentrations of acidity value and cholesterol concentration . Physical tests included pH, total 

dissolved nitrogen % , protein and non-protein tryptophan , thyrosin / tryptophan coefficient and loss 

percent at cooking . Sensory tests were color , palatability , tenderness , juiciness and total acceptance . The 

results can be summarized as follow:A significant (p≤ 0.05) decrease in moisture % and protein %, and 

increase (p≤ 0.05) in fat % and ash % of breact and thigh of both sexes as storage period advanced 

.There was a higher loss in moisture % of breact cut of male carcasses as storage period advanced in 

comparison with breact cut of female carcass .  

 


