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على الصفات الحسیة السماك العلیقة فيالمنكهاتأثر اضافة
L.Cyprinus carpioالكارب الشائع

1مها عبدالعظیم ,2عادل یعقوب الدبیكل,1أمیر عباس محمد، 1الحمدانيقصي حامد، 1فارنرلخالد ولیم مایك

البصرة، العراق.،بصرةجامعة القسم االستزراع المائي والمصائد البحریة، مركز علوم البحار، 1
.قسم االسماك والثروة البحریة ،كلیة الزراعة، جامعة البصرة،  البصرة، العراق2

الصفات فيأثرهابیانو العالئق السمكیةإلىتضاف منكهاتبوصفها ضافات غذائیة طبیعیةاعملتاست: المستخلص

Cyprinus carpioالشائعاسماك الكارب لصغار) والقبول العامكهةنالو الطعم(الحسیة L ستعمال( باهي ـبعد الط.

معدل وزنبلغ .الحسيالتقییمستمارة اعلى وفقاجریت االختبارات الحسیة من قبل محكمین من ذوي الخبرة .ي)الشّ 

) Aوتمثل (كمضافات للعالئق المصنعة)C(وحبة الحلوة ) B(مسحوق الهیلاستعمل.غم0.1403± 45.40االسماك

وجد ان اضافة لمدة شهرین.و % من وزن االسماك وبمعدل وجبة واحدة یومیا1.5بنسبة األسماكذیت غُ .ضابطةیقة العل

ان اضافة الهیل والحبة الحلوة لعالئق الكارب ایضًا وجد .المواد المنكهة في العلیقة لم یؤثر معنویا على تركیبها الكیمیائي

إلىالحالیة توصلت الدراسة .لألسماك) في الزیادة الوزنیة P<0.05(وى معنوي عند مستفروقات معنویة الىالشائع ادت

(العلیقة االسماك المغذاة علىتفوق B (العلیقة علىوالنكهةالطعمفيالهیل) C(الحبة الحلوة.

الزیادة الوزنیة، العلیقة.,الغذائیةاإلضافات ،النوعیةاالسماك، :الكلمات المفتاحیة

المقدمة
ییم ـروریة في تقـیة من المعاییر الضـات الحسـتعد الصف

المصّنعة أو أكانتواد الغذائیة سواءـد من المـالعدی
وونـتغیرات في اللإحداثبسبب دة ـالمجمامة ـالطازج

عم التي تعتمد على طبیعة المعاملة ـوام والطــالقوهةـالنك
ویتم ذلك من خالل،)10(على المادةأجریتالتي 

مین ذوي خبرة  في التقییم من خالل أجراء اختبارات محّك
الختبارات الحسیة وجود او الصفات رفحسیة تذوقیة. وتع

ذاء ـز وحدات الغیالخواص الممتازة في الغذاء والتي تم
ول لهذه ــة القبـر درجـى انفراد ولها معنى في تقدیـعل

اتــنبویعد.)13تهلك (ـطة المسساو ـدة أو تلك بــالوح
Pimpinella anisumوة ــبة الحلـالح L. من أهم

في العطریة وهو عشب حولي  محلي یوجداتالنبات
وتركیا والهند إیرانمثل األوسطكثیر من مناطق الشرق 
.الحارة في العالماألخرىومصر وبعض المناطق 

مركبالموجود بالبذور یحتوي على زیت حبة الحلوة
الفعال في زیت مركبالویعد،%85االینوثول بحوالي 

بعض ىیحتوي زیت البذور علفضًال عن ذلكالبذور 
المركبات الكیمیائیة المهمة أخرى مثل االیكونول 
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eugenol مثیل كافكول ،methylchavicol، استراكول
estragol، انیسل دیهایدanisaldehyde)5(.

Newall.(16)ر ـد ذكـق et alالبذور هي الجزء إن
فعال من النبات التي قد تكون بشكل زیت أساسي ال

ادة عطریة كمستعملتإنمستخلص والتي یمكن 
aromatic األمراضولعالج العدید من.

نبات الحبة تأثیرالعدید من الدراسات لمعرفة أجریت
8؛6(بتراكیز مختلفةونمو الحیواناتأداءالحلوة على 

سم وتحسین ارتفاع معدل وزن الجلوحظأذ)19؛2؛
ببذور أو زیت المغذاةمعامل التحویل الغذائي للطیور 

.غیر المغذاةبطیور مقارنةً الحبة الحلوةنبات 
الهیل من فصیلة الزنجبیل وتعتبر من أشجارتعد 

نمو یونوعا150من أكثریوجد إذالنباتات المعمرة 
الهند أشهرهاالعدید من الدول ومن فيالهیلنبات

الغابات العالیة فيینمو فهوواتیماال غنكا و سیریالو 
االسم العلمي لنبات الهیل.)17(الرطوبة

Elettaria cardamomum عائلة  إلىویعود
Zingiberaceae تكتسب حبوب الهیل رائحتها ونكهة ،

في بذورها زیوت ثابتة وطیارةاحتوائها علىطعمها من 
و ineneTerpوTerpineolو Cineolمنها الـ 

Limonene صورة حامض فيتظهر هذه الزیوت و
). 15(لخلیكا

الهیل استعمالونظرا لعدم وجود دراسات سابقة عن 
والحبة الحلوة كمضافات غذائیة في عالئق االسماك 

نمو وطعم فيالحالیة لمعرفة اثرهما اجریت الدراسة 
داخلونكهة االسماك المرباة في احواض التربیة 

ر.بتالمخ

المواد وطرائق العمل
لبت اسماك الكارب الشائع صغار ُج

)Cyprinus carpio L.التابعة ) من محطة استزراع
سم 0.012313.74±مركز علوم البحار بمعدل طول ل

.غم45.40± 0.1403ومعدل وزن
على ست أحواض ووزعتسمكة30عملتاُست

5وبمعدل 3) سم60×30×30(زجاجیة بإبعاد
45، وبلغ حجم الماء في كل حوض لكل حوضاسماك

مضخات هواء باستعمالمزودة بنظام تهویة تقریبا اً لتر 
هـِزَت األحواض بمشبكات بالستیكیة كأغطیة  كهربائیة، ُج

ثالث كلت شُ .لمنع األسماك من القفز خارج الحوض
بعد )1ول من المواد العلفیة الخام (جداصطناعیة عالئق

طحنها طحنا جیدا لتتجانس ثم صنعت بشكل مصبعات 
اخذین بنظر االعتبار القواعد الموضوعة من ، ملم2بقطر

أقلمة مدةبعد األسماكذیت غُ . ي تصنیع العالئقف)14(
وبمعدل وجبة واحدة یومیا ولمدة شهرین لمدة اربعة ایام
مع مراعاة األسماك% من وزن 1.5وبنسبة تغذیة

ل كمیة العلف المقدمة لألسماك تبعا لنتائج الوزن كل تعدی
Bوالرمز الضابطةللعلیقة Aالرمز طيأعُ .اً یوم15

طيأعُ في حین %) 10(الهیلإلیهاللعلیقة المضاف 
. %)10(حبة الحلوةإلیهاللعلیقة المضاف Cالرمز

شملت كل من إذ،یوم15كل أوزان األسماكسجلت
تم سحب الفضالت .دالت البقاءومعواألوزاناألطوال

بعملیة السیفون فضًال عن تبدیل نصف ماء الحوض 
یومیًا لتعویض الماء المفقود ولتجدید نوعیة الماء مع 

والملوحة كاألوكسجینمتابعة قیاس بعض العوامل البیئیة 
واألس Ysi 556 MPS. USAجهازستعمالباوالحرارة 

ابقًا.الجهاز المذكور سستعمالباالهیدروجیني 
هما ذكر وحسب درســت بعض المقاییـس الحیـاتیة 

Jobling وكالتالي:(11)
الوزن –وزنیة (غم) = الوزن النهائي (غم)الزیادة ال
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االبتدائي (غم)
الوزن االبتدائي(غم)–ل النمو(غم) = الوزن النهائي(غم)معد

/الفترة باألیام
الوزنالوزنیة (غم)/ الزیادة[(%)=النسبيمعدل النمو

100×]االبتدائي (غم)
وقورنت معنویة )CRD(التصمیم كامل العشوائیةاستعمل

البرنامج ستعمالوبا)0.05ار(الفروق تحت مستوى اختب
دیر ــلتقالئقـالعت ـللحُ .17االصدار SPSSاإلحصائي

ستعمالبا)الرماد-الدهن-البروتین- الرطوبة(وناتـالمك
بینما حسبت .AOAC)3ي (فالمذكورةالطرائق القیاسیة 

).1(االسود حسب طریقةالكربوهیدرات 
ي وأجریت طریقة الشّ ستعمالباُطبخت األسماك 

االختبارات الحسیة من قبل محكمین من ذوي الخبرة 
في كلیة الزراعة في واالختصاص في قسم علوم األغذیة 

الحسي.التقییمووفقا الستمارة جامعة البصرة 

استمارة التقییم

.لعالئق المستخدمة في التجربةلالمواد االولیةنسب مكوناتیوضح): 1جدول (

المناقشة و النتائج 
التركیب الكیمیائي للحبة الحلوة والهیل 2یبین جدول 

) حیث یالحظ ان نسبة البروتین والدهن 20حسب (

وهیدرات وااللیاف اعلى ة بینما الكارباعلى في الحبة الحلو 

تراوحت قیم بعض العوامل البیئیة لماء في الهیل.

القبول العامالطعمالنكهةالمعاملة

)Cالعلیقة ()Bالعلیقة ()Aالعلیقة (المادة العلفیة
303030مسحوق سمك

252525ق فول الصویامسحو
151515ذرة صفراء

201515حنطة
1055شعیر
-10-هیل

10--حبة حلوة
100100100المجموع
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أحواض التجربة إذ بلغت معدالت درجة حرارة الماء بین  

م ، اما معدالت تركیز األوكسجین 22.3°- 20.8

ملغم/لتر ، بینما كانت معدالت الملوحة بین  8.1الذائب 

معدل األس ، في حین بلغ 0.61%- 0.58

.7.5الهیدروجیني  

.ب الكیمیائي للحبة الحلوة والهیلالتركییوضح:)2(جدول

المادة
البروتین

(%)

الدهن

(%)

الكاربوهیدرات 

(%)

االلیاف

(%)

الطاقة 

(كیلوسعرة)

17.6015.9050.0214.60337الحبة الحلوة

10.766.7054.5428.00311الهیل

) التركیب الكیمیائي الفعلي لعالئق 3ل (یوضح الجدو 

والرطوبة متقاربة لحد البروتین والرمادنسب انالتجربة 

وكان Bفي حین ارتفع المحتوى الدهني في العلیقة ما

اذ بلغتاCو A% عما علیه في العلیقتین 5.69

% على التوالي بینما كانت نسبة 3.61% و3.10

A،B،C (52.32(ثةفي العالئق الثالالكربوهیدرات

ان اضافة % على التوالي.52.27% و49.54% و

المواد المنكهة في العلیقة لم یؤثر معنویا على تركیبها 

الكیمیائي بسبب ان محتوى هذه المواد متقارب مع المواد 

.)9(التي استبدلت وهي الحنطة والشعیر

.ةلعالئق التجربالفعليالتركیب الكیمیائي یوضح:)3جدول (

وجد ان اضافة الهیل والحبة الحلوة لعالئق الكارب 
) في الزیادة P<0.05فروقات معنویة (الى الشائع ادت 

لم تظهر فروقات معنویة في حینالوزنیة لالسماك 

)P>0.05 في كل من معدل النمو والنمو النسبي مع (
علیقة الهیل على ماك المغذاة ان القیم كانت اعلى لالس

قد یعود ذلك و ،)4(جدول مقارنة مع علیقة الحبة الحلوة 

)Cالعلیقة ()Bالعلیقة ()Aالعلیقة (المكونات
0.26± 0.017.25±0.047.54± 7.81الرطــوبــة
0.11± 0.0830.10± 0.0630.60± 30.50البروتـــین
0.05±0.023.61±0.0015.69±3.10الـــدهــــن
0.03±0.106.77±0.196.63±6.27الـــرمــــاد

0.02±0.0652.27±0.1049.54±52.32الكربوهیدرات
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واستعملتتناول الغذاء بسبب تلك االضافاتلزیادة
غذائیة في العدید من المواد كإضافةبذور نبات الهیل 

وكان لها تاثیرات ایجابیة سواء على تناول الغذاء وزیادة 
ضم واغراض اخرى لها عالقة الشهیة او كمادة محفزة لله

.)4؛18(بالناحیة الصحیة
Bayramet(5)وجدكما  al.اضافة الحبة تاثیر

على استهالك الغذاء ومعدل التحویل الغذائي الحلوة
.عالئق حاویة على الحبة الحلوةعلىیتللطیور التي غذ

یظهر من نتائج التقییم الحسي لالسماك ان اضافة الهیل 
تحسن الصفات الحسیة مثل النكهة الى ادى للعلیقة 

والطعم والقبول العام مقارنة مع علیقة السیطرة بینما كان 

Alتاثیر الحبة الحلوة اقل. وضح  – Kassie)2 ان (
% كان له تاثیر على نمو 1الحبة الحلوة بنسبة استعمال

) تاثیر على نسبة الدهن في Eltazi)7الدواجن كما وجد
علیقة تحتوي على الحبة الحلوة مما علىالدواجن المغذاة

یؤثر على نكهة اللحم.تعتبر صفات التقییم الحسي طریقة 
سریعة ومعتمدة لتقییم جودة االسماك.

بعض ستعمالاتشیر نتائج الدراسة الحالیة الى امكانیة 
االضافات الغذائیة المنكهة لتحسین المواصفات الحسیة 

علیها بدال من لالسماك خاصة عند تغذیة االسماك 
اثناء عملیة الطبخ.استعمالها

.االنحراف المعیاري)± التجربة ( المعدل مدةالمعاییر الحیاتیة خالل یوضح):4جدول (

معدل النمو النسبيمعدل النموالزیادة الوزنیةالمعاملة
A4.99a

±0.07
0.19a
±0.01

14.26a
±0.16

B5.59b
±0.21

0.21a
±0.01

15.24a
±0.70

C5.23c
±0.10

0.19a
±0.01

14.37a
0.06

.)P<0.05(* تشیر االحرف المختلفة على وجود فروقات معنویة عند 

.استمارة التقییم الحسي لألسماك بعد انتهاء التجربةنتائج یوضح ):5جدول (

:المصادر
ا ). علم وتكنولوجی2000ماجد بشیر (،األسود- 1

والبحث العلمي، مؤسسة وزارة التعلیم العالي.اللحوم
139ل، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموص

ص.

القبول العامالطعمالنكهةملةالمعا
Aمتوسطمتوسطمتوسط
Bمقبول جدامقبولة جدامقبولة جدا
Cمقبولمقبولةمتوسطة
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The Effects of Adding Flavors to the Artificial Diet on the Sensory
Qualities of Common Carp (Cyprinus carpio L.)
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Abstract: Dietary additives were used as flavoring to the diets of fish and examine their
effects on the sensory properties (taste, flavor and overall acceptability) for young common
carp Cyprinus carpio L. after cooking (Grill). Sensory tests were conducted by the arbitrators
of experienced and competent in the Department of Food Science and accordance with a
sensory evaluation form. The average fish weight was 45.40 ± 0.1403 g . Cardamom powder
(B) and Anise (C) were used as additives to the diets while (A) represent control diet. Fish
were fed by 1.5 % of body weight at a rate of one meal day for two months. It was found that
the addition of flavoring substances did not significantly affect the chemical composition of
the diet. Also, the addition of cardamom and Anise led to significant differences (P <0.05) in
weight gain of the fish. The current study showed that the fish fed on the diet B (cardamom)
superior in terms of taste and flavor in comparison with diet C (Anise).
Key words: Qualities, Additives, Significantly, Weight increase, Diet, Fish.


