
 المحاضرة الثامنة

 Sensory Evaluationالتقييم الحسي 

عبارة عن عملية تجرى من قبل المنتج أو المستهلك أو من قبل أشخاص مدربين 

علمياً وعملياُ لغرض تحديد أوجه التشابه أو االختالفات أو درجة تفضيل عينة أو 

 .نموذج على نموذج آخر لمنتوج معين

 

 :فوائد التقييم الحسي

 .توفير طلبات المستهلك واستمرار تلبيتها .1

 .معرفة التركيب الطبيعي ومن ثم تحديد القيمة الغذائية لألغذية المختلفة .2

 . القيمة الغذائيةإلىوضع األسعار استناداً  .3

تساعد في معرفة صالحية المنتوج من النواحي الصحية بغية حماية صحة  .4

 .المستهلك

 

 

 :االعتبارات التي يجب مراعاتها عند التقييم

 :مكان التقييم .1

يجب أن يكون هادئ ونظيف وخالي من الروائح المؤثرة في عملية  - أ

 .التقييم

يجب أن تتم السيطرة على درجة الحرارة والرطوبة واإلضاءة وما  - ب

 .شابه من العوامل

تكون غرفة التقييم من النوع البسيط مع توفر كرسي ومنضدة لكل  - ت

 .ويجب أن تكون أماكن التقييم مفصولة بحواجز. مقيم

 .توافر أحواض مياه لغسل الفم - ث

  :Pan listالمقيمين أو المحكمين  .2

يتم انتخاب عشوائي للمقيمين كما يراعى اختالفهم في العمر  - أ

 .والجنس والهوايات

 .يجب أن يكونوا من الناس اللذين يتمتعون بأمانة علمية - ب

يجب أن يكون المقيم بصحة جيدة مع مراعاة االمتناع عن التقييم  - ت

 .بمدة ال تقل عن الساعة ونصف الساعة



 .يجب أن يشعر المقيم بحرية كبيرة للتعبير عن رأيه - ث

 

 :النماذج .3

تؤخذ النماذج عشوائياً من المادة الغذائية بحيث تكون العينة  - أ

 .المأخوذة ممثلة للمنتوج كماً ونوعاً 

يتم ترقيم العينات باستعمال األرقام أو الحروف مع مراعاة ضبط  - ب

 .ترقيمها

يجب ـن تكون درجة حرارة العينة مقاربة لدرجة حرارة المادة  - ت

 .الغذائية عند استهالكها

يتم إعداد العينات قبل عرضها على المقيمين حيث يجرى تجانس  - ث

 .العينات غير المتجانسة كي تكون متماثلة لكل مقيم

, زجاجية )يجب توحيد األواني المستعملة في عرض العينات  - ج

 .(او غيرها من العبوات, بالستيكية

 

 :طرق التقييم

 

 إذمنها طريقة بيان االختالفات , توجد طرائق مختلفة متبعة في عملية التقييم

يطلب من المقيم بيان وجود اختالفات أو عدم وجدها في عينة أو أكثر من 

المواد الغذائية بوضع عالمات أو إشارات أو تدريج العينات نسيبة لصفة 

ويمكن إتباع طريقة التفضل والتي تستعمل . معينة أو إعطاء أرقام مناسبة

بشكل واسع لبيان مدى تقبل وتفضيل عينة بالمقارنة مع عينات أخرى مع 

 .إعطاء األسباب لتفضيل تلك العينة

وفي عملية التقييم الحسي ال يمكن االعتماد على شخص واحد لتأثر هذه 

العملية بعوامل عديدة لذلك يجب االعتماد على عدد من المقيمين وإخضاع 

النتائج للتحليالت اإلحصائية لمعرفة مدى مقاربة تلك النتائج مع الحقائق التي 

 .يعتد عليها في تحديد نوعية المنتوجات الغذائية

 

 

 :  Threshold Valueالحد األدنى للتحسس بالطعم

 

وتختلف . هو أوطأ تركيز من المادة المكونة للطعم والتي يمكن اإلحساس بها

 .كما تختلف باختالف األفراد, هذه القيمة باختالف المادة المكونة للطعم والنكهة



 0.7- 0.68فمثالً في حالة طعم الحالوة المقاس نسبة للسكروز تبلغ هذه القيمة 

تبلغ  (NaCl)وبالنسبة لطعم الملوحة المقاس نسبة لملح  الطعام . في المحلول% 

أما طعم الحموضة المقاس نسبة لحامض التارتاريك تبلغ . في المحلول0.23%

 .في المحلول% 0.020 – 0.019

 Reaction Timeويتباين الوقت الالزم لظهور الطعوم أو ما يعرف بـ 

 ثانية والطعم المالح  0.44 يحتاج الطعم الحلو حوالي إذ, باختالف أنواع الطعوم

 . ثانية1.08ثانية والطعم المر   ثانية والطعم الحامضي 0.30


