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ة  ن ذكور محافظة االنبار/قضاء هيت من أعمار متقا اجري البحث على عينة عشوائية  لعدد م  رب
ة  سنة  25سنة وبمعدل    30  -20من   عي ي ة بشرية طب ي ن , لمعرفة انتشار قابلية الالتذوق في مجموعات سكا

قياسية منن محالين  وقد استخدمت التراكيز ال , مالح.مر،, حامض حلو  تجاه أربعة مذاقات طبيعية رئيسية:
مض الليمنو,, اليينينين وملنح كلوريند الونوديوم  للمنذاقات ااربعنة السنابقة علنى , حناالمنواد التالينة: سنكرو 

% سنكرو  وملنح 31.25التوالي.بينت الفحوص وجود نقص ذوقي بالنسبة للمذاقات ااربعنة وفنا النسن  :
ة  30.46،كلوريد الووديوم نسب % كينين أما بالنسبة للمذاق الحامضي قد يكاد ينعدم فيه النقص الذوقي وب

%. العينة التي أجرينا عليها البحث كانت نسن  ححسناا النذوقي فيهنا عنالي عنند التركينز 3.12يلة جدا قل
ننوديوم 68.75القياسنني لالعتبننةع العننالمي, حيننث كانننت نسننبة ا حسنناا الننذوقي  % سننكرو  و كلورينند الون

قياسني ههنر % لليينين. أما بالنسبة للتراكيز ااعلى من التركيز ال69.53% لحامض الليمو, و 96.87و 
% كيننين, بينمنا 4.68،% سنكرو 2.34الالتذوق بنس  منخفضة جدا بالنسبة لجميع المذاقات وكناالتي: 

% .بينت هذه الدراسنة  ا, الالتنذوق لالعمنة 0.78اشترك في نفس النسبة للمذاقين المالح والحامض وهي 
منواد صووانا للمنذاقات الحلننو, اسني للالنذوقيع  موجنود بنين افنراد العيننة بونورة وادنحة عنند التركينز القي

, بالنسبة النتشار العمه  االنتشا, المر بالنسبة للمذاق الحامض فا, العمه الذوقي ههر بوورة محدودة المالح
,  دح للعمه الذوقي ولجميع المذاقات الذوقي عند التراكيز االعلى  لمحالي  التذوق تبين ا, هنالك انعدام وا

 .وادح بوورة كبيرة في كالالنوعين من التراكيز ولجميع المذاقاتاما بالنسبة الحساا الذوقي كا, 
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 المقدمة
هو عبارة عن حالة    ageusiaالالتذوق أو مايسمى بالعمة الذوقي       

ننذوق ع نناا بالن ننا ا حسن ننن ينعنندم فيهن ننر من ننا أو أك ن ننذاق من ننخص لمن نند الشن نن
 .ع1لالمر   ،الحامض   ،المالح،المذاقات  الرئيسية الحلو 

ين  بمعنى ح, اافراد    ،تذوق هو صااية مندلية متنحيةالو           الحامل
ننذوق tt للطننرا  الننورا ي ننرا  بينمننا اافننراد  ،هننع عننديموا التن الحنناملين للطن

 ع.2هع متذوقو, ل TTالحاملين للطرا  الورا ي  وأولئك   Ttالورا ي  
فني  Pi-ROPموقنع المور نة  1999اصنرو, و  Redالعالع  دحدوقد     

السابع يمكن    اليروموسومالخامس وهناك منطقة أيضا على   اليروموسوم
 ع.  3أ, تؤ ر على الوفات الشكلية ل

 
* Corresponding author at: Directorate of Education o f An bar  

Governorate / Education of Hit district, Iraq; 
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E-mail address: omerkahtan@yahoo.com 

و ما   ة أ ي يحدث فقدا, الذوق عندما يكو, هناك ادطراب بالخاليا الذوق
تعتبنر حالنة الالتنذوق اليامنن  ننادرة نظنرا لوجنود المزيند مننن  ،يحني  بهنا
ويوجد  ع .  4،5،7,6ل  لها عالقة بحاسة الذوقلعوبية المعقدة  المسالك ا

أو  Papillae لمناتيفني الششناء المخناطي اللسناني نتنؤات تعنر  بالح
وتتيو, بنية البراعع الذوقي من نوعين من   Taste Budsبراعع الذوق

 الخالينا المسنناندةو  الخالينا النذوقيي  التجمعنات منن الخالينا الحسنية وهن
وتوجد الحلمات علنى عندة  .مركزية أنويهطاولة ذات تموجميعها صاليا 

وهي حلمات كبيرة الحجع   Vallate papillae الحلمات اليأسية أشكال
يبلغ عددها حوالي عشر حلمات مرتبة علنى شنك  ل نسبيا ع وهني  8، 

الحلمنات و   .موجودة بين الجزء اامامي من اللسنا, والجنزء الخلفني مننه
، وهني تشنبه الفطنر، وعنددها ك ينر  Fungiform papillae الفطرينة
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الحلمننات و  .جندا،، مو عننة علنى سننطح اللسنا, كلننه وبخاانة فنني جانبينه
 ع    8ل وتوجد بك رة في ك  سطح اللسا, Filiform papillae الخيطية
وليي يتع ا حساا بالذوق، يج  أ, يكو, المنذاق علنى شنك         

نني نناب التن ننة ااعون نننى نهاين ننوله حلن ننه  وان ننى يسن ننول حتن نننذا  محلن نن  هن تنقن
. ولهنذا يتوقنع أ, ال يشنعر ا نسننا,  حلنى مركنز النذوق بنالم  ا حسناا

بطعع المواد حال حذا ذابت في اللعاب. هذا وتختلف قوة الذوق باصتال  
عن تذوق    مسئولةالبراعع الذوقية الواقعة في طر  اللسا,  فأجزاء اللسا, 
جنانبي وحننافتي البنراعع الذوقينة الواقعننة علنى السنطح ال  ،المنادة الحلنوة

ة ,  و الحامضية عن تذوق المواد المالحة و   مسئولةاللسا,  البراعع الذوقي
  , عن تذوق المواد المرة   مسئولةالواقعة عند مؤصرة السطح العلوي للسا, 

تتون  أربعننة مننن ااعونناب المخيننة لالقحقينةع فنني نقنن  الحننوافز مننن 
نننية  نندما  الحسن نننرة الن ننى قشن نننة حلن ننتقبالت الذوقين ننن المسن نن  جمين نننذه وتعمن ع هن

ااعواب بطريقة أو أصرى على تنبيه حفرا  اللعاب، وتحريك العضالت  
الخاانة بالمضننغ وبننراعع الننذوق لينتع ترجمتهننا وندراكهننا بمنطقننة الننذوق 

   ع9ل  الحسية في الم  .
في البدء استقبال التذوق في حزمة  تيو,  آلية ححساسنا بتذوق  ح,        

وتنتشنر علنى اللسنا,. هنذه  من النهايات العوبية تُدعى براعع التذوق،
البراعع المكونة منن مسنتقبالت عونبية تحتنوي فني أسنطحها الخارجينة 
ه   وي على مجموعة من البروتينات القادرة على مالحظة اصتال  ما يحت
ننننة.  ننننة أو حامضن ننننرة أو مالحن ننننوة أو من ننننواد حلن ننننن من ننننراب من ننننام أو الشن الطعن

و   والمالحظة التي تيونها هذه البروتينات بعد مالمستها اجزاء الطعام أ
الشراب هي في الحقيقة عبارة عن معلومة أو مجموعة من المعلومنات 
وعلنى حسن  اصننتال  المعلومنات المتجمعنة لنندى هنذه البروتيننات عننن 

ننذوق نناا بالتن ننا ا حسن نن  صالين ننو, تفاعن ننع يكن نني الفن ننذي فن ننيء الن ننن  الشن ولين
وفقندا, المننذاق النوهمي يكنو, شننائعا,  hypogeusiaالقونور النذوقي 

. ويعنود عسننر الوهيفنة الذوقينة الننى مسنببات ك يننرة :  ع10،11ك ينرا ل
ننر ننع ،العمن نناب الفن ننيولوجيا ،التهن ننرو  فسن ننكري هن نني ل  ،كالسن ننور ورا ن قون

ب  الدارسين   ع. ال يحظى  فقدا, الذوق االهتمام الال م   12،13  من ق
وهذا ليس جيدا بسب  المضاعفات التي تحدث . اذ تختفني منع فقندا, 

تية الممتعة م   االحساا بمذاق الطعنع الذوق الي ير من اامور الحيا
نننع  نننة والقهن نننو الي بن ننر وهن نننر أكبن ننني صطن نننا, فن ننع ا نسن نننا يضن نننذا من ننذ وهن اللذين

anorexia    . وهذا ما يعانيه الي ير  لقلة شهوة الطعام وانخفاض الو , ع
ع .يهد  هذا البحث الى   14،15ادطراب الحسي الذوقي لمن البشر  

النذوقي ع وعلنى اصننتال  ذوق ل العمنه تنالتعنر  علنى مندى انتشنار الال

وبيا, مدى ارتباط هذه محافظة االنبار   من    مدروسةالدرجاته في عينة  
 .الوفة بالورا ة االنسانية حيث ا, بعض انواع العمه الذوقي صلقي  

 المواد وطريقة العمل :
منن أبنناء مديننة هينت النذكور فقن  تنع اصتبنار عيننة عشنوائية          

مجموع افنراد ،الشنراك االنناث فني العيننة السباب حالت عن عندم القندرة
ة,    25سنة وبمعدل  30  -20تراوحت أعمارهع بين    ذكرا128   العينة سن

وقد تع اصتيار أفراد العينة للقيام بم   هذا النوع من الدراسات انهع من 
أعمار متقاربة, كما ولنديهع القندرة علنى التعبينر عمنا يحسنو, بنه بشنك  

بر    اليمكن اعتبار العينة  أفض . المدروسة متياملة بشك  دقيا وانما تعت
تق  م   هذا النوع   تمهيدا لدراسات اك ر توسعا وشموال داص  القطر النه

وكو, ا, من الدراسات على الرغع من ااهمية الحياتية للمذاقات الشذائية
فقدا, التذوق ال يحظى باالهتمام اليبير من قب  الدارسين في م   هذا  

مما يسب  الي ير من المشكالت والتي فيها صطر على النوع منالدراسات  
ننع االنسننا,  ننهع :االسن نن  اافننراد أنفسن ننن قبن ننذ معلومننات من ننع اصن  ،العمر،.تن

بالتهاب فموية فني وقنت الفحنص  لدينه حانابات مزمننة فموينة   ،مواب 
 يستبعد من االصتبار للحفاظ على دقة معلومات االصتبار.

فقنند تننع اسننتخدام أربعننة مننواد  أمنا بالنسننبة للمننواد المسننتخدمة          
المرع    ،المالح ،الحامض   ،للتعبير عن المذاقات المختلفة ااربعة ل الحلو 

ملح كلوريند الونوديوم للمنذاق ،حيث تع استخدام السكرو  للمذاق الحلو 
   .اليينين للمذاق المر  ،حامض الليمونيك للمذاق الحامض   ،المالح
قياسي أو المعياري للمواد حيث  تضمن االصتبار استخدام التركيز ال    

باسننتخدام التراكيننز  128أجرينت الفحواننات علننى جميننع افننراد العينننة 
القياسية ل المعيارية عوقد تع االستعانة بالمراجع العلمية المختوة لتحديد  

 ع1معيارية المواد المستخدمة في االصتبار .جدول رقع ل
ي ومنن نفنس المنواد تنع اسنتخدام تراكينز عالينة أعلنى منن التركينز القياسن

حيث اجري االصتبار  باالعتماد على ما يسمى اليشف المسحي    ،السابقة
على نفس العينة وقد تع تسجي  النتائج بجداول صااة لي  مذاق معين  

. 
بةع هي         التراكيز العالية بالنسبة للتراكيز القياسيةل فوق تركيز العت

  5ليمونيك بتركيز  محلول حامض ال  ،ل /لع  7.5محلول سكرو  بتركيز  
أمنا كيننين  ل /لع 7.5, محلنول ملنح كلوريند الونوديوم بتركينز ل /لع

عوبما انه لوحظ عنند حجنراء االصتبنار بنالتركيز 3ل /لع.ل  0.5بتركيز  
لنع يسنتطعوا تنذوق المنواد ااربعنة فينا,  اافنراد القياسي كا, نسبة من 
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قياسنني وذلننك البند مننن حجننراء االصتبنار مننرة  انيننة وبتركيننز أعلنى مننن ال
 لليشف عن عدم قابلية التذوق وبدقة أك ر .

بالمضمضنة بالمنناء  الفنرد يقننوم علننى النحنو التنالي االصتبنار  تنع       
وكنذلك اصنرى لتاكد من صلنو الفنع منن ا نر لمنذاقات  العادي وبشك  جيد

عنند حعطائننه مننرة اصنرى  كمننا ويقنوم بالمضمضنة ليكنو, بشنك  نظين  
وبعد االنتهاء من عملية الفحص هذه   ،مذاقهالمراد التعر  على  محلول  

دو, أ, يعلنع اننه مناء ويطلن  منن   بعند المحلنول الفحنص يعطى الماء 
اوال كي ينظف الفع منن الفرد تحديد مذاقه كونه احد المذاقات المجهولة

المحلول االول لتهياته للفحص ال اني وكذلك للتاكد منن قندرة تمييزالفنرد 
فرد بضعة مللترات من محلول الفحص يسأل  . بعد أ, يعطى الللمحالي   

عن نوع المذاق وفي حالة عدم تحديد المنذاق يعطنى منرتين أدنافيتين 
بننفس اليميننة وفنني حالنة عنندم قدرتننه عننن تميينز مننذاق المننادة وللمننرات 
ال الث يسج  ح, الفرد عديع ااساا للمادة المذاقة .أما حذا تناول الفرد 

وع منذاق للمنادة فيسنج  اننه دنعي  المادة ل الث مرات ومن  ع حدد ن
أما في حالة تناوله للجرعة ااولى فأجاب بنوع المذاق    ،ا حساا للمادة

أما حذا أعطي الجرعة ااولى    ،الوحيح فانه يسج  عادي المذاق للمادة
تع مالحظة  شواستطاع أ, يميز المذاق ب ك  وادح جدا أو شديدا كما ت

قابلينة التنذوق بودنوا فنا, يسنج  تعنابيره اليالمينة وتعنابير الوجنه عنن 
نننادة نننذوق للمن نننديد التن ننننها  ،شن نننى بعضن نننواد علن نننأ ير المن نننذا تن ننني هن نننى فن ويراعن

 المنادة الحلننوة فالمالحنة فالحامضننة  وصووانا المنادة المننرة لنذلك أعطيننة
 المادة مرة المذاق بالترتي  ااصير للمواد      .  و 

 النتائج والمناقشة  
ة  ع نتائج االص  3  ،2الجداول ل  تبين       ن تبارات التي أجريت على العي

من    اعالنتائج التي تع الحوول عليه2أودح الجدول رقع لاذ    ،المدروسة
صننالل الفحننص علننى التراكيننز القياسننية تبننين ح, اافننراد لننديهع درجننات 
متفاوتة من قابلية التذوق بالنسبة لمذاق المواد ااربعنة ويمكنن تفوني  

ئج فحواهع  النتائج . بالنسبة للمذاق الحلو عدد ا افراد الذين كانت نتا
ة   40الذوقية سالبة للتركيز القياسي للسكرو      31.25فرد وبنسبة مئوي

%من مجموع أفراد العينة, وقد سج  ا حساا الضعي  لنفس المحلول  
  60% فيما كانت نسبة ا حساا العادي   18.75فرد وبنسبة مئوية    24

عيننة, أمنا ا حسناا % أي نونف أفنراد ال 46.87 فرد وبنسبة مئوية 
ة اافراد الذين    4% ل  3.12الشديد فقد سج  عند   أفراد ع, أي ح, نسب

ح,  .  %  68.75أحسوا بالمذاق للتركيز القياسي وعلى اصتال  درجاتهع  
ع  3نسبة عدم قابلية التذوق هي  لث العينة. صالل مالحظة جدول رقع ل 

بة كاننت عننند النسن ،االعلنىولننفس المحلنول ل السنكرو  ع لينن بتركينز 
% ويلينه اافنراد أاننحاب  70.31أفنراد التنذوق العنادي وبنسننبة مئوينة 

%واقلها أفراد لع يستطيعوا تذوق طعع المنادة  15.62التذوق الضعي  
لمذاق الحامضي وعند التراكيز القياسية فقد لوحظ ح, ا% . أما   2.34
عظع  بحيث كا, م ،% من اافراد لع يستطيعوا تذوق المادة   3.12نسبة  

بينمننا  ،أفنراد العينننة يسسننتطيعو, تنذوق المننادة وعلننى اصنتال  درجنناتهع
%, أما بالنسبة لإلحساا الشديد    39.06بلشت نسبة ا حساا العادي 

ع أ,  فرد واحد فق  لع  3ل بين الجدول%.    51.56فيانت نسبة اافراد  
يستطيع أ, يتذوق المحلول عالي التركيز وللمرات الن الث لنذلك اعتبنر 

ع ا حسناا أمنا المتنذوقو, وعلننى اصنتال  درجناتهع فياننت نسننبتهع عندي
ع 2% التي. بالنسبة للمذاق المالح عند مالحظة الجدول رقع ل99.21

 37.5تبين ح, أعلى نسبة هي لألفراد أاحاب المذاق العادي وكانت 
ننتطيعو, الننذين % ويليننه أفننراد ننبة  ،% 31.25التننذوق  ال يسن أمننا بالنسن

% واقلها ا حساا الضنعي  25نت نسبة اافراد لإلحساا الشديد فيا
% تبين النتائج ح, اافراد لهع قابلية تذوق مرتفعة وتع تأكيد ذلك   6,25

ع حينث كننا, عنندد اافنراد الننذين لننع 3منن صننالل مالحظنة جنندول رقننع ل
لألفراد  بالنسبة    ،%0.78يستطيعوا تذوق المادة فرد واحد وبنسبة مئوية  

صتال  درجاتهع فقد كا, التنذوق العنادي للمنادة مادة وعلى االمتذوقو, لل
% يلينه ا حسناا الشنديد   78.12فرد بنسبة مئوينة 100عدد اافراد 

% بالنسنبة للتنذوق الضنعي  .  9.37%  واقلهنا 11.71بنسبة مئوية 
أ ناء حجراء الفحص أشار العديد من اافراد صووانا للتركينز القياسني 

عدم الردا لهذا المذاق على عكس ح, بأنه مذاقه شديد الملوحة مما ا ر 
هنذا المنذاق هنو دنعي  بنالرغع منن التراكينز العالينة ليلوريند الونوديوم 

 بينما الشالبية العظمى كا, المذاق عادي .
ة         نسب بالنسبة للمذاق المر كا, أعلى نسبة لإلفراد عاديين التذوق ب
% واقلها 30.46وبنسبة مئويةغير المتذوقين % ويليه  46.06مئوية  

بالنسنبة للتركيننز  ،% 7.81فني االفنراد  دننعيفوا التنذوق بنسنبة مئويننة 
%,    4.68أي بنسبة    غير متذوقينأفراد    6على من القياسي فقد كا, اا

كما لع يتعر  صمسة أفراد على المذاق المر بسنرعة بنالرغع منن تنناول 
القسنع ااكبنر منن  ،% 3.90المحلول أك ر من مرة  أي بنسنبة مئوينة 

%, في    82.03كا, تذوقهع للطعع المر عادي أي بنسبة    105اافراد  
فرد من أفراد العينة تميزيهع الشديد للمذاق المر أي بنسبة    12حين أبدى  

تتبننع حالننة ورا يننة  PTC% . ح, اننفة عنندم التننذوق للنن  9.37مئوينة 
البنية الحسية   ,لحد االلع تيتشف   و متنحية للمذاق المر للمادة المذكورة  
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التي تبين الفروق الحسية الذوقية للمواد الييميائية المختلفة لمذاقي المر  
 ع.  16ل   والحلو 

مما الشك فيه ح, استخدام طرق متنوعة يؤدي حلى اصتال  في           
وبنتيجة  ،ع17لوكذلك كيقية استعمال المحالي  المواد المذاقة   ،النتائج

اسي ل العتبي ع لحنامض الليمنو, اكبنر  نالث ذلك وجد ح, التركيز القي
ع . ومنن جهنة أصنرى فقند طنور مجموعنة مننن 18منرات منن ممنا وجند ل

ع, وهذه  17الباح ين طرقا مختلفة في البحث منها طريقة القطرات ال ال ةل
20،21  ،19الطريقة مفضلة عند حجراء الفحص الذوقي السريري ل ،22  

 ،عتبنة التعنر  علنى الحلنو ع . وتسمح هذه الطريقنة بتحديند منا يسنمى 
المننر .فني حننين اسنتخدم بعنض البنناح ين طريقنة مننا  ،المنالح ،الحنامض 

يسمى العتبة القريبة ل تراكيز قرب عتبية ع.وهناك مجموعة أصرى من 
ننننننائ   نننننك  سن نننننى شن نننننا علن نننننة أمن نننننواد المذاقن نننننتخدموا المن نننننن اسن ننننناح ين ممن البن

 ع .25عأو على شك  ال  ل22،23،24ل
نسبة لفحص التراكيز العالية ح, ا حساا وأههرت النتائج بال         

ة  للعمه الذوقيالذوقي للمالح والحامض متساوي بالنسبة   %  0.78وبنسب
عمه  ح, هنالك    ،وا, هنالك انعدام ذوقي حقيقي في للمذاق الحلو والمر

حقيقي تام للمذاق الحلو والمنر. ح, التراكينز المسنتخدمة فني هنذه   ذوقي
نننننية م نننننز قياسن نننننت تراكين ننننة كانن نننننذاقات الدراسن نننننا وللمن نننننا وعالمين ننننندة عربين عتمن

ننت ذات ،ااربعة ننات كانن ننت عليهننا الفحوان ننة التنني أجرين وعليننه ح, العينن
كلوريند و وبنس  مئوية سكرو     ححساا ذوقي مرتفع للتركيز القياسي

% أما بالنسبة لحامض الليمو, 69.53اليينين ،% 68.75الووديوم  
علنى ااكيز التي أما بالنسبة للترا ،%96.87فيانت النسبة عالية جدا 

من التركيز القياسي لالعتبنة ع اههنر أفنراد العيننة ارتفناع نسن  التنذوق 
كلورينند ،%97.65وانخفناض نسن  الالتنذوق فياننت كمنا يلني  سنكرو  

% أما بالنسبة لحامض الليمو, 95.31اليينين ،% 99.21الووديوم  
  20افراد العينة تراوحت اعمارهع   % .  99.21فيانت النسبة عالية جدا  

في م نن  هنذا العمننر يكنو, االنسننا, قند أتننع ،سننة25سننة بمعنندل  30-
وهائفه الفسيولوجية وقد يفسر هذا جزئيا ارتفاع الحساسية الذوقية عنند 
ة   االفراد الذين صضعوا لالصتبار حيث بينت الدراسات ا, الحاسة الذوقي

 .ع  26ل     ترتفع بتقدم العمر
ن أفنراد العيننة وصووانا فني بينت هذه الدراسة وجود الالتذوق  بني   

ننبة  ننامض فننا, نسن ننبة للمننذاق المننالح والحن ننر أمننا بالنسن مننذاقين الحلننو والمن
ننتعمال  ننذوقي يمكننن اسن ننن القوننور الن ننه لليشننف عن الالتننذوق قليلننة. وعلين
المحالي  القياسية لالعتبيةعوكذلك عند حجراء الفحص المذاقي ينبشي اصذ  

ارنننة مننع الدراسننات باالعتبننار الحالننة العامننة للشننخص المفحننوص وبالمق
العالمية ذات العالقة التي تناولت العتبنة الذوقينة لنوحظ ارتفناع فني قنيع 

كمنا هننذه  ،العتبنة الذوقيننة للمنذاقات ااربعننة عنند أفننراد العيننة المختننارة 
الدراسة ا, اهو اسباب العمة الذوقي هو العام  الورا ي حيث تبنين ا, 

ة او ممكن ا, تسمى السيادة حاسة الذوق تقع تحت تا ير الورا ة المتنحي
حيث تعتبر حالة الالتذوق افة  والتي تنطبا عليها قوانين مندل  التامة  

ع وجين   tمتنحية بالنسبة للتذوق وتيو, مسؤولة من قب  جين يرمز له ل  
أننا نميز ااربعة    وبالنسبة للعام  ال اني فانه فسلجي  ع Tحالة التذوق ل

لح ومر . كافنة المنذاقات ااصنرى مذاقات ااساسية : حلو، حامض، ما
نننذاقات  ننى المن ننر  علن ننتع التعن نننذكورة . ين ننة المن ننذاقات ااربعن ننج للمن نني دمن هن
المختلفة في مناطا مختلفة من الفع . فبراعع التذوق الموجودة في طر   
اللسا, تستقب  المرارة والحالوة . أما الطعع الحامض فينتع اسنتقباله فني 

فني مننه . وهنذا هنو السنب  النذي أطرا  اللسا, والمنرارة فني القسنع الخل
   الفور طعع السكر أو الملح، عندما ندص  ااطعمة للفع   يجعلنا نميزعلى

، وال نحس بالطعع المر حال عندما نبتلع الطعام . ويسناعد اللعناب هنذه 
المنواد علننى أ, تنذوب ولين،صالفننا لبقينة الحننواا فن , اسننتيعاب حاسننة 

ة  وا, حتنى يمكنننا التعنر  التذوق في الم  تيو, بطيئة، وقد تمر عد
على مذاق معين . يتأ ر التذوق أحيانا من مزايا حسية أصرى في الطعام  

مشننروبات ام تننأ ير قننوي جنندا علننى التننذوق . الحننرارة الطعننفأو الشننراب 
برودة   الساصنة لها مذاق حلو أك ر من المشروبات الباردة ، بينما تزيد ال

اسة التذوق . االع أحيانا يلع   من المرارة . وتركيبة الطعام تؤ رعلى ح
دورا في عملية التذوق، عندما نتذوق طعام حارقنا، م ن  الفلفن  الحنارق 
والخردل، التي ت ير صاليا استقبال االع في الفع . للملح أهمية صااة 

 في أطعمة ك يرة .  
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( أسماء المواد المستخدمة بالفحص  وتراكيزها القياسية1جدول رقم )  
 غ/ل التركيز القياسي المادة المذاق

 3.41 مول/ل 0.01 سكروز حلو

 0.576 مول/ل 0.0023 حامض الليمونيك  حامض

 0.62 مول/ل 0.01 كلوريد الصوديوم مالح

 0.00026 مول/ل 0.000008 كينين  مر

 

 

 

 
 

  

 
 ( اعداد والنسب المئوية لالفراد المفحوصين عند التركيز القياسي 2جدول رقم )

 المجموع  التذوق الشديد التذوق العادي التذوق الضعيف عدم اإلحساس درجة اإلحساس
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ع وزي ة النسبة ت ئوي ستعملة للمواد امل ركيز عند  امل ى  الت ي من اعل  رقم الشكل                   ) 2(  القياس 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

شديدة عادية ضعيفة عدم االحساس 

درجة االحساس

ز
كي

ر
لت

وا
ة 

اد
م

ال

ع وزي ة النسبة ت ئوي ستعملة للمواد امل ركيز عند  امل ي الت  رقم الشكل                   ) 1(  القياس 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

شديدة عادية ضعيفة عدم االحساس 

درجة االحساس

ز
كي

ر
لت

وا
ة 

اد
م

ال

 

 المادة والتركيز

 نسبة عدد

% 

 نسبة عدد

% 

 نسبة عدد

% 

 نسبة عدد

% 

 عدد

 128 11.71 15 70.31 90 15.62 20 2.34 3 سكروزالمذاق الحلو

 128 11.71 15 78.12 100 9.37 12 0.78 1 كلوريد الصوديومالمذاق المالح

 128 22.65 29 74.21 95 2.34 3 0.78 1 حامض الليمونالمذاق الحامض

 128 9.37 12 82.03 105 3.90 5 4.68 6 كينين المذاق المر

 
 ( اعداد والنسب المئوية لالفراد المفحوصين عند التركيز االعلى من القياسي3رقم )جدول 

 درجة اإلحساس

 
 المادة 

 المجموع  التذوق الشديد التذوق العادي التذوق الضعيف عدم اإلحساس

 نسبة عدد
% 

 نسبة عدد
% 

 نسبة عدد
% 

 نسبة عدد
% 

 عدد

 128 3.12 4  46.87 60 18.75 24 31.25 40 سكروزالمذاق الحلو

كلوريد الصوديوم المذاق 

 المالح

40 31.25 8 6.25 48 37.5 32 25 128 

حامض الليمون المذاق 
 الحامض

4 3.12 8 6.25 50 3906 66 51.56 128 

 128 15.62 20 46.09 59 7.81 10 30.46 39 كينين المذاق المر

 

A GENETIC PHYSIOLOGICAL STUDY IN THE VIABILITY OF 

((AGEUSISA)) TO THE AGE GROUPS CLOSE TO THE MALE SEX IN 

THE DISTRICT OF HEET.  
  OMAR QAHTAN YASSIN                 SOUDADE OSAMA KHATIB  

omerkahtan@yahoo.com 
ABSTRACT: 

The research completed on random sample for number from males in Anbar province \ Hit city from 

convergent ages between 20-30 years and by average 25 years, to known  the spread of ageusisa ability in  normally 

human populations groups for four ageusisa major natural: syrupy ageusisa، oxalis ageusisa، salty ageusisa ، bitterness 

ageusisa. And used standard concentrations from solutions of the following material: sucrose, citric acid and quinine 

and salt sodium chloride for four previous ageusisa respectively. Test showed existence ageusisa decreasing by ratio  

for four ageusisa according to the ratios: 31.25% sucrose and salt sodium chloride, 30.46% quinine, for oxalis 

ageusisa may be non-existent ageusisa decreasing and by very small ratio 3.12% . Sample which we executed  

research  was ratio ageusisa proportion in it very high with standard concentration (alotbah) world, ratio of ageusisa 

proportion  was 68.75% sucrose and sodium chloride and 96.87% for citric acid and 69.53% for quinine. For 

concentrations higher than the standard focus back Allatdhuq rates very low for all tastes and as follows:  2 .34% 

glucose, 4.68% quinine, while Subscribe Mmakin the same percentage of salt, the acid is 0.78%. This study showed 

that (ageusisa) exists between the sample in a clear focus when the standard of materials especially for Mmaqat sweet, 

salty, bitter to the taste of acid, the ageusisa appeared limited proliferation, for the spread of ageusisa at concentrations 

supreme taste solutions show that there is a lack of clear Aldhuki uncle and all the flavors, but for the sensitivity  was 

clear dramatically in Kllnoain of concentrations and for all tastes . 
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