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 سمك الكارب أحشاءلزيت   Eو A الدهنية وتقدير فيتامينحماض األتشخيص 
 ((Cyprinus carpio تحت الحمراء   شعةاألالمستخلص ب 
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 الملخص
بواسطة جهاز  .Common carp  (Cyprinus carpio L)سمك الكارب  أحشاءتم استخالص زيت 

  األغذيةفي قسم علوم  األغذيةفي مختبر هندسة معامل  والمصنع محليا  تحت الحمراء  شعةاألب يعمل
ذ ال توجد دراسات سابقة قبلها. إواستخدمت هذه التقنية ألول مرة على النطاق المحلي  ،جامعة البصرةب

ُاستعمل التصميم العشوائي الكامل لتحليل بيانات تجارب درجة الحرارة، وتجربة عاملية لتأثير مسافة  
واستخدمت ثالثة مكررات لجميع التجارب. تم في هذه   ،تحت الحمراء شعةاألوالقدرة على شدة  ،اإلشعاع

سمك الكارب المستخلص   أحشاء لزيت Eو  Aامين  الدهنية وتقدير فيت حماض األالدراسة توصيف 
ما بالنسبة لفيتامين أغ. 100ملغ/ 0.01قد بلغت   Aن كمية فيتامين أوقد وجد  .تحت الحمراء شعةاألب

E  الدهنية الموجودة في هذه   حماض األكمية ونوعية  تحديدوتم  . غ100ملغ/ 0.007فقد كانت كميته
وتضمنت هذه الدراسة   ،باستخدام تقنية كروموتوغرافيا الغاز السائل المتصل بمطياف الكتلة  حشاءاأل

نتائج الدراسة وجود حامض دهني  أوضحتالدهنية ومن ثم تشخيصها.  حماض لأل الميتيلية  األسترة 
الدهنية  حماض األوشملت  %.1.92وهو حامض دهني مشبع بنسبة  ،النانويكغير شائع وهو حامض 

الينولينك، و  ،األوليكدهنية غير مشبعة هي أحماض  أربعة سمك الكارب  أحشاءالتي وجدت في زيت 
% على التوالي. وتسعة  12.55   9.38 % , 1.10% , 1.05 %,البالمتولك بنسبو المايرستولك، و 

 المارجريك،و  بريك،الكاو  الكابريلك،و  االنديكانويك،و  المايرستك،و دهنية مشبعة هي الستياريك،  أحماض
،  3.58% ،  1.49%  ،  %4.43،  1.11%،  2.13%،  %2.64وكانت نسبها    ،التريديكانويكو البالمتيك،  و 

 على التوالي. %1.16 ،  %1.33
تحت الحمراء،  شعةاأل، Cyprinus carpio)الكارب ) أحشاءالدهنية، حماض األ: الكلمات المفتاحية

 .Eو   Aفيتامين  ،كرومو توغرافيا الغاز السائل المتصل بمطياف الكتلة
 
 



 

Al-Hilphy et al.,  – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 7(1): 185-197 February 2020 
 

 2020شباط/فبراير   197-185(: 1)7المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون   الحلفي 186

 : المقدمة
باختالف نوع حماض األو غير مشوووبعة وتختلف نسوووب هذه أالدهنية سوووواء مشوووبعة حماض األتتكون الزيوت والدهون بصوووورة رئيسوووية من 

في السلسلة  الكربون الدهنية تقع تحت اسم الدهون ويصل عدد ذرات حماض األالزيت والمواد التي استخلص منها. ويوجد عدد كبير من 
الوودهنيووة ونوعهووا حموواض األيمكن معرفووة تركيووب و . (Whittle and Howgate, 2000)  ذرة  28لىإالوودهنيووة حموواض يووة  لألالكربون

ومن   1950حيث بدأ اسوووووتعماله منذ عام   GC Chromatographyونسوووووبها من خالل اسوووووتعمال جهاز الكروموتوغرافي الغاز السوووووائل  
من حامض البالمتيك والسوووتياريك والبالمتواوليك واللينوليك واللينولنيك والجادوليك  الدهنية تشوووكل كال  حماض األمن    %90ن  أخالله تبين 

 (.(Ackman, 1994 اوليك وااليكوسابنتانويك والدوكوساهكسانويكوالستيرو 
مجموعة    خصووووصوووا    المزدوجة  األواصووورالدهنية غير المشوووبعة المتعددة حماض األباحتوائها على نسوووبة عالية من  األسوووما تتميز زيوت 

 DHA  (C22:6)لدوكوسووووواهكسوووووانويك او   EPA (C20:5)وااليكوسوووووابنتانويك   (C18:3)مثال عليها حامض اللينولينك   ،(ώ-3)عائلة  
ذ تحتوي هذه الزيوت إالبحرية،  األسوووووووما الدهنية المهمة لإلنسوووووووان ويتواجدان بكثرة في زيوت حماض  األخيرين هما من والحامضوووووووين األ

 التي zooplanktonت الحيوانية  صووولهما الهائماأن  أ، وتشوووير الدراسوووات  DHA (Stansby,1990)%  12و EPA%  18البحرية على  
 .(Whittle and Hawgate, 2000)  البحرية األسما  اتتغذى عليه

تحتاجها الخاليا الحية بنسب قليلة جدا  لغرض النمو  ،نها مركبات عضوية معقدة التركيبأيمكن تعريفها ب Vitamins الفيتامينات ماأ
توجد الفيتامينات بصورة ذائبة في الدهن  و مور الفسيولوجية، الطبيعي والتطور، وال يمكن للخاليا الحية تمثيلها بكميات كبيرة لغرض األ

يقوم بخزن مثل هذه الفيتامينات وليس ن أ اإلنسانالمخزونة في الدهن، ويمكن لجسم  األنسجةحيث تكون متحدة مع   A،D،E،K  وهي
  األغذيةفي التطور والنمو الطبيعيين حيث توجد الفيتامينات في مختلف  ا  وحيوي ا  مهم ا  ، للفيتامينات دور من المهم تناولها مع الغذاء يوميا  
 ,.Mayer, 2000; Carola et al) الدهنية األنسجةو أساس البذور الزيتية ألويكون مصدرها ا ،النباتية والحيوانية بنسب مختلفة

1992     .) 
 ,Pan and Atungulu)  الشمس  أشعةهي جزء من الطيف و تكون المسؤولة عن  التدفئة الناتجة من    Infraredتحت الحمراء    شعةاأل

 Electricان كل من السخانات الكهربائية   .  (Rosenthal, 1992تحت الحمراء  )  أشعة غلب مصادر الضوء والحرارة  أ   وتبعث(  2011
heater  عند درجة حرارة  (1100  -343  º  وسخانات الغاز المحروق )مGas-fired heaters   ( 2200  - 1100عند درجة حرارة  º  )م
طولها الموجي وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية  يتراوح  (. Hung et al., 1995تحت الحمراء لمنطقة التوهج ) شعةاألتنتجان 

بالتسخين  تحت الحمراء مقارنة   شعةاألومن فوائد التسخين ب (Sakai and Hanzawa, 1994) مايكرومتر 1000الى  0.75بين 
ويمكن  ،تحت الحمراء  شعةلأل  ويعتبر الهواء شفافا    ،أقلوتكاليف الطاقة    ،وزمن التسخين قليل  مرتفع،ن معامل االنتقال الحراري  أالتقليدي  

فضال  عن السيطرة على العوامل فيها بدرجة   ة،وحجم المعدات التي تعمل صغير  ،العملية الحرارية عند درجة حرارة الهواء الجوي  ن تتمأ
 . (Nowak and Lewicki, 2004)  عالية

  ،والجلد ،والقشور ،سأوالر  ،الداخلية حشاءواأل ،كالهيكل العظمي ؛غير القابلة لألكل األجزاءالمتمثلة في  األسما ونظرا لكثرة مخلفات 
هذه المخلفات  التداول والتصنيع. أثناءو تلفها أ ،ونوعها ،وحجمها ،نتيجة لونها ،غير المالئمة لالستهال  والتصنيع األسما لى إ  إضافة 

عديدة   أخرى وبسبب تلك الكميات الكبيرة من المخلفات ونتيجة الضغط االقتصادي وعوامل   ،و تستعمل بشكل مباشر كسمادأترمى  عادة  
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ذات الكميات  ،لى االستفادة من المخلفات السمكية لسمك الكاربإجاءت هذه الدراسة التي تهدف  ،تتعلق بالحصول على مواد مفيدة
 األسما جهاز جديد الستخالص زيوت  بواسطة ستخالصاالخالل عن قيمتها الغذائية العالية من  فضال   ،الهائلة والرخيصة الثمن

عن تقدير الفيتامينات الذائبة في    تحت الحمراء وتصنيعه والتحكم في درجة الحرارة والقدرة والمسافة التي يقطعها. فضال    شعةاألباستعمال  
 .  Eو A  وهي فيتامين  ، الدهن

 مواد البحث وطرائقه:
من قبل   تحت الحمراء  والمصنع محليا   شعةاألاسما  الكارب  بواسطة جهاز الستخالص الزيوت يعمل  ب أحشاءتم استخالص زيت 

تم  ، حيث(2018، المطوري )  مايكروميتر 6تحت الحمراء ويعمل بطول موجي  شعةالذي يتكون من مصدر لأل ،(2019المطوري )
قسم علوم  ب  األغذيةتحت الحمراء في مختبر هندسة معامل    شعةاألباستعمال    األسما تصميم وتصنيع جهاز الستخالص زيوت مخلفات  

 . (1 شكلالجامعة البصرة ) ،كلية الزراعة ،األغذية
 :الدهنيةحماض لأل األسترة الميتيلية 

وتعتمووووووود هوووووووذه الطريقوووووووة علوووووووى تفاعووووووول الكليسووووووويريدات موووووووع  AOAC( 1984حضووووووورت العينوووووووة حسوووووووب الطريقوووووووة التوووووووي ذكووووووورت فوووووووي )
( بكميوووووووووة KOHغ مووووووووون هيدروكسووووووووويد البوتاسووووووووويوم ) 2.8( والمحضووووووووور ب ذابوووووووووة OH3KOHCHهيدروكسووووووووويد البوتاسووووووووويوم الكحوووووووووولي )

ت عمليووووة  أجريوووو و  ،يلووووييتموووول موووون الكحووووول الم 25لووووى إكموووول الحجووووم أ% بعوووودها  99.8النقووووي  CH3OHقليلووووة موووون الكحووووول المثيلووووي 
موووول موووون محلووووول هيدروكسوووويد البوتاسوووويوم  5 أضوووويفموووول ثووووم  15سووووعة  أنبوبووووةفووووي  األسووووما غ موووون زيووووت مخلفووووات  1بوووووزن  األسووووترة 
% 99.9موووووول موووووون الهكسووووووان النقووووووي تركيووووووزه  5لهووووووا  أضوووووويفدقووووووائق، و  5لموووووودة  vortexباسووووووتعمال  جيوووووودا   نبوبووووووةاألورجووووووت  ،المثيلووووووي

الدهنيووووة فووووي حموووواض يوووول لألميتتحتوووووي الطبقووووة العليووووا اسووووترات ال .لووووى طبقتووووينإحتووووى انفصووووال المووووواد  جيوووودا   نبوبووووةاألورجووووت محتويووووات 
موووووايكروليتر مووووون الطبقوووووة العليوووووا التوووووي تحووووووي الهكسوووووان  1والموووووواد المتصووووووبنة موجوووووودة فوووووي الطبقوووووة السوووووفلى بعووووودها حقووووون  ،الهكسوووووان

 .GC/MS( في جهاز FAMEالدهنية المؤسترة ) حماض ألاو 
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 شعةاأل.مفتاح تشغيل 16.مفتاح تشغيل المضخة 15.مصباح تشغيل المضخة 14تحت الحمراء  شعةاأل.مصباح تشغيل مصباح 13.لوحة السيطرة 12.قمع 11

.مضخة تفريغ 23.الزيت 22.انبوب التفريغ 21الزيت  .حاوية تجميع20.قطن 19.قمع الترشيح )التصفية( 18.قمع فصل الزيت 17والمروحة والخالط 

 ..صمام28.المروحة 27.محرك المروحة 26.محرك الخالط 25.اطارات 24

 . األسماك. مخطط لجهاز استخالص الزيت من مخلفات 1الشكل 

 :الدهنية بتقنية جهاز كروموتوغرافيا طيف الكتلةحماض األتشخيص 
 Shimadzu –PQ2010 Ultraشخصوووت عينوووة الزيوووت بوسووواطة تقنيوووة كروموتوغرافيوووا الغووواز المتصووول بمطيووواف الكتلوووة نووووع 

GC/MS فوووووووي مختبووووووور/ GC/MS نووووووووع العموووووووود  :حسوووووووب فوووووووروف الفصووووووول التاليوووووووةذلوووووووك و   ،كليوووووووة الزراعة/جامعوووووووة البصووووووورةبDP-
5MS(30M× 0.25𝑚𝑚 𝑖. 𝑑. , 𝑓𝑖𝑙𝑚𝑡ℎ𝑖𝑐𝑘𝑛𝑒𝑠𝑠 × 0.25𝑚𝑚 ) حووووووووووووووووامال   اسووووووووووووووووتعمل غوووووووووووووووواز الهيليوووووووووووووووووم بوصووووووووووووووووفه غووووووووووووووووازا  و 

علوووووى درجوووووة حووووورارة  GCم، توووووم ضوووووبط برنوووووامج الفووووورن 250البينوووووي  قووووولامل/دقيقوووووة ودرجوووووة حووووورارة الحووووواقن والن 1.20وبمعووووودل جريوووووان 
درجووووووات حراريووووووة بالدقيقووووووة وتووووووم مطابقووووووة  5بواقووووووع  250لووووووى إدقووووووائق بعوووووودها تووووووم رفووووووع حوووووورارة الفوووووورن  3م لموووووودة  100اوليووووووة مقوووووودارها أ
 .NIST08ف المنحنيات مع المكتبة الطيفية طياأ

:A تقدير فيتامين    
مل من الطبقة العلوية للمذيب  3خذ أ دقائق و   10مل من مذيب الهكسان لمدة  20 وذيب بأاختبار و  أنبوبةغ من زيت السمك في   1وزن 

لى  إمل من كاشف كلوروفورم انهيدرين الحامضي  0.2 أضيفبعد ذلك  ، وبخر لحد الجفاف ،اختبار جافة أنبوبةلى إ صونقل المستخل
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 Achikanu etنانومتر) 620قيست االمتصاصية على طول موجي   خيرا  وأ ،لى العينةإ% حامض الخليك ثالثي الكلور 50مل من  2
al.,2013.) ( 2 شكلالوتم التقدير بعد االستعانة بالمنحنى القياسي .) 

 
 

 : Eتقدير فيتامين 
الطوووورد المركووووزي لموووودة  أجووووري دقووووائق ثووووم  10موووول موووون الهكسووووان لموووودة  20 وذيووووب بوووو أاختبووووار و  أنبوبووووةغ موووون زيووووت السوووومك فووووي  1وزن 
اختبووووار بمكووووررات بخوووور المحلووووول لحوووود الجفوووواف  أنبوبووووةلووووى إموووول موووون المحلووووول المفلتوووور  3بعوووودها فلتوووور المحلووووول ثووووم نقوووول  ،دقووووائق 10

دقيقوووووة فووووي حموووووام موووووائي موووووع  30كسووووويد البوتاسووووويوم الكحوووووولي وغلووووي لمووووودة هيدرو  0.5مووووول موووون  2 أضووووويفو  ،فووووي حموووووام موووووائي مغلووووي
موووول موووون  2 أضوووويف ، ثوووموبخوووور لحوووود الجفوووواف أخووورى اختبووووار  أنابيووووبلووووى إنقوووول الهكسوووان  ، ثوووومموووول موووون الهكسووووان والووور  بقوووووة 3 إضوووافة

مووووول مووووون  0.5 أضووووويفبعووووود ذلوووووك  ،% كلوريووووود الحديوووووديك علوووووى االيثوووووانول 0.2مووووول  1خووووور آحجوووووم  أضووووويفلوووووى الراسوووووب و إااليثوووووانول 
وقيسوووووت االمتصاصوووووية علوووووى طوووووول  ،موووووز  المحلوووووولو  ،مووووول مووووون االيثوووووانول 1 أضووووويفثوووووم  ،الفوووووا الفوووووا ثنوووووائي البيريوووووديل علوووووى االيثوووووانول

 (.3 شكلالوتم التقدير بعد االستعانة بالمنحنى القياسي ) (.Achikanu et al.,2013نانومتر  ) 520موجي 

y = 0.0026x + 0.0002
R² = 0.9847
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 :التصميم والتحليل اإلحصائي
لتحليوووول بيانووووات التجووووارب بواسووووطة  CRD (Complete Randomized Design)اسووووتعمل التصووووميم العشوووووائي الكاموووول 

لدراسووووة تووووأثير  أخوووورى اسووووتخدم تووووأثير الووووزمن علووووى درجووووة الحوووورارة للزيووووت. كمووووا تووووم اسووووتخدام تجربووووة عامليووووة  حيووووث ،((SPSSبرنووووامج 
. وكووووووان  Eو Aتحووووووت الحموووووراء. توووووم حسوووووواب االنحوووووراف المعيووووواري لكوووووول مووووون فيتوووووامين  شوووووعةاألوالقووووودرة علووووووى شووووودة  اإلشوووووعاعمسوووووافة 

فوووووورق معنووووووي المعوووووودل  أقووووولمكووووووررات. وتموووووت المقارنوووووة بووووووين متوسوووووطات المعووووووامالت باسوووووتعمال  3عووووودد المكوووووررات لجميووووووع التجوووووارب 
RLSD الراوي وخلف هللا ، 0.05 ةعند مستوى معنوي(؛  2000SPSS, 2009.) 

  :النتائج والمناقشة
 : تحت الحمراء شعة األشدة  

تحت الحمراء قد انخفضت  شعةاألن شدة أالنتائج  أفهرتتحت الحمراء مع تغير المسافة والقدرة.  شعةاأل( تغير شدة 4ضح الشكل )يو 
تحت الحمراء   شعة األواط بلغت شدة    130عند القدرة  سم    )30و  15.5و  1فعندما كانت المسافة  )  .مع زيادة المسافة  (P<0.05)  معنويا  

تحت  شعةاألنه عندما تزداد المسافة بين نقطة انبعاث ألى إ على التوالي. وهذا يعود  2واط/م 1987.95و 4176.70و 14497.99
وقسم ينعكس  ،في المحيط اإلشعاعذلك يحصل تبعثر لجزء من  أثناءو  ،يكون طويال   شعةاألن الطريق الذي تقطعه   الحمراء والمخلفات ف

كمية من   أكبرنه عند تقريب المسافة فان أفي حين  ،لى المخلفاتإخر يصل والقسم اآل ،وقسم يكون منتشرا   ، على جوانب االسطوانة

y = 0.0011x + 0.0021
R² = 0.9576
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 ،تحت الحمراء شعةاأللى زيادة شدة  إدت  أن زيادة القدرة أكما بينت النتائج  Hilphy,-(Al 2017) الى المخلفات مباشرةإتنتقل  اإلشعاع
ونتيجة لذلك ازدادت    ،تحت الحمراء  شعةلى زيادة توهج خيط المصباح الباعث لألإمما يؤدي    ،وهذا نتيجة لزيادة التيار المار في المصباح

  14799.19و  14497.99تحت الحمراء    شعةاألواط بلغت شدة    )  250و  190و  130  (  تحت الحمراء، فعندما كانت القدرة  شعةاألشدة  
من    أكبرتحت الحمراء    شعةاألن تأثير المسافة على شدة  أسم. كما لوحظ من النتائج    1على التوالي عند المسافة    2واط/م  14979.91و

ن االنحراف أذ  إت الحمراء  تح  شعةاألتأثير القدرة. وتم استنتا  المعادلة الالخطية التالية التي تصف تأثير كل من القدرة والمسافة في شدة  
 . 2R 0.999% وقيمة  C.V. 0.17ومعامل االختالف  11.77القياسي لها 

𝒒 = 𝟏𝟒𝟑𝟐𝟖. 𝟏𝟎𝟔𝟕𝟏 + 𝟏𝟏. 𝟖𝟕𝟗𝟏𝟓𝑷 − 𝟗𝟕𝟐. 𝟏𝟑𝟎𝟗𝟏𝒅 − 𝟎. 𝟖𝟕𝟏𝟒𝟗𝑷𝒅 − 𝟎. 𝟎𝟏𝟗𝟕𝟕𝟓𝑷𝟐 + 𝟏𝟗. 𝟏𝟎𝟏𝟑𝒅𝟐

+ 𝟏. 𝟑𝟓 × 𝟏𝟎−𝟑𝑷𝟐𝒅 + 𝟗. 𝟕𝟎 × 𝟏𝟎−𝟑 − 𝟎𝟑𝑷𝒅𝟐 
 وسطح المخلفات )سم(.  اإلشعاعالمسافة بين مصدر   dالقدرة )واط(،  P (،2تحت الحمراء )واط/م شعةاألشدة  qحيث 

 : درجة الحرارة
معامالت الخالل    األسما تغير درجة الحرارة مع زمن استخالص الزيت من مخلفات    إلى   D 5لغاية   A 5   ( والمرقم من5يبين الشكل )

لى  إدقيقة عند وصول المخلفات  69واط بلغ زمن قدره  250فعند القدرة  مسافة للوصول لدرجة الحرارة المطلوبة.القدرة و المختلفة من ال
  25(، في حين بلغ A5 ، شكلال) سم 30 مصباح عن المخلفاتتحت الحمراء المنبعثة من ال شعةاألم وببعد مصدر  70درجة حرارة 

الساقط على المخلفات مع تقليل  اإلشعاع(، والسبب في ذلك هو زيادة شدة B5 ، كلالشسم ) 1لى إدقيقة عندما انخفضت المسافة 
ذ تعمل جزيئات الماء الموجودة في المخلفات على امتصاص إتمتصه المخلفات،    اإلشعاعغلب  أ و   ، قليال    شعةاألحيث يكون الفقد ب  ، المسافة

لى  إؤدي يمما  ،تحت الحمراء نفسه شعةاألنها تتحر  بتردد تحت الحمراء بسرعة وتتحر  الجزيئات حركة اهتزازية سريعة جدا  أل شعةاأل
     (.Al-Hilphy,  2017رفع درجة حرارة المخلفات بسرعة وبشكل متجانس )

(، وتطلب 5C ، كلالشدقيقة ) 66م تطلب ذلك زمنا  مقداره  60سم للوصول الى درجة حرارة  515.واط والمسافة  250ما عند القدرة أ
تحت الحمراء   شعةاألو قلة شدة  أ(  وهذا نتيجة النخفاض  5D  ،  كلالش)  واط تحت الظروف نفسها  130لى  إدقيقة عند خفض القدرة    71

 لى درجة الحرارة المطلوبة.إوهذا يقلل من الزمن الالزم للوصول  ،نقصان القدرة المنبعثة من المصباح عند
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  تحت الحمراء مع المسافة والقدرة.  شعةاأل تغير شدة  .4شكل ال 

 :   Eو A فيتامين  
  0.01قد بلغت   A فيتامينن نسبة أوجد  ، حيثالمقدرين في زيوت مخلفات الكارب E و A ( قيمة كل من فيتامين6يبين الشكل )

 Usydus et)غم المدروس من قبل  100ملغ / 0.004من النسبة الموجودة في زيت مخلفات الرنكة الخام  أعلى وهي  غ100ملغ/
al., 2007) ) ما بالنسبة لفيتامين أE  من النسبة الموجودة في زيوت اسما  التراوت،  أقلوهي  غ100مل/ 0.007فقد كانت نسبته

( واختلفت النتيجة مع  Brajadottir, 2001على التوالي والتي تمت دراستها من قبل ) غ100ملغ/ 0.2،   0.2،  1.24القد و السلمون،  و 
 غ.  100ملغ / 0.1ن زيوت مخلفات الرنكة الخام احتوت على نسبة أ  وافقد وجد  Usydus et al., (2007ما توصل له )
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االستخالص   أثناءتغير درجة حرارة المخلفات . (B5شكل )ال

 م  50لى  إسم للوصول   1واط والمسافة   250عند القدرة 

 
االستخالص عند   أثناءتغير درجة حرارة المخلفات  .( A5شكل )ال

 م  70لى  إسم . للوصول    30واط والمسافة   250القدرة  

 

 
 االستخالص أثناءتغير درجة حرارة المخلفات  .( D5شكل )ال

 م  60لى إ سم للوصول  515.واط  والمسافة   130عند القدرة 

 

 
االستخالص عند   أثناءتغير درجة حرارة المخلفات  .( C5شكل )ال

 م  60لى إسم للوصول  515.والمسافة   250القدرة  
 خالل معامالت مختلفة  األسماكتغير درجة الحرارة مع زمن االستخالص لزيت مخلفات  .5شكل ال

 
   غ100ملغ/ Eو A قيمة فيتامين .6 لشك ال    

   :حشاءالدهنية في زيت األ حماض األتقدير 
الدهنيووووة والتووووي حموووواض األمختلفووووة موووون  أنووووواعسوووومك الكووووارب علووووى  أحشوووواء( احتووووواء زيووووت 1جوووودول )ال( و 7شووووكل )البينووووت النتووووائج فووووي 

 حموووووواض األوهووووووو موووووون  Caprylicذ تواجوووووود حووووووامض الكابريليووووووك إ ،رت بجهوووووواز كروموتوغرافيووووووا الغوووووواز المتصوووووول بمطيوووووواف الكتلووووووةقوووووود  
% وقووووووود بينوووووووت نتوووووووائج التحليووووووول الكروموتووووووووغرافي 1.11بنسووووووبة  Myristic% بينموووووووا كوووووووان حوووووووامض  4.43الدهنيووووووة المشوووووووبعة بنسوووووووبة 
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 2.13بنسووووبة  Undecanoic% وحووووامض 1.92بنسووووبة   Nonanoic acidوجووووود حووووامض دهنووووي غيوووور شووووائع هووووو حووووامض
% وحوووووووووووامض 1.10بنسوووووووووووبة   Linolenicص حوووووووووووامض الدهنيوووووووووووة غيووووووووووور المشوووووووووووبعة  فقووووووووووود  شوووووووووووخ   حمووووووووووواض األموووووووووووا نسوووووووووووب أ .% 

Myristoleic وحوووووووامض 1.05 بنسووووووبة هوووووووي %Oleic  وحوووووووامض 9.38 بلغوووووووتبنسووووووبة %Palmitoleic بوووووووين  علوووووووىبنسووووووبة هوووووووي األ
جوووووووووووووووووواءت نتووووووووووووووووووائج هوووووووووووووووووووذه الدراسووووووووووووووووووة مختلفووووووووووووووووووة عوووووووووووووووووون نتووووووووووووووووووائج دراسوووووووووووووووووووة                        و  %. 12.55 بلغووووووووووووووووووت الدهنيووووووووووووووووووة حموووووووووووووووووواض األ
(2018 )Kuvendzive  et al.,   شووووملت والتووووي  ،سوووومك الكووووارب أحشوووواءالدهنيووووة فووووي زيووووت حموووواض األفيمووووا يتعلووووق بوجووووود

 %،13.51و%، 1.34و %،0.86بنسووووب  Capric ،Myristic ، Palmitic ،Margaric :دهنيووووة مشووووبعة هووووي أحموووواض 
%،  41.05بنسوووووووووووب  Oleic ،Linoleic ،Arachidonicدهنيوووووووووووة غيووووووووووور مشوووووووووووبعة مثووووووووووول  أحمووووووووووواض و  ،% علوووووووووووى التووووووووووووالي0.16و
 % على التوالي.0.59و%، 26.37و

 
 سمك الكارب.  أحشاءفي زيت  GC/ MSالدهنية المقدرة بتقنية   حماض األمرتسم  .7 شكل ال

 MS/ GCالدهنية المقدرة بتقنية جهاز حماض األسمك الكارب من  أحشاءمحتوى زيت  .1 جدولال

االنكليزي االسم  الصيغة البنائية  االسم النظامي  االسم العربي   Area % R. Time peak 

 CH3(CH2)16COOH Stearic acid 2.64 3.120 1 االوكتاديكانويك  حامض الستياريك 

 CH3(CH2)12COOH Myristic acid 1.11 4.275 2 التتراديكانويك  حامض المايريستك 

 CH3(CH2)9COOH Undecanoic انليسيلك  حامض انديكانوك 

acid 
2.13 4.458 3 

النونانوك حامض   CH3(CH2)7COOH Nonanoic acid 1.92 5.066 4 البيالركونك  

اوكتاديكاتراي   حامض اللينولينك 

 اينويك 
C17H29COOH Linolenic acid 1.10 4.572 5 

 CH3(CH2)6COOH Caprylic acid 4.43 5.680 6 االوكتانويك  حامض الكابريلك 

 CH3(CH2)8COOH Capric acid 1.49 6.232 7 الديكانويك  حامض الكابريك 

 CH3(CH2)15COOH Margaric acid 1.16 6.360 8 الهيبتاديكانويك  حامض المارجريك 

  C13H25COOH Myristoleic التتراديكانويك  حامض المايريستولك 

acid 
1.05 8.268 9 

 C17H33COOH Oleic acid 9.38 9.053 10 اوكتاديكانويك  حامض االوليك 

 CH3(CH2)14COOH Palmitic acid 1.33 10.710 11 الهكساديكانويك  حامض البالمتيك 

 CH3(CH2)11COOH Tridecoic acid 3.58 12.793 12 التراديكانويك  حامض التريديكوك 

 C15H29COOH Palmitoleic acid 12.55 12.905 13 الهكساديكوليك  حامض البالمتولك 
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  :االستنتاجات
،  %4.43حامض الكابريليك  ، حيث بلغت نسبة  دهنية مشبعة  أحماض  سمك الكارب على    أحشاءلى احتواء زيت  إخلصت الدراسة الحالية  

بنسب  % 12.55الدهنية وقد بلغتحماض األبين  علىنسبة األال Palmitoleicشكل الحامض  حيثدهنية غير مشبعة أحماض و 
ن تأثير أتحت الحمراء  فقد لوحظ  شعةاألوبالنسبة لتأثير شدة  .Eو Aس بها من فيتامين أب عن احتوائه على كميات ال فضال   ،مختلفة

 وقد تم استنتا  معادلة ال خطية خاصة بذلك.    ،من تأثير القدرة أكبرتحت الحمراء كان  شعةاألالمسافة على  
 المراجع: 

الطبعوة الثانوية، دار الكتوب للطبواعة   تصميم وتحليل التجارب الزراعية.(. 2000الراوي، خاشع محمود وخلف هللا، عبد العزيز محمد )
 صفحة.   488والنشور، جامعة الموصل، 
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Abstract 

Common carp (Cyprinus carpio L.) fish oil was extracted by a locally 

manufactured infrared device at Food Engineering Laboratory, Department of 

Food Science, University of Basrah, and it was used for the first time at the local 

level as there are no previous studies before. A complete randomized design 

(CRD) was used for analyzing data of temperature, and a factorial experiment 

was used for analyzing intensity and distance of infra-red radiation. Three 

replications were used  in all experiments. In this study, fatty acids were 

diagnosed, as well as vitamin A and E were estimated for carp viscera oil. It was 

found that the quantity of vitamins A and E were 0.01 mg/100 g, and 0.007 

mg/100 g respectively. Fatty acids were determined using GC/MS technique, 

which included Methyl esterification of fatty acids and their identification. The 

results showed that four unsaturated fatty acids were detected viz. Oleic, 

Linolenic, Myristoleic and Palmitoleic with percentages of 9.38%, 1.10%, 1.05% 

and 12.55% respectively. Also, nine saturated fatty acids were detected viz. 

Stearic acid, Myristic acid, Undecanoic acid, Nonanoic acid, Caprylic acid, 

Capric acid, Margaric acid, Oleic acid, Palmitic acid and Tridecoic acid with 

percentages of 2.64%, 1.11%, 2.13%, 1.92% ,4.43%,1.49%, 1.16%, 1.33%, and 

3.58% respectively. 

Keywords: Fatty acids, Carp (Cyprinus carpio) viscera, Infrared radiation, 

GC/MS. Vitamin A and E. 
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