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  تحدید الرطوبة في المواد الغذائیة

  .ابلة للتبخر في المادة الغذائیة ویعبر عنھا بالنسبة المئویة لوزن المادة الغذائیةتعریف الرطوبة ھي كمیة الماء الق 

  أشكال تواجد الماء في الغذاء 

   :لتاليیتواجد الماء في الغذاء بالشكل ا 

  . وكعامل مبعثر ألمالحوھو الماء غیر المرتبط بأیة مكونات أخرى ویعمل الماء كمحل ل :الماء الحر

   .یث یرتبط الماء في الغذاء بروابط كیمیائیة مع جزیئات أخرى وتكون ھذه الروابط قویةح :الماء المرتبط

  أھمیة تحدید الرطوبة في الغذاء 

  یعد تحدید محتوى الرطوبة في المنتج الغذائي من أهم المقاییس التي تجرى على المنتج الغذائي وذلك لعدة أسباب

الصلبة ویعتبر تحدیدها ذو قیمة  مادةلتي تبقى بعد إزالة الرطوبة تسمى بالحیث أن المادة الجافة ا : أسباب اقتصادیة• 

  .اقتصادیة كبیرة في المصانع الغذائیة حیث یعتبر الماء مادة مالئة رخیصة الثمن

الدقیقة لذلك یؤثر محتوى الرطوبة في حفظ وثبات الغذاء كما یساهم  األحیاءیعتبر الماء وسط مالئم لنمو  : الثباتیة• 

  .لتخزین المنتج الغذائي وصالحیته األمثللمحتوى المائي في تحدید الشرط ا

  .تحدید هویة المنتج  • 

حیث أن تحدید الرطوبة ضروري للتعبیر عن نتائج باقي مكونات الغذاء   :تحدید القیمة التغذویة للمنتج  •

  .ذه المواد على أساس الوزن الجاف حیث یتم التعبیر عن ه...)  والسكریات والفیتامینات دهنكالبروتینات وال(

  طرق تحدید محتوى الرطوبة في العینات الغذائیة 

  :یحدد الماء في الغذاء بعدة طرق

یعتمد مبدأ هذه الطریقة عن طریق وزن العینة الغذائیة قبل التجفیف وبعد التجفیف في الجهاز  : طریقة التجفیف• 

الطریقة المتبعة في المخبر وتستخدم لألغذیة التي تكون ثابتة بالحرارة  المناسب حیث یتم التجفیف بالفرن الحراري وهي

  درجة مئویة105 - 100وعادة یتم بدرجة حرارة 

تحت ضغط منخفض مما یؤدي لتخفیض  100ویسمح هذا الفرن بتجفیف العینة بدرجة حرارة أقل من   :فرن التفریغ• 

  )بة المواد السكریة فیها مرتفعةالعینات التي تكون نس(الزمن الالزم لتجفیف العینة 



 

  ویتم حساب نسبة الرطوبة تلقائیا بهذه الطریقة وتمتاز هذه الطریقة بسهولتها وسرعة العمل : التجفیف بالمیكروویف • 

  وتستخدم في حالة المواد الغذائیة الحاویة على مواد طیارة : طریقة التقطیر • 

  الطرق الفیزیائیة   •

  .وكاشف كارل فیشر وتعتمد على إضافة كاشف یتفاعل مع الماء مثل كاربونات الكالسیوم  :الطرق الكیمیائیة  •

  :طریقة العمل  

  . تحضر العینة1. 

  . نزن الجفنة ونسجل وزنها وهي فارغة 2. 

 .غرام من المادة الغذائیة ونضعها في الجفنة 2نزن .  3

بالفرن لمدة ساعة كاملة ثم نخرج العینة ونضعها بالمجفف ننقل الجفنة الموضوع فیها العینة للفرن ونجفف العینة 4. 

   .لمدة ربع ساعة ثم نسجل الوزن ونعید وضع العینة بالفرن لمدة نصف ساعة أخرى حتى ثبات الوزن

  :المئویة للرطوبة حسب القانون التالي النسبة المئویة للرطوبة  النسبةنحسب  5.

   100* ) وزن الجفنة مع العینة بعد التجفیف( –) وزن العینة قبل التجفیف+  الجفنةوزن ( 

  وزن العینة                                            

  النسبة المئویة للرطوبة – 100= النسبة المئویة للمادة الجافة  

  

أدناه فیدیو توضیحي یوضح فیه آلیة تقدیر النسبة المئویة للرطوبة  

https://www.youtube.com/watch?v=DtSH8n1jbyM  

  

  

  



 

  المحاضرة الثانیة

  

  

  

  

  

  

  

  دراسة بعض الصفات الكیمیوفیزیائیة لألنظمة الغذائیة: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Study of some of the 

chemical-physical characteristics of food 

systems 
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  دراسة بعض الصفات الكیمیوفیزیائیة لألنظمة الغذائیة 

   Emulsionsالمستحلبات 

وتمتاز هذه ، عبارة عن نظام مزدوج یتكون من وجهین سائلین احدهما منتشر بشكل قطیرات في السائل األخر    

 Emulsifierاستحالب أو مادة  Emulsifying agentاألنظمة بكونها غیر مستقرة وتحتاج الى عامل استحالب 

  . لكي تستقر عن طریق منع اندماج القطیرات في السائل المستمر

  بصورة عامة هي مواد فعالة سطحیا تعمل على خفض التوتر السطحي

من أهم عوامل االستحالب هي الفوسفولبیدات وأهمها اللسیثین والسیفالین باإلضافة الى الكلسیریدات األحادیة  *

  .رول والثنائیة والكولست

  أنواع المستحلبات 

  تصنف المستحلبات حسب محتویات أطوارها من السوائل الى نوعین

حیث یكون الطور الخارجي هو الماء والطور الداخلي هو الزیت ومثال على ) م / ز( مستحلبات زیت في ماء  - 1

  .ماء مثل الصمغ العربيولتحضیر مثل هذا النوع من المستحلبات یستعمل عوامل استحالب محبة لل، ذلك  الحلیب

حیث یكون الطور الخارجي هو الزیت والطور الداخلي هو الماء ومثال ) ز / م ( مستحلبات ماء في زیت  - 2

على ذلك هو الزبدة ولتحضیر مثل هذا النوع من المستحلبات یستعمل عوامل استحالب محبة للزیت مثل شمع 

  .العسل

  على السطح في تحضیر المستحلبات  )بیة العوامل االستحال(وظیفة المواد الفعالة 

، فهي التي تمكن مزج طورین مع بعضهما البعض، تعد العوامل االستحالبیة ضروریة في صناعة أي مستحلب   

  : حیث یعمل العامل أالستحالبي على زیادة ثباتیة المستحلب باآللیات التالیة، احدهما مائي واألخر زیتي

  بین الطورین الداخلي والخارجي خفض التوتر في سطح الفصل  - 1

  . تحاط القطیرات المبعثرة بغالف خاص من العوامل الفعالة على السطح تمنع من اندماجها مع بعضها البعض - 2

  .تعمل المواد الفعالة على إكساب القطیرات شحنات متماثلة مما یسبب تنافرها عن بعضها البعض - 3

  

  



 

  ممیزات المستحلبات 

  .انس ثابت عن طریق مزج طورین مختلفین احدهما عن األخرتكوین مزیج متج - 1

إخفاء بعض الطعوم غیر المرغوبة وخاصة تلك التي تظهر أثناء العملیات التصنیعیة لألغذیة عن طریق  - 2

  .بعثرتها بشكل قطیرات

  .   المساعدة في عملیات هضم وامتصاص الزیت في األمعاء وذلك عن طریق تصغیر حجم قطیراته - 3

  تمییز المستحلبات  طرق

، وهي أن نأخذ قطرة صغیرة من المستحلب ونمزجها مع كمیة صغیرة من الماء ):طریقة المزج ( إضافة الماء  - 1

أما إذا ، ماء/فإن حصلنا على مستحلب رائق ومتجانس فهذا دلیل على أن المستحلب المستعمل هو من نمط زیت

  زیت/ ب هو ماء كان المزیج عكر فهذا یدل على ان نمط المستحل

تضاف صبغة تذوب في احد السائلین الزیت أو الماء ثم نقوم بفحص  ):طریقة التلوین ( إضافة الصبغة  - 2

فإنها تظهر ) صبغة احمر سودان ( المستحلب تحت المجهر فإذا كانت الصبغة من النوع الذي یذوب في الزیت 

ء حیث یشكل الوسط الالمائي فیه الطور الخارجي على صورة ملونة عند إضافتها الى مستحلب الزیت في الما

الى مستحلب الماء في الزیت فأن اللون یكون مستمرا أي ) المثیلین األزرق ( أما إذا أضیفت الصبغة ، للمستحلب

  .   یلون وسط االنتشار الخارجي وهو الزیت في هذه الحالة

الوسط المائي دون الزیتي على نقل التیار  وتعتمد هذه الطریقة على قدرة  :طریقة التوصیل الكهربائي - 3

، ماء یكون التوصیل كهربائي سریع الن الماء موصل للكهربائیة/ فعند غمر الكترود في مستحلب زیت، الكهربائي 

  .زیت/ في حین یكون التوصیل كهربائي یكون ضعیف في مستحلب ماء

لذلك یعطي سطح مضيء  U.V lightحت ت) لماع ( بما أن الدهن یعطي سطح مضيء  :الطریقة الضوئیة - 4

  . ماء/ زیت بینما ال یعطي نفس الشيء في نظام زیت/ متجانس في نظام ماء

   viscosityاللزوجة 

هي مقاومة المادة لتغیر شكلها او هي قیاس المقاومة التي یبدیها السائل اتجاه حركة او انسیاب إحدى الطبقات   

  .االحتكاك الداخلي الموجود بین جزیئات السائل بسبب حركتها البروانیةومصدر هذه المقاومة هو ، فوق األخرى

هي مقیاس یوصف به قابلیة سائل ما للجریان ، و مقدار و  تعتبر اللزوجة من القیاسات المهمة في صفات السوائل  

ا قلت و كلم. كلما زادت لزوجة سائل ما، قّلت قابلیته للجریان. مقاومته لضغط یجبره على التحرك و السیالن

 . میوعة هذا السائل اللزوجة ، زاد مقدار



 

ویكبر . ، و بذلك تكون أقل قدرة على التحركبشكل قوي یبعضهاسائل عالي اللزوجة مرتبطة التكون جزیئات    

 هيو . داخلي بین جزیئات السائل احتكاكاحتكاكها بالجسم الصلب المالمس لها ، ویمكن وصف اللزوجة بأنها 

 المؤثرةالتغیر في الشكل الناتج من تأثیر قوى القص  سائلو بها یقاوم ال ،سوائلمن خصائص ال مهمة خاصیة

، بینما یعتبر الزیت النخفاض معدل لزوجته" خفیفًا "  تختلف اللزوجة من سائل إلى آخر فالماء یعتبرو  .علیه

ارتفع مقدار اللزوجة زادت سماكة السائل  فإن وكل ذلك مبنٌي على مقدار اللزوجة. الرتفاع لزوجته" سمیكًا " نباتي ال

  . والعكس بالعكس

  أهمیة قیاس اللزوجة 

تعد اللزوجة صفة ظاهریة ذات أهمیة بالغة لبعض المنتجات الغذائیة مثل صلصة الطماطة والمربیات والجلي    

كما ان اللزوجة تعد من ، وتعد اللزوجة عامل جودة للعدید من هذه األغذیة، والمایونیز والجیالتین وأغذیة األطفال

العوامل المؤثرة في سرعة انتقال الحرارة داخل العلب المعدنیة فكلما زادت لزوجة المواد الغذائیة المعبأة في العلب زاد 

وال تقتصر أهمیة قیاس اللزوجة للحصول على . وقت وصول درجة حرارة البسترة والتعقیم الى وسط العلبة المعدنیة

نما یتعدى ذلك في ان معرفة هذه الصفة للمواد الخام وٕاثناء التصنیع یفید كثیرا في معرفة إ، هذه األمور فقط

  . المكونات الواجب إضافتها إثناء التصنیع للحصول على الصفات المرغوبة في المنتوج النهائي

  ان مفهوم اللزوجة مرتبط بالجریان وهناك نوعین من الجریان 

  :  )(Laminar Flowالجریان الطبقي  - 1

تتمیز . یجري في طبقات متوازیة، ال تختلط فیما بینها سائلالشكل من الجریان هو أن الالسمة الممیزة لهذا     

وما یمیز هذا النوع من الجریان . ضة إلى عدم حدوث مزج بین الطبقاتالسوائل عمومًا عند جریانها بسرعات منخف

و جریان منتظم جدًا بحیث تتدفق طبقات السائل بشكل عدم وجود دوامات على عكس الجریان المضطرب، فه هو

  .موازي لجدران الوعاء الذي یحویه

  ) :Turbulent Flow( الجریان المضطرب  - 2

انما  قزیادة السرعة ال یعود هناك انزالبو  ،یتمیز بالفوضویة و تغیر خواصه بعشوائیة سوائلنظام جریان لل   

 )بشكل زوابع( جة دوامیةلزو  اللزوجة هذه تختلف تمامًا لذلك تدعى جةاللزو  دوامات وهنا تضطرب الحركة وتحدث

  .األنبوبالذي یجري بشكل مضطرب في سائل ال طبقات التي تبدیها مقاومةالأي هي 



 

  أنواع اللزوجة

والوحدة المستخدمة  هي مقاومة الجریان عند الحركة وهي مقدار ثابت: اللزوجة المطلقة او الدینامیكیة  - 1

الذي یعد اول  Poiseuilleنسبة الى العالم الفیزیائي ) Centipoise(او السنتي بویز ) Poise(هي البویز للقیاس 

  .من اوجد طریقة لقیاس اللزوجة

   )Centipoise ) 1/100 poise = السنتي بویز

ولكن في  (��)وتقدر بالستوكسهي النسبة بین اللزوجة المطلقة الى الكثافة النسبیة : اللزوجة الحركیة  - 2

  .وهو المستعمل غالباً  (���)التطبیق العملي بالسنتي ستوكس

  .تتأثر كل من اللزوجة المطلقة والحركیة بالضغط ودرجة الحرارة *

فاذا استخدمنا ،  °م 20هي نسبة لزوجة السائل المطلقة الى لزوجة الماء عند درجة حرارة : اللزوجة النسبیة  - 3

لذلك تكون اللزوجة .سنتي بویز تقریبا 1هي  °م 20أن لزوجة الماء في درجة حرارة السنتي بویز كوحدة قیاس ف

  .النسبیة هي نفسها المطلقة اذا ما قیست بوحدة السنتي بویز وتختلف عند استخدام الوحدات األخرى

  العوامل المؤثرة على اللزوجة 

رجة الحرارة تزید من حركة الجزیئات تقل اللزوجة بارتفاع درجة الحرارة ألن زیادة د: درجة الحرارة  - 1

السیارات  الذلك ینصح سائقو  .فإذا قل التجاذب قلت اللزوجة، فتقل نسبیًا قوى التجاذب بین الجزیئات

وقد وجد أن لزوجة السائل تقل . باستخدام زیوت عالیة اللزوجة في الصیف وقلیلة اللزوجة في الشتاء

  ).°م 1(جة الحرارة مقداره لكل ارتفاع في در %) 2-1(تقریبًا بمقدار 

  :تأثیر درجة الحرارة على لزوجة السوائل 

یعود السبب في ذلك إلى قوى . كلما زادت الحرارة، تقل اللزوجة الحركیة والدینامیكیة ویصبح السائل أكثر میوعة   

بسبب تقارب  التماسك بین الجزیئات والتي تطغى على انتقال العزم الجزیئي بین هذه الجزیئات، وهذا أیضاً 

عند تسخین السائل، فإن قوى التماسك بین الجزیئات تقل وبالتالي تقل قوى التجاذب بینها، ف. الجزیئات بشكل كبیر

  .مؤدیة بالنهایة إلى تقلیل لزوجة السائل



 

 فتكون اكبر في حالة، یؤثر حجم وشكل وطبیعة الجزیئات الكیمیاویة في اللزوجة: التركیب الكیمیائي للمادة  - 2

وتزید اللزوجة ، وفي االسطوانیة أكثر من الدائریة، الجزیئات الكبیرة الحجم مقارنة مع الجزیئات الصغیرة الحجم

  . بزیادة نسبة المواد الصلبة الذائبة

فكلما زاد التجاذب بین ، قوى الجذب بین الجزیئات تعتبر مقیاس مبدئي للزوجة السوائل :قوى التجاذب  - 3

فمثًال السوائل ذات الجزیئات القطبیة تكون . ة حركة الجزیئات وبالتالي تزداد لزوجة السائلالجزیئات تزداد صعوب

  أعلى لزوجة

 للجزیئات النسبیة للحركة المطلوبة الطاقة أن إذ ،السوائل لزوجة على أیًضا العالي الضغط یؤثر : الضغط - 4 

  الضغط زیادة مع اللزوجة لذلك تزداد ،تزداد

فالسوائل ذات ، یلعب شكل جزیئات السائل وتركیبها دورًا كبیرًا في مقدار لزوجتها :ترتیبه شكل الجزيء و  - 5  

  .الجزیئات الكبیرة وغیر منتظمة الشكل تكون أكثر لزوجة من الجزیئات الصغیرة المتماثلة في الشكل

  الطرق المستخدمة لقیاس اللزوجة 

  هناك طریقتان للقیاس 

 منهاو  السائل من عمود معین في زمن خالل حدیدیة كرة عهاتقط التي المسافة یاسبق اللزوجة عادة تقاس :األولى

  .اللزوجة  مع عكسیاً  تتناسب التي السرعة تقاس

  .السائل ذاه على عمود یحتوي في وذلك معین زمن خالل السائلقطعها ی التي المسافة قیاس عبر :الثانیة

  

  

  



 

  األجهزة المستخدمة في قیاس اللزوجة

  ومن أهم أنواعه : Viscometerالفسكومیتر  جهاز - 1

  ).  ( EMS الغزل المغناطیسي  فسكومیتر* 

  ). Rotational viscometer( ألدورانيفسكومیتر ال* 

  ).Falling Sphere Viscometer(الساقطة  ةفسكومیتر الكر  *

  ). (Ostwald Viscometer فسكومیتر أوستوالد* 

  ).Bubble Viscometer (فسكومیتر الفقاعات * 

  ومن أهم أنواعه  :  Rheometerجهاز الرایومیتر - 2

  .رایومیتر القص * 

  .میتر االمتدادرایو *  

  ع الفسكومیترات المستخدمة في قیاس اللزوجة هيامن أهم أنو 

  ویعد من أحسن األجهزة ): االنسیاب خالل أنبوبة شعریة (  فیسكومیتر اوستوالد - 1

  ،                                        لسوائل ذات الكثافة المعروفةالتي تقیس اللزوجة النسبیة ل

   Uاعتمادا على انسیاب السوائل خالل أنبوبة شعریة بشكل حرف  

  وتحسب النتائج من خالل الوقت الالزم النسیاب السائل خالل األنبوبة الشعریة ولمسافة محددة

ویتصل الطرف ،  Bو  A  نباالنتفاخیوضع رأسي وتتصل  یتكون هذا المقیاس من أنبوبه شعریة موضوعه في

 . Cبها انتفاخ في طرفها األیمن تعلوه أنبوبه زجاجیة  Uاألسفل لألنبوبة الشعریة بأنبوبة زجاجیة على شكل حرف 

بأخذه الذي یقاس الزمن ثم ،  Aویصل إلى العالمة  االنتفاخویسحب حتى یمأل  Cیوضع السائل أوال في األنبوبة 

  .  A  ،Bسائل لكي یهبط بین العالمتین ال

 Gardnerوهي طریقة تعتمد على األثقال الساقطة مثل جهاز كاردنر : فسكومیتر الكرة الساقطة - 2

mobilometer  



 

ویعتمد على دوران مغزل او اسطوانة في المادة المراد فحصها مثل جهاز بروكفیلد :  الفسكومیتر ألدوراني - 3

Brookfield   

  وطریقة قیاس اللزوجة، المستحلبات وكیفیة تكوینها مایوضح فیه انتوضیحی انیو أدناه فید

https://www.youtube.com/watch?v=bC_czAL24zY  

/watch?v=ypDvfMsK08Uhttps://www.youtube.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المحاضرة الثالثة 

  

  

  

  

  تفاعالت االسمرار غیر االنزیمیة: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Non-enzymatic browning 

reactions 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مهمة التي تكتسب أهمیة كبیرة في الصناعات الغذائیة هي 

والتغیر الناتج في لون الغذاء بسبب هذه التفاعالت قد یكون مرغوبا فیه 

القهوة كما هو الحال في تكون اللون البني على السطح الخارجي للمعجنات والخبز واللحوم واألسماك عند إجراء الشوي و 

ولیس اللون هو الناتج الوحید لهذه التفاعالت بل النكهة التي تسببها المركبات االلدیهایدیة 

ویكون اللون البني غیر مرغوب في أغذیة أخري مثل الحلیب المعقم واسمرار قطع الكمثرى والتفاح 

Enzymatic (Oxidative) browning reactions   

 PPO (Polyphenol(إن االسمرار ألتأكسدي او اإلنزیمي هو تفاعل یحدث بین إنزیم البولي فینول اوكسیدیز 

یحدث هذه التفاعل عندما تتعرض الثمرة للجروح 

إذ یصبح األوكسجین الخارجي على تماس مع النسیج النباتي الذي كان محمیا 

ومن ثم الى  Diphenolsالى فینوالت ثنائیة 

وتتفاعل مع األحماض االمینیة والبروتینات 

  

  تفاعالت االسمرار غیر اإلنزیمیة

مهمة التي تكتسب أهمیة كبیرة في الصناعات الغذائیة هي تعد تفاعالت االسمرار اإلنزیمي من التفاعالت ال

Browning reactions  والتغیر الناتج في لون الغذاء بسبب هذه التفاعالت قد یكون مرغوبا فیه

كما هو الحال في تكون اللون البني على السطح الخارجي للمعجنات والخبز واللحوم واألسماك عند إجراء الشوي و 

ولیس اللون هو الناتج الوحید لهذه التفاعالت بل النكهة التي تسببها المركبات االلدیهایدیة 

ویكون اللون البني غیر مرغوب في أغذیة أخري مثل الحلیب المعقم واسمرار قطع الكمثرى والتفاح 

  : قسم التفاعالت التي تحدث في األغذیة الى

 Enzymatic (Oxidative) browning reactionsتفاعالت االسمرار اإلنزیمیة 

إن االسمرار ألتأكسدي او اإلنزیمي هو تفاعل یحدث بین إنزیم البولي فینول اوكسیدیز 

یحدث هذه التفاعل عندما تتعرض الثمرة للجروح ، )O2( الجوي یناألوكسجوالمركبات الفینولیة بوجود 

إذ یصبح األوكسجین الخارجي على تماس مع النسیج النباتي الذي كان محمیا ، الخارجیة او بعد تقطیعها او تقشیرها

الى فینوالت ثنائیة  Monophenolsونتیجة لهذا التفاعل تتحول الفینوالت األحادیة 

وتتفاعل مع األحماض االمینیة والبروتینات ) تتبلمر( العدیمة اللون والتي تتجمع بدورها  

  .  Melaninفي الخالیا معطیة صبغة ذات لون بني وتسمى هذه الصبغة 

  

 

تفاعالت االسمرار غیر اإلنزیمیة

تعد تفاعالت االسمرار اإلنزیمي من التفاعالت ال    

Browning reactionsتفاعالت االسمرار 

كما هو الحال في تكون اللون البني على السطح الخارجي للمعجنات والخبز واللحوم واألسماك عند إجراء الشوي و 

ولیس اللون هو الناتج الوحید لهذه التفاعالت بل النكهة التي تسببها المركبات االلدیهایدیة ، المحمصة والفستق المحمص

ویكون اللون البني غیر مرغوب في أغذیة أخري مثل الحلیب المعقم واسمرار قطع الكمثرى والتفاح . والكیتونیة الطیارة

  .والموز والبطاطا بعد تقشیرها

قسم التفاعالت التي تحدث في األغذیة الىت

تفاعالت االسمرار اإلنزیمیة : أوال

إن االسمرار ألتأكسدي او اإلنزیمي هو تفاعل یحدث بین إنزیم البولي فینول اوكسیدیز    

oxidase  والمركبات الفینولیة بوجود

الخارجیة او بعد تقطیعها او تقشیرها

ونتیجة لهذا التفاعل تتحول الفینوالت األحادیة ، بالقشرة

 Quinonesمركبات الكوینون 

في الخالیا معطیة صبغة ذات لون بني وتسمى هذه الصبغة 

  

  



 

    Non-Enzymatic (Non-Oxidative) browning reactionsتفاعالت االسمرار غیر اإلنزیمیة : ثانیا

  : وتشمل التفاعالت اآلتیة

  Maillard reactionsتفاعالت میالرد  - 1

 Caramelization reactionsتفاعل الكرملة  - 2

  Ascorbic acid oxidationأكسدة حامض األسكورببك  - 3

  تفاعالت میالرد - 1

فعند ، د تفاعل محلول الكلوكوز مع الكالیسینعن 1912أول من أشار لهذا التفاعل هو العالم الفرنسي میالرد عام     

إجراء تسخین او خزن للمواد یحصل تفاعل بین المجامیع االمینیة في البروتین والببتیدات واألحماض االمینیة مع 

المجموعة المختزلة في السكر ویؤدي هذا التفاعل الى تكون مركبات نتروجینیة بنیة اللون تسمى میالنویدین 

Melanoidin صاحب هذا التغیر في اللون إنتاج نكهة تعتمد على طبیعة الحامض االمیني وتعد هذه التفاعالت احد وی

ویكون تكون اللون المستمر تحت هذه الظروف بدرجة اكبر مما لو سخنت الكاربوهیدرات ، أنواع تفاعالت نزع الماء

  .لي والتحمیصلوحدها وهذه التفاعالت تكون مصاحبة لعملیات تصنیعیة مثل الخبز والق

لمواد الغذائیة العدید من التغیّرات الكیمیائیة في تركیب الجزیئات المسئولة عن اللون والرائحة في عملیة الطهي لیطرأ   

المسّبب األساس  Maillard ومن أشهر هذه التفاعالت تفاعل میالرد. والنكهة نتیجة التغیرات العالیة في درجات الحرارة

لذي یشیر إلى نضج اللحوم والخبز عند إعدادها، وهو تفاعل یتم بین جزیئات األحماض األمینیة لظهور اللون البّني ا

 .الناتجة من تحّلل البروتینات والسكریات المختزلة

في السكریات مع مجموعة األمین في األحماض األمینیة لینتج المئات من المركبات  كاربونیلیتم تفاعل مجموعة ال     

ختلفة، وهذه المركبات بدورها تتكّسر لینتج المزید من المركبات ذات النكهات الجدیدة، وكّل نوع من ذات النكهات الم

تكسیر بفعل الحرارة والوسط الطعام یتأّلف من مجموعات ممّیزة لها من مركبات النكهة التي تتشكل من عملیات ال

  .مضي الذي تتّم فیهاأو الح قاعديال

  : خطوات التفاعل

   Glycosylamin productionكالیكوسیل أمین إنتاج ال - 1

وبتعبیر ) حامض أمیني (وهي المرحلة األولى من مراحل تفاعل میالرد وهي عبارة عن تفاعل بین سكر وبروتین    

مع مجموعة األمین من البروتین ) سواء كان الدیهایدي او كیتوني(كیمیائي هو عبارة عن تفاعل السكر المختزل 

او مركب ) أمین –كلوكوز (اختالف نوع السكر حیث اما ینتج مركب امادوري اذا كان السكر الدیهایدي ویختلف الناتج ب

 .باإلضافة الى الماء كناتج ثانوي عن التفاعل)  أمین- فركتوز(هاینس إذا كان السكر كیتوني 



 

  

  Amadori rearrangementمادوري إعادة ترتیب أ - 2

غیر المشبع الى إعادة ترتیب امادوري مكونا ) أمین - الكلوكوز( عل األول في هذه المرحلة یخضع ناتج التفا   

  .األمینات الكیتوزیة وتشیر هذه المرحلة الى بدایة التفاعالت التي تسبب اللون البني

  

    Hydroxy methyl furfural (HMF) production ھیدروكسي مثیل فورفورال إنتاج - 3

وهو عبارة عن ) HMF(تفاعل میالرد والتي یحدث فیها تكاثف ینتج عنه مركب  هي المرحلة الثالثة واألخیرة من 

بولیمر ذو وزن جزیئي عالي الذي ینتج عنه صبغة المیالنویدین وهي التي تعطي اللون البني الممیز باإلضافة الى 

  .العدید من مركبات النكهة ومركبات ثانویة أخرى 

  :ة وتطبیقاته كثیرة ومهمة وبنفس الوقت لها ظواهر سلبیة وهيان هذا التفاعل یعد من التفاعالت المفید

خفض القیمة الغذائیة للمواد الغذائیة الن البروتینات والسكریات إذا اتحدت ال یتفاد منها خاصة هدم الحوامض  - 1

  .االمینیة األساسیة مثل الالیسین 

  .هدم السكریات المختزلة وهي أسرع مصادر الطاقة بالهدم - 2

  یط نشاط الفیتامینات تثب - 3

  .Mutagenicبعض النواتج الثانویة لهذا التفاعل تكون لها خواص مطفرة  - 4

  العوامل المؤثرة في تفاعالت میالرد ووسائل تثبیط التفاعل 



 

الى درجة معینة عن فقدان مجموعة األمین  pHتنخفض تفاعالت میالرد بخفض  : pHاألس الهیدروجیني  - 1

أو اقل ففي أس ) 6( pHوال یحدث التفاعل عند ) 9.2 - 7.8(یتراوح بین  pHفاعل في ویحدث الت. القاعدیة

 Glycosylaminغیر قادرة على التفاعل مع السكر ولذلك ال یتكون  NH3هیدروجیني حامضي تكون مجموعة األمین 

  .في المحالیل الحامضیة القویة Protonated أي إن مجموعة األمین تكون متأنیة

لذلك یمكن السیطرة على التفاعل عن ، بما ان تفاعل میالرد یحتاج الى وسط قاعدي: طرة على التفاعلوسائل السی

  طریق إضافة محالیل منظمة والتي تؤدي الى فقدان مجموعة األمین القاعدیة

بدرجة سریعة  اذ یزداد معدل التفاعالت، ان زیادة درجة الحرارة تؤدي الى زیادة معدل التلون البني: درجة الحرارة  - 2

  .كما تؤثر درجة الحرارة في تركیب الصبغات المتكونة

  .استخدام درجات حراریة منخفضة تؤدي الى إیقاف او تقلیل التفاعل :وسائل السیطرة على التفاعل

ویحصل أعلى اسمرار عند نسبة % 40- 20تتراوح أفضل نسبة رطوبة لكي یتم التفاعل بین : محتوى الرطوبة  - 3

  .%30رطوبة 

فإذا كان ، یمكن التحكم في نسبة الرطوبة للسیطرة على التفاعل وهذا یعتمد على طبیعة الغذاء: السیطرة على التفاعل

، واذا كان الغذاء سائال فیتم عن طریق زیادة التخفیف، الغذاء بشكل صلب یمكن خفض الرطوبة فیه عن طریق تجفیفه

یجب مراعاة ان التخفیف ال . ( ادة المسافات البینیة بین مواد التفاعلاذ یعمل الماء كحاجز لمواد التفاعل عن طریق زی

  ).او على عملیات التعبئة والخزن للمنتج الغذائي، تؤثر على تقبل المادة الغذائیة من قبل المستهلك

كثر نشاطا تؤدي السكریات المختزلة دورا مهما في تفاعالت میالرد وقد وجد ان السكریات الخماسیة أ: طبیعة السكر - 4

  وهذه األخیرة تكون أنشط من السكریات الثنائیة المختزلة ، من السكریات السداسیة

  .إلیقاف التفاعل تتم بإضافة السكروز او تستخدم سكریات معقدة مثل النشا: السیطرة على التفاعل

وكلما ارتفع الوزن ، ردوجد ان الكالیسین هو أنشط الحوامض االمینیة في تفاعالت میال :طبیعة الحامض االمیني - 5

  .الجزیئي للحامض االمیني او احتوى على مجامیع أخرى قل معدل التلون

تساعد ایونات المعادن على تطور اللون مثل النحاس والحدید وال یوجد تأثیر الیون  :وجود او غیاب ایونات المعادن - 6

  .الصودیوم في تطور التفاعل

باستخدام وسائل عدیدة ) السكر او الحامض ( ریق حجب احد مواد التفاعل یمكن تثبیط التفاعل وبشكل دائمي عن ط

  : منها

  



 

لغرض تحویل الكلوكوز الى  Glucose oxidase (GOS)مثل إنزیم كلوكوز اوكسیدیز : استخدام اإلنزیمات  - 1

  .الحوامض االمینیةحامض الكلوكونیك وبالتالي تصبح المجموعة االلدیهایدیة غیر حرة وغیر قادرة على االرتباط مع 

  

إذ تستخدم اإلنزیمات لتحویل جزء من مكونات المادة التي تشترك في تفاعالت االسمرار الى شكل أخر لیس له القابلیة   

اذ ان حامض الكلوكونیك المتكون غیر قادر على التفاعل مع الحوامض االمینیة وتستخدم هذه الطریقة ، على التفاعل

الذي یحول سكر الرایبوز  D-ribose oxidaseكما یستخدم إنزیم . البیض قبل تجفیفه إلزالة الكلوكوز من بیاض

  .الخماسي الموجود في اللحوم الى حامض ومن ثم یصبح غیر قادر على االرتباط بالمجموعة االمینیة

  وأهمها: إضافة مواد كیمیائیة - 2

عالت االسمرار عن طریق مسك او حجز مجموعة الذي یثبط تفا CaCl2مثل كلورید الكالسیوم  :أمالح الكالسیوم -أ

  ).تمنع مجموعة األمین من االرتباط بالسكر والتفاعل chelating agentتعد عامال مخلبیا ( ، األمین

، ان استعمال المركبات الكبریتیة من الطرق الناجحة في السیطرة على عدد كبیر من تفاعالت االسمرار :الكبریتات - ب

  .تعمل على منع تحویل الكلوكوز الى مركب الفورفورال NaHSO4اذ ان إضافة  

  



 

وجد ان إضافة السستین الى البیض او بیاضه یسهم في تأخیر تفاعالت االسمرار وان  :THIOLSالثایوالت  -ج

یثبط تفاعل الكلوكوز مع الكالیسین اال ان  mercaptoacetic acid أو mercaptoethanol -2إضافة مركب 

  .الت البسیطة محدود نتیجة خواصها غیر المفضلةاستعمال الثایو 

ویمكن تسریع التفاعل ، هي تفاعالت معقدة یحصل فیها هدم او تحطم للكاربوهیدرات بصورة مباشرة :الكرملة - 2

وتحصل هذه التفاعالت بغیاب الحوامض االمینیة عند تسخین السكریات بحرارة . بإضافة الحامض او بعض األمالح

  .وتحصل في الوسط الحامضي والقاعدي بآلیتین مختلفتین. انصهارهاأكثر من حرارة 

  ویتم التفاعل بثالث مراحل هي  :الوسط الحامضي: أوال

    Enol formationتكوین االینوالت  - 1

  

  

  

   Dehydrationإزالة الماء  - 2

  حیث باستمرار التسخین یحصل فقد لثالث جزیئات من الماء

  HMF Formation ل فورفورال تكوین مركب هایدروكسي مثی - 3

  الوسط القاعدي: ثانیا

اذ یتكون في المرحلة ،بشكل أسرع مما هي علیه في الوسط الحامضي Enolizationفي هذا التفاعل نحصل عملیة 

وفي المرحلة الثانیة یتحطم هذا المركب المتكون وینتج عنه أحماض عضویة مثل حامض  )Enol 1,2(األولى مركب 

و  Furanوتكون أنواع من مواد كاربونیة مثل  COو  CO2لیك والفورمیك مع تصاعد غازات مثل الالكتیك والخ

Diacetyl   وAlcohol .  

  

  

  



 

  :أكسدة حامض االسكوربیك  - 3

وهو التفاعل المسؤول عن تكون اللون البني في عصیر الحمضیات خاصة اللیمون والكریب فروت ویرافق اسمرار اللون  

وتؤدي زیادة  Furfuralومركبات أخرى ویتكون اللون البني نتیجة لتكون مركب الفورفورال  CO2في العصیر إنتاج 

  .ومن ثم زیادة تكون اللون البني CO2درجة الحرارة الى سرعة میكانیكیة التفاعل وزیادة إنتاج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المحاضرة الرابعة 

  

  

  

  

  

  عددةدراسة بعض صفات السكریات المت: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Study of some 

characteristics of polysaccharides 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  دراسة بعض صفات السكریات المتعددة

وحدة من السكر األحادي او مشتقاته مرتبطة ) 20(من أكثر من  Polysaccharidesتتكون السكریات المتعددة    

وتتصف بأنها ذات وزن جزیئي كبیر وتتسم بكونها . Glycosidic Bondمع بعضها البعض بآصرة كالیكوسیدیة 

  .مركبات عدیمة الطعم والرائحة

، Branched) متداخلة ( او متشعبة  Linear) خطیة ( تكون السالسل المكونة للسكریات المتعددة طولیة   

أما . من السكر األحاديوتتكون السلسلة الرئیسیة عادة من نوع واحد من السكر وفي بعض األحیان من نوعین 

فیمكن ان تتكون من سكر یختلف عن نوع السكر الموجود في السلسلة الرئیسیة وان ) التشعبات( السالسل الجانبیة 

نوع رابطة االتصال الكالیكوسیدیة یمكن ان تختلف عن تلك الموجودة بین وحدات السكر األحادي في السلسلة 

  .الرئیسیة

فبعضها سهل الذوبان في الماء وبعضها ال یذوب حتى بالتسخین ، ریات المتعددة في الماءتختلف قابلیة ذوبان السك  

وبسبب أوزانها الجزیئیة العالیة فأنها تكون عند ذوبانها محالیل غرویة ، وبعضها یذوب في المحالیل القلویة المخففة

  .كثر انتشارا في المصادر الطبیعیةوبعضها یكون محالیل لزجة او هالمیة والبعض األخر ینتفخ في الماء وهو األ

    Starchالنشا 

یعتبر النشا من السكریات المتعددة التي تتواجد في المملكة النباتیة فقط وهو سكر خزني ویتكون من سكرین   

ویختلف االمیلوز عن  Amylopectin واآلخر یسمي االمیلوبكتین  Amyloseمتعددین احدهما یسمى االمیلوز 

  : في عدة أوجه منهااالمیلوبكتین 

  من النشا%) 70 - 65(من تركیب النشا بینما یشكل االمیلوبكتین ما نسبته %) 30 - 25(یشكل االمیلوز -1

من الناحیة التركیبیة یتكون االمیلوز من سلسلة مستقیمة من وحدات الكلوكوز مرتبطة فیما بینها بأواصر -2

  ) α1-4(كالیكوسیدیة 

) α1-4(تعدد متشعب بدرجة عالیة واألواصر الساندة لربط وحدات الكلوكوز فیه هي اما االمیلوبكتین فهو سكر م

  .هي أعلى بكثیر مما في االمیلوز) 1α-6( كما في االمیلوز اال ان درجة التشعب بواسطة األواصر

  



 

  

المیلوبكتین دالتون اما ا) 40000-4000( من ناحیة الوزن الجزیئي فأن االمیلوز یمتلك وزن جزیئي یتراوح بین -3

  .دالتون) 1000000-50000( یتراوح وزنه الجزیئي بین

ال یستطیع االمیلوبكتین تكوین هالم بسبب تفرع الجزیئة وترتیب السالسل الى مناطق متبلورة وأخرى غیر  -4

  .متبلورة مما یجعل قابلیته على تكوین الهالم صعبة في حین یتمكن االمیلوز من تكوین هالم

هذین السكرین المتعددین في تكوین معقد مع الیود ویمكن االعتماد على هذه الصفة في تقدیر  تختلف مقدرة -5

بینما ) °م 20(ملغم منه عند درجة حرارة  100/ملغم یود ) 20-19(واالمیلوز یمكنه ان یربط ، نسبتهما في النشا

  .ال یستطیع االمیلوبكتین ربط شیئا منه تحت نفس الظروف

وتقل ، ازرق بني عند ارتباطه مع الیود و االمیلوبكتین یعطي لون بني محمر عند ارتباطه معه یعطي االمیلوز لون

وكل دورة في ، یكون ارتباط االمیلوز في النشا بشكل حلزوني. مقدرة الیود على ربط النشا عند ارتفاع درجة الحرارة

وتمتد مجامیع الهیدروكسیل ، ة من الیودجزیئات كلكوز وتحیط بجزیئة واحد) 7-6(هذا الشكل الحلزوني تتكون من 

وترتبط مجامیع ، المكونة للكلوكوز الى خارج الشكل الحلزوني اما المنطقة الداخلیة فتحتوي ذرات هیدروجین

  .الهیدروكسیل الموجودة خارج الشكل الحلزوني بأواصر هیدروجینیة مع الماء مما یساعد على ذوبان النشا في الماء

یحتجز  Hydrophobicالحلزوني فتتجمع ذرات الهیدروجین حیث یكون مركز كاره للماء  اما في داخل الشكل

  .ذرات هیدروجین) 10(على ) اللفة الواحدة ( وتحتوي الدورة . بداخله جزیئة الیود

  



 

بدلیل انه ، الیود على النشا Adsorptionیعطي النشا لون ازرق مع الیود ویظهر ان هذا ناتج عن ادمصاص    

كما إن هذا التفاعل ال یتم في الوسط القلوي وٕانما ، سخین هذا المركب األزرق فان اللون یزول ثم یعود بالتبریدعند ت

في وسط حامضي أو متعادل الن الیود الحر یختفي من الوسط حیث یتم اتحاد الیود مع القلوي مكونا یودید 

  .وایودات الفلز القلوي

  مظهر حبیبات النشا 

ذات إشكال وحجوم مختلفة حسب مصدر النشا  Starch granulesالخالیا النباتیة على شكل  یوجد النشا في   

سواء كان نشا بطاطا او نشا حنطة او نشا ذرة او نشا رز وفي اغلب الحبیبات توجد بقعة او جعدة صغیرة تعرف 

وتمیل هذه الحبیبات الى . وعادة ال تحتل هذه السرة مركز الحبیبة وٕانما مكانا أخر في داخلها Hilumبالسرة 

التناظر الشعاعي وذلك ألنها تتكون من طبقات متراصة ذات شكل محدد حول السرة كان تكون دائریة او بیضاویة 

  .او منحرفة ویمكن مالحظة شكل وحجم الحبیبات النشویة عن طریق استخدام المجهر

  مدى الحجم     المصدر    

  )مایكرون (   

  معدل الحجم  

  ) مایكرون(  

  المظهر                        

  الرز     

Rise        

  

     3  - 9   

  

      5  

  

  صغیرة الحجم متعددة الزوایا                

  الحنطة     

Wheat       

  

     2  - 38  

  

   20  - 22  

  

  خلیط من حبیبات صغیرة كرویة الشكل وكبیرة عدسیة الشكل 

  البطاطا    

Potato      

  

   15  - 100  

  

      30  

  

  كبیرة الحجم مع تخطیط غامق حول السرة القریبة من المركز 

  تشبه صدفة المحار                    

 الذرة الصفراء  

Corn       

  

    14  - 26  

  

      18  

                         

  متعددة الزوایا                                     

  

  

  

  



 

 Starch gelatinization تهلم النشا

. تسبب المجامیع المحبة للماء في النشا امتصاصه بدرجة تتوقف على الرطوبة النسبیة للجو المحیط به    

ویستطیع الماء بدرجة حرارة الغرفة االعتیادیة النفاذ الى المنطقة غیر المتبلورة في الحبیبة دون اإلخالل بالجسیمات 

منتفخة اال تحت مجهر جید التكبیر وتستقر الحبیبات الى أسفل الخلیط اال إذا وال یمكن مالحظة حبیبات النشا ال

وٕاذا ما سخن هذا الخلیط الى درجة حرارة مالئمة لتوفیر طاقة كافیة لتحطیم بعض األواصر . حرك الخلیط

فقدان خاصیة  الهیدروجینیة في المنطقة غي المتبلورة فأن الحبیبات تبدأ باالنتفاخ بشكل ملحوظ ویسبب االنتفاخ

وبرفع درجة الحرارة یحصل إضعاف أكثر لألواصر فیسهل ، االنكسار المزدوج للضوء المستقطب على حبیبة النشا

وتحت هذه الظروف تبقى الجسیمات متكاملة ومحافظة على التركیب الشبكي . امتصاص كمیات أخرى من الماء

او حرك المزیج بقوة لتمزیق الحبیبات المنتفخة ) °م 100(من  المنتفخ داخلها اال اذا ارتفعت درجة الحرارة الى أكثر

وحتى عند عدم تحطیم الحبیبات المنتفخة بدرجة الحرارة او التحریك فأن بعض جزیئات االمیلوز الصغیرة تنحل من 

  .التركیب وتخرج الى الماء المحیط بها

  :معلق النشا وتبریده تكون بالشكل التالي وبصورة عامة فأن التغیرات الفیزیاویة التي تأخذ مجراها عند تهلم

  .الحبیبات النشویة وانتفاخها الى حجم یعادل عدة مرات حجمها األصلي Hydrationتمیه  -1

  .تفقد الحبیبات خاصیة االنكسار المزدوج للضوء المستقطب -2

  . المزیج) شفافیة ( زیادة صفاء  -3

  .زیادة ملحوظة وسریعة في اللزوجة -4

  .الجزیئات الطولیة ونفاذها الى خارج الحبیبات الممزقةذوبان  -5

    .  تحول المزیج الى كتلة عجینیة بشكل هالم -6

   أدناه والتي تتضمن تركیب النشا وعملیة الجلتنة والتهلمیرجى متابعة الروابط 

ch?v=ShGzCQlumFchttps://www.youtube.com/wat   

https://www.youtube.com/watch?v=oiGUyvMHqM4 

ezmEw-https://www.youtube.com/watch?v=uGfSA   

  



 

  المحاضرة الخامسة

  

  

  

  

  دراسة اكسدة الدهون:  اضرة عنوان المح

Title of the lecture: The study of lipid oxidation 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  دراسة أكسدة الدهون وتأثیر العوامل المشجعة والمثبطة لها

من التغیرات المهمة التي تحصل لالغذیة الدهنیة وهو اصطالح عام یطلق عند حدوث )  Rancidity( یعد التزنخ   

ویحدث ذلك اذا تركت الدهون او الزیوت معرضة للهواء او الضوء او ، طعم ورائحة المواد الغذائیة الدهنیةتغیر في 

  .الرطوبة او الحرارة لفترة طویلة

  

  

  

  أنواع التزنخ 

   Hydrolytic rancidityالتزنخ التحللي  - 1

بسبب زیادة الرطوبة وارتفاع كلیسیرول هي عملیة التحلل المائي للدهن بوجود انزیم الالیبیز الى احماض دهنیة و    

   .درجة حرارة الخزن وقد تحدث هذه العملیة بسبب بعض األحیاء المجهریة التي تنمو على الدهن وبوجود رطوبة كافیة

  yOxidative ranciditالتزنخ التاكسدي  - 2

، وامض الدنیة غیر المشبعة یحدث نتیجة تعرض المادة الدهنیة الوكسجین الهواء الجوي ویسبب ذلك اكسدة الح    

ویردي هذا النوع من التزنخ الى تحطسم الفیتامینات الذائبة بالدهن وتحطیم الحوامض الدهنیة االساسیة وتحطیم حامض 

ویعد هذا النوع من التزنخ من اكثر انواع تلف الدهون اهمیة الن جمیع . االسكوربیك مع ظهور نكهة غیر مرغوبة

  .ذاتها او كمكونات في االغذیة تكون عرضة لهذا النوع من التلفالدهون الصالحة لالكل ب

    Ketonic rancidityالتزنخه الكیتوني  - 3

بالنسبة للمجموعة الكابوكسیلیة ( یرجع هذا النوع من التزنخ الى اكسدة الحوامض الدهنیة المنفصلة في موضع بیتا    

ونتیجة للرائحة النفاذة فیسمى ایضا بالتزنخ العطري او  مع تكوین مركبات كیتونیة ذات رائحة نفاذة) للحوامض 

  .االروماتي 

  العوامل المنشطة لتفاعل االكسدة

   .الضوء - 1

   .االشعة المتاینة - 2

  .)عالقة طردیة اذ تزداد سرعة االكسدة بزیادة درجة الحرارة ( درجة الحرارة  - 3

   .وجود البیروكسیدات نتجة اضافة دهن جدید الى دهن قدیم - 4

  .عدم وجود مضادات االكسدة - 5

  .وجود اثار من بعض العناصر المعدنیة مثل النحا والكوبلت - 6

  

  



 

  العوامل التي تقل من حدوث التزنخ التاكسدي 

  .وضع الدهن في مكان مظلم بعیدا عن الضوء او الهواء -1

  وضع الدهن في مكان ذي درجة حرارة منخفضة -2

وهي عبارة عن مواد تؤخر عمیة االكسدة الذاتیة للدهون وتعرف بانها  Antioxidantsاضافة مضادات االكسدة  -3

  :وتقسم الى . او تقبل الجذور الحرة ) Hydrogen doner (مواد تعطي هیدروجین 

1 - Primary antioxidant  :تعد . وتضاف لالغذیة بشكل مباشر وهي فعالة عند استخدامها بتراكیز قلیلة جدا

ة الطبیعیة او المصنعة احد االضافات الرئیسیة للمواد المضادة لألكسدة ومن المركبات الفینولیة المركبات الفینولی

  ومن االمثلة على المركبات الفینولیة المصنعة . الطبیعیة مشتقات الكاتیكول والتانینات وحامض الكالیك والتوكوفیروالت

Butylated hydroxyl anisol ( BHA ) 
Butylated hydroxyl toluene ( BHT ) 
Tetra-butylhydroxquinone ( TBHQ ) 
Propyl galate ( PG ) 

  

  
    

وهي عبارة عن مركبات عضویة وغیر عضویة تساعد في اطالة مفعول مضادات االكسدة  :Synrgistsالمعاونات  - ب

  .االولیة مثل حامض الستریك الذي یعد عامل مخلبس حابس الیونات النحاس

  

  : استخدام مضادات االكسدة في االغذیة تشملالعوامل التي تحدد 

  .سهولة إدخالها في الغذاء - 1

  .درجة حساسیتها لالس الهیدروجیني - 2

  .میلها لتغیر اللون وانتاج النكهات الغریبة - 3

  .كلفة هذه المضادات - 4

  الكشف عن التزنخ التأكسد الزنخي في الدهون 



 

للكشف عن التزنخ التأكسدي ویعرف بانه عدد الملي مكافئات من  ePeroxide valuیتم تقدیر الرقم البیروكسیدي   

  .كغم دهن 1البیروكسیدات الموجودة في 

  االساس العلمي لتقدیر الرقم البیروكسیدي 

ثم ، یؤخذ وزن معین من المادة الدهنیة ویضاف لها مزیج من حامض الخلیك والكلوروفورم من اجل اذابة الدهن  

ونتیجة لذلك سوف ینفصل الیودید بكمیة مكافئة لما یوجد بالمادة الدهنیة من  KIتاسیوم المشبع یضاف محلول یودید البو 

مع رج الدورق بقوة  0.002بتركیز  3O2S2Naالبیروكسید ومن ثم یعایر الیود الناتج بالتسحیح مع ثایوسلفات الصودیوم 

  .لون االصفر وتحوله الى عدیم اللوناثناء التسحیح لتحریر الیود من طبقة الكلوروفورم لحین اختفاء ال

  .غم من الدهن 1000/تحسب النتائج على اساس عدد المكافئات 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  المحاضرة السادسة

  

  

  

  

  تفاعالت اإلسمرار اإلنزیمیة: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Enzymatic browning 

reactions 
 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  



 

  Enzymatic Browning Reactionتفاعالت اإلسمرار اإلنزیمیة 

 الطبیعي اللون في تغییر حدوث هو االنزیمي واالسمرار ،غذاءلل المستهلك قبول مدى تحدید في كبیرا دورا اللون یلعب   

 والكمثرى التفاحك الفواكه بعض ثمار قطع لون اسمرار ذلك ومثال المسود االزرق الى الفاتح االحمر من تتغیر الوان الى

 مثل ةالخلی ةعصار  مكونات بعض تاكسد من اللون ینتج و الوقت مرور مع اكثر غامق اللون هذا ویصبح ،والبطاطا

 Polyphenol اوكسدیز البولیفینول انزیمات تلعب و، النحاس ایونات بوجود ویزداد الجوي باالوكسجین ةالفینولی المواد

oxidase او تمزقها او والخضروات الفواكه تقطیع بعد ةالالح هذه وتظهر التفاعالت هذه في المساعد العامل دور 

 فایتول الى الكلوروفیل تحویلب Chlorophylaseیزالكلوروفیل انزیم ویقوم، للهواء ةالخلی مكونات وتعرض تخدشها

(Phytol) وكلوروفیالید )(Chlorophyllid ،من للعدید البراق االخضر اللون فقدان الى ذلك یؤدي وبالتالي 

  .والحمص الخبزو  والكاكاو والشاي ةكالقهو  ةاالغذی بعض في مرغوب االسمر اللون یعدو  ،الخضراوات

  Enzymes Browning Reaction نزیمات تفاعالت االسمرارا

 انزیمات وهي ةالست االنزیمات مجامیع من االولى ةالمجموع الى االسمرار تفاعالت بدء عنة المسؤول االنزیمات تعود   

ة مختلف باسماء االنزیمات هذه وتعرف لالنزیمات ةالدولی ةاللجن تصنیف حسب Oxido reductase واالختزال ةاالكسد

 لمصدرل اتبع االنزیم اسم تغیریو  ،Tyrosinaseو  Catecholaseو  Polyphenol oxidaseو  Phenolaseمثل 

 الحامض الستعمال نظرا ةمر  الول  Tyrosinaseسمالا اطلق وقد ،االنزیم علیها یعمل التي ةللماد تبعا او منه اخذ الذي

 اوكسدیز بولیفینول هو شیوعا االكثر االسم نلألنزیم اال ا تفاعل ةماد ولكأ Tyrosine یروسینات االمیني

Polyphenol oxidase، العرهون فطرمن  1956 عام ةمر  الول االنزیم وصف وقد Mashroom، ان تبین اذ 

  .االكسجین بوجود النباتات في ةدالموجو  المركبات بعض ةاكسد زیحف نزیماال

    Polyphenol oxidaseالتركیب الجزیئي والیة عمل انزیم  
ولهذا  ،في الموضع الفعال )+Cu( ایون النحاسیك ةبهیئیحتوي على النحاس  PPOتشیر المصادر الى ان انزیم   

تثبیط هذا التحفیز  ةامكانیالدور  التي توضح هذا ةاالدلومن  ةالفینولیبعض المركبات  ةاكسداالیون دور في تحفیز 

ایون النحاس بشكل  ةباضافهذا التحفیز  ةاستعادو یمكن  ،زایداألالسیانید او  ةبواسطباستخدام حامض االسكوربیك او 

غالبا ما یوجد  ةالراقیفي النباتات ف ،یختلف التركیب الجزیئي لالنزیم تبعا للمصدر المستحصل منه .النحاسیككبریتات 

وسیقان واوراق الذرة، یساعد انزیم البولي فینول  ةوالحنطكما في الكمثرى والموز  Isoenzymesة انزیمیناظرات بشكل مت

االول یحدث في  التفاعلف Oxidationو  Hydroxylationاوكسیدیز في نوعین اساسیین من التفاعالت وهما 

  .فقط ةواحدهیدروكسیلیة  ةمجموععلى  ةالمحتویالفینوالت 



 

    
  

 او الكاتیكول مثلO-diphenol ) (  مع فیحدث )  Catecholase activity(  علیه یطلق الذي التاكسدي التفاعل ماا

  ).  Benzoquinon(  لتكوین )ولسكریرااوالب یروسیناالت( سابقا ةالمذكور  المركبات مع

وفي . البطاطا والتفاح والكمثرىعلى مركبات فینولیة متعددة خاصة حامض الكلوروجینیك الموجود في  PPOیعمل انزیم 

  . PPOادناه الیة تكوین صبغة المیالنین بواسطة انزیم 

  

  
 Formation of melanin from tyrosine  

  

   PPOالظروف المثلى لعمل انزیم 

 ةوطریق منه المستخلص النسیج باختالف االنزیم عنده یعمل الذي االمثل pH الــــ یختلف:  pHاالس الهیدروجیني  - 1

 النزیمل االمثل الهیدروجیني االس یبلغ فمثال )8-4( بین pHالـــ هذا ویتراوحة فعالیت لقیاس ةالمستعمل ةوالماد تحضیره

 استخدام عند )7(الموز من مستخلصال بینما الكلوروجینیك مضاح استخدام عند )5( التفاح من المستخلص

dopamine اساس  كمادة.  

 )°م 65 – 5(یعمل انزیم فینولیز التفاح في مدى من درجات الحراره یتراوح بین : Temperatureدرجة الحرارة  - 2

عمل لالمثلى  ةالحرار  ةدرجالمثلى له وكما هو الحال مع االس الهیدروجیني فان  ةالدرجهي  )°م 40( ةالحرار وتعد درجه 

  .و طریقه قیاس فعالیته هاستخالص ةطریقاالنزیم تعتمد على مصدر االنزیم و 



 

 ةعام بصوره:  Appropriate Material for The Enzyme Reactionلمادة المالئمة لعمل االنزیم ا - 3

 ومن  PPO اوكسدیز فینول البولي انزیم علیها یعمل التي ةالفینولی المواد سبنا من الفینول ثنائي - اورثو ادةالم تعد

  .الكلوروجینیك حامضو  فیكالكا وحامض الكاتیكول المواد هذه ةامثل

   How to control the enzymatic browning reactionsالسیطرة على تفاعالت االسمرار االنزیمیة 

 عصیر بسترة في )°م 65 -  62( بین تتراوح ةحرار  درجات استخدام ان وجد لقد :Temperatureدرجة الحرارة  - 1

 ةدرج استخدام ان وجد اخرى دراسة وفي ،االنزیمات مصدرها التي االنزیمي االسمرار تفاعالت لمنع كافیة كانت التفاح

  .والخضروات الفواكه من عدد في لفینولیزا انزیم فعالیة على للقضاء كافیة كانت )ةدقیق 20 -  10( ةلمد °م 80( ةحرار 

عن القیمة المثلى باتجاه زیادة الحموضة او  pHتقل فعالیة انزیم الفینولیز بابتعاد الـ : Acidsاضافة حوامض  - 2

فاقل كافیا بصورة عملیة لمنع  pH=3ویعد ، عن القیمة المثلى لالنزیم  pHوتعمل الحوامض على خفض الـ. ةالقلوی

وتعد هذه الطریقة متبعة بصورة واسعة في الصناعات الغذائیة واغلب الحوامض المستعملة هي موجودة . فعالیة االنزیم

وكذلك یمكن استخدام بعض الحوامض المعدنیة مثل ، وربیكطبیعیا في النسیج الغذائي كحامض الستریك والمالیك واالسك

وتعد الحوامض العضویة االروماتیة اكثر كفاءة من الحوامض االلیفاتیة في احداث التثبیط وخاصه ، حامض الفسفوریك

  .حامض البنزویك

 لحین تقشیرها بعد ةالفاكه خزن في استعمالها ویقتصر االستخدام محدودة الطریقة هذه تعد: استعمال ملح الطعام - 3

 ویذكر كبیرة، بدرجة االنزیم فعالیة یثبط الطعام ملح من )٪0.1( قدره التركیز ان وجد مختبریة تجربة وفي التصنیع، بدء

  .مستساغ غیر فیصبح الفاكهة طعم في تؤثر بحیث عالیةتكون  ماالنزی فعالیة لشل الالزمة التراكیز ان

ان احد صور هذه المعاملة هي تغطیس قطع التفاح والخضار في الماء : Oxygen removal إزالة االوكسجین - 4

بعد تقشیرها على النطاق المنزلي، وعلى النطاق التجاري تستعمل هذه المعاملة في حالة البطاطا حیث تنقع في الماء 

  . للهواء بعد تقشیرها لحین سلقها ویكون المحصول في مثل هذه المعاملة معرضا لالسمرار بعد اعادة تعرضه

 Modulating of material structure which the  تحویر تركیب المادة التي یعمل علیها األنزیم - 5

enzyme works on   

لتحویل مجموعة الهیدروكسیل في المواد المالئمة الكسدة االنزیم الى  O-methyl transferaseیمكن ان یستعمل   

ویمكن الحصول على  Guaiacol الى Catechol الكسده فمثال یتحولمیثوكسیل فتصبح غیر قادرة على ا ةمجموع

من بعض االعضاء الحیوانیة كالكبد كما یوجد في مصادر نباتیة وعندما یكون الغذاء  O-methyl transferaseانزیم  

  .المراد معاملته صلبا ینقع في محلول مائي لالنزیم اما اذا كان سائال فیمزج االنزیم معه مباشرة

 احد بصورة او الغازیة بصورتهSO2  زغا یستخدم: Sulfur Compounds استعمال المركبات الكبریتیة - 6

 التفاعالت نشاط ایقاف عن فضال الخزن اثناء نشاطها وتثبیط المجهریة االحیاء نمو لمنع حافظة كمادة مشتقاتة

 Bisulfate والبیكبریتیك Sulfate الكبریتیك ثلم مركباته احد او SO2 ولغاز. فیها لونیة تغیرات الى المؤدیة االنزیمیة

 على المركبات هذه وتستعمل PPO اوكسدیز البولیفینول انزیمات في مثبط تاثیر Meta-bisulfate والمیتابیكبریتیك

 تقشیر في الحال هو كما للحفظ والخضر الفواكه واعداد تهیئة عملیات خالل الغذائیة الصناعات مجال في واسع نطاق



بــ  ارتباطها خالل من PPO انزیم بیطث

  
 في كبیرة اهمیة یمتلك االسكوربیك حامض

 في تغییر اي یسبب ال االنزیم نشاط لوقف

 یحتاجها التي الفیتامینات احد كونه بجانب

 االصلیة، الفینولیة مادته الى الناتج الكاربون

  
 عـالالف الموقـع فـي ةمعدنیـ ایونـات االنزیمـات

 تلـك تسـتخدم مـا وكثیـرا االنزیمـات ةفعالیـ

    Sorbic Acid السـوربیك حـامض شـیوعا

 حـــامض ویمتلـــك ،EDTA و واالوكزالیـــك

 والـــدواء الغـــذاء ةمنظمـــ تاجـــاز  وقـــد ةاالغذیـــ

Disodium EDTA ،ذات معقـدات تتكـون اذ 

 ةفعالی اقصى تبلغ و والكالسیوم والنحاس

ثت في المركبات هذه دور ویعزى. وغیرها والخوخ التفاح

  .البني اللون تكوین الى ةالمؤدی والتكثیف البلمرة

Effect of some inhibitors :حامض ان تبین لقد

لوقف المطلوبة وبالتراكیز الحامض هذا اضافة ان 

بجانب. الحفظ لعلب المكونة المعادن مع جانبیة تفاعالت

الكاربون اختزاله الى األنزیم تثبیط في االسكوربیك

  .البني اللون تكوین الى المؤدیة والتكثیف

االنزیمـات مـن العدیـد تمتلـك: Chelating agentsاسـتعمال العوامـل المخلبیـة 

فعالیـ تثبـیط الـى ةالمخلبیـ العوامـل ةبواسـط االیونـات تلـك

شـیوعا اكثرهـا ومـن، االنزیمـات ةفعالیـ تثبـیط لغـرض ة

واالوكزالیـــك التارتاریـــك والمالیـــك الســـتریك حـــوامض مثـــل ربوكســـیل

Prosthetic group النزیم PPO.      

االغذیـــ تصـــنیع فـــي باســـتخدامها یســـمح التـــي ةالمخلبیـــ

Disodium EDTAو  Calcium disodium EDTA مـادتي

والنحاس الحدید ایونات مع EDTA لمركبات )المسك( الخلب

  pH. الهیدروجیني 

 

التفاح و البطاطا شرائح عوتقطی

Quinine البلمرة عملیات ووقف

  

Effect of some inhibitorsتأثیر بعض المثبطات  - 7

 ووجد ،PPO انزیم نشاط تثبیط

تفاعالت اي تحدث وال المنتوج نكهه

االسكوربیك حامض تأثیر ویعزى ،الجسم

والتكثیف البلمرة سلسلة ایقاف وبالتالي

  

اسـتعمال العوامـل المخلبیـة  -8

Active site، تلـك ةازالـ وتـؤدي

ةاالغذیـ تصـنیع مجـال في المواد

ربوكســـیلاالك ةمتعـــدد والحـــوامض

Prosthetic group تجاه مخلبیا اتاثیر  االسكوربیك

المخلبیـــ العوامـــل مـــن EDTA یعـــد  

مـادتي سـتخداما) FDA(ة االمریكیـ

الخلب ةخاصی بفعل ةعالی ةثباتی

 االس من ةمرتفع یاتدبم بخل



 

 مـع التفاعـل طریـق عـن التاكسـدیة التفـاعالت الكسـدةا مضـادات تثـبط: Antioxidantاستعمال مضادات األكسدة  -9

 وتوجــد االغذیــة تصــنیع مجــال فــي ومصــنعة طبیعیــة اكســدة مضــادات وتســتخدم المعــدن، خلــب خــالل ومــن الحــرة الجــذور

 Butylated hydroxyanisole (BHA) مثـل الغـذاء الى باضافتها یسمح التي المصنعة االكسدة مضادات من العدید

 ةالنباتیـ ةالفینولیـ المركبـات من العدید وتمتلك Butylated hydroxytokuene (BHT) و Propyl gallate (PG)و 

  . لالكسدة مضادة خصائص السینامیك حامض ومشتقات الفالفونیدیة والمركبات التوكوفیروالت مثل

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  كیمیاء االغذیة

  المرحلة الثالثة 

   الجزء العملي

  المحاضرة السابعة

  

  

  

  

  

  

  أنزیم البیروكسیدیز: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Peroxidase Enzyme 
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  Peroxidase Enzymeأنزیم البیروكسیدیز 

والتي تشمل انزیمات    Oxidoreductaseینتمي انزیم البیروكسیدیز الى المجموعة االولى لمجامیع االنزیمات    

یجري تخلیقه في سیتوبالزم الخلیة و ینتشر بشكل واسع في جدران الخالیا النباتیة بصورة ذائبة او االكسدة واالختزال و 

مرتبطة بشكل ایوني او تساهمي وله العدید من المتناظرات االنزیمیة القاعدیة والحامضیة والتي تختلف في نقطة التعادل 

الجزیئي، و یصنف هذا االنزیم ضمن مجموعة االنزیمات الكهربائي ومحتوى االحماض االمینیة والكربوهیدرات والوزن 

، اذ یرتبط باالحماض Prosthetric ویمثل الحدید المجموعة المرتبطة Metaloprotein المحتویة على المعادن

االمینیة الموجودة في الموقع الفعال باصرة تناسقیة ارتباطا قویا، ویؤدي فك ارتباط هذه المجموعة الى فقدان فعالیة 

ربوهیدراتیة بنسب متفاوتة اویحتوي االنزیم على مواد ك ،النزیم لدورها الكبیر في ثبات االنزیم والمحافظة على فعالیتها

تختلف باختالف نوع االنزیم و تؤثر هذه المواد في الصفات الممیزة لالنزیم كالوزن الجزیئي والثبات الحراري 

لخلیة النباتیة تكون ذات محتوى عال من الكربوهیدرات اما فالبیروكسیدات الحامضیة التي تتجمع على جدار ا

واظهرت الدراسات ، البیروكسیدات القاعدیة والتي تتجمع داخل الخالیا فانها تكون ذات محتوى واطئ من الكربوهیدرات

بارة عن وهي ع%) 21(التحلیلیة على انزیم البیروكسیدیز المنقى من الفجل البري احتوائه على كاربوهیدرات بنسبه 

سكریات مختلفة مثل الهكسوز والبنتوز والزایلوز والمانوز والكلوكوز امین لذلك صنف هذا االنزیم بانه احد البروتینات 

  .   glycoproteinالسكریة 

  Peroxidase Enzyme Reaction Mechanismالیة تفاعل انزیم البیروكسیدیز

  :التالي التفاعل في ساعدام عامال یعمل الذي االنزیم بانه االنزیم هذا عرفی

O + ROH + A2H → 2ROOH + AH 

 اي او H2O2 الهیدروجین بیروكسید مثل للهیدروجین المستقبلة المواد من عدد وجود على االنزیم عمل الیة وتعتمد

 مستقبلة مادة ROOH وتمثل المثیلي الهیدروجین بیروكسید او االثیلي الهیدروجین بیروكسید مثل عضوي بیروكسید

 العضویة المركبات او االمینات او الفینوالت تكون فقد )Hydrogen doner( للهیدروجین الواهبة المادة اما للهیدروجین

  .Oxidized acceptorة المؤكسد القابلة المادةتمثل  A و للهیدروجین واهبة ماده AH2 وتمثل االخرى

  

  Enzyme Sourcesنزیم مصادر اال 

 والطماطم والكیوي والشلیك البابایا ثمار مثل الراقیه النباتات جمیع في المتوفرة االنزیمات من البیروكسیدیز انزیم یعد

 الفجل ویعد والسلق والرشاد النخیل وسعف الحار الفلفل اوراق و البطاطا درنات و والقرنبیط والخیار الخضراء والفاصولیا

  . Lactoperoxidase باسم الحلیب في یماالنز  ویوجد البیروكسدیز، النزیم الرئیسیة المصادر من البري



 

  Enzyme Propertiesخصائص االنزیم 

 بین تتراوح هیدروجیني اس في عالیة ثباتیة لالنزیم و دالتون 40000 حوالي الفجل بیروكسیدیز الجزیئي الوزن یقدر  

 Biphasic الطور ثنائیة عملیةب للبیروكسیدیز الحراري التثبیت عملیة وتدعى الحرارة تجاه عالیة ثباتیة وله) 14 – 2(

heat فعالیته استعادة على القدرة لالنزیم ان اي Regeneration المعاملة شدة منها عوامل عدة على تعتمد والتي 

 القدرة له االنزیم ان لوحظ اذ االخرى، االنزیمات من الكثیر عن البیروكسیدیزات یمیز ما هذاو  الخزن وظروف الحراریة

 على )°م 160 140 ،120 ،100( حرارة درجة الى المعرض االنزیم استعاد فقد الخزن عند یتهفعال استرجاع على

 ارتباط البیروكسیدیز والنزیم )ساعة 24( بعد%)  0.17 ،%2.3 ،%3.6 ،%4( ةبنسب الفعالیة )دقائق 5( لمدة التوالي

  .المسلوقة غیر الخضروات في بالنكهة شدید

  Applied importance of Peroxidasesات األهمیة التطبیقیة للبیروكسیدیز 

 اجراء وسرعة سهولة عن فضال ،االساس مواد من العدید تجاه العالي بتخصصها البیروكسیدیز انزیمات تمتاز  

 انزیم یستخدم. والمختبریة والطبیة الصناعیة التطبیقات مجال في الستخدامها متمیزة اهمیة اكسبها مما تفاعالتها

 وذلك والخضروات للفواكه Blanching الحراري السلق عملیة كفاءة على كمؤشرا االغذیة علوم مجال في البیروكسیدیز

 )°م 85( حرارة درجة على وضعه بعد فعالیته بنصف یحتفظ البیروكسیدیز ان وجد اذ العالیة، الحرارة درجات مو یقا النه

 ،االخرى االنزیمیة االنظمة من الكثیر تحطم على ةواضح داللة یعطي البیروكسیدیز انزیم تحطم وان. )دقیقة 32( لمدة

 كفاءة على مؤشرا یعد و حفظها مدة اطالة الى یؤدي الخضروات في البیروكسیدیز انزیم فعالیة على القضاء ان ووجد

  .والقرنابیط الخضراء والفاصولیا للبزالیا الحراري السلق

 نطاق على تستخدم والتي المعروفة االنظمة من Lactoperoxidase (LPS) نظام فیعد االلبان صناعه مجال في اما

 H2O2 توافر خالل من حفظها مدة وزیادة وتكاثرها ومنتجاته الحلیب لتلف المسببة المجهریة االحیاء نمو الیقاف واسع

 یوسیانیتالثا اكسدة في قدرته على یعتمد االنزیم فعل ان اذ الحلیب، في الموجود )(LPO النزیم SCN)-( والثایوسیانیت

  .الحلیب لتلف المسببة للبكتریا المضاد الفعل ذات OSCN)-( هایبوسیانیت وسطیة مركبات النتاج H2O2)( بواسطة

+ H2O -OSCN   →+ H2O2    -SCN 

 

  Peroxidase Enzyme Extractionاستخالص انزیم البیروكسیدیز 

  اجزاء بخلط اجراءها باالمكان اذ نسبیا، السهلة لطرقا من النباتیة االنسجة من اتیز البیروكسید استخالص عملیة تعد  

 من قسما ان اال ، Blender كهربائي خالط وباستخدام مختلفة بنسب المناسب االستخالص محلول مع النبات

 احدهما بشكلین االنزیمات هذه لوجود نظرا الخلوي الجدار او الخالیا اغشیة مع مرتبطة تكون ان یمكن اتیزاالبیروكسید



 

 محالیل الى مساعد عامل اضافة الضروري من فانه لذا الخلیة، بجدار تساهمي او ایوني بشكل مرتبط واالخر ئبذا

 و) NaCl, CaCl2, LiCl2(  امالح استعمال على الدراسات اغلب ركزت وقد االرتباطات هذه فك لغرض االستخالص

  .موالري ) 0.2 - 0.1( بین تتراوح بتراكیز

  :ة الحراریةطریقة العمل للمعامل

  مل من الماء المقطر ) 50(غم من نسیج النبات ویضاف له ) 10(یؤخذ  - 1

  لمدة دقیقة واحدة بعد ذلك یبرد) °م 65(یسخن في حمام مائي على درجة حرارة  - 2

  مل من محلول البفر ثم یمزج جیدا ویرشح ) 100(یخفف المزیج باضافة  - 3

  مل من الكایاكول ویترك لمدة خمس دقائق) 1(ل ماء وم) 1(مل من الراشح ویضاف له ) 1(یؤخذ  - 4

  .نانومیتر) 420(بعد ذلك تقاس االمتصاصیة للمحلول على طول موجي  - 5

  :یحدد نشاط االنزیم عن طریق المعادلة التالیة

  التخفیف×من الراشح) مل1( ×)غم(وزن العینة/ نانومیتر )420(االمتصاصیة على = للعینة ) غم(البیروكسیدیز 

  الفعالیة للمعاملة االولى/ )100( ×الفعالیة للمعاملة الثانیة  - الفعالیة للمعاملة االولى= نسبة المئویة للتثبیطال

  )بدون استخدام الحرارة ( خطوات العمل للمعاملة االعتیادیة 

  .من محلول البفر) 100(غم من نسیج النبات ویضاف له ) 10(یؤخذ  - 1

  .یمزج جیدا بواسطة خالط - 2

  . یرشح المزیج بواسطة ورقة ترشیح او باستخدام النبذ المركزي - 3

  .مل ما الكایاكول) 1(مل من الماء و) 1(مل من الراشح ویضاف له ) 1(یؤخذ  - 4

  .نانومیتر) 420(دقائق ثم تقرأ االمتصاصیة عند طول موجي ) 5(یترك المزیج لمدة  - 5

  

  قیاس فعالیتهادناه فیدیو توضیحي یبین طریقة استخالص االنزیم و 

https://www.youtube.com/watch?v=RxeDMF9533o   

  

  

  

  

  

  



 

  المحاضرة الثامنة

  

  

  

  

 باستخدام جهاز كلدال تقدیر البروتین الخام: عنوان المحاضرة 

Title of the lecture: Determination of crude 

protein using the Kjeldahl apparatus 
   

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 Determination of crude protein  تقدیر البروتین الخام   

مثل  NPNوالمركبات النتروجینیة غیر البروتینیة  protein  trueیشمل البروتین الخام كل من البروتین الحقیقي     

تتكون . یعتبر هذا التقدیر من أهم التحلیالت الكیمیائیة للموادأمالح األمونیوم والنترات والیوریا واألمیدات والببتیدات، و 

 . البروتینات من الكاربون والهیدروجین واألوكسجین والنتروجین ویمكن ان یتضمن تركیبهاعلى الكبریت والفسفور

ي حامض أمین )25- 22(هي الوحدات األمینیة للبروتینات وقد تم الكشف عن  :acids aminoاألحماض األمینیة 

 .معروف سواء كان أساسیا أو غیر أساسي وترتبط هذه األحماض األمینیة مع بعضها بأواصر ببتیدیة

 Determination of Basic األساس الذي یعتمد علیة التقدیر

یعتمد التقدیر على تحویل البروتین الى امالح األمونیوم سواء الموجود في تركیب البروتین الحقیقي أو الموجود في   

ب المواد النتروجینیة غیر البروتینیة، وعند تقدیر النتروجین الكلي یتم حساب البروتین باستخدام معادلة خاصة تركی

 ) 6.25 ( تتضمن المعامل

نتروجین كمعدل عام على الرغم من وجود بعض المواد یحتوي ) % 16(ان البروتین یحتوي في تركیبه على  - 1

 :سبة لذلك فانبروتینها على أكثر أو اقل من تلك الن

   N × 6.25كمیة =  )16 ÷ 100(× كمیة النتروجین = كمیة البروتین  

 100× ) وزن العینة÷ كمیة البروتین في العینة : (وتمثل النسبة المئویة للبروتین في المادة  

بعض  ان كل النتروجین في المادة الغذائیة هو من أصل بروتیني وقد یكون هذا االفتراض صحیح نسبیا عدا - 2

ن لتقدیر البروتین الخام ا اكم. فیها نسبة كبیرة مثل السایلج والنباتات غیر مكتملة النضج NPNالمواد التي یشكل 

  .الغذائیةفي تقدیر القیمة الغذائیة للمادة  كبیرةأهمیة 

 Stages of determination  مراحل التقدیر

التي ترتكز method  Kjeldahlطریقة كلدال  ىعینات علتعتمد اآللیة المستخدمة في تقدیر البروتین الخام في ال

  :على الخطوات التالیة

  

  

  



 

 Stages of digestionم ضمرحلة اله - 1

یتم في هذه الخطوة هضم المادة العضویة الموجودة في المادة الغذائیة  باستخدام حامض مركز وتسخین المزیج   

لمادة العضویة بسبب تحطم األواصر الببتیدیة وتكون بوجود عامل مساعد فتتحرر العناصر األساسیة المكونة ل

غازات الهیدروجین واألوكسجین وثاني اوكسید الكربون والنتروجین، یتأكسد جزء من الهیدروجین لتكوین الماء فیما 

یتحد الهیدروجین المتبقي مع النتروجین لتكوین األمونیا التي تتفاعل مع حامض الكبریتیك المركز مكونة كبریتات 

الى ملح  الغذائیةوخالل عملیة الهضم تتحول جمیع المواد النتروجینیة الموجودة في العینة  ، 2SO4(NH4)األمونیوم 

 .كبریتات األمونیوم

NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 2  

  distillation stage مرحلة التقطیر - 2

تضاف الى  NaOHع قاعدة قویة یتم في هذه الخطوة تفاعل كبریتات األمونیوم الناتجة من الخطوة األولى م   

العینة المهضومة بكمیة كافیة لمعادلة الكبریتات المتكون نتیجة ألضافة حامض الكبریتیك المركز في خطوة الهضم 

فتتحرر األمونیا نتیجة لذلك ویتم تكثیفها في وسط استقبال یحتوي على حامض خفیف مثل حامض البوریك الذي 

ن محلول وردي، ویدل تغیر هذا اللون الى اللون األصفر على تكوین مركب بورات یضاف الیه الكاشف األحمر فیتكو 

 :األمونیوم القاعدي كما في المعادلتین التالیتین

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 +2H2O 

3NH3 + H3BO4 → (NH4)3BO4 

 

 Correction stageمرحلة التسحیح  - 3

حامض الهیدروكلوریك (األمونیوم الصفراء اللون ضد محلول حامضي یتم في هذه المرحلة تسحیح محلول بورات    

لتحدید كمیة الحامض الالزمة لمعادلة األمونیا في مركب بورات األمونیوم، حیث یستدل على ذلك من ) او الكبریتیك

 :خالل ظهور اللون الوردي لمحلول حامض البوریك والصبغة مجددا كما في المعادلة التالیة 

3HCl + (NH4)3BO4 → H3BO4 + 3NH4Cl  

  

  

  

  

  

  

  

 



 جهاز كلدال القدیم المشابه لجهاز التقطیر

 

 جهاز كلدال الحدیث متعدد منظومات الهظم االوتماتیكي

  

جهاز كلدال القدیم المشابه لجهاز التقطیر -1

جهاز كلدال الحدیث متعدد منظومات الهظم االوتماتیكي - 2

 

  انواع أجهزة كلدال  

 

2

  

  

  



 

  equipments and Materials المواد واألجهزة المستخدمة

  :م ما یليتضم األجهزة والمعدات المستخدمة في تقدیر نسبة البروتین الخا 

 Kjeldahl deviceجهاز كلدال  - 1

 balance sensibleمیزان حساس یقیس الوزن الى رقمین عشریین  - 2

   Glass jars جفنات زجاجیة لترشیح العینة بعد األستخالص - 3

 vacuum pumpمضخة شفط  - 4

 سیلندر لقیاس واضافة القاعدة ومحلول حامض البوریك والصبغة - 5

 spatulaذ العینات ملعقة صغیرة ألخ - 6

 .كفوف قماشیة سمیكة - 7

 حامض الكبریتیك المركز وحامض الهیدروكلوریك المركز و مسحوق حامض البوریك - 8

 حبیبات هیدروكسید الصودیوم - 9

  ایثانول و bromocrysol greenو  methyl redصبغة  -10

 طریقة العمل

 :مرحلة الھضم –أوال

) نظیف وجاف (ضع في ورقة ترشیح وتلف جیدا وتنقل الى دورق كلدال من العینة وتو  )غم 2- 1(یتم وزن  -1

من العامل المساعد الذي یتكون  )غم10(من حامض الكبریتیك المركز مع  )مل 30(ویضاف إلیه بهدوء وحذر 

یتوفر في بعض المختبرات بشكل ( ₄SO₂Naكبریتات الصودیوم ) %5(و ₄CuSOكبریتات النحاس ) % 95(من

 .مع كل عینة) قرص 2-  1(حیث یتم استخدام  tabletsص حبوب او اقرا

یوضع الدورق على المسخن مع تشغیل مروحة تفریغ الغازات المتسربة، یستمر التسخین مع التحریك ان لزم  -2

األمر لحین تكون محلول ازرق مخضر أو اخضر مزرق رائق خالي من الشوائب، وقد یتطلب ذلك مرور أكثر من 

  .یقطع التیار الكهربائي عن المسخن وتترك الدوارق حتى تبردعد ذلك ثم ب، )ساعات 10(

  

  

  

 



 

  :مرحلة التقطیر –ثانیا 

 20(الذي یحضر بإذابة ) % 2(من حامض البوریك المخفف بتركیز  )مل 50(یحضر وسط االستقبال بإضافة  - 3

مع  )مل 1000(حجمي سعة من حامض البوریك في لتر من الماء المقطر مع التسخین وذلك باستخدام دورق  )غم

 )مل 500(من مسحوق الدلیل في  )ملغم 250(قطرة من دلیل المثیل األحمر الذي یحضر بإذابة  )3-2( اضافة

الوسط بحدود  pHومن خصائص هذا الدلیل اكتسابه اللون األحمر عندما یكون ) % 50(من الكحول األثیلي بتركیز 

 ).6.2( بحدود pHواللون األصفر عندما یكون  )4.4(

من الماء المقطر لتخفیف كبریتات األمونیوم الحامضیة تمهیدا إلضافة  )مل 250(یضاف الى دورق كلدال  - 4

من محلول هیدروكسید  )مل 90(من الزنك لتفادي الفرقعة والفوران الشدید عند اضافة  )حبة 3- 2(القاعدة مع وضع 

هیدروكسید الصودیوم النقي الجاف في لتر من الماء من  )غم400(الذي یحضر بإذابة ) %40(الصودیوم بتركیز 

المقطر تدریجیا مع التحریك المستمر بهدوء ویتم ذلك بإضافة قلیل من القاعدة مع التحریك ثم تكرار العملیة بهذه 

 .الكیفیة حتى إضافتها بالكامل الى دورق كلدال الذي یحتوي على العینة المهضومة بحامض الكبریتیك المركز

تجهیز منظومة التقطیر وفتح الماء للتأكد من انسیابیة الماء الداخل والخارج، یوضع دورق كلدال على  یتم - 5

المسخن، حیث یبدأ غاز األمونیا المتحرر بالتكاثف وینزل بصورة قطرات مستمرة في دورق االستقبال الذي یحتوي 

 200- 150(ى یصل حجم المحلول الى تستمر عملیة التقطیر حت .على محلول حامض البوریك والصبغة الوردي

 .و یتغیر لونه من الوردي الى األصفر )مل

 :مرحلة التسحیح –ثالثا 

 الذي یحضر بتخفیف حوالي) N 0.1(یتم تسحیح المحلول األصفر مع حامض الهیدروكلوریك المخفف بتركیز - 6

السحاحة التي تكون مملوءة  والذي یضاف عن طریق ،مل من الحامض المركز في لتر من الماء المقطر )33.8(

به، وتستمر عملیة التسحیح حتى ظهور اللون الوردي نتیجة لتفكك مركب بورات األمونیوم في محلولها األصفر الى 

یسجل بدقة حجم الحامض الذي أدت إضافته الى معادلة . الوردي) والصبغة(ملح كلورید األمونیوم وحامض البوریك 

دي كما تبین سابقا لحساب نسبة البروتین حسب المعادلة ویعاد تصفیر السحاحة أي محلول بورات األمونیوم القاع

  .مألها ألجراء عملیة تسحیح أخرى

  

  

  



 

  

 التحلیل باالجهزة االوتماتیكیة 

 -:اساس التقدیر 

 وذلك عن طریق غلیان العینه مع )₄SO₂)₄NHیتم تحویل المركبات النیتروجینیه بالعینه الي كبریتات امونیوم  .1

 ) .مرحلة الهضم ( حامض كبریتیك مركز

وتحریر االمونیا منها عن ) ٪40(تحطیم او تكسیر االمونیوم السابق تكوینها بواسطة الصودا الكاویه المركزه  .2

 .)₃BO₃H( من حمض البوریك )٪2(طریق التقطیر بالبخار وفي نظام مقفل واستقبالها في محلول 

وبمعرفة حجم الحامض یمكن  ةمعلوم القو  )HCL(المتكونه من حامض  )3BO4NH(3 معایرة بورات االمونیوم .3

  ) . ةمرحلة المعایر (  ةحساب كمیة النیتروجین في العین

  

 المعادالت الخاصة بالطریقة ومراحلھا

 

  Digestion  الهضم 1. 

Organic nitrogen + H2SO4 →（NH4）2SO4 + CO2 + SO2 + H2O  

  Neutralization  تحریر األمونیا .   2

2NaOH +（NH4）2SO4 → 2NH3↑+Na2SO4 + 2H2O  

 Absorption by boric acid  البوریك مضاإمتصاص االمونیا بواسطة ح.  3

2NH3 + 4H3BO3 →（NH4）2B4O7 + 5H2O 

 Titration by strong acidمعایرة األمونیا بواسطة حامض قوي . 4

（NH4）2B4O7 + 5H2O + 2HCl → 2NH4Cl + 4H3BO3  

 
 

  ناه فیدیو توضیحي یوضح فیه عملیة تقدیر البرروتین لعینة حلیب بواسطة جهاز كلدال اد

https://www.youtube.com/watch?v=TWaPfYqAt4c   
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