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Abstract 
Pistachio-nuts is one of the food products in Turkey, Syria, Iran and USA. In each country, it 
processed differently. One of the big factories was also constructed in Syria with advance 
technology. Additionally, the investigation for the new investment for pistachio nuts 
increases. 
In the present study, pistachio nut processing technologies are explained. Also, aflatoxin, 
hygienic problems, microbial risks during the processing are discussed. Some processing 
methods from different countries are given. 
Keywords: pistachio nuts, processing, technology 

 
INTRODUCTION 

The pistachio is native to the Asia Minor area, from the islands of the Mediterranean 
in the west to India in the east. It probably developed in interior desert areas, since it requires 
long, hot summers for fruit maturation, is drought and salt tolerant, and yet has a high chilling 
requirement. The pistachio has been considered a delicacy since the beginning of recorded 
history, and has been cultivated for centuries throughout its native range and in Sicily. It was 
introduced to California in 1854, but commercial plantings did not develop until 1970; full 
production from those orchards is being realized only presently.  

 
Folklore, medicinal and non-food uses 
A. Toothache relief - Resin used in Europe and N. America.  
B. Hardening of gums - Mastic (chewed substance) used to prevent periodontal disease.  
C. Pistacia mutica - "Turk terebinth" Gum used to make chewing gum in Iran.  
D. Blood clotting agent - Gum used in Europe and the Middle East.  
E. Husks - used in India for dying or tanning; made into marmalade in Iran; used as fertilizer 
in many areas.  
F. Folk medicine - Pistachios have been reported as a remedy for: Scirrhus and sclerosis of 
the liver, abdominal ailments, abscess, bruises and sores, chest ailments, circulation problems, 
and other problems. Powdered pistachio root in oil is used for children's cough in Algeria. 
Leaves were used to enhance fertility in Lebanon, and Arabs consider the nuts an aphrodisiac.  
G. Wood - is good for carving, cabinetry, and firewood. 

 
There are four physiological disorders of pistachio related to fruiting:  
a. Blank production. "Blanks" are fruits without kernels, primarily caused by embryo abortion 
and subsequent fruit development; vegetative parthenocarpy is responsible for a small % (4) 
of blanks. Blank percentage averages 20% in 'Kerman', which is considered excessive.  

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



7 
 

b. Shell splitting (lack of). This is a desirable trait since kernels can be removed with fingers, 
and do not require cracking by the consumer. Nuts with unsplit shells are sometimes removed 
and cracked (increasing production costs) and sold as kernels for processing in mixed nuts or 
ice cream. Split percentage ranges from 50-75%, and is decreased by water stress.  
c. Alternate bearing. Pistachios produce heavy crops every-other-year, alternating with little 
or no crop in "off" years. The cause is unlike that in crops like apple, pear, pecan, prune, or 
olive, where carbohydrate depletion and/or hormonal factors are responsible. In pistachio, 
inflorescence buds abscise during May-August of heavy crop years, making it impossible to 
produce a crop the next year.  
d. Epicarp lesion/kernel necrosis. The symptoms of brown-black spotting/staining of the 
shell, sometimes accompanied by kernel necrosis were thought to be caused by a 
physiological disorder, but is now known to be caused by several sucking bugs - the leaf 
footed plant bugs (Leptoglossus lypealis and L. occidentalis), and several species of stink 
bugs and plant bugs (e.g. Thyanta pallidovirens, Lygus hesperus).  This is responsible for the 
greatest economic losses in pistachio production. Early season feeding usually results in fruit 
drop, but late season feeding causes the staining and under-development of fruits, which 
remain on the tree.  Sprays for control of these pests have apparently caused outbreaks of 
scale problems, perhaps due to elimination of the scale's natural insect predators. Fruits with 
stained shells/kernels are sorted post-harvest and dyed red to disguise the lesions. 

 
Pistachio nut is a popular and delicious nut used as a salted and roasted product or in desserts 
(baklava, halva, paste etc.), cake and chocolate. The major producers are Iran, USA, Turkey, 
Syria, Kırgızistan, Italy. As a roasted nut, Iranian and USA types are very famous due to their 
split ratio, size and opening. However, Turkish type is preferred as shelled kernel for dessert 
due to its dominant taste. It is also used as roasted product, however its popularity is less than 
big sized varieties based on kernel size and splitting ratio. 
The maturity of pistachio nut is important for the usage area/sector. In general, perfect green 
(un-mature pistachio, early harvested before maturation) pistachio is used for baklava, dessert, 
ice-cream due to its dense flavour and green colour. When pistachio nut matures, its colour 
turns to red-yellowish. It is used for chocolate, cake and roasted product etc. 
In general Antep type pistachio nut is long, thin in size and delicious in taste. Its splitting ratio 
is 60% during harvesting period. Therefore, the production yield (i.e. 55-60%) is less than the 
other types (Iran, USA). In order to separate split inshell kernel, mechanical separator, apron, 
electronic and different type sorters are used. The unsplit inshell kernel (UIPN) (Fig. 1) is 
broken with rotary type mill to obtain shelled kernel (SKPN) (Fig. 2). In addition, it is splitted 
by hand or special splitting machines. This splitting is a new secret technology. During these 
operations, dimensional properties (size, density, surface area and sphericity) are important to 
design the system and increase the yield (also decrease the broken kernel ratio). 

    
Harvesting, Post-harvesting, Handling  

Maturity 
Skin (epicarp) appearance changes from translucent to opaque at the time the hull becomes 
loosened from the shell when nuts are mature. Highest quality is obtained when harvest 
occurs within 7-10 days of this stage, but nuts will remain on the trees for a month after hulls 
loosen. Later harvest results in more stained shells and navel orange worm infestation.  

 
Harvest method  

Young trees (<10 yr) are too fragile to be harvested by trunk shakers, so are harvested by 
dislodging fruit with "almond knockers" onto canvas sheets. Mature trees are harvested by 
conventional shake-and-catch systems.  
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Transport and pre-harvest storage 

Shell staining can be greatly increased during post harvest transport and storage, particularly 
if high levels of hull damage were sustained during harvest, as damaged hulls greatly impede 
airflow through a bed of nuts. Shell staining generally increases with increased temperatures 
and increased holding time. Nuts with good quality, intact hulls may be held for up to 48 
hours at ambient temperatures without increases in staining. Nuts with poor quality hulls will 
show damage after 8 hours at 104 °F (40 °C), 24 hours at 86 °F (30 °C) and 40 hours at 77 °F 
(25 °C). If delays are anticipated prior to transport, keeping the bins or hoppers in the shade 
will provide some protection. If delays occur at the processor, the most readily available 
method of lowering temperatures in harvest bins, with or without vertical vents or mesh-sided 
trailers, is storage in the shade. Trailers have a greater potential for developing heat than bins, 
particularly in the front, bottom area of the trailer. Nuts transported in bins, leaving the 
orchard at the same time as the bulk trailers, will arrive cooler. Therefore, if the distance to 
the harvester is particularly long, or delays at the processor are anticipated, bins with at least 
5% of the vertical surfaces vented are preferred mode of transport. Bulk trailers with mesh 
sides are preferable to solid trailers. If hulling capacity is available, priority should be given to 
deliveries with the highest internal temperatures and poorest hull quality. 
If delays over 4 hours occur at the huller, circulating ambient air through bins will prevent the 
heat increases and nut deterioration for up to two days. If the anticipated delay is longer than 
two days, keeping the bins in cold storage at 32 °F (0 °C) with an air flow of 0.1 cfm per 
pound  (0.45 kg) and less then 70% relative humidity is the best alternative. If possible, 
sorting before storage to remove debris and damaged nuts that are more susceptible to decay 
will minimize storage losses. Under these optimal conditions, fresh unhulled pistachios could 
be held for 8 weeks without degradation. However, few processors currently have such 
sorting and storage facilities available. 

 

 
Fig. 1. Unsplit inshell pistachio nut (UIPN) 
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Fig. 2. Shelled kernel pistachio nut (SKPN) 

 

Post-harvest handling 
Harvested fruit must be hulled and dried within 24 hr to avoid shell staining and potentially 
dangerous aflatoxin contamination. Fruit are hulled by machines, which have 2 parallel, 
rubberized belts rotating at different speeds. Hulled nuts are floated and washed, and hulls are 
often composted and used for fertilizer. Nuts are dried in large forced-air driers to moisture 
content of 5%, and stored in large bins until roasting. Nuts are sorted by color on electric-eye 
sorters, which remove nuts with stained shells. Roasting and salting are done on stainless steel 
racks. Nuts first pass under spray nozzles of salt solution, then are roasted for 20 minutes at 
250 °F. Nuts are cooled in forced air (ambient) ventilators, and allowed to attain room temp 
for 24 hr prior to bagging.  

 

Storage  
Like most nut crops, pistachios can be stored for many months in a dried state. Contribution 
to diet, food uses. Pistachios are utilized mostly in-shell, for fresh consumption (75%). 
Processed uses include candy, baked goods, and ice cream (25%). 

 
Processing 

When pistachios arrive at the processing plant, procedures are conducted as outlined below. 
• Pistachios delivered in tared flatbed or bulk trailer are weight and tagged for delivery 

fresh weight 
• Temperature within the load is measured 
• Nuts are dumped and conveyed over an air leg to remove debris 
• 20 pound (9 kg) unhulled sample is separated for separate processing and grading 
• Hulls are removed from nuts 
• Blank nuts are separated by float tank 
• Filled split and non-split nuts are dried to 5-7% moisture 
• Nuts are stored at ambient temperature with forced air flow 
• Split nuts are separated from non-splits by needle picking drum 
• Non-splits are shelled and split mechanically 
• Split nuts are sorted electronic color reflectance sorter 
• Split nuts are hand graded to remove defects, debris 
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• Split nuts are salted 
• Split nuts are roasted 
• Split nuts are packaged and stored or shipped 
• Paste and chopped product can be produced. 

 
Previously, most processors used a single-stage drying process using air at 140-160 °F  (60-
71°C) for 10-14 hours, to achieve 4-6% moisture. Conditions of drying were dictated by the 
initial moisture content of the nuts and ambient relative humidity. Drying of pistachios is now 
generally a two stage process. The hulled nuts are initially dried to 12-13% moisture in dryer. 
This requires about three hours at temperature below 180 °F (82 °C) to prevent shells from 
splitting so widely the nut drops out. Another dryer, at the same temperatures, can also be for 
this stage of drying. In the second stage the nuts are transferred to bins where they are further 
dried to 4-6% moisture with unheated forced air, or air heated to less than 120 °F (49 °C). 
This second stage of drying requires 24-48 hours. The nuts can then be stored in these bins 
until needed. Smaller operations may use bin dryers for single-stage drying. 8 hours at 140-
150 °F (60-66 °C) will produce the desired 4-6% moisture. 
In smaller operations, sun drying and ambient air-drying may be used. Drying in the sun 
requires 3-4 days, with protective covering to prevent predation by birds and rodents. Drying 
nuts in bins with ambient air requires 3 days if ambient temperatures and relative humidity are 
sufficient. Nut depth in the bin should not exceed 4.5 feet (1.4 meters), and air should be 
circulating at 70 fpm. The major disadvantage to this method is the potential for fungal 
growth during the early stage. 

 
Storage of dried pistachios 

Once dried to 4-6 % moisture, but before further processing, nuts can be held at 68 °F (20 °C) 
and 65-70% relative humidity for up to one year. Other factors that enhances nut quality in 
storage are exclusion of oxygen and insect control through fumigation, controlled 
atmospheres and lowered temperatures in the storage bins, and insect-proof packaging, 
Pistachios are less susceptible to oxidative rancidity relative to other nuts. This may be result 
of lower unsaturated to saturated fatty acids ratio. The Food and Drug Administration (FDA) 
has defined “safe moisture levels,” the moisture content which will not support fungal growth, 
as a water activity level that does not exceed 0.70 to 77 °F (25 °C). This equals moisture 
content of about 7%. The relationship between moisture content and equilibrium relative 
humidity (ERH) is temperature dependent. Between 20 and 80 % ERH for any given moisture 
content, ERH rises about 3% for every rise in temperature of 18 °F (10 °C). At any given RH, 
air contains more water vapor at a higher temperature. Lower temperature slows down 
deterioration including lipid oxidation, which results in rancidity, prevents mold growth, and 
greatly reduces insect activity. Temperatures between 32 and 50  °F (0 and 10 °C) are 
recommended for pistachios and other tree nuts depending upon expected storage duration, 
which can exceed one year, the lower temperature, the longer the storage life. Pistachios are 
more stable and have a longer storage potential than almonds, pecans or walnuts. 
Low oxygen atmospheres (<0.5%) aid in maintenance of flavor quality. In storage this is done 
by vacuum packaging or by flushing with nitrogen to exclude oxygen. 

Insects in stored pistachios can be controlled by fumigation with phosphine. 
Alternative methods of insect control include insecticidal controlled atmospheres and 
irradiation. Storage of nut in 0.5% oxygen and 10% carbon dioxide and 10% carbon dioxide 
killed all instars of stored product pests and now after 2-5 days at 81 °F (27 °C). Temperatures 
near freezing, 32 °F (0 °C), or between 104-120 F (40-50°C) also control insects effectively. 
After fumigation the use of insect-proof packaging is essential to prevent reinfestation. 
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Quality and grading of pistachios 
Size and appearance are the most important components of pistachio quality. Defects that 
result in downgrading can be external, the shell, and internal, the kernel. External shell defects 
include total or partial non-splitting, adhering hull material, stained shells and damage. 
Internal kernel defects small immature kernels, rancidity and decay. Size, designated by the 
number of nuts per ounce (28 gr) is also an important quality attribute. 
Grower payout is calculated from the fresh weight of pistachios delivered to the processing 
plant, corrected for the weight of foreign material removed prior to hulling. Prior to hulling, a 
grading sample is drawn from each delivery. This sample is processed individually, the fresh 
to dry weight ratio calculated, and third party inspected for the percentage by weight of split 
nuts, non-split nuts, blank nuts, nuts with adhering hulls, light and dark stain, and other 
defects, and for hulling and drying are applied to the corrected delivery weight to calculate 
grower price. The major components in determining return to the grower are weight delivered 
and the percentages by weight of the filled split, filled non-split and blank nuts (Ferguson, 
Kader and Thomson, 1998). 

Harvesting and processing pistachio in Turkey 
When pistachio is ready to harvesting, color of outher cover of the pistachio nut color changes 
from transparent to opaque, red hull around shell become softer and easily separated from 
shell and also splitting take place. Dry basis weight of interior part and fat content of fruit 
reaches to the highest level for matured fruits physiologically. During these changes, 
harvesting should be completed in a weak. Before or after this period, pistachio fruit may 
have physically disorders such as undesired color appearance and undeveloped fruit. This 
physiological period as important and directly related with the yield and quality of product. 
This period is at the end of August and at the beginning of September in Southeast Anatolia. 
It is in the middle of August in hotter places near Fırat region and in the middle of September 
in Suvarli where the sea level is higher. For early harvesting, inside color of pistachio 
becomes greener, value of pistachio is not decreased but size and shape disorders can be seen 
after drying and yield of pistachio is decreased. 
When the harvesting time passes, hull around shell is dried, inside color become light green 
and quality decreases. Pests can be available in further passing harvesting time. 
Pistachios grow in a bunch on tree. There is no homogeny time for maturation for bunch. It 
starts from the beginning of bunch. First matured pistachios fall under tree and dried on the 
ground. These pistachios are more valuable and delicious in taste and collected, processed for 
special uses. This fallen pistachio amount also gives information about harvesting time. 
Harvesting time can be reached when the fallen pistachio proportion is 1-3 % of total product. 

Bunch of pistachios are collected by hand during harvesting. Selecting pistachio 
among bunch is not desired during collecting due to unselected pistachios may cause 
contamination on tree. 
Matured pistachio is called “ben dane”. These are separated from bunch easily. Collected 
pistachios are transferred in jute bags. Plastic bags causes “kızışma”. Wet pistachios should 
not keep in jute bags due to mold formation. Hull from wet pistachio fruit is dried, shell color 
becomes whiter and splitting gap is wider. By this way quality is increased. 
Bunches are collected by vibrating tree in such a rapid process of 3 trees for 2 min, harvesting 
is done by labor. Before harvesting, ground at the bottom of tree is cleaned and covered by 
early-matured fallen pistachios are collected. 
Collected pistachios are separated from residual in spreading area. In spreading area 
pistachios are cleaned, dried and separated into individual pistachio nuts from bunches. These 
areas are generally around the pistachio orchards for easy transport. Compressed soil (3-5cm 
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thickness) is lay on the ground but concrete is preferable. In order to eliminate mold 
formation soil is mixed by the time, which can be getting in pistachio from splitting. 
Area should have a slope and available for sunshine. Ben, boz and blank are the three types 
that are separated. Full filled, high splitting proportion and more attractive type. Boz has 
lighter green color and not totally matured. Blank should be separated and this is done 
generally by hand but mechanical separation always preferable. 
Dry fruits lost 45-50% of their water and reaches final moisture for red-shelled pistachio is 6-
7%. Dried pistachios are screened and kept in 50-70 kg jute bags. 

 
Dehulling 

Dehulling is a process in which separation of red hull from shell of pistachio. In Turkey, it is 
the last step before pistachios are ready for marketing. Some producers prefer fresh dehulling 
but it is not very common method due to unhulled pistachio need more care during storage 
and drying. 
During dehulling product is only contact with water while washing and less amount of water 
absorbed by pistachio.  
When steam is used, process time is decreased due to water heats only outer hull not absorbed 
by fruit for high quality product. 
Wet pistachios are separated from hull. Roller is old traditional equipment, which consists of 
two horizontal, and vertical stone (well known as degirmen tasi) turns in the same axial 
direction. It is batch operation with a capacity 250 kg for once. Wetted and loosen red hull is 
left the pistachio between stones with specific gap. Separated hulls are then passed from 
vibrated screen and product without hull is washed with clean water and immediately dried by 
hot air until 6-7% moisture is reached. Increasing the moisture level may cause mold 
formation. 

 
Splitting 

Splitting is the opening of shell around the kernel during physical maturation by itself or by 
mechanical force after harvesting. Splitting proportion changes with variety of pistachio. 
Under normal conditions, pistachios that are harvested should have 60-70% splitting 
proportion. Today, splitting process is done by hand as an alternative method. Capacity of one 
labor is 15-20 kg/day. Mechanical splitting capacity is 210-400 kg/8h. Big and classified 
pistachios have higher splitting proportions. 

 
Roasting 

Most common consumption type of pistachio is roasted type (with salt). Unhulled and splitted 
pistachio is roasted with a salt in a period of time in tank. Before roasting, classification can 
give us salt and heat amounts. Also classification is needed for good appearance. Pre-heating 
should be applied before roasting. Salt amount changes between 20-25% of feed and external 
salt addition is desired to supply enough salt content during roasting. Salt content for export 
products is lower. In Turkey, roasting is made by using rotary roaster to obtain polish product. 
Therefore, no salt particle found on the surface of kernel in contrast to the other countries 
technology. 
Roasted pistachio should be cooled in either laid down on floor or leaving pistachio in silo for 
one night. The best and rapid method of cooling of the pistachio in cooling tunnel for 5 min. 
Roasted pistachios are transported to consumer in two packages. Primary packaging with 
nylon and secondary one is jute bags having 60-100 kg capacity. Export pistachios are put in 
10 kg tin can. 
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Unshelled Production 

In order to use “ben” type, “boz” type, which is cheaper, is mostly used for unshelled 
pistachio production. ”Boz” type has available greenish color for this purpose. Dry red 
pistachio is separated from shell and called “Kernel” is classified according to physical 
appearance (shape, size, damage.).After that, thin membrane around kernel is separated for 
getting greenish color and stored more sensitively due to easily contamination. 
Heating kernel at 110-120 oC with steam for 5-6 min. heated kernels are dried on special 
screens. Aerated and cooled kernels are passed through plastic roller for separation of 
membrane by vibrated screens. 

 
Storage 

Pistachios have more than 50% fat and 20% protein. Fresh and dried pistachios have 41-42% 
and 3-5% moisture respectively. During storage, temperature, moisture and light are the 
parameters that effect product quality. Red dry shelled pistachio is kept in silos after 
harvesting. Unfortunately, there is no suitable condition for storage of pistachio in Gaziantep. 
Storaging pistachio with red hull outside can prevent most external deterioration . 

 
Recommended storage conditions for pistachio nut: 

• Shelled pistachio at 1-10 oC, 65-70% humidity for 9-24 month 
• Under vacuum packaging 1-10 oC for 1-2 years 
• In cold storage, -18 oC for 3 years 
• Parchment covered kernel at 12-14 oC, 50-60% humidity for 14 month 
• At 12-14 oC, 75-80% humidity for 4 month 
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Abstract 

Ohmic heating is based on the passage of electric current through a food product that serves 
as an electrical resistance. Heat is generated inside the food instantly. This study relates to the 
determination of changes on the selected quality properties such as anthocyanin content, 
colour, pH, Brix of black carrot juice during ohmic heating and the conventional method. The 
sample was heated from 20ºC to prescribed temperatures in the range of 40-80ºC in an ohmic 
heater by applying constant voltage gradient (30 V/cm and 50 Hz) and in the temperature 
controlled-water bath conventionally. The changes in selected quality properties were 
significantly different for each heating method statistically (p<0.05). The determination of 
selected quality properties being affected by process variables is crucial to characterize the 
ohmic heating of every pumpable food, prior to industrial design of ohmic systems for  
sensible liquid food products. Ohmic heating could be recommended as an alternative fast 
heating method for fruit juices.   
Key words: ohmic; heating; black purple; juices; quality, anthocyanin. 
 
1. INTRODUCTION 
Heat treatments applied in food processing affect the structure of sample and causes 
undesirable changes in the food.  In ohmic or electro-conductive heating, foods are heated by 
passing the alternating current through them. The time required to reach prescribed 
temperature in ohmic heating was shorter than conventional methods (Icier and Bozkurt, 
2009). Most foods contain ionic species such as salts and acids, hence, electric current can be 
made to pass through the food and generate heat inside it homogeneously (Palaniappan and 
Sastry, 1991). Ohmic heating provides rapid and uniform heating, resulting in less thermal 
damage than conventional and heat transfer-limited methods. A high quality product with 
minimum structural, nutritional or organoleptic changes can be manufactured in a short 
operating time.  In recent years, the world’s food industry has focused increasing attention on 
ohmic heating of pumpable foods. It is highly attractive technique for continuous food 
processing. It can be used as a continuous in-line heater for the cooking and the sterilization 
of viscous and liquid food products. Ohmic heating is currently being used for the processing 
of whole fruits in Japan and the United Kingdom (Sastry and Barach, 2000), and for the 
production of syruped fruit-salad and juices (Bozkurt and Icier, 2009). The voltage gradient 
and the temperature are critical process parameters for ohmic heating, and their effects on 
quality parameters should be studied, within the insight of all these, the determination of the 
change in quality attributes during ohmic heating is crucial in the design of the continuous 
ohmic heating systems.  

                                                
1 Corresponding author: Tel: 90-232-3113021, Fax: 90-232-3427592, e-mail: filiz.icier@ege.edu.tr 
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materials. It has a wide area of uses, such as production of wine, fruit juice and fruit yoghurt 
as a flavoring purposes and colorants.  
In this study, the sample was heated from 20ºC to prescribed temperatures in the range of 40-
80ºC. Ohmic heating was performed by at constant voltage gradient (30 V/cm) to obtain same 
thermal history with the conventional method. This would provide to investigate the electrical 
effect of ohmic heating rather than its thermal effect.  It should be pointed that although there 
are several studies on the usage of ohmic systems on several food products, however there is 
no study about the usage of ohmic heating on the usage of black carrot juice to the best of the 
authors’ knowledge. The electrical effects of ohmic heating on black carrot juice, rather than 
thermal effects, are also still unclear. 
The present study was undertaken to investigate (i) the effects of ohmic heating on 
anthocyanin content, colour, pH and brix (ii) to compare the results with that of conventional 
heating method.  
2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

The black carrots (Doucus carota - umbelliferae) used in this study were supplied from a 
local market in Konya, Turkey. 
Extraction Process: The black carrots were manually cut up into small pieces by using a 
mechanical render. The rendered carrot particles put into a sac and covered with it and then 
pressed up to 150 kN with a laboratory type press (Karl Kolb Scientific Technical Supplies D-
6072 Dreieich, West Germany). Raw juice was immediately heated by two different methods 
mentioned below. 
2.2. Heating Methods 

The same thermal history for the conventional and ohmic heating was applied to determine 
whether there is any electrical effect during ohmic heating rather than the thermal effect. 
Conventional Heating: The samples in the cylindrical glass container (20 mL), which was 
inserted to the water bath (Selecta Precisdig, Barcelona) were heated to 80°C. The electronic 
sensors inserted at the centre point of the glass container. The container was shaken to provide 
homogenous heating. The temperature difference at different locations was obtained 
approximately within 1 ºC during heating. The microprocessor board monitored the 
temperatures and transmitted this information to the microprocessor at constant time intervals 
(1 s). 
Ohmic Heating: Ohmic heating experiments were conducted in laboratory scale ohmic 
heating system consisting of a power supply, an isolating transformer, a variable transformer, 
a test cell specifically designed for liquid foods and a microprocessor board (Figure 1). The 
detailed technical information about the system used has been given in Icier and Bozkurt 
(2009). A Teflon coated electronic temperature sensor (Omega Eng. Inc., Stanford, CT) with 
a compression fitting was used to measure temperature at the different sections of the sample 
in the test cell. The microprocessor board monitored the temperatures, current and voltage 
applied and transmitted this information to the microcomputer at constant time intervals (1 s). 
The time constants of Teflon coated temperature sensors were determined by calibrating them 
in standard calibration solutions (Omega Eng. Inc., Stanford, CT). 

.  
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Figure 1. Schematic diagram of continuous ohmic heating system. 

 

2.3. Analyses 

All measurements were carried out in triplicate. 
Anthocynanin content: The total anthocyanin content was determined by spectrophotometry, 
using two different buffers. The buffers were prepared as follow: 
Potassium Cloride buffer (pH 1.0): 0.93 gr potassium chloride (KCl) was dissolved in 
destilated water in a 500 ml beaker, and transfered quatitavely to a 500 ml volumetric flask. 
Final volume was completed with distillated water, and pH was adjusted to 1.0 with 
concentrated acid (HCl) solution.  
Sodium Acetad buffer (pH 4.5), dissolve 27.215 gr sodium acetad (CH3CO2 3H2O) in a 500 
ml beaker and transfered quantitavely to a 500 ml volumetric flask. Final volume was 
completed with distillated water, and pH was adjusted to 4.5 with concentrated acid (HCl) 
solution.  
An aliquot of 0.5 mL of sample was transferred to each two glass cuvets. Dilutions of samples 
were done with 20 4.5 ml %1 HCl+ethonal mixture and then 20 ml of buffer, one of each 
cuvet with potassium chloride buffer (pH 1.0) and the other cuvet with sodium acetate buffer 
(pH 4.5). For best results, these dilutions were left to equilibrate for 15 minutes. 
Spectrofotometer was set at zero with each buffer at the wavelength used (535 nm). The 
absorbance was measured and used in the equations 1 and 2 to calculate the total anthocyanin 
content.  
The anthocyanin content is proportional to the absorbance at 535 nm. 

 

A = (A535nm/pH1.0 – A535nm/pH4.5)                                          Equation   (1) 
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The total anthocyanins in the sample can be calculated in terms of the monomeric 
anthocyanin pigment (pelargonidin 3-glycoside) as follows: 

=  (A × MW × DF × 1000) / (ε × 1)            Equation  (2) 

 

where: 

A= absorbance,  

MW= anthocyanin (pelargonidin 3-glycoside) molecular weight ,  
DF=dilution factor,  
ε = molar absorbtivity coefficient =36000 
Colour measurement: Colour measurements of the juice samples were carried out using a 
HunterLab Colourflex (CFLX 45-2 Model Colourimeter, HunterLab, Reston, VA). The 
instrument was standardized each time with a black glass and a white tile (X: 79.09, Y: 83.98, 
Z: 88.69 and L: 93.44, a:-1.12, and b: 1.02). The colour values were expressed as L, a, and b 
at any time. Colour value, L, indicates how brightness/darkness the sample (varying from 0-
black to 100-white), a is a measure of greenness/redness (varying from −60 to +60), and b is 
the grade of blueness/yellowness (also varying from −60 to +60). The combination 
parameters were calculated by using tristimulus values measured. Four readings were 
performed for each replicate. Croma (ΔC) values were calculated by using Equation (3) 
(Heimdal ett al., 1995); 

( ) ( )2
0

2
0 b-ba-aC +=∆                  Equation (3) 

pH measurement: pH was determined using an membrane pH-meter (HI 8314, Hanna 
Instrument, USA). Buffer solutions of pH 7.0 and pH 4.0 are used for calibration of pH-meter. 
Three readings were performed for each replicate. 
Soluble Solid Content: The measurement was performed by using refractometer (N-1α, 
ATAGO, Japan) and given as Brix values. 
Statistical analysis: Statistical evaluation and non-linear regression analyses were performed 
using SPSS Ver.11.0.1 Statistical package (SPSS, 2001). The comparison of the results were 
made to analyze the effects of heating methods on anthocyanin content, colour, pH and brix 
by using One-way ANOVA, paired t-test and Post Hoc (Duncan, LSD) tests. The confidence 
level used to determine statistical significance was 95%.  Non linear regression coefficients 
were determined in SPSS Ver.11.0.1 Statistical package (SPSS, 2001). 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The changes of selected quality properties were also investigated and shown in Table 1. The 
change in all these quality attributes were discussed in detailed. 

 

 

 

Monomeric 
anthocyanin 

pigment (mg/liter) 
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Table 1. The behaviour of raw material at T=20°C. 

pH Brix 
Monomeric antocyanin 

content (mg/lt) 

Colour 

L a b 

6.6±0.01 10.0±0.01 181.91±14.21 0.89±0.04 0.34±0.09 -0.29±0.15 

 

Although the same thermal history applied in both heating method, the effect of heating 
method on the pH values were statistically different (p<0.05) from each other and raw 
material (Figure 2 and Table 1). It means that the heating type have affected the pH values of 
black carrot juices. It could be explained by the different degree of leaching of soluble 
materials depending on heating procedure which would have resulted different pH values. On 
the other hand, the temperature had not any effect on the pH values of black carrot juices for 
each heating method (p>0.05). 

 

Figure 2. The change in pH values during heat treatment. 

The change in Brix values during heating was shown in Figure 3. The effect of temperature 
on the Brix values during conventional heating was not statistically significant 
(p>0.05).Furthermore, for each temperature value, there was a significant difference in Brix 
values of juices heated by different heating methods (p<0.05).  
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Figure 3. The change in brix values during heat treatment. 

The color values of thermally treated black carrot juice was significantly different from the 
raw material (p<0.05). The heating method affect the color of black carrot juice statistically 
(p<0.05) (Figure 4). There was an increasing tendency in chroma values (ΔC) with the 
increasing temperature whereas this tendency was not similar in each treatment. In ohmic 
heating, the chroma values were obtained in the range of 0.81-1.46, however in conventional 
method these values were in the range of 0.19-0.53. The higher chroma value means the 
higher colour changes in the  sample.  
 

 

Figure 4. The change in color values (ΔC) during heat treatment. 
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Figure 5. The change in momoneric anthocyanin pigment (mg/lt) during heat treatment. 
 
The difference in the anthocyanin values between heating method was also seen (p<0.05). In 
ohmic heating, there were no significant difference between anthocyanin values at different 
temperatures, whereas in conventional heating highly amount of decrease was observed 
(p<0.05). On the other hand, the increase in the anthocynanin content during ohmic heating 
with respect to raw material could be explained by the enhanced effects of electricity on mass 
transfer of these materials. It was observed by the colour changes during ohmic heating. 
The electrical effect on different quality characteristics of sensible fruit juices should be 
investigated in details at the microscopic level in following studies by using the thermal 
history matched for both heating methods. It is thought that the results of this study will 
supply data in the design of continuous ohmic heating systems for fruit juices. 
 
4. CONCLUSION 

Black carrot juice was heated ohmically (30 V/cm) and conventionally from 20°C to 80°C  by 
applying the same thermal history. The effect of temperature and heating method on 
anthocyanin, color, brix and pH values of black carrot juices was examined. The temperature 
had a significant effect on the color values and monomeric anthocyanin content (p<0.05) and 
brix values (p<0.05) whereas temperature did not any effect on the pH values of black carrot 
juices during ohmic heating. However, in conventional cooking temperature had significant 
effect only on the color values and monomeric anthocyanin content (p<0.05) whereas it had 
not any effect on the pH and brix values (p>0.05). The heating process either ohmic or 
conventional caused an increase in the color values with increasing temperature. Ohmic 
heating resulted to the less amount of browning during heat treatment rather than 
conventionally heating (p<0.05). In conventional cooking, higher amount of destruction of 
anthocyanin was observed within the increasing temperature. Ohmic heating can be applied as 
an alternative heating method providing rapid and uniform heating. Results from this study 
will give important information to academic studies and industrial applications for the design 
of continuous ohmic heating systems for Non-Newtonian foods. Ohmic heating could be 
applied as an alternative fast heating method for pumpable foods. Further study should be 
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made to contribute to the validation of ohmic heating technology for use in innovative 
applications. 
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ABSTRACT 
Bulgur is a yellow colored, whole wheat product, which is generally produced from Triticum 
durum using cleaning, cooking, drying, tempering, peeling, milling, polishing (optional) and 
classification operations. The conversion of wheat into bulgur is an ancient process that 
originated in the Anatolia, Middle East and the Mediterranean regions.  
 Recently, a lot of bulgur factories are constructed to Turkey, Syria and Europe. By the 
way, the requirements to modern technology increase overall the world. 
 In this study, the properties of bulgur, processing techniques and future trend are 
explained and discussed. In addition, Turkish and Syrian sector analyzed specifically. 

 
INTRODUCTION 
Due to the lack of extra-ordinary potentials of the well-known commercial products i.e. pasta, 
biscuit, rice, flour etc., food producers, distributors and market directors investigate new 
commercial food products to place with them in markets by the consumer acceptability. Fast 
food cartels in West World have been making new transformation from the ancient cultures. It 
is known that the ancient food need a lot of time to prepare it. But, the modern life style 
doesn’t want to consume time.  
Wheat production around world has been increasing parallel to the increase in the world 
population. East Asia generally consume huge amount of rice and soybean in contrast to 
Middle East and European Countries. North and Middle European Countries peoples due to 
climatic and environmental conditions consume rye, barley and corn. Upper and lower 
Mesopotamia prefers the wheat products like bread and other related products. South Europe 
e.g. Italy due to durum wheat harvesting processes durum wheat to produce pasta. Rice 
consuming countries e.g. East Asia and Oriental Regions have a big potentional for the 
alternatives cereal products. India, Pakistan, China, Singapore and Australia i.e. Indian Ocean 
Board have a big chance to obtain new products like bulgur, frekeh-firik, pounded wheat and 
couscous as an alternative to rice and rice products. 
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Bulgur 
Bulgur has still been well known industrially processed traditional and ancient wheat product, 
which is produced using the series of cleaning, cooking, drying, peeling, grinding, 
standardization and additional optional operations. The raw material is generally durum wheat 
but, bread or soft wheat are also used which is depend on region, product and custom. Due to 
this flexibility, rain damaged (sprouted wheat) or insect/illness damaged wheats can also 
safely be used for bulgur production. Therefore, if wheat can not be used to produce flour, 
pasta and biscuit industrially, it can be used in bulgur production. Recently, different grains 
(rye, oats, barley, corn etc.) and legumes (soybean, lentil, chickpea, beans etc.) have also been 
used to produce bulgur. This new production will be increase the importance of the bulgur 
production technique and logic. 
 
The production of this ancient grain product recently reached to important level around the 
world. For example, one million ton of bulgur (~$ 800 million) is produced in Turkey by 500 
plants. About twenty percent of bulgur production is exported. Out of Turkey, there is also 
important amount of bulgur production.  In addition, 250,000-300,000 tonnes (15-20 bulgur 
plants) in the United States plus Canada, 60,000-80,000 tonnes (4-6 bulgur plants) in the EU 
and 100,000-120,000 tonnes (10-15 bulgur plants) in the Arabic countries are produced.  
 
The consumption of bulgur is also important to understand its economical and nutritional 
properties. It is approx. 2.5 and 2.0 times higher than that of pasta and rice in Turkey, 
respectively. The average annual consumption of bulgur is about 12 kg/person. This 
consumption is amazingly huge in the East and South Parts of Turkey (~25 kg/person) and in 
Syria, Iraq, Iran, Israel, Lebanon, Arabia i.e. Middle East countries (~30-35 kg/person) 
(Bayram, 2000, Bayram and Öner, 2002; 2006; Bayram et. al. 2004a;b). The amount of 
bulgur for food-aid programs annually reached to 60,000-80000 tonnes and gradually increase 
each year, which is made by United Nation and WFP. The same amount of bulgur is 
additionally supplied from USA to the developing countries. 
 
Processing steps during the bulgur production cause the gaining of the some functional 
characteristics on the finished product. Therefore, bulgur (Bayram, 2000, Bayram and Öner, 
2002; 2006; Bayram et. al. 2004a;b); (i) increases nutrient absorption due to high mineral and 
cellulose, (ii) prevents constipation and intestinal cancer risk, (iii) is classified in functional 
foods, (iv) is suitable for vegetarian nourishment, (v) is found in nutritional pyramid in the 
world, (vi) is a good food material for pregnant and baby due to its folic acid content (Brain 
of baby develops during first three months of pregnancy and in the body of pregnant folic acid 
destructed continuously during pregnancy period, and folic acid is necessary for brain 
development of baby. Against to this destruction, mothers should take enough folic acid. 
Therefore, bulgur is very important for baby’s brain and health of mother), (vii) has the best 
processing method to decrease the available phytic acid content (it is undesired antinutrient) 
in contrast increasing the bran content (cellulosic part, high mineral), (viii) resists to mold 
contamination due to the cooking and drying operations, (ix) resists to insect attacks and 
formation of larva due to the cooking and drying operations, (x) originally present wheat 
nutrients (minerals and vitamins) are re-absorbed with water into wheat kernel during the 
cooking operation and the loss of nutrients are prevented, (xi) has longer shelf life than other 
food materials, (xii) has unsaturated lipids and it is important for healthy life due to its low fat 
content, high protein and whole grain form (xiii) has no cholesterol, (xiv) is inexpensive and 
economical food material (it is cheaper than macaroni, rice and bread), (xv) is used to prepare 
more than  250 different delicious meals in home easily due to cooking operation during its 
production, (xvi) is classified in ready-to-eat (kısır, çiğ köfte etc) or semi-ready-to-eat (pilaf, 
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soup etc)  food products, (xvii) does not absorb radiation, and resists to radiation, (xviii) is 
stored in shelters for civil and army purposes against to nuclear wars, (xix) especially resists 
to hot and humid environmental conditions, (xx) is consumable individually due to its special 
nutritional properties, (xxi) resists mold contamination, (xxii) cause inactivation of enzymes 
due to the cooking operation, (xxiii) cause inactivation of microorganisms due to the cooking 
and drying (pasteurised), (xxiv) has appealing taste, (xxv) has gelatinized starch and the 
kernel is almost cooked during processing therefore bulgur is more stable than wheat in hot 
and humid environments, (xxvi) is also important as a dietary fibre source, having 18.3 g 
dietary fibre per 100 g. (Its dietary fibre content is 3.5, 6.8, 1.1, 1.8, 7.0, 15.3, 9.2, 2.3, 1.3 and 
4.3 times higher than rice, wheat flour, barley, oat meal, spinach, tomato, turnip, whole wheat 
bread, soybean and pasta, respectively (Dreher, 2001)), (xxvii) is used in UN, WFP and USA 
food-aid programs, (xxviii) can be fortified and blended with different products. 

 
Bulgur technology 
In general, bulgur production technology can be classified in two goups such as Antep and 
Karaman (Mut) type.  
Antep (Fig. 1) and Mut (Karaman) systems are two most popular bulgur production systems 
due to differences in their milling systems. In both systems, cooked and dried wheat is 
tempered up to 15-17 and 20-24% moistures during 15-20 minutes and 10-14 hours, 
respectively. Dehulling and milling of cooked/dried wheat to produce bulgur in Antep type 
system are individually made using vertical emery dehuller and disc or hammer mills, 
respectively. In Mut (Karaman) system, dehulling and milling are carried out at the same 
stage using stone mill. This difference between two bulgur production systems affects the 
properties of bulgur, i.e. colour, shape, size etc. In general, due to the abrasion effect of stone 
mill, Mut (Karaman) type produced bulgur has more lighter yellow colour and oval shape in 
contrast to its hard controlling process conditions (labour, maintenance, energy consumption, 
high moisture level etc.). As a note, 70% of total produced bulgur in the world is made by 
using Antep type system because of its milling system. Industrially, a lot of milling machines 
have been getting used by trial and error without making any research in bulgur sector.   
In traditional scale, bulgur is cooked in a big cooker then sun dried. Due to primitive 
technology, this system causes a big risk on consumer healthy risk such as aflatoxin, 
microorganism and foreign materials. 
In industrial scale, drying operation is made in closed system. Nearly, all of them is 
continuous system. But, the cooking system used in the industry is also batch or continuous. 
Especially, the selection technology and system for cooking depends on capacity and 
investment cost. However, the trend goes to continuous system. 
In the processing line, a new technology is also used for example, colour sorter (Figs. 2 and 
3), metal detector, x-ray etc. All system focused on the food safety. 
In addition, the packaging and package design are another focus of the sector to increase the 
consumer attendance. 
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Fig. 1. Flow diagram of bulgur production 
 
 

 
 

 
Fig. 2. Flow diagram of colour sorting system               
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Fig. 3. Colour sorted bulgur 
 

 
 

REFERENCES 
Bayram, M. (2000). Cereal Foods World, 45, 80-82. 
Bayram, M. and Öner M.D. (2002). World-Grain, Nov., 51-53. 
Bayram, M., Öner M.D. and Kaya A.(2004a) J. Fd. Eng., 61, 331-339. 
Bayram, M., Öner M.D. and Eren, S. (2004b). J. Fd. Eng., 64,  43-51. 
Bayram, M. (2005a). Cereal Foods World, 50, 116-120. 
Bayram, M. (2005b). World Grain, June, 72-75. 
Bayram, M. and Öner M.D. (2006), J. Fd. Eng.  (inpress). 
Dreher, M.L. (2001). Dietary fiber overview, in; Sungsoo, S. (Ed.), Handbook of dietary 
fiber, Marcel Dekker Inc., N.Y., USA, 21-36. 
 
  

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



27 
 

Effect of spray drying conditions on functional properties of soapwort 
extract powder  

O. Özdikicierler1, N. Dirim1, F. Pazir1 

1Ege University, Engineering Faculty, Food Engineering Department 
Tel.:+90 232 3113022, E-mail: fikret.pazir@ege.edu.tr 

 
Ege University Campus, Bornova, Izmir, 35100, Turkey  
Tel.:+90 232 3882395, E-mail:gidasek@mail.ege.edu.tr 

  
Abstract: 
 In this work, the effect of spray drying parameters such as air inlet temperature and air outlet 
temperature together with feed soluble solid concentration on the properties of obtained 
soapwort extract powder was studied. Soapwort root extract was obtained after sequencial 
extractions of the soapwort roots with water. Prior to spray drying process maltodextrin was 
added to adjust the soluble solid content and facilitate microencapsulation of of the extract.  
Spray drying conditions were selected as 110 0C and 160 0C for inlet air temperature, 50 0C 
and 80 0C for outlet temperature at three different soluble solid contents as 15, 22.5 and 30 
0Brix. Considering the functional properties, total saponin content was affected by feed 
soluble solid content and foam volume was affected by both feed soluble solid content and air 
inlet temperature. Some physical properties of the products were also determined and 
tabulated. 
While total saponin content was affected by feed soluble solid content, foam producing 
capacity was affected by both feed soluble solid content and air inlet temperature. As a 
physical property, moisture content was only affected by outlet temperature.  
Keywords: soapwort root extract, saponins, Turkish halva, Turkish delight, spray drying 
 
INTRODUCTION 
Soapwort is a plant in the family Caryophyllaceae and called Gypsophila in Latin. The roots 
of several Gypsophila species contain high amounts of saponin. Saponins are glycosides of 
soapwort, which have surfactant properties and a polycyclic aglycone called sapogenin. One 
distinctive property of saponins is that they yield relatively stable, soap-like foam in aqueous 
solution (Celik, 2007). Traditionally, the roots of soapwort have been used for the preparation 
of remedies against coughs and ailments of the upper respiratory system and also for the 
production of a variety of other products such as cleaning chemicals, film emulsion, in 
confectionery as a stabilizer of froth and as an ingredient in fire extinguishers.  
Soapwort root extract has a wide use in Turkish halva and delight production. In halva 
production soapwort root extract has been used to give characteristic properties to halva as 
whitening halva, to prevent the separation of sesame oil from halva by acting as an emulsifier, 
to improve the textural properties and to increase the volume of halva. For the production of 
white-foamy Turkish delight (Sultan delight) use of soapwort root extract gives softness and 
desired texture of the product. The saponin content in traditionally produced root extracts may 
change and this will lead to disorders in the final product. The production of dried soapwort 
root extract with known saponin content was aimed in this study to prevent the above 
mentioned problems.  
Spray drying is a unit operation by which a liquid product is atomized in a hot gas current to 
instantaneously obtain a powder. This method has been considered as a solution for 
conventional drying problems because the process has usually proved to be efficient and 
economic. Although most often considered as a dehydration process, spray-drying can be 
used to encapsulate active materials within a protective matrix formed from a polymer or melt 
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(Gharsallaoui 2007). Encapsulation by spray drying is one of the mostly used methods due to 
the wide availability of the equipment, low processing costs, the possibility of using a wide 
variety of encapsulating agents, and good final product stability (Rocha 2009). Numerous 
wall materials or encapsulating agents are available for food applications. Gum Arabic and 
hydrolyzed starches like maltodextrins which are produced by partial hydrolysis of starch by 
acid or enzymes having the advantages of being low cost and bland in flavor are most 
commonly used as wall materials. 
MATERIALS AND METHODS 
Material 
Soapwort roots were supplied from a commercial soapwort extract producer already grounded 
in a suitable size for commercial extraction. The roots were cleaned from impurities and 
mixed to maintain a homogenized sample. Before extraction, the grounded soapwort root 
pieces were screened and 710-1180µm sized root pieces, as suggested by Battal (2002), were 
collected, packaged and stored in a dry, dark place until extraction. 
Soapwort extract production 
Soapwort root extract was obtained by sequential boiling of soapwort roots with water. For all 
extraction stages, soapwort root / water ratio was kept as 1/5 and extractions continued until 
¼ of water has been vaporized. The total number of extraction stages to be applied was 
determined by the soluble solid content of the extract obtained at the last boiling stage. In 
total seven stages were applied until the soluble solid content of the extract obtained decreases 
below 0.7°Bx. Finally, extracts obtained from all stages of extractions were mixed and 
concentrated to 10°Bx. Then, the final extracts were filled into 1.5 L clean bottles and stored 
in -25°C until spray drying experiments.  
Spray drying of soapwort extract   
Prior to spray drying process, maltodextrin (DE 10-12) was added to increase the soluble 
solid content of the extract to the values which was determined according to previous studies. 
The samples were spray dried in different air inlet temperatures (110-160°C), air outlet 
temperatures (50-80°C) and soluble solid contents (15-22,5-30°Bx). During spray drying 
process, speed of atomizer was constant and rate of feed input was adjusted to keep outlet 
temperature at constant values. 
Total saponin content determination 
Total saponin content was determined with gravimetric method (Battal, 2002). According to 
this method, dried products were rehydrated to their original soluble solid content. From this 
reconstituted sample 25 g was taken and washed with diethyl ether and the diethyl ether phase 
was removed. Residue was washed five times with butanol to take saponin mixture from 
sample and buthanol phase was evaporated. Remaining dry sample was dissolved with 25 mL 
methanol and placed in centrifugal tubes and 25 mL ether is added. After centrifugation with 
2000 rpm for 20 min, solvent mixture was evaporated and obtained weight data were 
expressed as total saponins.   
Foam volume measurement 
For determination of foam volume, dried products were rehydrated to their original soluble 
solid content. In order to compare the results for foam volume, basis was selected as 15 ml of 
100Bx extract. For this reason reconstituted samples were so adjusted that, their soluble solid 
contents were 10°Bx. These extracts were mixed for five minutes with Ultra Turrax T25 
(Alberta, USA) at 15000 rpm in 140 mL volumetric glass and foam volume was directly 
measured.  
Moisture Content Determination 
For moisture content determination of samples, AOAC method 934.6 was used. According to 
this method, vacuum oven (65oC) was used to dry powder samples and weighted on an 
analytical scale (AOAC, 1995).   
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Solubility determination 
In order to determine the solubility of spray dried soapwort extract powder, 2g of sample was 
dissolved in 50mL deionised water at 30oC by continuously stirring with a magnetic stirrer. 
Total dissolving time (sec) was expressed as solubility of the sample. (Goula and 
Adamopoulos, 2005) 
Color Measurements 
For color measurement of powder samples a Hunter Lab, Colorflex (Hunter Lab, Germany) 
was used. L, a and b values were recorded for each sample.  
Statistical analysis 
Statistical analysis of experimental results were done using SPSS 16.0 (for Windows) 
software.  
RESULTS AND DISCUSSION 
According to the results of the experimental study it was observed that the soapwort root 
extract powder can satisfactorily be obtained by spray drying process. Considering the 
functional properties of this powdered product two important features as total saponin content 
and foam producing capacity are determined. The physical properties of the product as 
moisture, solubility and color Hunter L, a, b values are also determined together with the 
functional properties. 
Total Saponin Content  
Total saponin content of the samples was determined with gravimetric method. Addition of 
maltodextrin to obtain desired solid content affects the amount of saponin per unit basis. This 
can be observed in Table 1, where increase in degrees Brix values leads to a decrease in total 
saponin amounts on the average.  On the other hand maltodextrin addition facilitates drying 
and encapsulation processes. Considering the experimental results, change in process 
parameters (inlet temperature and outlet temperature) are not statistically important on total 
saponin content. However, it can be observed that increase in inlet temperatures leads to 
slightly higher values of total saponin for three different solid content values.   
  
Table 1. Results of total saponin content.   

Saponin Content  (% Dry Basis)  

Inlet 
Temperatu
re (°C) 

Outlet 
Temperat
ure (°C) 

Feed Soluble Solid Content 
(Brix) 
15 22,5 30 

110 
50 7.34 ± 0.33 4.26 ± 0.23 2.88 ± 0.01 

80 7.18 ± 0.57 4.40 ± 0.02 2.88 ± 0.04 

160 
50 6.98 ± 0.12 4.28 ± 0.15 2.85 ± 0.18 

80 7.07 ± 0.09 4.82 ± 0.29 3.12 ± 0.37 

It was observed from the results summarized in Table1 that, total saponin content was only 
affected from feed soluble solid content (p< 0.05) and as can be seen  the  total saponin 
content decreases as feed soluble solid content increases. Change in process parameters (inlet 
temperature and outlet temperature) are not effective on total soluble solid content.  
According to the results, the highest total saponin content (7.34 ± 0.33 % in dry basis) was 
observed in the powdered sample that was dried with an inlet temperature 110°C, outlet 
temperature 50°C and feed soluble solid content 15°Bx; while the lowest total saponin content 
(2.85 ± 0.18 % in dry basis) was measured for the sample which was dried with an inlet 
temperature 160°C, outlet temperature 50°C and feed soluble solid content 30°Bx as may 
seen in Figure 1.   
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Figure1. Saponin contents in different feed soluble solid contents and inlet temperatures with outlet 
temperatures 50°C and 80°C seperately. 
 
Foam Producing Capacity  
Foam producing capacity producing capacity of the samples is important for their potential 
use. According to the results, the highest foam volume (100.5 ± 2.5 mL) was measured for the 
powdered sample that was dried with an inlet temperature 160°C, outlet temperature 50°C and 
feed soluble solid content of 22.5°Bx; while the lowest foam volume (77.5 ± 2.5 mL) was 
measured for the sample that was dried with an inlet temperature 110°C, outlet temperature 
50°C and feed soluble solid content 30°Bx as seen in Figure 2.  
 
Table 2. Results of foam producing capacity measurements. 

Foam Volume  (mL) 

Inlet 
Temperatu
re (°C) 

Outlet 
Temperatu
re (°C) 

Feed Soluble Solid Content 
(Brix) 
15 22,5 30 

110 
50 83.5 ± 5.3 99.0 ± 2.6 77.5 ± 2.5 

80 95.3 ± 2.3 99.5 ± 1.9 83.3 ± 1.2 

160 
50 98.7 ± 1.2 100.5 ± 2.5 84.5 ± 6.0 

80 97.0 ± 3.5 98.5 ± 3.8 84.0 ± 2.0 
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It was observed from the results summarized Table 2 that, foam volume was not affected only 
from feed soluble solid content but also inlet temperature (p< 0.05).  

 

 
Figure2. Foam volumes in different feed soluble solid contents and inlet temperatures with outlet 
temperatures 50°C and 80°C seperately. 
Physical Properties of Soapwort Extract Powder 
The results for physical properties of soapwort extract powder are given in Table 3.  
Table 3. The results for physical properties of soapwort extract powder. 

Experiment 
Number 

Feed 
Soluble 
Solid 
Content 
(Briks) 

Inlet 
Temperature 
(°C) 

Outlet 
Temperature 
(°C) 

Moisture (%) Dissolution 
Time (sec) L a b 

1 15 110 50 4,35 ± 0,16 359 ± 23 80,99 ± 0,11 3,11 ± 0,07 15,65 ± 0,31 

2 15 110 80 1,13 ± 0,31 468 ± 13 80,91 ± 0,17 3,08 ± 0,05 15,73 ± 0,26 

3 15 160 50 3,75 ± 0,17 469 ± 02 76,56 ± 0,17 4,14 ± 0,12 19,01 ± 0,53 

4 15 160 80 1,77 ± 0,45 321 ± 11 82,28 ± 0,68 3,09 ± 0,28 14,97 ± 0,24 

5 22,5 110 50 5,61 ± 0,27 697 ± 08 83,07 ± 0,25 2,75 ± 0,08 15,14 ± 0,51 

6 22,5 110 80 0,43 ± 0,02 770 ± 65 81,97 ± 0,51 3,02 ± 0,18 16,01 ± 0,66 

7 22,5 160 50 6,17 ± 0,22 672 ± 09 82,27 ± 0,69 2,80 ± 0,22 16,06 ± 0,95 

8 22,5 160 80 1,29 ± 0,79 532 ± 08 83,78 ± 0,17 2,73 ± 0,07 15,48 ± 0,52 

9 30 110 50 5,19 ± 0,40 552 ± 18 82,43 ± 0,12 2,43 ± 0,01 13,45 ± 0,15 

10 30 110 80 1,23 ± 0,67 536 ± 08 83,00 ± 0,38 2,74 ± 0,11 14,47 ± 0,64 

11 30 160 50 5,22 ± 0,20 498 ± 12 84,80 ± 0,04 2,42 ± 0,03 13,35 ± 0,22 

12 30 160 80 1,24 ± 0,45 477 ± 21 82,60 ± 0,05 2,36 ± 0,02 13,21 ± 0,16 
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According to the results of moisture determination, it was observed that increase of outlet air 
stream temperature leads to decreased moisture values for studied air inlet temperatures and 
soluble solid content values. Since low moisture values are expected for a satisfactory drying 
operation, spray drying should be performed at elevated outlet temperatures. For the 
performed drying processes, the moisture content of the powders was below % 6,17 with the 
average of  %3.12 which is suitable for storage of the dried product. 
It was observed from the results that, addition of maltodextrin initially increases the 
dissolution time followed by a decrease with further addition. Since reconstitution is usually 
desirable for dried products, decreased solubility times are to be preferred. For this reason the 
amount of maltodextrin addition should be carefully controlled.  
 It was observed from the results that, increase in feed soluble solid content has increased L 
however decreased a and b values. Addition of maltodextrin, due to its starch nature, 
increases L values of the samples which is an indication of whiteness of the sample. The 
value of +a, which is an indication of redness and the value of +b as an indication of 
yellowness are also decreasing with the addition of maltodextrin. The color values of the 
spray dried powders are not significantly affected by drying conditions.   
CONCLUSION 
It was observed that spray drying of soapwort extract was satisfactorily achieved with high 
quality parameters as low moisture and high saponin content and foam producing capacity. In 
addition with the improved properties of low solubility time and less change in color values 
this product may have some future potential use in industrial applications. 
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تأثير الموجات  فوق الصوتية على بعض معلقات النشا ومقاومتها لفعالية انزيمات 
 االميليسز

 زين العابدين وجيهمحمد 

قسم علوم االغذية –كلية الزراعة – جامعة السليمانية 
 

الخالصة 
 على الخواص الريولوجية لمعلقات النشا 160W وطاقة مقدارها 35KHzدرس تأثير الموجات فوق الصوتية بطول موجي 

وطحين الحنطة و الترتيكيلى بوجود أو عدم وجود المولت أو مستخلصه المائي.بينت نتائج االميلوكرام ان استخدام 
الموجات فوق الصوتية يزيد من أقصى مقاومة لجميع المعلقات المدروسة.كما بينت أن النشا أو طحين الحنطة أو طحين 

 %من المقاومة المفقودة نتيجة 75الترتيكيلي المعامل بالموجات فوق الصوتية يقاوم فعالية االميليسز ويسترجع إلى حد 
فعاليتها وذلك عند زيادة المعاملة إلى ثالث ساعات.وبينت النتائج كذلك ان نسبة السكريات المختزلة الناتجة تتأثر بالمعاملة 

. لكن هذا التأثير يزول تماما عند المعاملة الحرارية العالية للمواد النشوية قبل تحليلها من قبل انزبمات مستخلص المولت
 

المقدمة 
تتكون الموجات فوق الصوتية نتيجةلتحول الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية  أهتزازية مسببة في غزارة في المزج 

) وهو المدى األكثر 10KHz – 1MHzللجزيئات في الوسط التي هي فيه وان أفضل طاقة لهذه الموجات هي بحدود (
 ). استخدمت هذه التقانة في Chung et al 2002استخداما في معظم التطبيقات الطبية آو البايولوجية أو التصنيعية (

مجاالت متعددة في التصنيع الغذائي مثل التنظيف والمزج واالستحالب وفي التخمرات الكحولية واالستخالص والقطع 
   ومع ذلك قدمت أبحاث أخرى نتائجها حول .(Sato,  1993)والتجفيف بالرذاذ وٕازالة الغازات وتمزيق األغشية والجدران 

تأثير هذه الموجات في الخواص الفيزيوكيميائية  للمكونات الغذائية عامة وللحبوب خاصة . لقد بينت األبحاثأن استخدام 
. كما قد تسبب (Gallant et al 1972, Hagiwara et al 1984)الموجات فوق الصوتية يسبب تحلل الحبيبات النشوية 

  وقد تسبب في قلة حجم سلسلة الجزيئة النشوية (Basedow and Ebert 1977)انخفاض في لزوجة معلق النشا

(Hagiwara et al 1984) خاصة إذا كانت الطاقة المستخدمة أكبر(Jackson et al 1988)) غير أن.Chung et al 

 ) بينوا أن ال تغير مهم في سلسلة الجزيئة النشوية بل إن االنخفاض في اللزوجة يعود إلى تمزق في الحبيبة النشوية 2002
المتهلمة وذلك في نشا الفاصوليا والبطاطا والرز. أما تأثير المعاملة بالموجات فوق الصوتية على فعالية إنزيمألفا اميليس 

 ليس لها تأثير مثبط على االنزيم 20Kh% من الطاقة المولدة من  20 ان استخدام et al (2008) Yaldagard فقد وجد
 بل قد يكون هنالك تنشيط  بسبب جاهزية المادة الخاضعة التي يعمل عليها اإلنزيم بينما عندما زاد الطاقة إلى

 دقيقة من المعاملة.لقد هدف البحث دراسة أمكانية 15 سبب ذلك تثبيط اإلنزيم بشكل معنوي وذلك خالل %100و%60
زيادة الحبيبات النشوية المقاومة لفعل إنزيمات االميليسز باستخدام الموجات فوق الصوتية الن زيادة النشا المقاوم في الغذاء 

يعد صحيا ومطلوبا في الوقت الحاضر كونه يقلل من المؤشر الكلوكوزي للغذاء. 
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 مواد وطرق البحث
: تم شراء نشا الذرة الصفراء تركيالمنشأ من مصدر موثوق من السوق المحلية لمدينة السليمانية. كما المواد المستخدمة

استخدم طحين الحنطة عالمة شير المستلم من المطحنة مباشرة. أماالترتيكيلي فمصدرها قسم المحاصيل، كلية الزراعة، 
. Clossbied وEronga93جامعة السليمانية واألصناف المستخدمة هي رويدهو 

- تم تقدير الرطوبة والبروتين والنشا  واالميلوكراف حسب الطرق الرسمية لجمعية كيميائي الحبوب 1: الطرق المستخدمة
على التوالي. في طريقة االميلوكراف 21-54و13-76و12-46  و16-44والتي أرقامها (AACC (1983)األمريكية 
 14 غم طحين على اساس 60 مل ماء. اما الطحين فاستخدم 460 % رطوية واضيف 14غم نشا على اساس 40استخدم 

 مل ماء وفي كال الحالتين تم تعديل الرطوبة باضافة كمية الماء المناسبة اليصال رطوبة 460% رطوبة واضيف اليه 
 .BrabenderGmbh& Co. KG%. جهاز االميلوكراف المستخدم مجهز من شركة14النشا والطحين الى 

Kulturstr.51-55.47055 Duisburg 
غم من طحين المولت المحضر مختبريا من الشعير المنبت لمعامالت نشا الذرة وطحين الحنطة. 0.5-  استخدم2
 م لمدة ساعة 20 مل ماء مفطر مع المزج بدرجة حرارة 100غم مولت في 10- تحضيرمستخلص المولت  من مزج 3

مل 1.17 دقائق اخذ الراشح وقدرت قوته التحليلية فكانت 10 لمدة 3000gواحدة تم اجريعملية الطرد المركزي بسرعة 
م. 30% من لنشا الذائب بدرجة حرارة 1مول/دقيقة باستخدام 

دقائق متقطعة ثم أخذ الطحين النازل  5   – تم تحضير طحين الترتيكيلي بطحن الحبوب بمطحنة القهوة الصغيرة لمدة 4
 مايكرون. 220من منخل حجم فتحاته 

 في قدح زجاجي ثم وضع في حمام (1)- المعاملة بالموجات فوق الصوتية : تم تحضير معلق النشا المذكور في فقرة 5
 Bandelin Electronic مجهز من شركة 160W وطاقة مقدارها 35KHzمائي مولد للموجات الصوتية بسعة 

Sonorex type RK 100 دقائق استمرت المعاملة لمدة ساعة واحدة 10 ألماني المنشأ تم مزجت المعلقات النشوية كل 
أو ساعتين أو ثالث ساعات حسب التجربة المطلوبة. 

- تقدير التحليل اإلنزيمي للنشا باستخدام المعامالت اآلتية:- 5
مل ماء مقطر + بدون معاملة بالموجات فوق الصوتية  . 10 غم نشا + 1-1
مل ماء مقطر + معاملة بالموجات فوق الصوتية لساعة او ساعتين اوثالث ساعات. 10 غم نشا + 1 - 2
مل 1إضافةمل ماء مقطر + معاملة بالموجات فوق الصوتية لساعة او ساعتين اوثالث ساعات بعدها 10 - اغم نشا + 3

من مستخلص المولت 
مل ماء مقطر + معاملة بالموجات فوق الصوتية لساعة او ساعتين اوثالث ساعات بعدها تسخين 10 - اغم نشا + 4

 DNSA(3,5مل من مستخلص المولت. تم تقدير السكريات المختزلة باستخدام كاشف 1 م  ثم إضافة85لدرجة  

DinitroSalicylic Acid) التي ذكرها Ghose (1987) وباستخدام معادلة االنحدار التالية اليجاد تركيز السكر بعد
  :Y=0.9636X-0.0613وهي546nmتقدير االمتصاصية باستخدام طول موجي مقداره 

التحليل اإلحصائي:- كل االختبارات أجريت على االقل بمكررين وتم تحليل النتائج إحصائيا باستخدام  النظام - 5
  واستخدم أقل فرق معنوي -Institute,Cary, NCSAS المجهز من Statical Analysis System (SAS)اإلحصائي

Fisher ̕ s least significance differenceفي معرفة الفروق المعنوية بين معدالت االختبارات 
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 النتائج والمناقشة
 

تأثير الموجات فوق الصوتية في معلق نشا الذرة الصفراء.  -1
أن استخدام الموجات فوق الصوتية في معاملة معلق النشا ومعلقات الطحين كانت نتائجه على غير المتوقع نظريا في 

حدود المعلومات التي قدمتها  نتائج األبحاث السابقة والتي بينت أنها تعمل على تشتيت وتحليل الجسيمات الكبيرة 
 ) وبذلك قد تؤدي إلى سهولة تمزق هذه الجسيمات بفعل قوى Gallantباإلضافةإلى تمزيقها لألغشية وجدران الخاليا (

). أن معاملة معلق 1) وشكل (1المزج أو قوى التمزيق الناشئة من جهاز االميلوكراف .في بحثنا هذا بينت النتائج جدول (
النشا بالموجات فوق الصوتية باستخدام الحمام المائي الخاص بتوليد الموجات أدت إلى زيادة مقاومة النشا المقاس بواسطة 

 % من قيمة المقاومة األصلية المقاسة بوحدات برابندر وذلك خالل ساعة واحدة من 5.2جهاز االميلوكراف بمقدار 
المعاملة بالموجات فوق الصوتية. ولم تؤدي زيادة زمن التعريض إلى ساعتين إلىإي تغير في المقاومة سواء زيادتها أو 

تقليلها وهذا قد يعيد النظر في التفسيرات التي ذكرت أن تحلل أو تكسر قد يحدث في الحبيبة النشوية أو في سالسل النشا  
 .إن اتجاه زيادة المقاومة لمعلقات النشا والطحين Hagiwara et al 1984)عند تعريضها للموجات فوق الصوتية (

المستخدمة في هذه التجربة عند معاملتها بالموجات فوق الصوتية والمقاسة باالميلوكراف ال يدع شك بهذا السلوك ، وكما 
في درجة حرارة التهلم، وهي من (Swelling)هو معروف فان الحبيبة النشوية يجب أن تتشرب بالماء ويحدث فيها انتفاخ 

خصائص الحبيبة النشوية ، وهذا االمتصاص هو السبب المباشر في زيادة اللزوجة بسبب زيادة حجم الحبيبات النشوية 
 Zang, et al)المتهلمة. كما ان تمزق الحبيبة النشوية وخروج االميلوز هو السبب أيضا في انخفاض لزوجة معلق النشا 

إن جاهزية الماء بفعل الموجات فوق الصوتية وتوفيره لمزيد من الحبيبات النشوية المتهلمة قد يكون سببا صالحا (1997
لتفسيرهذه الظاهرة باإلضافةإلىأن عمليات التنظيف التي تجري على سطح الحبيبة النشوية بإزالة البروتين المرتبط بالحبيبة 

مما يجعل الحبيبة النشوية أكثر قابلية للتشرب بالماء بعد إزالة الحواجز المعيقة للتشرب. لقد بينت الكثير من األبحاثإمكانية 
استخدام الموجات فوق الصوتية في تنقية النشا والحصول على نشا ذو نقاوة عالية نتيجة لفصل األلياف والبروتين عن 

 أن لزوجة معلقات نماذج الرز المعاملة بالموجات فوق  Wang & Wang (2004)الحبيبة النشوية. لقد الحظ كل من 
الصوتية ترتفع مقارنة بغير المعاملة عند قياسها باالميلوكراف وعلل السبب بكون الحبيبات النشوية تصبح أكثر نقاوة .. أما 

من ناحية دور الموجات فوق الصوتية في التأثير على أنزيمات االميليسز وخصوصا ألفا اميليز اإلنزيماألكثر تأثير في 
) 1فقد بينت النتائج جدول ((AACC- 1983)نتائج االميلوكراف لكون الجهاز مصمم أساسا لقياس نشاط ألفا أمليس 

 أن فعالية االميليسزفي المولت المضاف إلى معلق النشا المعامل بالموجات الصوتية تقل بزيادة معاملة النشا (1)وشكل 
 % من قابلية تحلل 75 و 50 و 37.50يالموجات الصوتية فقد سببت المعاملة بالموجات فوق الصوتية إلىفقدان حوالي

 ساعة على التوالي مقارنة بقابلية التحليلباإلنزيم عند عمله على معلق 3و 2و 1النشا باإلنزيم بعد معاملة معلق النشا لمدة 
النشا غير المعامل بالموجات فوق الصوتية .وبنفس الوقت لم تستطع هذه المعاملة أن تعيد درجة حرارة أقصى لزوجة والتي 

 م إي هنالك انخفاض كبير 78̊م للتجربة الضابطة والتي أصبحت بعد المعاملة بمستخلص المولت بحدود ̊ 88كانت بحدود
م نتيجة لفعل إنزيمات االميليسز على الحبيبات النشوية بشكل كبير مما سبب في 10̊في درجة حرارة أقصى لزوجة بمقدار 

% من 75تحطم المقاومة بزمن اقصر وحرارة اقل . إنالمعاملة بالموجات فوق الصوتية لمدة ثالثة ساعات استرجعت بحدود 
% 14المقاومة األصليةالتي كانت قبل إضافة المولت بينما لم تتمكن من استرجاع درجة حرارة أقصى لزوجة إال بمقدار 

 يعني أن تأثير إنزيمات االميليسز المضافة مع المولت ال زالت موهذا10.5̊من درجات الحرارة المفقودة والتي هي بحدود 
تحتفظ بقايلبة تحليلية  للنشا المعامل بالموجات فوق الصوتية .وعند الرجوع إلىاالميلوكرام لنموذج التجربة الضابطةأي معلق 

 وحدة برابندر 540النشا بدون إنزيم وبدون معاملة بالموجات فوق الصوتية نجد أن حرارة معلق النشا عند مقاومة مقدارها 
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م وهي مقاربة  لقيمة حرارة أقصى لزوجة لمعلق النشا المضاف إليه المولت والمعامل بالموجات الصوتية ̊ 81هي بحدود 
لمدة ثالث ساعات وهذا يؤكد أن نسبة الزيادة في المقاومة ليست مالزمة لنسبة الزيادة في الحرارة بل تزيد اللزوجة او 

 المقاومة كثيرا بعد درجة تهلم النشا وان كانت الزيادة في الحرارة قليلة.

: قيم االميلوكرام لمعلق نشا الذرة الصفراء الطبيعي والمعامل بالموجاتفوق الصوتية (1)جدول 
العينات  ت

 
درجة حرارة التهلم 

  م)̊( 
أقصى مقاومة 
وحدة برابندر 

حرارة اقصى مقاومة 
  م)̊( 

 بدون معاملة نشأ (تجربة ضابطة) 1
 

72.00 760.00 88.50 

 بدون موجات فوق نشأ (مزج ميكانيكي) 2
الصوتية 

72.00 760.00 91.50 

نشأ معامل بالموجات فوق الصوتية لمدة  3
ساعة 

72.00 800.00 88.50 

معلق النشا معامل بالموجات فوق  4
الصوتية لمدة ساعتين 

72.00 800.00 88.50 

معلق النشا بدون معاملة بالموجات فوق  5
% مولت 0.5الصوتية  +  

71.50 320.00 78.00 

معلق النشا معامل بالموجات فوق  6
غم مولت 0.5الصوتية لساعة واحدة+

71.00 440.00 78.50 

معلق النشا معامل بالموجات فوق  7
غم مولت 0.5الصوتية لساعتين +

72.00 480.00 80.00 

معلق النشا معامل بالموجات فوق  8
غم  مولت 0.5الصوتية ثالث ساعات + 

71.00 560.00 79.50 

 0.05أقل فرق معنوي عند مستوى 
 

0.27 0.5 0.39 
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تجربة ضابطة معلق نشا 
لة ا ن   د

نشا مزج مغناطيسى لساعة 
 واحدة

معلق نشا معامل 
بالموجات فوق الصوتية 

  

معلق نشا معامل 
بالموجات فوق الصوتية 

 
 

 غم 0.5معلق نشا + 
 

معلق نشا معامل بالموجات فوق 
  غم مولت0.5الصوتية  لساعة + 
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: مخططات االميلوكرام لنشا الذرة الصفراء الطبيعي والمعامل بالموجات فوق الصوتية (1)شكل 

 تأثير الموجات فوق الصوتية في معلقات طحين الحنطة والترتيكيلي2- 
 كما هو معروف تعد الحبوب المصدر األساس للنشا كما أنها تحتوي على نشاط محدد من إنزيمات االميليسز لذا فان 

تأثير الموجات فوق الصوتية سيكون في هذه التجربة مشترك على كال العاملين المهمين في التأشير على مقاومة معلقات 
)أن نسبة البروتين في طحين جميع أصناف 2األغذية النشوية المقاسة بواسطة االميلوكراف. لقد بينت النتائج في جدول (

الترتيكيلي هي اعلي من نسبته في طحين الحنطة عالمة شير وبالعكس كانت نسبة النشا التي زادت في طحين الحنطة 
وانخفضت في طحين الترتيكيلي.إن انخفاض نسبة النشا باإلضافةإلى ارتفاع نشاط إنزيمألفا اميليس في طحين الترتيكيلى 

هو السبب في انخفاض قيمة أقصى مقاومة. 
: بعض مكونات طحين الحنطة والترتيكيلي 2جدول 

النشا %                            البروتين  %                     الرطوبة %              العينات 
 68.35 10.72 13.50طحين محلي عالمة شير 

 61.37 12.41 10.32طحين ترتيكلي صنف رويدة 

 62.48 12.87 11.25 93طحين ترتيكيلي صنف ايرونكا

 61.12 12.27 10.71طحين ترتيكيلي صنف كلوس بايد 

 0.73 0.14 0.43 0.05 أقل فرق معنوى عندمستوى 

× القيم معدل مكررين 
لقد بينت نتائج استخدام الموجات فوق الصوتية إن هذه المعاملة تعمل على زيادة المقاومة لحدما . إن أقصى مقاومة 

 وحدة برابندر لذا فان استخدام الموجات فوق الصوتية في 1000لطحين الحنطة بدون معاملة كانت عالية جدا أكثر من 
 غم من المولت المطحون كما استخدم مع النشا سابقا. أما طحين 0.5هذه الحالة ستكون غير مجدية لذا  استخدام 

الترتيكيلي فهو عالي بنشاط أالميليسز فلم يستخدم المولت معه. والفرق بين المعاملة في طحين الحنطة هو معاملة الطحين 
بالموجات فوق الصوتية للفترات الثالث ثم إضافة المولت مباشرة عند القياس بواسطة االميلوكراف لذا فان تأثير الموجات 

كان فقط على نشا الحنطة واالميليسزات الداخلية رغم قلة نشاطها. إن استخدام المولت مع طحين الحنطة أديإلى تقليل قيمة 
 وحدة برابندر وعند استخدام الموجات فوق الصوتية قلل هذه المعاملة من 560أقصى لزوجة إلى نصف قيمتها تقريبا 

 % من مقاومة معلق 39.28 وحدة برابندر أي باستبرجاع 780جاهزية النشا لعمل االميليسز فارتفعت بذلك المقاومة الى 

معلق نشا معامل 
بالموجات فوق الصوتية  

ا  0ل ل5    
 

معلق نشا معامل 
بالموجات فوق الصوتية  

 0.5لثالث ساعات + 
 غم مولت
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النشا التي فقدت نتيجة فعالية اميليسز المولت عليه. وهذه النتيجة تؤكد النتائج السابقة في معلقات النشا والتي تشير إلىأن 
معاملة المواد النشوية بالموجات فوق الصوتية يسبب في تقليل جاهزية النشا لعمل ألفا اميليس، إن زيادة زمن المعاملة 

بالموجات إلى ساعتين لم يكن له تأثير مهم في زيادة مقاومة معلق طحين الحنطة لذا تم االكتفاء بهذا الزمن ولم تستخدم 
المعاملة لثالث ساعات. وقد يعود السبب إلى وجود نسبة محددة من الحبيبات النشوية الجاهزة لعمل االميليسز اليمكن 

 وكما هو معروف يحتوي طحين الحنطة على  Damage Starchتحويلها إلى غير جاهزة مثل الحبيبات النشوية المتضررة
 ). اما بالنسبة لمحصول الترتيكيلي فقد بينت النتائج  2004Boyacıa, etal  %(5نسبة من النشا المتضرر يصل الى 

 وحدة 600ارتفاع نشاط الفا أميليسز بشكل كبير أكثر من النسبة المالثمة او القياسية في صناعة المخبوزات وهي (
  ). وهذه الصفة رغم أهميتها اال انها تزيد كثيرأ عن النسبة المرغوبة وهذا ما حصلنا Pomeranz, 1988برابندر) (   

). ان استخدام الموجات فوق الصوتية مع طحين الترتيكيلي ادى الى رفع قيمة المقاومة 3عليه في نتائجنا الحظ جدول (
 على التوالي.. ان تأثير الموجات Clossbied و Eronga 93 % لالصتاف رويده و  34,21 و22,23 و 45.8بنسبة 

فوق الصوتية لم يكن مثبطا تاما النزيمات الفا اميليسز كما بينت  نتائج االميلوكراف لطحين الحنطة وهذا يتسحب الى 
. لكن بكل تأكيد وكما بينت النتائج )et al (2008) Yaldagard نتائج طحين الترتيكيلي وهذا ال يعني عدم تأثر اإلنزيمات

كان التأثير المهم هو على النشا وتحويله إلى أقل جاهزية لفعل اإلنزيموأكثر مقاومة وأكثر احتفاظا بخواص اللزوجة أو 
المقاومة في معلقاته المتهلمة. 

 

 

طحين الحنطة 
بدون معاملة وبدون 

 

طحين حنطة  بدون معاملة 
  غم مولت0.5+ 
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 تأثير المعاملة بالموجانت فوق الصوتية في مخططات االميلوكرام طحين الحنطة (2)شكل 

 
 االميلوكرام لطحين اصناف الترتيكيلي الطبيعي والمعامل بالموجات فوق الصوتية ( 3)شكل 

 
- تأثير الموجات فوق الصوتية على تكوين السكريات المختزلة: 3

معلوم ان من نوائج فعالية جميع االنزيمات المحللة للنشا سواءا كانت الفا او بيتا او كلوكواميليز هو سكريات مختزلة ( 
Cauvain& Young,1998 لذافان الكثير من طرق قياس نشاط هذه االنزيمات مبنية على قياس هذه السكريات. لقد (

 93ايرونكا رويده ،–طحين اصناف الترتيكيلي 
 ،كلوس بايد الطبيعي والمعامل

طحين الحنطة معامل 
بالموجات فوق الصوتية 

0لساعتين+   غم 5
 

طحين الحنطة معامل 
بالموجات فوق الصوتية  

ة   ا 0ل ل5    
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صممت هذه التجربة لمالحظة هل للموجات الصوتية تاثير في تمزيق الحبيبات النشوية او احداث اي ضرر على الحبيبة 
النشوية يجعلها اكثر جاهزية لعمل االميليسز كذلك دراسة تأثير الحرارة وتهلم الحبيبة النشوية بعد المعاملة بالموجات فوق 

 ) أن التأثير للموجات فوق  4الصوتية . بينت النتائج ( جدول 
 

 تأثير الموجات فوق الصوتية على مخطط االميلوكرام لطحين الحنطة والترتيكيلي (3)جدول  
درجة حرارة العينات ت 

 م)̊التهلم (
اقصى لزوجة  

(B.U.) 
درجة حرارة اقصى 

 م)̊لزوجة (
 84.00 >1000.00 60.00طحين حنطة بدون معاملة  1

 76.00 560.00 58.50 غم مولت 0.5طحين حنطة +  2

غم 0.5طحين حنطةمعامل بالموجات لساعة+  3
مولت 

61.50 780.00 81.00 

طحين حنطةمعامل لمدة ساعتين بالموجات فوق  4
غم مولت 0.5الصوتية + 

63.00 790.00 80.50 

 72.50 240.00 59.00ترتيكيلي صنف رويدة بدون معاملة  5 
6 
 

ترتيكيلي صنف رويدة  معاملة بالموجات فوق 
الصوتية لمدة ساعة 

61.00 350.00 72.50 

7 
 

 73.50 360.00 60.00 بدون معاملة Eronga 93ترتيكيلي صنف   

   معاملة بالموجات Eronga 93ترتيكيلي صنف  8
فوق الصوتية لمدة ساعة 

61.50 440.00 74.00 

9 
 

 79.00 380.00 61.5 بدون معاملة Clossbiedترتيكيلي صنف 

10 
 

 80.00 510.00 61.50  معاملة لمدة ساعة Clossbiedترتيكيلي صنف 

 0.62 7.24 0.55 0.05أقل فرق معنوي عند مستوى 

 
الصوتية على تمزيق الحبيبات النشوية في درجة حرارة المختبر حتى بعد ساعتين من المعاملة فلم يكن هنالك فروق معنوية 

بين قيم السكريات المختزلةالناتجة من المعاملة بالموجات فوق الصوتية لوحدها او باضافة مستخلص االنزيم . وبينت 
النتائج ايضا ان استخدام الحرارة الى درجة حرارة تهلم النشا كان ضروريا لعمل انزيمات  االميليسز قكان هنالك فرق كبير 

في نسبة السكريات المختزلة وهو فرق معنوي . وهذه النتائج تشير الى ان الحرارة سوف تلغي تأثير الموجات فوق الصوتية 
عند السماح لالنزيمات للعمل لفترة زمنية كافية للعمل (ساعة واحدة) فكانت قيمة السكريات المختزلة للتجربة غير المعاملة 

 ملغم \مل للمعاملة بالموجات فوق الصوتية لمدة ساعة 21.78 و19.80 أصبحت 9.91بالموجات فوق الصوتية هي 
أن التأثير المهم للموجات فوق  Chang, et al, (2002)وساعتين على التوالي .أن هذه النتيجة قد تلتقي لحد ما مع ماذكره

الصوتية تظهر أثاره على النشا بعد التسخين .ومن جهة أخرى ولمعرفة اتجاه التحليل عند استخدام االرتفاع التدريجي 
 دقيقة) وباستخدام االميلوكراف النجاز هذا االختبار بينت النتائج إن هذا الطريقة ليست 15للحرارة وبقترة زمنية محددة (

كالطريقة السابقة إذكان للموجات فوق الصوتية دور معنوي في تقليل فعالية إنزيمات االميليسز فكانت كمية السكريات 
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 ملغم \مل لساعة 5.72 و 5.60 ملغم \مل بينما الطحين المعامل 9.25المختزلة الناتجة من طحين الحنطة غير المعاملة 
وساعتين من المعاملة بالموجات فوق الصوت. وهكذا سلكت أصناف الترتيكيلي نفس لسلوك باستثناء صنف كلوس بايد 

كان إنتاج السكريات واطئا مقارنة ببقية األصناف كما لم تؤثر المعاملة بالموجات فوق الصوتية على تقليل انتاج السكريات 
أن إنزيمات االميليسز قد تأثرت كثيرا عند استخدام طاقة Yaldagard , et al (2008)المختزلة في هذا الصنف.لقد وجد 

 دقيقة من 20موجات فوق صوتية عالية وسبب ذلك انخفاض في فعاليتها بينما لم تسبب الطاقة القليلة على نشاطه خالل 
معاملة الشعير عند غمره بالماءخالل إنتاج المولت. أن هذا السلوك لهذه التجربة األخيرة لطحين الحنطة وأصناف 

الترتيكيلي واختالفها عن التجربة السابقة قد تعود إلىأنإنتاج السكريات المختزلة هي من صفات اإلنزيم بيتا أميليسز لكونه 
يحلل النشا من الطرف غير المختزل منتجا السكر المختزل المالتوز وهذا اإلنزيم حساس للحرارة سرعانما يتثبط بارتفاع 

م لذا فان فرصته في التجربة قبل األخيرة كانت أكثر من التجربة األخيرة وبالدرجة الحرارية المناسبة للبيتا 50الحرارة عن 
أميليس .ويجب إن نعرف إننشاطإنزيمألفا اميليس يساعد على زيادة فعالية البيتا أميليس النه يوفر المادة الخاضعة المناسبة 
لعمله ومع ذلك كانت ظروف العمل بنفس ظروف االميلو كراف غير مناسبة للبيتا اميلس. من النتائج السابقة يمكن القول 

إن استخدام الموجات فوق الصوتية ينتج نشا مقاوم لالميليسز حتى لوتعرضت الحبيبات النشوية إلى ارتفاع في الحرارة 
وبشكل تدريجي من التهلم إلىأقصى لزوجة يكونها النشا المتهلم (وهي ظروف االميلوكراف) . كذلك بينت النتائج إن 

المعاملة بالموجات فوق الصوتية ضمن المدى المستخدم في التجربة لم يسبب إي تلف ملحوظ في الحبيبات النشوية ضمن 
 أن الموجات فوق الصوتية لم تغير من  Luo, et al (2008)الدرجات الحرارية دون درجة حرارة التهلم  ومع ذلك فقد ذكر 

الشكل البلوري للحبيبة مع وجود نقر على سطح الحبيبة لكن كان تأثير الموجات على التركيب الالبلوري في الحبيبة وهو 
االميلوز وذلك في حبيبات النشا العالية باالميلوز والشمعية العالية باالميلوبكتين. وبالعكس كان للموجات فوق الصوتية دور 

في زيادة تمزق الحبيبات النشوية إذا استخدمت درجات الحرارة العالية إلى مدى أقصى لزوجة ألنواع النشا والطحين 
 

): تأثير الموجات فوق الصوتية على تحلل النشا وٕانتاج السكريات المختزلة (4جدول 
المعاملة 

 
أقل فرق مل 1  ملغم سكر مختزل \ 

معنوي 
LSD 

بدون معاملة 
بالموجات فوق 

الصوتية  

معاملة 
بالموجات 

الصوتية لمدة 
ساعة واحدة 

معاملة 
بالموجات 

الصوتية لمدة 
ساعتين 

 0.15 0.71 0.83 0.81معلق النشا (تجربة ضابطة) 

 0.34 1.24 1.25 1.1 معلق النشا(معامل بالموجات)××

 1.87 21.78 19.8 9.91معلق نشا (معامل بالموجات والحرارة)×××  

 1.02 5.72 5.6 9.25 طحين شير×××× 

 0.92 2.36 2.45 6.14 طحين ترتيكيلي صنف رويده×××× 

 0.87 3.11 3.19 7.18طحين ترتيكيلي صنف ايرونكا×××× 

 0.23 5.56 5.60 5.77طحين ترتيكيلي صنف كلوس بايد×××× 

لقيم معدل مكررين على األقل × ا
  ××أضيف مستخلص المولت بعد المعاملة بالموجات فوق الصوتية×××أضيف مستخلص المولت بعد المعاملة بالموجات فوق الصوتية والتسخين 

 م إلى حرارة أقصى لزوجة̊ 60م\ دقيقة من درجة  1.5ألقصى لزوجة×××× استخدم االميلوكراف لرفع درجة الحرارة بشكل منتظم 
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EFFECTS  OF ULTRASOUND ON SOME CEREAL STARCH  PASTES 
AND THEIR RESISTANT TO AMYLASE ACTIVITY  

Mohammad WajiehZainulabideen 
Food Science Dept. College of Agriculture – University of Sulimani –Iraq 

 
ABSTRACT 

The effect of ultrasound power at 35KHz& 160 W on starch, wheat and triticale flours pastes 
rheological properties was studied.Results showed that using of ultrasound for 1, 2, 3, hours 
increased amylographical maximum resistant for the all tested samples. Also it showed that 
the treatment by ultrasound increased the starch ability to resist amylases activity which 
recovered more than 75% of starch resistance declined by amylases.    The results also 
showed that the production of reducing sugar decreased as a result of ultrasound treatment, 
but this effect disappeared when the treated starch paste heated to the temperature at 
amylographical maximum resistance.    
                   .   
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 تأثير بعض العوامل التكنولوجية على خصائص قوائم األجبان المصهورة

الدكتور الياس الميدع 
 قسم علوم األغذية ـ كلية الزراعة ـ جامعة البعث

 
 - الملخص -

 

يهدف البحث إلى قياس وتحديد متانة وخصائص قوام األجبان المصهورة المصنعة وٕايجاد العالقة بين هذه القياسات      
والتركيب الكيميائي لهذه المنتجات . 

يتأثر قوام األجبان المصهورة بمحتواها من البروتينات واألمالح ومعدل المادة الدسمة ومستوى رقم الحموضة باإلضافة      
إلى طريقة التصنيع والعوامل المتنوعة ودرجة الحرارة وسرعة الخلط. 

% من المادة 38تم تصنيع األجبان المصهورة باستخدام أجبان مصنعة من حليب فرز مع إضافة القشدة ذات المحتوى 
 دقائق ثم دراسة تأثير معدل المادة 5 م خالل 82 على درجة حرارة Stephane UMCSالدسمة ضمن جهاز الطبخ  

 % وسرعة الدوران 2.8 حتى 1.6 % ومعدل ملح االستحالب من 65 وحتى 25الدسمة إلى المادة الصلبة الكلية من 
 دورة / د على متانة األجبان المصهورة المصنعة . 3000. 2000 . 1000

 ضمن الشروط التالية :  INSTRON 1140تم تحديد متانة األجبان وخصائص القوام باستخدام جهاز 
 مم / د 10سرعة االختراق 
 مم 10مسافة االختراق 

 مم  10قطر المسبار 
 

تبيـّن النتائج : 
انخفاض متانة األجبان المصهورة كلما ارتفع معدل المادة الدسمة إلى المادة الصلبة الكلية.  •
 انخفاض متانة األجبان المصهورة كلما ارتفعت نسبة أمالح الصهر المستحلبة المضافة. •

وجود تداخل متباين في تأثير سرعة الخلط واألمالح المستحلبة ومعدل المادة الدسمة على المتانة النهائية لألجبان  •
المصهورة المصنعة . 

I –: المقدمة  
     تصنع األجبان المصهورة بتعريض نموذج أو عدة نماذج من األجبان ضمن الخليط إلى عملية الصهر ويمكن إضافة 

 بعض المنتجات اللبنية األخرى مثل بودرة الحليب والقشدة والزبدة والمصل .
     يضاف الماء إلى الخليط لتنظيم محتوى األجبان من المادة الصلبة الكلية والحصول على توزع متجانس للمواد األولية 

 على درجة الحرارة العادية ومستحلب ثابت على درجة الحرارة المرتفعة .
تتكون األجبان المصهورة من نظام معقد من البروتينات والمادة الدسمة وأمالح الصهر والمواد المضافة وتتأثر خصائص 

 األجبان بعوامل عديدة منها :
 تركيب وطبيعة المادة األولية .

 نموذج وكمية األمالح المستحلبة .
 طريقة التصنيع والعوامل اإلضافية .
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 % في حده األدنى 50يجب أن تحتوي األجبان المصهورة المعدة للقطع على محتوى من المادة الصلبة الكلية يصل إلى 
 % أما محتوى األجبان المصهورة القابلة للمد من المادة الصلبة الكلية يتراوح 40وأن يكون المحتوى األدنى للمادة الدسمة 

  % .40 % والحد األدنى لمعدل المادة الدسمة 50 و 44بين 
     لقد سمحت التشريعات الفرنسية في صناعة بعض نماذج من األجبان المصهورة بحيث يتراوح معدل المادة الدسمة إلى 

 ( Caric et al 1985 ) % .  31 % والمحتوى من المادة الصلبة الكلية 30 و 20المادة الصلبة الكلية بين 
 على المستوى الفيزيائي والكيميائي تشتمل صناعة األجبان المصهورة على ثالثة أطوار أساسية :

 طور التبعثر والتوزع والذي يتوافق مع مجانسة الخليط (األجبان والملح وملح الصهر).
 – 65طور الصهر وٕاعادة الهيكلية والتركيب والذي يتوافق مع تنظيم المكونات المختلفة تحت الفعل المتالزم لدرجة الحرارة 

  ْم والتحريك الميكانيكي .70
 وتعتبر درجة UHT ْم وقد تطبق معاملة التعقيم الحديثة 90 و 70طور الطبخ والذي يطبق على درجة حرارة تتراوح بين 

 ْم درجة الحرارة المالئمة للطبخ كونها تؤمن اإلتالف الحراري لألحياء الدقيقة واألنزيمات ويتم الحصول على 90الحرارة 
 إماهة البروتينات نتيجة الفعل المترابط للتحريك والمعاملة الحرارية وتحت الفعل المبعثر ألمالح الصهر .

 

     تتصف أمالح الصهر بدورها الهام في التحكم بخصائص األجبان المصهورة كونها من العوامل المعقدة للكالسيوم 
يضاف إلى ذلك قدرتها في رفع درجة امتصاص البروتينات للماء والقدرة المستحلبة للمادة الدسمة وتحسين االحتفاظ بالماء 

 وبالتالي فهي تؤثر في الخصائص الفيزيائية والكيمائية والميكروبيولوجية لألجبان المصهورة .
 

( Lee et al 1980 I , Lee et Alais 1981 , Lee et Alais 1981 Kaminarides et al 2006 , Gwart ney 
et al 2002 ) 

 

 ولذلك فهي تزيد من ثباتية واستحالب المادة الدسمة والحصول على القوام pHتستخدم أمالح الصهر لتنظيم رقم الحموضة 
 المناسب الناتج بعد التبريد .

لقد نشر العديد من األبحاث والدراسات خالل السنوات األخيرة الخاصة بتصنيع األجبان المصهورة والتي تبين أن متانة 
 وقوام األجبان المصهورة مرتبط بعوامل عديدة :

عمر وتركيب المادة األولية .  -
 شروط التصنيع . -
الخصائص الكيميائية والفيزيائية والحسية المطلوبة في األجبان .  -

( Walstra et Peleg 1991 , Hort et al 1991, Marshall 1990 , Fil – IDF 1991, Xiong et al 2002 
, Bryant 1995 , Hardy et al 1997 , Rayan et al 1980 , Foegeding et al 2007 , Broun et al 
2003  

األولية ومعدل  يعد قوام األجبان ومتانتها من ضمن العوامل الهامة الخاصة باألجبان المصهورة إذ يعتمد على تركيب المادة
الماء المضاف ومعدل المادة الدسمة إلى المادة الصلبة الكلية ومعدل األمالح المستحلبة المضافة ويعتمد أيضًا قوام 

 لألجبان وتحلل وتفكك البروتينات والشروط الخاصة بعملية التصنيع . pHاألجبان على رقم 
     تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد متانة وخصائص قوام األجبان وفق ثالثة عوامل تكنولوجية: 

معدل المادة الدسمة إلى المادة الصلبة الكلية .  -1
 معدل أمالح الصهر المستحلبة . -2
 سرعة دوران خالط آلة الصهر . -3
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إذ تقدر المتانة وبعض خصائص القوام كالتماسك والمطاطية والمرونة وفق طريقة 
Bourne 1978 . 

 - المواد وطرائق العمل :2
 

 - تصنيع األجبان المصهورة :2-1
  صنعت األجبان المصهورة بتعريض الخليط المتكون من القشدة الطازجة واألجبان الخالية من المادة الدسمة إلى    

الصهر على درجة حرارة مرتفعة وتختلف طريقة التصنيع هذه عن الطريقة التقليدية في استخدام األجبان الدسمة وذلك بغية 
إيجاد طريقة تصنيع خاصة في دول العالم الثالث التي تستخدم الحليب الفرز المعاد التركيب لتصنيع األجبان وأن المادة 

الدسمة المضافة إما أن تكون قشدة محلية أو زيت الزبدة المستورد أو يمكن استبدالها بزيت نباتي محلي . 
     صنعت األجبان الخالية من المادة الدسمة وفق طريقة تصنيع نموذج األجبان المضغوطة غير المطبوخة حسب 

المراحل التالية : 
 ْم مصدره قطيع من األبقار هولشتاين . 4المادة األولية : حليب مبرد على درجة حرارة  -1
  ْم .35تحضير الحليب :   - فرز الحليب على درجة حرارة  -2

 ثانية . 15 ْم / 72                        - بسترة الحليب على درجة حرارة 
 ْم . 35                        - تبريد الحليب وتنظيم درجة حرارته على 

- إضافة مباشرة لبادئ مجفد من البكتريا المحبة لدرجة الحرارة                          
 ليتر . 100 غ/1                          المتوسطة بمعدل 

  ليتر .100 غ / 15                        - إضافة كلوريد الكالسيوم بمعدل 
  .10.000 : 1 من المنفحة السائلة والتي قوتها 25تخثر الحليب :     - إضافة  -3

 دقائق . 10                        - الزمن الالزم لبداية التخثر 
 دقيقة . 40                        - الزمن الكلي للتخثر 

  سم .1انفصال المصل :   - تقطيع الخثرة بمعدل  -4
 دقيقة . 15                        - تحريك بطيء ومستمر لمدة 

 % من كمية المصل واستبدالها بكمية مساوية  35                        - التخلص من 
 ْم . 35                           من الماء على درجة حرارة 

 دقيقة . 15                        - تحريك مستمر لمدة 
                        - وضع الخثرة ضمن القوالب الخاصة في األجبان المضغوطة  

 ْم . 25 ساعة على درجة حرارة 12                           غير المطبوخة خالل مدة 
 ْم حتى  20حفظ األجبان : تجميد األجبان الناتجة وحفظها على درجة حرارة –  -5

                 االستخدام .
 
 
 

 تحضير القشدة :  -6
 

تم الحصول على قشدة بفرز الحليب لتنظيم معدل المادة الدسمة في األجبان المصهورة وتعرض القشدة ذات المحتوى      
  ْم حتى االستخدام .25 % إلى التجميد على درجة حرارة – 38من المادة الدسمة 
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 تحضير األجبان المصهورة :  -7
 التي تتسع لخمسة ليتر والمزودة بخالط  UMC 5 Stephane تم تحضير األجبان المصهورة باستخدام آلة الصهر    

محوري سريع الدوران وترتفع درجة حرارة الخليط تدريجيًا بوجود تيار من الماء الساخن ضمن الجدار المزدوج للوصول إلى 
 دقائق )  تعبأ األجبان بعد االنتهاء من عملية الصهر وهي ساخنة في عبوات 5 ْم / 82درجة حرارة الصهر المطلوبة ( 

  ْم وتترك لمدة يومين حتى إجراء التحاليل .4 غ/عبوة وتبرد األجبان على درجة حرارة 250من بولي بروبلين بمعدل 

  في كل التجارب المدروسة نظم تركيب الخليط للحصول على أجبان تتصف بمعدل من المادة الصلبة الكلية مقداره    
45 . % 
- العوامل التكنولوجية المدروسة : 2-2

     درست خصائص األجبان المصنعة وفق العوامل التكنولوجية التالية : 
 ) . 65 ، 55 ، 45 ، 35 ، 25معدل المادة الدسمة إلى المادة الصلبة الكلية % (  -1
  ) .2.8 – 2.6 – 2.4 – 2.2 – 2 – 1.8 – 1.6 غ ( 100معدل ملح الصهر المضاف غ/ -2
 ) . 3 ، 2 ، 1 دورة / د ( 1000سرعة دوران الخالط خالل الصهر  -3

 تجربة لتحديد متانة األجبان وفق المعادلة : 13تم تحضير 
N = K2 + K + 1 

  عدد التجارب . Nحيث   
        K . عدد العوامل التكنولوجية  

 ) Maitieu et al 1992 ثالث مرات لحساب االختالف والتباين وقياس الخطأ التجريبي وفق ( 13وكررت التجربة رقم 
  ) .1كما هو موضح في الجدول ( 

 - تحليل األجبان المصهورة :2-3
 - الطرائق التحليلية :2-3-1
 ْم حتى ثبات الوزن . 103- قدرة المادة الصلبة الكلية بالتجفيف على درجة حرارة 1
- قدرة المادة الدسمة بطريقة جربر . 2

  .pH metre باستخدام جهاز pH- قدر ة رقم الحموضة 3

 - تقدير متانة األجبان وخصائص قوامها :2-3-2
 ) المنحنيات الناتجة عن تطبيق عمليتي قياس متتاليتين إلسطوانة لها سطح مستو على الطبقة 1     يظهر الشكل ( 

 السطحية لألجبان المصهورة تسمح هذه الطريقة في تحديد أربعة ثوابت خاصة بالقوام :
 

  H ( F 10 )                   ( N )المتانة أو الصالبة  

المطاطية              
L
L∆ 

التماسك            
1

2

A
A 

 A3االلتصاق           
 

 ( N )ويمكن حساب قيم المرونة والتي تساوي المتانة × التماسك  
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 ( N )وقيمة المضغ والتي تساوي المرونة × المطاطية 

 سم باستخدام جهاز 1 سم/د وعمق مقداره 1 سم وبسرعة 1طبق القياس باستخدام مسبار اسطواني قطره 
1140 Instron.  

  ) : عدد التجارب المصنعة وفقًا للعوامل المدروسة 1الجدول ( 
 

رقم 
 التجربة

معدل المادة الدسمة إلى 
 المادة الصلبة الكلية %

معدل ملح 
 الصهر

 سرعة الدوران
  دورة /د1000

1 65 2.2 2 
2 25 2.2 2 
3 55 2.8 2 
4 35 1.6 2 
5 55 1.6 2 
6 35 2.8 2 
7 55 2.4 3 
8 35 2.8 1 
9 55 2.0 1 

10 45 2.6 1 
11 35 2.4 3 
12 45 1.8 3 
13 45 2.2 2 
14 45 2.2 2 
15 45 2.2 2 
16 45 2.2 2 

 
 

 
 

  ) : المخطط العام لتحليل القوام1الشكل ( 
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 - النتائج والمناقشة :3
 

 - تحليل العوامل األساسية وتفاعالتها مع طريقة التصنيع :3-1
 

 ) النتائج التي تم الحصول عليها والخاصة بمتانة األجبان وخصائص قوامها ويتضح أن لمعدل 2     يوضح الجدول ( 
المادة الدسمة إلى المادة الصلبة الكلية العامل األكثر أهمية على متانة األجبان فكلما ارتفع معدل المادة الدسمة كلما 

 وجود عالقة عكسية بين ارتفاع قيم المتانة F 10 ( H )انخفضت قيم المتانة ويتبين من المعادلة الخاصة بالمتانة 
 وانخفاض معدل المادة الدسمة .

 

 
 

     معدل المادة الدسمة إلى المادة الصلبة الكلية .MGحيث أن :  
SF                   . أمالح الصهر المستحلبة     

           VIT . سرعة دوران الخطط   
 

  وفق المعادلة التالية:( H ) أنه يمكن حساب متانة األجبان Chen 1979وفي دراسة أخرى وجد 
 

H = - 3,25 + 0,216 p – 0,558 w – 0,0057 F – N + 0,665 pH 
 

   البروتين .Pحيث أن  
          W. الماء   
          N. كلوريد الصوديوم   
          F. الدهن   
         pH. رقم حموضة األجبان ويعبر عن المكونات كنسبة مئوية   

 

وبالتالي فإن زيادة المحتوى من البروتين ترفع قيمة المتانة بعكس زيادة نسبة المادة الدسمة والماء التي 
 تتصف بتأثير معاكس وتخفض من المتانة .
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 ) : متانة وخصائص األجبان المصهورة ورقم حموضتها وفق العوامل المدروسة2الجدول (
 

رقم 
 التجربة

 المتانة نيوتن
( F 10 ) H 

( N ) 

 التماسك
A2 / 
A1 

 C × Hالمرونة 
( N ) 

 المطاطية

L/L∆ 
 المضغ
( N ) 

رقم 
الحموضة 

pH 
1 - - - - - 5.92 
2 14.4 0.34 4.89 0.39 1.9 5.92 
3 0.8 1.04 0.83 0.9 0.74 6.1 
4 6.96 0.9 2.1 0.282 0.59 5.8 
5 0.8 0.945 0.756 0.78 0.58 5.8 
6 6.0 0.57 3.42 0.78 2.66 6.03 
7 0.56 1.08 0.6 0.95 0.57 6.0 
8 6.24 0.57 3.55 0.60 2.13 5.9 
9 0.96 0.98 0.94 0.9 0.846 6.02 

10 1.6 0.92 0.992 0.31 0.30 6.04 
11 8.8 0.292 2.56 0.50 0.50 6.00 
12 2.56 0.96 2.45 0.82 0.82 5.92 
13 2.4 0.96 2.3 0.84 1.93 5.90 
14 2.41 0.87 2.09 0.93 1.195 5.88 
15 2.60 0.80 2.08 0.87 1.80 5.86 
16 2.23 0.78 1.74 0.78 1.34 5.84 

 
 

  ) أن معامل االنحدار3ويتبين لدينا وفق تحليل التباين في الجدول ( 
          R2 = 0,9767  
        R2A = 0.9412. ضمن شروط التجربة   

 
  يوضحان أنه يمكن تصنيف العوامل المؤثرة عن المتانة وفق التسلسل التالي:Hardy et Scher 1997أما  

   >  الدهنpHالبروتين  >  كلوريد الصوديوم > الماء  >  رقم الـ 
 

  ) : تحليل التباين للمتانة3الجدول ( 
 

 الداللة مجموع المربعات مصدر التباين
 * * * 250.094 االنحدار
  5.9536 المتبقي

 77.80 1.6336 الصالحية
  4.32 الخطأ
  256.04760 الكلي
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 أن لنموذج حبيبات المادة الدسمة والجذب بين سطوحها تأثير على متانة األجبان Luyten et al 1991     ويوضح 
 أن األجبان ذات المحتوى المرتفع من المادة الدسمة تبرز متانة أقل أهمية Tunick et al 1993وخصائص قوامها ويؤكد 

 بالمقارنة مع األجبان ذات المحتوى المنخفض من المادة الدسمة .
 إلى نفس النتيجة السابقة بأن األجبان ذات المحتوى المنخفض من المادة الدسمة Emmos et al 1980     وتوصل 

 تتصف بمتانة أعلى .
فيما يتعلق باألمالح المستحلبة التي تساهم بدور أساسي في قوام األجبان نظرًا لتأثيرها على امتصاص الماء وثباتية 

 الذي يؤثر على خصائص عجينة األجبان المصهورة فكلما انخفض رقم الحموضة pHالمستحلب وتنظيم رقم الحموضة 
 وجود عالقة ذات داللة بين المتانة واألمالح المستحلبة عند Gupta et al 1980كلما كانت األجبان أكثر ثباتية وقد وجد 

  لألجبان المصهورة .INSTRONقياس المتانة بجهاز 
     يؤثر معدل المادة الدسمة ضمن المادة الصلبة الكلية وأمالح الصهر بشكل إيجابي على صفة التماسك أي عند زيادة 

 أحد هذين العاملين يالحظ ارتفاع في التماسك . ولكن تأثير معدل المادة الدسمة أعلى من تأثير ملح الصهر .
     بالنسبة لنتائج المطاطية يالحظ أن معدل المادة الدسمة يؤثر سلبًا على خصائص األجبان المصهورة وتتوافق هذه 

 التي تبين أن األجبان ذات المحتوى المنخفض من المادة الدسمة تتصف بدرجة Emmons 1980النتائج مع نتائج 
 أن انخفاض المطاطية  Tuni ck et al 1993مطاطية أعلى من األجبان ذات المحتوى المرتفع من المادة الدسمة ويؤكد 

 مرده زيادًة محتوى المادة الدسمة في األجبان إضافة إلى زيادة نسبة الماء إلى المادة الصلبة الدهنية .
     من النتائج األخرى المتعلقة بتأثير هذه العوامل على المرونة يتبين أنه يمكن زيادة المرونة في األجبان برفع مستوى 

 أمالح الصهر .
 أما رفع قيم المضغ متعلق في رفع محتوى األجبان من المادة الصلبة الالدهنية .

 

 - تحليل المنحنيات :3-2
 ) تبدل قيم المتانة وتطورها وفقًا لمعدل المادة الدسمة ومعدل أمالح الصهر المستحلبة المضافة 2     يوضح الشكل ( 

  دورة/د .2000عند قيمة ثابتة لسرعة الخلط 
 % وأن 45إذ يالحظ ارتفاع في قيم المتانة عند انخفاض المحتوى من المادة الدسمة وخاصة اعتبارًا من معدل مقداره 

 االستجابة لمعدل أمالح الصهر فهي متباينة وفقًا للمحتوى من المادة الدسمة .
 2.2 ) تبدل قيم المتانة وتطورها وفقًا لمعدل المادة الدسمة ومعدل سرعة الخلط عند قيمة ثابتة للملح 3     يبين الشكل ( 

% ويالحظ انخفاض قيم المتانة مع ارتفاع معدل المادة الدسمة ولكن لسرعة الخلط تأثير إيجابي على هذه القيم خاصة 
  % للمادة الدسمة .45عند مستوى أدنى من 

 - الخالصـة :4
 

     يتضح من الدراسة أن لمعدل المادة الدسمة ونسبة الماء إلى المادة الصلبة الالدهنية الدور األساسي والهام في تحديد 
متانة األجبان وخصائص قوامها فالقوام مرتبط مباشرة بمعدل المادة الدسمة إضافة إلى العوامل األخرى التي تتحكم في 

 ثباتية مستحلب المادة الدسمة كأمالح الصهر المضافة .
 إن لمعدل ملح صهر االستحالب وسرعة التحريك والخلط خالل عملية الصهر تأثير واضح على متانة األجبان الناتجة .

تظهر النتائج ضمن المجال التجريبي المدروس أن تأثير معدل المادة الدسمة وتفاعالته مع معدل الملح وسرعة الخلط ليس 
  % .45متجانسًا وخاصة في األجبان ذات المحتوى من المادة الدسمة أقل من 
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     إن عدم وجود انفصال للمادة الدسمة ضمن عينات األجبان المصهورة المصنعة يظهر أن نسبة أمالح الصهر 
المستحلبة المضافة ورقم الحموضة الناتج تعتبر مناسبة للمحافظة على التركيب المتجانس وتوزيع البروتينات والمادة الدسمة 

 بعد طور الصهر .
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- Summary - 
 

The objective of this paper was to measure the texture and the consistency of different 
blends of processed cheese and attempt to correlate these measurement with the 
chemical composition of these products. 
The texture of cheese is affected by many factors especially raw material used (protein 
in contents fat , water and PH) in addition to processing  factors that include thermal 
treatment speed of steering and processing time. 
The processed cheese was prepared by using cheese from skim milk with cream at 38 
% of fat. 
The processing was done using Stephan umcs. 
The processing achieved by melting on 28 / 5minutes using processed cheese melting 
device (Stephan umcs). 
The ration of fat to TS was 25-65%  salt added 1.6-2.8 % and the rotation speed 
1000,2000,3000 t/m. 
• Cheese firmness was assessed by using INSTRON 1140 device. 
The measurement was performed by penetrating a cylinder probe with a speed of 10 
mm/min for a distance of 10mm. 
The results show that the firmness decreased by an increased at content 
•The firmness decreased by an increased amount of used emulsifiers . 
There was an interaction between mixing speed speed , emulsifiers and the content of 
fat on the final firmness of cheese.    

 
  

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



57 
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Modeling and control of the Drying Process 
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Laboratory of Chemical Engineering – department of Chemical Engineering 
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 ملخص البحث :

تتطلب عمليات التجفيف الصناعية طاقة البأس بها من أجل نزع رطوبة المادة الصلبة، ولذلك فإن فهم هذه العملية وتحديد 
العوامل المؤثرة عليها يلعب دورا كبيرا في تقليل هذه الطاقة. ومن أجل ذلك سوف يتم في هذا العمل إعداد نموذج متكامل 

يتنبأ بتغير محتوى الماء في المادة الصلبة الرطبة مع الزمن، اخذين بعين االعتبار العوامل المؤثرة على العملية، والذي 
يساعد في بناء قانون تحكمي متقدم قادر على ضبط تغير الرطوبة مع الزمن بالشكل المالئم (المطلوب)، مع مراعاة 

الناحية االقتصادية و نوعية المنتج. ولذلك تم بناء نموذج أحادي البعد بسماكات مختلفة للمادة الصلبة عند شروط معينة 
 والذي أثبت فعاليته في ضبط رطوبة العينة علما أنه تم دراسة PID)وتم التأكد منه عمليا، ثم تم تطبيق القانون التحكمي (

 التحكم بالعملية من أجل قيمة تتبع ثابتة ومتغيرة.
 

Abstract : 
Industrial drying processes require sufficient energy for removing the humidity of the solid 
material. So, understanding this process and identifying the factors affecting it, plays a major 
role in reducing this energy. Therefore, a new complete model will be prepared which 
predicts humidity change of the solid with time. Taking into consideration the factors 
affecting this process and helps building a control approach enables to adjust humidity 
changing over time appropriately (desired), with regard to the economic side and the quality 
of the product. Hence, a one-dimensional model with different thicknesses of the solid 
material was created and tested under certain circumstances. Then, this control law (PID) has 
been implemented and was effective in adjusting the humidity of the sample, and we tested 
the control approach for a constant and variable setpoint. 

 المصطلحات 
h  ثابت انتقال الحرارة بالحمل(W.m-2.K-1) 

xh  ثابت انتقال المادة بالحمل(kg.m-2.s-1) 

airρ  الكتلة الحجمية للهواء(kg.m-3) 

airCp  السعة الحرارية للهواء(J.kg-1.K-1) 
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Le  رقمLewis 

Nu  رقمNusselt 

Sh  رقمSherwood 

MSm  كتلة المادة الجافة(kg) 

Waterm  كتلة الماء(kg) 

MSV  حجم المادة الجافة(m3) 

WatterV  حجم الماء(m3) 

airV  حجم الهواء الموجود داخل العينة(m3) 

D  معامل انتشار الرطوبة في العينة(m2.s-1) 
N .عدد نقاط قياس الرطوبة في داخل العينة المدروسة 
M عدد قيم القياس ضمن المجال الزمني المستخدم 

estX محتوى الماء المحسوبة من قبل النموذج 
expX محتوى الماء المقاس 

 
 

 (Introduction).  مقدمة 1
تتطلب عمليات التجفيف الصناعية طاقة البأس بها من أجل نزع رطوبة المادة الصلبة، ولذلك فإن فهم هذه العملية وتحديد 
العوامل المؤثرة عليها يلعب دورا كبيرا في تقليل هذه الطاقة وٕاتمام العملية على أكمل وجه. وبالتالي فالهدف األساسي لهذا 
 البحث هو وضع نظام تحكمي يقوم بالتحكم بمحتوى الماء في العينة المدروسة بالطريقة المثلى أثناء إجراء عملية التجفيف.

 بدرجة حرارتها ؤفكما هو معروف إن التنبؤ بمحتوى الماء في عينة ما (سواء أكانت غذائية أو غير غذائية) أو حتى التنب
هو موضوع مهم وخاصة من ناحية استخدامها أو كيفية التعامل معها الحقا (العمليات التي تلي عملية التجفيف). فإذا كان 
التنبؤ بتغير درجات الحرارة والرطوبة مع الزمن دقيقا بعض الشيء نتمكن من السيطرة على العملية المدروسة بشكل أفضل، 
والسيما التحكم بالظواهر غير المرغوبة التي قد تطرأ على العملية. وبالتالي وضع نموذج (أو كما يسمى بعلم التحكم األداة) 
قادر على التنبؤ وتحليل الظواهر الفيزيائية في أثناء المعالجة الحرارية يعتبر مرحلة أساسية ومهمة إلنشاء النظام التحكمي 

 فقط، ونترك الظاهرة األخرى المرافقة فالمطلوب. ولكن سوف نتناول في حالتنا هذه ظاهرة انتقال المادة أثناء عملية التجفي
 وهي تغير درجة حرارة العينة إلى بحث أخر.

األعمال المرجعية التي تخص الظاهرة المشتركة النتقال المادة والحرارة معا كثيرة وواسعة، بعضها طور نماذج مختلفة 
 لوصف ظاهرة انتقال ةتتراوح صعوبتها حسب الهدف المرجو منها. فعلى سبيل المثال هناك تطبيقات تستخدم نماذج تحليلي

المادة. هذه النماذج تكون بسيطة التعامل بعض الشيء إذا اعتبرت إن درجة حرارة العينة ثابتة ومعامل االنتشارية والكتلة 
 Cordova et al. 1996; Hernandez)(الحجمية للمادة الجافة وأبعادها ال تتغير بتغير محتوى الرطوبة في هذه العينة 

et al. 2000 ولكن مثل هذه النماذج تصبح محدودة االستعمال عندما تكون البارامترات المذكورة سابقا متغيرة مع ،
 الرطوبة.
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لذلك تقوم األعمال الحديثة على وضع نماذج عددية والتي يعتبر وضعها عملية صعبة، إال أنها تعطي نتائج مرضية 
وخاصة عند تغير الخواص الترموفيزيائية للعينة المدروسة مع تغير محتوى رطوبتها أو تغير درجة حرارتها. ولكن بعض 

) وبعضها اآلخر يهمل هذه الظاهرة Zuñiga. 2005هذه األعمال يأخذ بعين االعتبار تغير شكل العينة أثناء التجفيف (
 والتي Zuñiga. وأما بالنسبة إلى هذه الدراسة فسوف نعتمد على الدراسة التي قام بها Braud et al., 2001)كما في (

 أخذت بعين االعتبار مبدأ الحفاظ على المادة (وهنا الماء) مع تغير أبعاد المادة الصلبة أثناء زمن معالجتها. 
تقوم الطرائق العددية المستخدمة بشكل عام على التقسيم البعدي والزمني لمعادالت االنتقال. ومن هذه الطرق طريقة الفوارق 
المنتهية في الصغر وطريقة العناصر المنتهية في الصغر وطريقة الحجوم المنتهية في الصغر، و تـأتي أهميتها من قدرتها 
على حل معادالت االنتقال غير الخطية. نشير إلى أن خاصية عدم الخطية لهذه المعادالت الناتجة عن ارتباط الخواص 

الترموفيزيائية للعينة بدرجة حرارتها وبمحتوى رطوبتها تجعل هذه الطرق غير مستقرة، ولذلك يفضل في هذه الحالة أن تكون 
 خطوة الزمن صغيرة.

 األكثر استخداما وخاصة في علم التحكم هو  (Approach of type 'continuous time)كما أن الحل بزمن مستمر
 هي األكثر مالءمة Runge-Kutta with order 4 حيث تكون طريقة ةوهذا يتطلب تفصيال دقيقا للتقسيمات الزمني

 . PID (Zuniga et al. 2006)لوضع قانون تحكمي باستخدام المنظم 

 البحث يقوم على األقسام التالية األساسية التالية :
  يتناول شرح بعض المفاهيم األساسية المستخدمة في نمذجة ظاهرة انتقال المادة. القسم األول

 يقوم على وضع نموذج متكامل يتنبأ بكيفية تغير رطوبة العينة والتأكد منه عمليا.القسم الثاني : 

 : يتناول وضع دارة التحكم الالزمة للتحكم برطوبة العينة.القسم الثالث 

   .  بعض المفاهيم األساسية المستخدمة 2
 (Diffusion Coefficient) معامل االنتشارية -

يحدد معامل االنتشارية بقدرة الماء على االنتقال داخل الوسط، لذلك تعتبر االنتشارية خاصية مهمة للمنظومة المدروسة، 
. إن معامل انتشارية الماء داخل (Lewicki, 2004)ونتيجة ذلك فهي تتأثر باآلليات الحاصلة بين المنتج والوسط المحيط 

العينة (وخاصة المنتجات الغذائية) له دور أساسي في حسابات عملية التجفيف، ففي هندسة العمليات يوصف انتقال الماء 
    Fick. وفق قانون 

إن تقييم معامل االنتشارية انطالقا من المعطيات التجريبية لعملية التجفيف يعطي خاصية كتلية إجمالية 
 النتقال الماء داخل المنتج، فهو يضم انتشار الماء والبخار وآليات أخرى النتقال المادة.

 (Transfer coefficient of mass)معامل انتقال المادة - 
  :(Özisik, 1985)تعطى العالقة بين معاملي انتقال المادة والحرارة بالحمل على الشكل التالي 

1−=

ρ=

n

n
airair

x

Le
Sh
Nu

LeCp
h
h

 
  

)1( 
 

، وفي حالة n=1 فيتم تحديده حسب شروط العمل، ففي حالة الجريان الصفحي يأخذ القيمة nأما بالنسبة إلى األس 
 .n=3/2الجريان المضطرب 
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هنا المعادلة اكتبإن جميع العالقات التجريبية المتعلقة باالنتقال بالحمل تخص معام ل انتقال الحرارة وبالتالي يتم تقييم .
معامل انتقال المادة على سطح العينة انطالقا من قيم معامل انتقال الحرارة على السطح. وفي هذه الحالة يجب أن ال يؤخذ 
بعين االعتبار التأثيرات الحرارية الناتجة عن امتصاص األشعة تحت الحمراء أو تغير الطور على سطح العينة في حساب 

 معامل انتقال الحرارة.

 كما يجب مراعاة توافر الشروط التالية :
 انتقال الحرارة والمادة يتم في االتجاه العمودي على السطح حصريا باالنتشار.

 تيار انتقال المادة قليل. -

 الخصائص الترموفيزيائية للمائع عند الطبقة الحدية ثابتة. -

  (Density)الكتلة الحجمية الظاهرية - 
)الكتلة الحجمية الظاهرية  )ρ : لعينة ما هي عبارة عن نسبة كتلة العينة إلى حجمها الكلي  

airWaterMS

WaterMS

VVV
mm

V
m

++
+

==ρ  )2( 

 .)3(ويمكن أن تعطى الكتلة الحجمية الظاهرية للمادة الجافة بالعالقة 

airWaterMS

MS
MS VVV

m
++

=ρ  )3( 

  (Modeling of dry process).  نمذجة عملية التجفيف 3

   (Geometry and assumptions)الشكل والفرضيات  -
))، ومن أجل تفصيل أدق 1شكل (توضع العينة في صينية معدنية محمولة على جهاز لقياس الوزن داخل جهاز التجفيف (

 للجهاز المستخدم وكيفية وضع العينة في داخله راجع الملحق.
 
 

 
 ) : أبعاد العينة المدروسة وشكلها1شكل (

 

 . أما الفرضيات المطبقة فهي كما يلي :(m2) سطح العينة S و(m) يمثل سماكة العينة Lحيث أن 

 العينة متجانسة وموحدة الخواص،  – 1
 الخواص الحرارية والفيزيائية المستخدمة في النموذج ثابتة مع تغير درجة الحرارة والرطوبة،– 2
 مع اتجاه تيار الهواء الساخن، حيث تسمح هذه الفرضية د تغير الرطوبة على طول سماكة العينة بشكل متعام– 3

 باستخدام نموذج أحادي البعد،

 الصينية 

 العينة 

 الهواء الساخن
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 سماكة العينة صغيرة بالنسبة إلى أبعاد سطحها، لذلك يمكن اعتبار أن انتقال الحرارة يتم عن طريق السطح العلوي – 4
 فقط،

  انتقال المادة يتم عن طريق السطح العلوي فقط،– 5
  درجة حرارة الهواء ثابتة طيلة فترة المعالجة،– 6
  تقلص العينة مأخوذ بعين االعتبار (تغير حجمها)،– 7
  تيار البخار داخل العينة مهمل.– 8

كما يمكننا أن نعتبر في بداية العملية أن توزع تركيز الماء ودرجة الحرارة متماثل في جميع أنحاء العينة وبالتالي تكتب 
 الشروط البدائية على النحو التالي :

0

0

)0,(
)0,(

TtzT
CtzC

==
==

 )4( 

 انتقال المادة مع تقلص  -
(Mass Transfers with contraction & Transferts de matière avec contraction)      

من المعروف أن أهم الظواهر الناتجة عن عملية التجفيف هي تقلص حجم العينة، وبما أن النموذج الذي سنبنيه أحادي 
البعد فإن هذا التقلص سوف يتمثل في انخفاض السماكة، أما مساحة سطح التبخير فتبقى ثابتة أثناء معالجة العينة. مع 

العلم أنه في هذه الدراسة يتغير حجم العينة بشكل طفيف في أثناء المعالجة، ويفضل دراسة هذه الظاهرة بشكل عام للتمكن 
 من تطبيق النموذج المبني على مواد مختلفة تكون ظاهرة نقصان الحجم فيها واضحة في دراسات الحقة.

               (Internal diffusion & Diffusion interne)- االنتشار الداخلي 
  حسب العالقة :  Fickيتم انتقال الماء في داخل العينة وفقا لقانون 

z
CDmD ∂
∂

−=Φ )5( 

 z، (m2.s-1) معامل انتشار الرطوبة في العينة  D،(kg.m-2s-1) يمثل كثافة تيار الرطوبة المنتشر mDΦحيث أن 
 .(kg.m-3) التركيز الكتلي للماء داخل العينة C وأخيرا (m)المسافة 

) في العينة بعدة طرق منها الطريقة التي تستخدم المفهوم التالي Cيعبر عن تركيز الماء  )XMSρ Giner et 

Mascheroni, 2001)( حيث أن MSρ تمثل الكتلة الحجمية الظاهرية للمادة الجافة و X محتوى الماء بالنسبة إلى 
 .Zuñiga et al. وباالعتماد على هذا المفهوم تم حساب تغير التركيز مع الزمن ( (kg(H2O)/kg(matter dries))الكتلة الجافة

 .)6() حسب العالقة  2005

( ) 







∂
∂

+
ρ

∂
∂

=
∂
∂

z
XD

Xzt
C MS

1
 )6( 

   (Boundary conditions - superior face) الشروط الحدية : الوجه العلوي –
) التيارات المادية والحرارية التي تحدث على سطح العينة. فالماء يصل إلى السطح عن طريق االنتشار 2شكل (يوضح ال
 .   mEΦ وبعدها يترك العينة عن طريق التبخير mDΦالداخلي 

 
 التيار المادي التيار الحراري  
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 ) : السطح العلوي للعينة 2شكل (

 
بإجراء الموازنة المادية على سطح العينة حيث أن كمية الماء المتراكمة في الحجم العنصري السطحي تساوي إلى الفرق 

 بين التيار المادي (الكتلي) المنتشر والتيار المادي المتبخر (كمية الرطوبة المتراكمة على السطح تساوي الصفر) :

 mEmD Φ=Φ )7( 
 . )8() كتابع لمحتوى الماء كما هو مبين في العالقة Giner et Mascheroni, 2001يعطى التيار المادي المتبخر (

( )EQSxmE XXh −=Φ )8( 
 محتوى الماء على SX و (kg.m-2.s-1) يمثل معامل انتقال المادة على أساس محتوى الماء في العينة xhحيث أن 

 فتمثل محتوى الماء في العينة عند التوازن (وهذا يعبر عن االنخفاض في قيمة رطوبة العينة بشكل EQXسطح العينة أما 

 ).airHR  ورطوبة معينة airTمتتابع حتى الوصول إلى حالة التوازن نتيجة التجفيف بالهواء ذو درجة حرارة 

 (Boundary conditions - inferior face) الشروط الحدية : الوجه السفلي –
 ) التيارات المادية والحرارية التي تحدث عند السطح السفلي للعينة. 3شكل (يظهر ال

 

 
 ) : السطح السفلي للعينة 3شكل (

 

على السطح السفلي ال يوجد انتقال مادة يدخل إلى الحجم العنصري السفلي ألن العينة موضوعة على صينية غير نفوذة 
 وبالتالي :

0=ΦmD )9( 

  (Final equations of model)المعادالت النهائية للنموذج  -
في الحالة العامة تتعلق الخصائص الترموفيزيائية للعينة بمحتوى رطوبتها ودرجة حرارتها، وبالتالي يمكن أن يكتب الحد 

t
XMS

∂
×ρ∂ )(

  بالشكل التالي :

( )
t
X

X
X

t
X

MS
MSMS

∂
∂







 ρ+

∂
ρ∂

=
∂
ρ∂ )( )10( 

وتبعا للفرضيات المذكورة سابقا، حيث تعتبر خواص العينة الترموفيزيائية ثابتة مع تغير محتوى الرطوبة، وبناء عليها تصبح 
  على النحو التالي :)10(العالقة 

nL 
n 

1−n 1−∆ nz 

1L 1z∆ 
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 وإليجاد المعادلة النهائية للنموذج نقوم بإجراء موازنة مادية على العينة كما يلي :
تغير كمية الرطوبة داخل 

 العينة
كمية الرطوبة المنتقلة 
 داخل العينة باالنتشار

كمية الرطوبة المتبخرة  
 من العينة

                     
t
XLMS ∂
∂

ρ           ( ) z
X

X
D Ms

∂
∂

+
ρ

−
1

     ( )EQx XXh − 

 .)12(والمعبر عنها رياضيا وفق العالقة 

( ) ( )EQx
Ms

MS XXh
z
X

X
D

t
XL −−

∂
∂

+
ρ

−=
∂
∂

ρ
1

 )12( 

 (Solution of equation by Numerical methods)حل المعادلة باستخدام الطرق العددية  -
 باستخدام الطرق العددية والتي يقوم  مبدؤها على تحويل المعادلة من بارامترات موزعة )12(يمكن حل المعادلة التفاضلية 

إلى بارامترات محلية اعتمادا على نوع التقسيمات المتبعة (نظامية أو غير نظامية)، حيث نقوم ببناء تركيب معين باستخدام 
 Euler الذي يسمح بحل هذا النوع من المعادالت باالعتماد على طرق مختلفة منها طريقة Matlab/Simulinkبرنامج 

  Runge-Kutta.أو طريقة 
)، مع العلم أن هذه التقسيمات سوف 4شكل (أما بالنسبة إلى التقسيمات فيتم تطبيق تقسيمات متساوية كما هو مبين في ال

يتغير بعدها مع الزمن نتيجة لتغير حجم العينة. وباالعتماد على هذه التقسيمات يمكن استخدام طريقة الحجوم المتناهية في 
 الصغر أو طريقة الفوارق المتناهية في الصغر.  

 

 
 ) : شكل التقسيمات4شكل (

 

 ∆iz)( أما iL) العقد المتوضعة في مركز الحجم العنصري ذي السماكة 4شكل (حيث تمثل النقاط السوداء المبينة في ال
 فتمثل المسافة بين عقدتين متتاليتين.

وباستخدام طريقة الفوارق المتناهية نقوم بإجراء الموازنة المادية عند كل عقدة (نختار في هذه الحالة 
n
LLiz i ==∆ )(

 ،n: تمثل عدد العقد) والنموذج العددي يعطى كما يلي  

  (العقدة السطحية) : nالعقدة 
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 وإلجراء عملية المحاكاة يتوجب تحديد البارامترات التالية :
معامل االنتشارية، الكتلة الحجمية للمادة الجافة، وثابت انتقال المادة على سطح العينة ورطوبتها البدائية، ومن ثم برمجة 

 .Matlab/Simulinkهذه العالقات باستخدام برنامج 

  (Thermophisic proprieties). الخواص الترموفيزيائية 4
 في الواقع تم اختيار مادة سهل التعامل معها، وهي الرمل بحبيبات ناعمة حيث تم ترطيبه بالماء حسب النسبة المطلوبة.

o  البارامترات المقاسة(Measured parameters) 
 (Dry matter density)الكتلة الحجمية الظاهرية للمادة الجافة  -

بما أن حبيبات الرمل المستعملة ناعمة ولذلك يمكن إهمال الوسط المسامي الموجود ولحساب الكتلة الحجمية يؤخذ بيشر 
 مل ويمأل بكمية من الرمل (يفرض أن الرمل في البداية جاف تماما ورطوبته تساوي الصفر) وبعدها يوزن البيشر 50سعته 

 ) فنحصل على النتائج التالية :     g 3-10المملوء بالرمل باستخدام ميزان بدقة (
 (kg/m3)الكتلة الحجمية  (ml)الحجم  (g)الوزن 
80 50 1600 

 ) : الكتلة الحجمية للرمل الجاف1جدول (

 (Water content of product)محتوى الماء في العينة  -
% من كمية الرمل الجاف حيث تؤخذ كمية من الرمل الجاف تساوي 10يرطب الرمل المستخدم في التجارب المنفذة بنسبة 

600 g 60 ويضاف إليها g: من الماء للحصول على رطوبة على أساس الكتلة الجافة تحسب حسب العالقة  

matterdry

OH

matterdry

matterdrytotal

m
m

m
mm

X 2=
−

= )16( 

 الكتلة matterdrym الكتلة الكلية للعينة أما totalm تمثل كمية الماء الموجودة بالنسبة إلى الكتلة الجافة وXحيث أن

OHmالجافة وأخيرا    كتلة الماء الموجود في العينة.2
 .X=1.0 نحصل على قيمة الرطوبة البدائية للعينة المدروسة والتي تساوي )16( العالقة قوبتطبي

  (Water content of product at equilibrium)محتوى الماء في العينة عند التوازن  -
تم تحديد رطوبة التوازن من خالل التجارب العملية وهي تمثل الرطوبة النهائية للعينة والتي ال تتغير مهما طالت عملية 

التجفيف، وهنا يجب اإلشارة إلى أن الشروط المطبقة هي نفس الشروط المستخدمة في أثناء إجراء التجارب، والتي سوف 
 . eqX=022.0تذكر في الفقرات الالحقة ووجدنا أن هذه الرطوبة تساوي 
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o  (المختارة) البارامترات المقدرة(Estimated parameters)   
 حيث أن مبدأها يقوم على تقليل معيار الخطأ بين (reverse method)سوف يتم استخدام طريقة تسمى بالطريقة العكسية 

القيم التجريبية (القيم المقاسة) والقيم الناتجة عن النموذج المبني سابقا وذلك من أجل إيجاد القيم المثلى التي نبحث عنها 
 ).D) على سطح المادة ومعامل االنتشارية داخل العينة (hxوهي معامل انتقال المادة بالحمل (

  (Model)النموذج   -
نالحظ أن النموذج أحادي البعد المعد سابقا يعطينا تغير الرطوبة في داخل العينة عندما يكون معامل انتقال المادة ومعامل 
االنتشارية معلومان. لذلك سوف نحدد الشروط الالزمة التي سيتم تطبيقها ليتم تشغيل هذا البرنامج المكتوب بواسطة برنامج 

Matlab: والذي يستخدم طريقة الفوارق المتناهية في الصغر  
 0.1 تساوي (X)تختار الرطوبة البدائية  -
 Ltotal = 1 cmسماكة عينة تساوي  -
  يعني قسمنا العينة إلى شريحتين فقطn = 2عدد التقسيمات  -

-  niform
n

LLz total
ii <<===∆ 1005.0 

 )(Dataالمعطيات التجريبية  -
 (x 15 cm 10) في صينية معدنية أبعادها X=1.0 غرام محتوى رطوبتها 660يتم وضع عينة من الرمل وزنها الكلي 

 وسرعة ثابتة، ومن ثم (C° 50) وتضبط درجة هواء التجفيف عند درجة حرارة ثابتة cm 1وتمد بسماكة متجانسة تساوي 
توضع هذه الصينية على مقياس الوزن المعاير الموجود داخل الجهاز والذي يعطي قيمة الوزن بشكل مستمر مع الزمن 

(راجع الملحق لرؤية الشكل التفصيلي لكيفية وضع العينة في الجهاز) ومن خالل هذه القيمة يتم تحديد تغير قيمة الرطوبة 
 مع الزمن وفق العالقة التالية :

matterdry

matterdrymesured

m
mm

X
−

= )17( 

  تمثل قيمة الوزن المقاسة مع الزمن.mesuredmحيث أن 

 (Error criteria)معيار الخطأ  -
 يعطى االنحراف المعياري المستخدم في هذه الطريقة بالعالقة التالية :

( )∑
=

−=ξ
N

n

est XX
MN 1

exp11 )18( 

 حيث تمثل :
  الموجود في برنامج.FMINSEARCHتم البحث عن القيمة الدنيا لمعيار الخطأ المذكور باستخدام التابع 

),( 0xFMINSEARCHx ξ= )19( 
. يعتمد ξحيث يقوم هذا التابع بالبحث عن القيم المثلى بدون حدود أو ضوابط مفروضة ويوجد القيمة الدنيا للتابع العددي 

 Nelder-Mead (Lagarias et  al, 1998). على طريقة بحث مباشرة تسمى بطريقة FMINSEARCHتركيب التابع 
) تفعند وضع هذه الطريقة حيز التنفيذ إليجاد البارامترا )Dhx  التي نبحث عنها، يكون مبدأ عملها وفق المخطط ,

)، وذلك إليجاد القيمة الدنيا للتابع، مشيرين إلى أن البرنامج يبدأ من قيم مفروضة 5شكل (الخوارزمي المبين في ال
( )00 , Dhx.ومنها ينطلق إليجاد القيم المثالية  
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 لذلك يمكن اعتبار تغير الرطوبة في (n = 2) وتقسيمها إلى شريحتين  (cm 1)بما أنه تم اختيار سماكة صغيرة للعينة 
الشريحة العلوية والشريحة السفلية متطابق. وبتشغيل البرنامج نحصل على القيم المثلى لثابت انتقال المادة بالحمل على 

 ).2سطح العينة ومعامل االنتشارية داخل المادة كما هو مبين في الجدول (
 

 (kg.m-2.s-1)ثابت انتقال المادة  (m2.s-1)معامل االنتشارية 
9.2 x 10-7 3.8 x 10-3 

 ) : القيم المثلى لثابت انتقال المادة ومعامل االنتشارية 2جدول (
 

 (Experimental validation) التأكد من صحة النموذج ومعالجة النتائج  .5
     cm 1سماكة العينة  -

 ومن ثم مدت على  X = 0.1 ماء للحصول على عينة رطوبتها g 60 ويضاف إليها g 600أخذت عينة من الرمل وزنها 
) (تطبق نفس C50°  عند سرعة هواء ثابتة ودرجة حرارة ثابتة (cm 1 مستطيلة الشكل  بحيث ال يتجاوز سماكتها ةصيني

Dhxالشروط المطبقة في أثناء البحث عن قيم   الستخدامها في التأكد من صحة النموذج ألنه كما هو معروف إذا تم ,
 .n=2تغيير شروط الهواء فسوف يتغير قيمة معامل انتقال المادة، وقد اختيرت تقسيمات النموذج 

قبل تشغيل الجهاز تم ضبط البارامترات عند القيم المطلوبة (سرعة الهواء ودرجة الحرارة)، تم االنتظار حوالي نصف ساعة 
للوصول إلى حالة االستقرار ومن ثم توضع العينة الموزونة مسبقا داخل الجهاز ويسجل تغير الوزن مع الزمن بواسطة 

 يتم حساب تغير الرطوبة مع الزمن )17( بالعالقة ضبرنامج مربوط مع جهاز التجفيف. من خالل القيم المسجلة وبالتعوي
 )).7 (شكل ) و ال6شكل ((ال

))، حيث يالحظ من 7 (شكل ) و ال6شكل (تم تنفيذ عدة تجارب عند نفس الشروط المذكورة وتمثيل اثنتين منها فقط (ال
خالل هذه األشكال أن النموذج يتنبأ بالقيم التجريبية بشكل مرض نوعا ما على الرغم من أن هناك فرقا بين قيم  النموذج 

). وهذا الفرق يعود إلى x 10-3 6.2028والقيم التجريبية (قيمة االنحراف المعياري اإلجمالي لكل النتائج المسجلة يساوي 
 األسباب التالية :

 قيم البارامترات الموجودة بواسطة الطرق العكسية يمكن أن تكون مقدرة بشكل غير دقيق.  -1
 تم تقسيم العينة إلى عقدتين وبالتالي يمكن الحصول على منحني تغير رطوبة لكل عقدة، وبما أن سماكة العينة  -2

صغيرة فالمنحنيان يكونان قريبين من بعضهما البعض، وهذا يعني أن االختالف بين الرطوبة السطحية ورطوبة 
الطبقة التي تحتها شبه معدوم، ولذلك عندما تم التأكد من صحة النموذج اعتبر أن تغير رطوبة العينة مطابق 

 لتغير الرطوبة السطحية، وهذه الفرضية يمكن أن تسبب بعض االختالف بين النموذج والمعطيات التجريبية.

 قد تكون سماكة العينة غير منتظمة. -3
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Dhx) : الطريقة المستخدمة إليجاد 5شكل ( , 

 

 
  1 التجربة –) : المقارنة بين النموذج والنتائج التجريبية 6شكل (
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  2 التجربة –) : المقارنة بين النموذج والنتائج التجريبية 7 (شكل 

 

 cm 10سماكة العينة  -
إذا كانت سماكة العينة كبيرة فإن الفرق بين تغير الرطوبة  في الطبقات السطحية المعرضة للهواء الساخن وتغيرها في 

شكل  وتوزع الرطوبة في كل عقدة مبين في الn = 10. عقد أي 10الطبقات العميقة يكون كبيرا لذلك فمن األفضل اختيار 
)، حيث يالحظ أن تغير الرطوبة الممثلة للعقدة السطحية أكبر ما يمكن، وهذا منطقي ألن الطبقة السطحية تكون على 8(

تماس مباشر مع تيار الهواء الساخن الذي يقوم على حمل جزيئات الماء معه، بينما يتم تغير رطوبة الطبقات السفلى عن 
طريق انتشار الماء المنتقل من الطبقة ذات الرطوبة األعلى إلى الطبقة ذات الرطوبة األقل وهذا ما يفسر التدرج في تغير 

 الرطوبة بين الطبقات.
أما بالنسبة إلى التحقق من صحة النموذج عند اختيار عينات بسماكات كبيرة فيتطلب قياس الرطوبة في كل طبقة، وهذا 

 غير ممكن عمليا لذلك ستقتصر الدراسة في هذه الحالة على المحاكاة فقط.      

 
 ) : تغير الرطوبة عن كل عقدة8شكل (
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  بناء الدارة التحكمية للتحكم بمحتوى الماء (الرطوبة) .6
 (Closed loop control to adjust the moisture content of product)    

 بحلقة PIDفي البداية سوف نبين كيفية االستفادة من النموذج المعد والذي يمثل عملية التجفيف وكيفية ربطه مع المنظم 
 مغلقة.

   (Model control) وصف عملية التجفيف من وجهة نظر تحكمية –
، وبالتالي يمكن التحكم بسرعة التجفيف (C° 50)من المعروف أن العينة تجفف باستخدام هواء ساخن درجة حرارته ثابتة 

(بمعنى أخر سرعة تغير محتوى الماء في العينة) عن طريق زيادة أو نقصان سرعة الهواء المار بشكل مماسي على سطح 
 ).9العينة كما هو موضح في الشكل (

، في هذه 2 وعدد عقد يساوي cm 1ولذلك سوف ننطلق من النموذج المبني سابقا مع اعتبار أن سماكة العينة تساوي 
الحالة يمكن الحصول على معادلة تمثل العقدة األولى الموجودة في الطبقة العلوية والتي تكون على تماس مباشر مع 

 الهواء الساخن والعقدة الثانية الموجودة في الطبقة السفلية.

 والعالقات الممثلة للطبقتين :
 العقدة األولى :
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 العقدة الثانية :
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 من خالل هذه العالقات يمكن تحديد العناصر المراد التحكم بها وعنصر الـتأثير كما يلي :

 العناصر المراد التحكم بها (محتوى الرطوبة في الطبقات) وتمثل مخرج المنظومة









)2(
)1(

X
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 الذي يتعلق بسرعة الهواء ودرجة حرارته ورطوبته ولكن في حالتنا هذه يتم تغيير سرعة الهواء فقط، xhعنصر التأثير وهو 
 فعندما تتغير سرعة الهواء يتغير ثابت انتقال المادة على سطح العينة بالمقابل.

 

 
  : شكل وصفي لعملية التجفيف)9شكل (

0.005 m 

 الصينية المعدنية  

 التيار الهوائي   
 انتقال المادة (الماء)

 عينة الرمل الرطب 

0.005 m 
1 
2 
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 (Design tracking control) اختيار قانون التحكم –

. والتي تحتوي على التحكمات الثالثة النسبي PIDيتم وضع قانون التحكم باالعتماد على العالقات الناظمة للمنظمات 
  بالعالقة التالية :PID. فيعطى مخرج المنظم Flaus, 1994 ; Aström et Hägglund, 1995)(والتكاملي واالشتقاقي 
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  :)22( بتطبيق تحويالت البالس على العالقة PIDيمكن الحصول على تابع التحويل للمنظم 
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 أما إذا تم إدخال مصطلح الفلترة على العالقة السابقة فتكتب كما يلي :
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 وبتسوية هذه العالقة يمكن الحصول على العالقة النهائية :
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 والتي تقوم بتصحيح الخطأ بين القيمة المطلوبة والقيمة المقاسة اعتمادا على العناصر الثالثة األساسية:
 العنصر األول يقوم بإجراء التصحيح بشكل تناسبي مع الخطأ.  -

 العنصر الثاني يقوم بالتصحيح بناء على تكامل الخطأ. -

العنصر الثالث يقوم بالتنبؤ بكيفية تغير الخطأ بناء على اشتقاق الخطأ، وهو يساهم في استقرار المنظومة  -
 أيضا.

ولكن الشيء األصعب هنا هو إيجاد بارامترات المنظم ويعزى ذلك إلى عدم القدرة على إجراء تحويل البالس لمعادالت 
النموذج إليجاد تابع تحويلها، والذي يتم من خالله وباستخدام طرق المعايرة المعروفة (كطريقة توظيف األقطاب) تحديد 

 بارامترات المنظم.
والحل يقوم على تطبيق طريقة المحاولة والتجريب وبمعنى آخر هو إعطاء قيم لبارامترات المنظم ومالحظة استجابة 

 المنظومة، فإذا كانت غير مرضية تعاد المحاولة مرات أخرى حتى الوصول إلى القيم المناسبة. 
 يتمتع بثباتية جيدة واختيار البارامترات يتم ضمن PIDهذه الطريقة قد ال تتطلب محاوالت تكرار بشكل كبير، ألن المنظم 

 مجال واسع.  
 ).2وبناء عليه توضح قيم بارامترات المنظم المستخدمة في الجدول (

 

CK iT dT N 
15 1 1 1 

  المستخدم في الدارة التحكميةPID) : بارامترات المنظم 2جدول (
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



71 
 

  يمكن الحصول على تابع تحويل المنظم المستخدم في الدارة التحكمية :)25(وبتعويض هذه القيم في العالقة 

pp
pppG

+
++

= 2

2 13030)( )26 (

  (Setpoint) اختيار قيمة التتبع –
 تمثل هذه القيمة مدخل منظومة التحكم وتكون ثابتة أو متغيرة مع الزمن :

القيمة الثابتة : هي عبارة عن مدخل قيمته ثابتة ال تتغير مع الزمن، يتم مقارنته مع القيمة المقاسة بشكل  -
مستمر مع الزمن لحساب الفرق (الخطأ)، حيث يرسل هذا الفرق إلى المنظم الذي يقوم بإرسال اإلشارة أو 

 القيمة المطلوبة من أجل تصحيح الخطأ وجعل الفرق مساويا للصفر.

القيمة المتغيرة : هي عبارة عن مدخل قيمته متغيرة مع الزمن، حيث يتم مطابقة القيمة المقاسة (أي نسبة  -
 )). 10الرطوبة في العينة) مع قيم هذا المدخل (الشكل (

 

 
  : شكل قيمة التتبع (المدخل المتغير))10شكل (

 

   تشكيل المخطط الصندوقي للدارة التحكمية–
 ) المخطط الصندوقي للدارة التحكمية ذات الحلقة المغلقة.11يبين الشكل (

 
  : المخطط الصندوقي للعملية التحكمية)11شكل (

 

 فالعناصر األساسية وفق هذا المخطط هي كالتالي :
العملية أو النموذج : بما أنه تم التأكد من صحة النموذج عمليا فالنموذج يطابق العملية، يالحظ أن مخرج  -1

 (نسبة محتوى الماء في العينة) بينما المدخل هو ثابت انتقال المادة على سطح العينة X(t)النموذج هو 

xhtu =)( . 
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المنظم الذي يعطي إشارة لزيادة أو تخفيض سرعة الهواء الذي يؤثر على سرعة تبخر الماء الموجود في العينة،  -2
 وبالتالي على محتوى رطوبتها. 

  عملية المقارنة بين القيمة المقاسة وقيمة التتبع. -3

 .1 ويعتبر تابع تحويله هنا مساويا القيمة (X(t))جهاز قياس الوزن والذي يتم عن طريقه تحديد نسبة الرطوبة  -4

عنصر التأثير وهو المروحة ذات االستطاعة المتغيرة، فعن طريق تغيير سرعتها يتم تغيير سرعة دفع الهواء،  -5
)وبالتالي هذا يؤثر على قيمة ثابت انتقال المادة بالحمل  ))(thx وقد اعتبر هنا أن تابع تحويل عنصر التأثير .

 ، أي أن مخرج المنظم يعطي قيمة ثابت انتقال المادة مباشرة.1يساوي 

 مالحظة :
، فلم يتم تمثيلهما على المخطط 1بما أنه تم افتراض أن تابعي التحويل لعنصر القياس ولعنصر التأثير مساويان للقيمة 

 الصندوقي للدارة التحكمية.

 (Result and discussion) مناقشة النتائج . 7
نشير إلى أن النتائج التي سنناقشها لم يتم التأكد منها عمليا، وٕانما اقتصر العمل التحكمي على الدراسة النظرية فقط، وذلك 

) ينقل اإلشارات  (Carte Despaceلعدم وجود منظم تحكمي مربوط مع جهاز التجفيف المستخدم، ولعدم وجود كرت
 التحكمية من الكومبيوتر إلى جهاز التجفيف والعكس صحيح.

 . Matlab/Simulinkسوف تناقش في هذه الدراسة عدة حاالت، حيث تبنى الدارة التحكمية بواسطة برنامج 

  ثابتة :(Setpoint)- القيمة المفروضة 1
05.0intلضبط رطوبة العينة الموضوعة في جهاز التجفيف عند القيمة  =setpoX وهذا يعني استمرار التجفيف حتى ،

 الوصول إلى الرطوبة المطلوبة.
 إذا طبقت الشروط التالية :

cmLسماكة العينة  - 10= 

  Xinitial = 0.60رطوبتها البدائية  -

 Xeq = 0.022رطوبة التوازن  -
  درجة مئوية.50 (طبقة سطحية وطبقة سفلية) ودرجة حرارة الهواء n=2عدد العقد في السماكة المدروسة  -

)، 12يمكن الحصول على مخطط تغير الرطوبة مع الزمن للطبقة السطحية والطبقة السفلية كما هو موضح في الشكل (
، فنجد أن رطوبة كال الطبقتين تنتهي إلى هذه X = 0.05وبما أنه فرض مسبقا أن الرطوبة المطلوب الوصول إليها هي 

)) المؤثر على العملية من 13 (الشكل (hx)(القيمة، وذلك بفضل قانون التحكم المبني والذي يقوم بتغيير عنصر التأثير 
) يالحظ أن قيمة ثابت انتقال المادة تصل إلى قيمة 13أجل الوصول إلى الرطوبة المفروضة. ولكن من خالل الشكل (

، وهذا ما يفسر انخفاض رطوبة الطبقة السطحية بشكل كبير وخالل مدة زمنية قليلة (الشكل (kg.m-2.s-1 18)كبيرة جدا 
 يالحظ أن ثابت انتقال المادة يهبط إلى الصفر وهذا يؤدي إلى 0.05))، وعندما تصل رطوبة الطبقتين إلى القيمة 12(

 إيقاف التبخر.
 فهذا غير منطقي، ةتعتبر القيمة الكبيرة لثابت انتقال المادة منطقية من وجهة نظر تحكمية ، أما من وجهة نظر تطبيقي

 ألنها تتطلب سرعة هواء كبيرة جدا اليمكن تحقيقها عمليا.
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 cm 10 : كيفية تغير رطوبة العينة من أجل سماكة )12شكل (

 
  : تغير ثابت انتقال المادة على سطح العينة)13شكل (

 

ولحل هذه المشكلة يستخدم مايسمى بمحدد إشارة خرج المنظم حيث يفرض تغير هذه اإلشارة ضمن مجال محدد يمكن 
 تنفيذه عمليا. 

))، وبما أنه تم 15 ودنيا تساوي الصفر، كما هو مبين في الشكل (0.9في هذه الحالة تم فرض قيمة عظمى تساوي 
افتراض قيمة عظمى لثابت انتقال المادة أقل بكثير من قيمتها بدون تحديد، لذلك يالحظ أن تغير رطوبة المادة تأخذ وقتا 

 ).14 كما هو موضح بالشكل ((X = 0.05)أكبر للوصول إلى القيمة المطلوبة 
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 cm 10 : كيفية تغير رطوبة العينة من أجل سماكة )14شكل (

 

 
  : تغير ثابت انتقال المادة على سطح العينة)15شكل (

 
 القيمة المفروضة متغيرة مع الزمن 

إذا نفذت عملية التجفيف ضمن مسار محدد، فيتوجب فرض هذا المسار، وعندها تقوم الحلقة التحكمية المبنية بضبط 
 عملية التجفيف وفقا لهذا المسار.

  فعند تطبيق الشروط التالية :
 1cmسماكة العينة  -

   X=125.0الرطوبة البدائية  -

 eqX=025.0رطوبة التوازن  -

 2عدد العقد  -

 ).10 وفق الشكل ((Setpoint)قيمة التتبع  -
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 وتغير رطوبة العينة مع Setpoint) الذي يوضح كيفية تغير رطوبة العينة، والتطابق بين 16يمكن الحصول على الشكل (
))، وهذا بفضل الدارة 17الزمن، وهذا يعني أن تجفيف العينة يتم وفق المسار المطلوب بتغيير ثابت انتقال المادة (الشكل (

 التحكمية المذكورة سابقا.
 

 
 cm 1: كيفية تغير رطوبة العينة من أجل سماكة  )16شكل (

 

 
 ) : تغير ثابت انتقال المادة على سطح العينة17شكل (

 

تأتي أهمية اختيار قيمة مفروضة متغيرة عند تجفيف عينة بسرعة مضبوطة ومدروسة وخاصة بالنسبة إلى المواد الغذائية، 
التي يؤدي تجفيفها السريع في بعض األحيان إلى تغير غير مرغوب به في خصائصها، لذلك ينصح في بعض األحيان أن 

 تنفذ عملية التجفيف بشكل مبرمج ضمن مسار محدد مسبقا. 

 (Conclusion). الخاتمة 8
تعتبر عملية التجفيف من العمليات الصناعية المعقدة، ولذلك فإن دراستها بشكل تفصيلي تعتبر مرحلة أساسية إلتمامها 
على أكمل وجه. تم في هذا البحث وضع نموذج رياضي لعملية التجفيف باستخدام المفاهيم األساسية للعملية يقوم هذا 

 وبرمجته (finite difference)النموذج بالتنبؤ بتغير رطوبة العينة مع الزمن، وحل هذا النموذج باستخدام الطرق العددية 
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. وقد ساعد ذلك في وضع قانون تحكمي متقدم قادر على التحكم برطوبة العينة مع Matlab/Simulinkباستخدام برنامج 
 الزمن بالشكل المالئم والمرغوب.

 ولتطبيق هذه الدراسة في المجال الصناعي ينصح بالقيام بالخطوات التالية :
 العمل على إيجاد عالقة تحدد قيمة ثابت انتقال المادة على سطح العينة.

 العمل على وضع عالقة تعطي قيمة معامل االنتشارية حسب نوع المادة المستخدمة.

 إيجاد آلية لقياس توزع رطوبة العينة عند سماكات مختلفة.

  العمل على تطبيق النموذج على مواد مختلفة للتأكد من فعاليته.

 .LQR أو التحكم (Predictive Control)وضع قانون تحكمي أكثر فعالية، مثل التحكم التنبؤي 
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دور ضبط الجودة الداخلية في ضمان جودة النتائج المخبرية 
The Role of Internal Quality Control on  Laboratory Quality Results 

الباحث الكيميائي  :  كهدرز ابراهيم 

  للتحاليل الغذائية والصناعيةMBMمخبر 
 8217802دمشق ، السبينة الصغرى ، هـ 

www.maani-group.net 
maanigroup@hotmail.com 

 المقدمة :
..! إن الوصول بأي بحث `بداية أود أن أبدأ هذا البحث بمقولة أؤمن بها كثيرا ، تقول إن " طريق األلف ميل يبدأ بخطوة 

أو عمل مهما كان نوعه لمرحلة النضوج واإلثمار تبدأ بالفكرة ... بالتخيل ..يحركهما الطموح الكبير والرغبة القوية مع 
اإلرادة والصبر . عادة ما يبدأ اإلنسان  بالحلم الذي تتفتق عنه الفكرة ، ثم يبدأ التخطيط ... وبعد الدراسة والتحليل 

النظريين يبدأ التنفيذ العملي للمشروع أو البحث أو العمل المراد إنجازه . ولكن وبيطبيعة الحال فإن التنفيذ يلزمه الواقعية 
وتؤثر فيه عوامل عدة قد تؤخر تقدمه أو تجعل منه مشروعا صعب االنجاز أو التحقيق . ولكي يتم ضبط الخطوات أو 

المراحل التي يقوم عليها المشروع ، البد من معايير وأسس يتم التحقق من خاللها من سير المشروع على الطريق الصحيح 
، لذلك نحن بحاجة إلى خطوات عملية عيارية قائمة على أسس علمية دقيقة حتى يتم التحقق من هذه الخطوات والمضي 

قدما في حال تم ذلك وبشكل متين . إن موضوع ضبط الجودة لضمان جودة النتائج المخبرية يقوم على أساس علمي مثبت 
بالتجربة والقياس و  يمكن من خالله التحقق وبشكل حتمي من دقة نتائج التحاليل المخبرية وذلك للوصول الى  درجة 

عالية من الوثوقية . لذلك وفي الصفحات القادمة سوف أناقش دور ضبط الجودة في ضمان جودة النتائج المخبرية ، بدء ًا 
من مفهوم ضبط الجدة الداخلي ومواده ومعاييره ووصوال الى الشاهد في  عملية الضبط  الداخلي مع اعطاء مثال على ذلك  

 وبطريقة مبسطة  .   

 دليل ضبط الجودة الداخلية
 )IUPAC(االتحــاد الــدولي للكيمـــياء البحــتة  •

) AOAC (اتحاد المحللين الكيميائيين العالميين •
)  ISO (المنظمة العالمية للتقييس •
 وتبنتها مخابر التحاليل )Codex Alimentarus Commission (صادقت عليها فيما بعد هيئة الكودس •

الغذائية 
 يتضمن الدليل الممارسات التحليلية في مجاالت تحليلية متعددة  •
التحاليل الطبية والحيوية ، الجيولوجية ، البيئية ، الغذائية ، ...الخ  •
تشترك جميعها بإجراءات مشتركة     •

 ضبط الجودة الداخلي 
 fit forسمة أساسية لضمان المعطيات التحليلية المتولدة في المخبر بما يتناسب مع الغرض من التحليل ( •

purpose ( 
)  run-by-run(مراقبة جودة المعطيات التحليلية المتولدة في المخبر من اختبار ألخر  •
 بنجاح يحقق توليد معطيات تحليلية مضمونة  IQCتطبيق الـ  •
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 جزء من نظام الجودة الشاملة في المخبر . IQCنظام الـ  •

 )(  Concepts of IQC  مفهوم ضبط الجودة الداخلية
• IQC هي إحدى اإلجراءات التي يستخدمها المحلل للتحقق من أن المعطيات التحليلية المتولدة تتناسب مع الغاية

)  fit for intended purposeمن التحليل (
) بتسلسل control materialsتتم عملية ضبط الجودة الداخلية بإدخال مواد أو عينات تعرف "بمواد الضبط " ( •

عشوائي ضمن سلسلة مادة التحليل  

  مادة الضبط الداخلي
 ) و تركيز  المادة المحللة قدر اإلمكان.matrixمماثلة لخلفية  "قوام" ( •
 تعامل مواد ضبط الجودة تماما" كما تعامل عينات مادة التحليل . •

 ضبط الجودة الداخليةعملية
 جراء لتقدير كفاءة النظام التحليلي المستخدم خالل الفترة الزمنية المستخدمةإ •
للتحقق النهائي بأن جميع اإلجراءات المبينة في البروتوكول التحليلي و إجراءات ضمان الجودة تمت وفق  •

متطلبات الممارسة الجيدة   
 هو إجراء الستبعاد عدم الموثوقية في المعطيات التحليلية . IQCعملية  •
 )traceableيفترض أن تكون مادة الضبط الداخلي و مادة التحليل قابلتان للتقفي ( •
)  certified reference materialبالنسبة لمادة قياسية بشهادة ( •
أو على األقل بالنسبة لمادة مؤكدة النقاوة و الهوية أو أي مادة معرفة بشكل جيد   •
)  reference methodأن يتم التقفي وفق طريقة قياسية ( •
 يتم تحليل مادة الضبط الداخلي ضمن مجموعة مادة االختبار وبنفس الشروط  •
للحد من األخطاء النظامية وٕابقاء األخطاء العشوائية فقط بمستوى مقبول خالل فترة إنجاز التحليل   •
ال يستبعد حدوث بعض األخطاء النظامية بمستوى متدني كتفكك المادة أثناء التحليل أو الحيود الطفيف للجهاز  •

المعاير . 

  في التحاليل الميكروبيولوجيةضبط الجودة الداخلية
  في التحاليل الميكروبيولوجية متماثلة للتحاليل الكيميائية لكنها أكثر تعقيدا“IQCإجراءات الـ  •
نظم الضبط الداخلي للتحاليل الميكروبيولوجية بحاجة إلى تطوير أكثر بما ويتالءم مع االحتياجات الخاصة   •
ال توجد بعد دليل عالمي واضح في ضبط الجودة الداخلية للتحاليل الميكروبيولوجية  •
عدم إمكانية الحصول على مواد قياسية ميكروبيولوجية ثابتة بنفس قوام العينات للتحاليل الكمية .  •
 مواد للتحليل الكيفي •

 ضبط الجودة الداخلية 
 يتعلق جودة التحاليل بمتطلبات الزبون  •
بالتالي الجودة هي " تحقيق متطلبات الزبون ”  •
) ، أي تحقيق الجودة المالئمة fit for purpose يجب أن يكون متناسبا" مع الغرض مـــــن التحليل (IQCالـ  •

للزبون فقط  
ضبط جودة االعتيان مختلف تماما“ عن التحليل   •
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 )  (IQC and uncertaintyضبط الجودة الداخلية و االرتياب
 ) معيار أساسي في تقييم المعطيات التحليلية .fitness for purposeمعيار المالئمة مع الغرض ( •
  . التفسير الصحيح للنتائج التحليلية يفرض معرفة االرتياب في النتائج بمستوى ثقة محددة •
 تفسير النتيجة يتوقف على االرتياب •
  2mgL/Kgمحتوى الرصاص  في غذاء ما يجب أال يتجاوز   •
 ضمن الحد المقبول . mg/kg 0.2 ± 1.8النتيجة   •
خارج الحد المقبول  mg/kg 0.5 ± 1.8النتيجة   •
ليست للنتيجة قيمة بدون ارتياب وأنها تتناسب مع الغرض من التحليل   •

  )Quality assurance and IQC( ضمان الجودة و الضبط الداخلي 
 ) هي البنية التحتية األساسية لتوليد معطيات تحليلية موثوقة في المخبر .quality assuranceضمان الجودة ( •
ضمان الجودة تعني بأنة هناك آلية ما تضبط األنشطة المختلفة في المخبر بمستوى معين  •
 إدارة المخبر و الزبائن . •
تدريب وتأهيل العاملين   •
الشروط الميطية و األمان المخبري  •
حفظ السجالت والوثائق  •
صيانة و معايرة األجهزة    •
الطرق التحليلية المقيمة  •
 أي خطأ في إحدى األنشطة سوف تنعكس في مكان آخر من جملة األنشطة  •
يؤثر حتما“ على مستوى الجودة   •
  IQCال تكون هذه األنشطة مكتملة مالم تكن مرتبطا" بـالـ  •
•  
معيار لتقييم كفاءة المخبر ألنماط محددة من التحاليل خالل فترة  (proficiency tests)اختبارات الكفاءة  •

 التحليل
  و العكس صحيح IQCبرامج اختبارات الكفاءة ال يمكن أن يكون بديال“عن نظام الـ  •
•  
  جيد فإن االشتراك في برامج اختبارات الكفاءة ال تحقق الغاية المرجوة IQCبدون دعم المخبر بنظام  •
 أهم فائدة لبرامج اختبارات الكفاءة هو التشجيع على بناء نظام ضبط جودة فعال في المخبر •
 فعال يحقق أداء أفضل في برامج اختبارات الكفاءة IQCالمخابر التي تتمتع بنظام  •

 IQC procedures  إجراءات ضبط الجودة الداخلية
  ضمان بأن لمستوى األخطاء في المعطيات التحليلية ال تتجاوز حدود الغاية من التحليلIQCالـ  •
 ضمن مجموعة مادة االختبار لمراقبة صحة النتائج التحليلية IQC تقوم على تحليل مادة الـ IQCإستراتيجية الـ  •

المتولدة 
مادة االختبار شريطة أن : نتائج مادة الضبط الداخلي يشكل األساس في قبول نتائج  •

 يكون تفسير المعطيات التحليلية لمادة الضبط قائمة على معايير إحصائية عملية. .1
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حد معين. إلى كون نتائج مادة الضبط الدليل إلى كفاءة و أخطاء النظام التحليلي ي .2
 normal) على مفهوم التوزع الطبيعي للقياسات IQCيعتمد التفسير اإلحصائي لنتائج تحليل مادة الـ  •

distribution) .  
 أي أن العالقة بين عدد و قيمة القياسات تتبع  منحني التوزع الطبيعي (شكل جرس )  •
عمليا" تختلف العالقة عن شكل الجرس النظري بوجود ذيل كلما زاد عدد القياسات البعيده عن الوسطي  •

 
 أنواع األخطاء

 
  ، انحراف  حول القيمة الوسطية .(random errors)األخطاء العشوائية   •
  ، انحراف باتجاه واحد عن القيمة الحقيقية (systematic errors)األخطاء النظامية  •
 : يؤثر على النظام التحليلي خالل فترة طويلة أو بشكل مستمر. (persistent bias)االنحراف الدائم  •
 : ويتمثل بانحراف النظام التحليلي أثناء التجربة الواحدة (the run effect)تأثير التجربة  •

  ) Accuracy & Precision  ( الصحة و الدقة
 

 
  صحيح و دقيق                                غير صحيح و غير دقيق                         دقيق و غير صحيح

X X X X X 
X X 

X X X X X X X 
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  ) Control chart (منحني الضبط 

 IQCي وســيلة للمـــراقبة اإلحصائية لقياسات الـ ه •
 ) بالنسبة لعدد االختبارات y (الممثلة على المحور العمودي ،xتمثل العالقة بين القيم المحددة لمادة الضبط  •

 (الممثلة على المحور األفقي) , run,المتتالية 
•  

 
Control Chart 

 

 
 يتألف منحني الضبط من خطوط أفقية تتبع التوزع الطبيعي وهي: •
 .   تمثل القيمة الوسطية لمادة الضبط الداخليµالخط   .1
  بالنسبة لنتائج مادة الضبط الداخلي .  (warning ,W)بداية التحذير  µ±2σالخط  .2
 بالنسبة لنتائج مادة الضبط الداخلي.  (not acceptable , N) نهاية التحذير و بداية رفض µ±3σالخط  .3

 تفسير منحني الضبط
النظام التحليلي مضبوطة إذا كانت:  •

  (acceptable , A) مقبولة µ±2σ و μالقيم الواقعة بين الخطين 
 (IQC materials)مواد ضبط الجودة الداخلية 

  هي مواد محددة خاصة تدخل ضمن سلسلة تحليل مادة االختبار .IQCمواد الـ  •
تعالج وتحلل بنفس طريقة مادة االختبار .  •
يتعرض مادة الضبط الداخلي إلى نفس مصادر الخطأ الذي يتعرض له مادة االختبار .   •

 IQCخصائص مادة الـ 
 بنفس قوام  و الحالة الفيزيائية لمادة االختبار .  •

1.2
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1.6
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ثابت خالل زمن االستخدام .   •
 قابل للتقسيم إلى أجزاء متماثلة للتحليل .  •
متوفرة بكمية كافية الستخدامها لمدة طويلة .  •

 
  (CRM)المواد القياسية بشهادة  

 IQCتستخدم بشكل عام ألغراض المعايرة الـ  •
يتوفر العديد منها   •
عدم توفر المواد الغذائية.  •
 الكلفة العالية.. •
من غير الممكن الحصول على كميات كافية.  •

 
تحديد القيمة الحقيقية بالتحليل  

 للمادة القياسية الثابتة المفترضة بالتحليل الدقيق لها ويفضل (working value)يمكن تحديد القيمة العملية  •
استخدام مادة بقوام مماثل قدر اإلمكان مع مادة االختبار . 

 المواد المقيمة في اختبارات الكفاءة
 برامج اختبارات الكفاءة مصدر ثمين لمواد الضبط  •
 هذه المواد تقوم بتحليلها مخابر عديدة و غالبا"بطرق مختلفة •
يستدل على القيمة النظرية بالقيمة الوسطية بين المخابر بعد استبعاد القيم الشاذة بواسطة أدوات إحصائية   •
 الحصول على مثل هذه المواد شائعة جدا" في مجال تحليل األغذية . •

  تحديد القيمة الحقيقية بالتركيب
 يمكن تحضير مواد الضبط هذه بخلط كميات محددة من مكوناتها النقية  •
يمكن تحقيق ذلك بوثوقية مقبولة جدا" إذا كانت مادة الضبط محاليل مائية  •
 المشكلة تقع في إنتاج المواد الصلبة التي ال يمكن مجانستها بالشكل المناسب •

مواد الضبط الموسومة 
 يتم فيها إضافة كمية محددة من مادة االختبار إلى مادة أخرى خالية تماما" منها   •

 
 الشاهد في عملية الضبط الداخل

 ،IQC جزء أساسي في عملية التحليل ويمكن أن يكون له تأثير ملحوظ في بروتوكول الـ (blank)تحديد الشاهد  •
الشاهد هو نظام تحليلي مؤلف من جميع مكونات مادة االختبار ماعدا المادة المعنية لالختبار وتمر بجميع  •

مراحل العملية التحليلية التي تمر به مادة االختبار  
  كما هو الحال لمادة االختبار IQCتحذف قيمة الشاهد من مادة الـ  •

 لدال في حليب البودرةيتحديد اآلزوت الكلي بطريقة ك
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Results of sample                                                Data for control chare , 2σ=0.22 , 
3σ=0.33 

                                                                 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

Run % N 
1 1.86 
2 1.67 
3 1.68 
4 1.75 
5 1.60 
6 1.49 
7 1.76 
8 1.67 

mean 
 ±σ 

1.68 
± 0.11 

Run %N 
1 2.52 
2 2.37 
3 2.35 

mean 
 ±σ 

2.41 
 ±0.09 

%N
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على خصائص جلتنة دقيق Visco Amylo-Graph Microشروط العمل بجهاز تأثير 
القمح السوري 

 مصطفى صطوف، م. مي الكانبد. 
 قسم الهندسة الغذائية، كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، جامعة البعث

 الملّخص
استخدام أربع عينات من القمح السوري من الشركة العامة للمطاحن في مدينة حمص، وطحنت هذه تم 

 العينات بمطحنة بوهلر التجريبية.
%، 9(تضمن البحث دراسة تأثير كل من معدل التسخين والتبريد وسرعة التحريك وتركيز معلق الدقيق 

على خصائص جلتنة  Brabender Micro Visco Amylo- Graph(MVA) باستخدام جهاز)%17%، 13
دقيق القمح السوري التالية: درجة حرارة بدء الجلتنة واللزوجة العظمى وزمن الوصول إلى اللزوجة العظمى وكمية 
التحطيم والقوام عند بدء الجلتنة والزمن الالزم لبدء الجلتنة ودرجة الحرارة عند اللزوجة العظمى ومقدار التراجع، 

 .14.0 اإلصدارMinitab باستخدام برنامج %95وقد تمت معالجة النتائج إحصائيًا عند مستوى وثوقية 
 تؤثر على معظم خصائص الجلتنة (MVA)وتبين من خالل النتائج اإلحصائية أّن شروط العمل بجهاز 

مع درجة حرارة بدء الجلتنة والزمن الالزم لبدء الجلتنة، بينما يتناسب المدروسة، حيث يتناسب تركيز المعلق عكسًا 
 طردًا مع كل من اللزوجة العظمى وكمية التحطيم وكمية التراجع.

، على خصائص (P<0.05)بينما تؤثر كًال من سرعة التحريك ومعدل الطبخ بشكل عشوائي ومعنوي
الجلتنة، باستثناء زيادة كمية التحطيم بازدياد سرعة التحريك، وانخفاض الزمن الالزم لبدء الجلتنة وزمن الوصول 

 إلى اللزوجة العظمى بازدياد معدل الطبخ.
 ، سرعة التحريك، معدل الطبخ، التركيز.القمح السوريالجلتنة، دقيق الكلمات المفتاحية: 

كل من القوام عند بدء الجلتنة ودرجة  بشكل عشوائي ومعنوي على MVAوتؤثر شروط الطبخ بجهاز 
 الحرارة عند اللزوجة العظمى. 

 : (Reference Study) دراسة مرجعية
 يعتبر النشاء المادة المختزنة الرئيسية في النباتات الراقية، ومن أهم المواد الغذائية الرئيسية التي تمد 

اإلنسان والحيوان بالطاقة، باإلضافة إلى دوره الهام في كثير من الصناعات غير الغذائية مثل الورق والصموغ، 
وكثير من الصناعات الغذائية وذلك ألن النشاء هو المكون الرئيسي في طحين القمح الذي يعتبر المادة األولية 

% من 30األساسية في صناعة الخبز والعديد من منتجات الحبوب مثل البسكويت والنودلز التي تشكل حوالي 
 .[4-1] الوجبات الغذائية اليومية لإلنسان

يخزن النشاء في الحبوب عادًة على شكل حبيبات مميزة تعرف باسم الحبيبات النشوية، وتتكون حبيبة 
 كما تحتوي الحبوب أيضًا مكونات ثانوية (%75-72) واألميلوبكتين (%28-25)النشاء في الحبوب من األميلوز 

 مثل: الكالسيوم (%0.4>) وبعض العناصر المعدنية (%0.6>) والبروتينات (%1.2-0.6)أخرى مثل اللبيدات
 . [7-5]والمغنيزيوم والبوتاسيوم وغيرها، ومكونات ذات بنية وسطية بين األميلوز واألميلوبكتين في نشاء القمح 
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أكدت األبحاث أن النشاء هو المسؤول الرئيسي عن خصائص تجلتن الدقيق الحاوي عليه، وتظهر هذه 
الخصائص بشكل واضح عند مزجه بالماء ورفع درجة حرارته، فعند تسخين النشاء بوجود كمية كافية من الماء 

إلى درجة حرارة التجلتن لوحظ تغيرات غير عكوسة في الخصائص البنيوية مثل انتفاخ الحبيبات وانصهارها 
-8]  (gelatinization)وتحرر األميلوز من حبيبات النشاء وزيادة اللزوجة ويسمى هذا التحول بظاهرة التجلتن 

10]. 

وتزداد اللزوجة باستمرار عملية التسخين وانتفاخ حبيبات النشاء حتى الوصول إلى اللزوجة العظمى 
(Peak Viscosity) ونصل بذلك إلى النسبة المئوية العظمى من الحبيبات السليمة المنتفخة وتتشكل بذلك عجينة 

 .[12-11]، ويؤدي االستمرار في تسخين النشاء الطبيعي إلى تناقص لزوجته  (Paste)النشاء

يتشكل الجيل عند إجراء عملية التبريد نتيجة تشكل روابط هيدروجينية بين سالسل األميلوز الحر، ويزداد 
مع استمرار عملية تبريد الجيل تشكل الروابط الهيدروجينية، وتبدأ جزيئات النشاء المتجلتنة بإعادة التجمع في بنية 

 Retro)منتظمة الشكل، وتماسك بنيوي أكبر وقدرة احتفاظ أقل بالماء وتسمى هذه الظاهرة بإعادة تشكل النشاء 

gradation) [7,13] . 
وقد أكدت الدراسات على أهمية دراسة خصائص تجلتن نشاء القمح ألنها تعتبر من أهم العوامل المؤثرة 

على جودة منتجاته مثل الخبز والنودلز والمعكرونة وحبوب اإلفطار المحضرة بعد معاملتها بالبخار وتحت ضغوط 
 .[16-14]مناسبة 

 تأثير شروط الطبخ على خصائص تجلتن نشاء القمح و ,.Suh, D.S., et al) (2003 درس الباحث
 وأيضًا عند سرعة خلط  ،)دقيقة º/س(1.5توصل إلى أن درجة حرارة التجلتن كانت أقل عند معدل الطبخ البطيء 

. كما توصل (MVA) وبّين أّن سرعة الخلط المرتفعة هي األفضل عند العمل بجهاز ) دقيقة/ دورة(160مرتفعة 
إلى أّن اللزوجة العظمى لنشاء القمح تتأثر بشكل كبير جدًا بشروط الطبخ، وأدى معدل الطبخ األسرع إلى لزوجة 

 عظمى أكبر .
 : (Objective)هدف البحث

تعتبر خصائص جلتنة الدقيق من أهم ما يحدد جودة معالجة القمح وجودة المنتج النهائي كالخبز 
والنودلز والمعكرونة، وتعتمد خصائص التجلتن على نوعية ومصدر النشاء وشروط الطبخ والجهاز المستخدم. 
هدفت هذه الدراسة إلى مقارنة خصائص جلتنة دقيق القمح السوري عند شروط طبخ مختلفة، من خالل تتبع 

  الذي يتطلب كمية قليلة من العينة إلجراء Visco Amylograph Microتغيرات اللزوجة باستخدام جهاز 
 التجربة وقصر الزمن الالزم لالختبار وتوفر معدالت تسخين وتبريد سريعة.

 : (Materials and Methods)المواد وطرائق البحث
 (Materials) :   المواد

 من القمح الطري السوري عينتينو T.durum من القمح القاسي السوري عينتيناستخدم في هذه الدراسة 
T. Compactum.من الشركة العامة للمطاحن في مدينة حمص ، 
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 بالنسبة للقمح % 17 بالنسبة للقمح الطري وٕالى الرطوبة 16%عينات القمح إلى الرطوبة  ترطيبّ◌ تم

 ،)Dickey-John) GAC2000 ساعة ، بعد تحديد رطوبة القمح االبتدائية باستخدام جهاز 24القاسي مدة  
[18]. 

 وبلغت نسبة MLU-202طحنت عينات القمح المرطب باستخدام مطحنة بوهلر التجريبية نموذج 
 على II, I ونسبة استخراج دقيق القمح الطري %61.0، %59.5 على التوالي II, I استخراج دقيق القمح القاسي

، وقد خلطت تيارات الطحين الستة الناتجة من المطحنة بشكل جيد الستخدامها في %67.2،  %67.8التوالي
 وضمن جو المخبر لمدة شهرين  إلتمام عملية PPالتجارب الالحقة وتركت بعد وضعها في أكياس بولي بروبيلين 

 .[18]  النضج
  ( Methods ) :      طرائق التحليل

  : (Chemical Tests)االختبارات الكيميائية
 ومحتوى ,AACC, 44-15A) (1999تم تحديد رطوبة عينات دقيق القمح المدروسة وفق: -

نسبة الغلوتين الرطب والجاف و، (ICC, Standard 2001, No: 105/1)البروتين وفق:طريقة كلداهل 
لقد تم ، ، (ICC, Standard 1995, No: 107/1)، ورقم السقوط وفق:(ICC, Standard 1994, No: 155)وفق:

والواحدة المستخدمة  ،  Chopin- Mixolab تقدير كمية  النشاء المتهتك باستخدام جهاز فرنسي حديث يسمى
ويعتمد مبدأ عمل الجهاز على الناقلية  .Unit of chopion degree  (UCD) هي وحدة خاصة بهذا الجهاز

  .[20] وفق  (KI ⁄ I2)تحوي اليود  بوجود محاليل لعينات الدقيق الكهربائية
 Micro Viscoلمعلق الدقيق باستخدام جهاز (BU) وتم تحديد خصائص الجلتنة، واللزوجة مقدرة بوحدات البرابند 

Amylo Graph(MVA)  Brabender  [21]  2009نموذج. 
 (Gelatinization Properties) : خصائص الجلتنة 

الذي يعتمد على قياس  (MVA)زالدقيق المدروسة  باستخدام جهاجلتنة لعينات درست خصائص ال
.وبهدف دراسة  اإلجهاد المطبق على ذراع الخلط الذي يقوم بتسجيل اإلجهاد بشكل مستمر على مخطط متحرك

تأثير معدل التسخين والتبريد وسرعة التحريك وتركيز المعلق على خصائص الجلتنة، تم تسخين معلق الدقيق في 
وبسرعة خلط                ) دقيقة º/ س( 7.5 ,10 5, بمعدالت تسخين )وزناً % (  17,13,9الماء بتراكيز مختلفة 

 ° م92 وثم التثبيت لمدة دقيقة واحدة على الدرجة )دقيقة º/س (92 حتى الدرجة   ) دقيقة/دورة( 200, 250 ,300
  والتثبيت لمدة دقيقة واحدة )دقيقة º/ س( 7.5 ,10 5,  بمعدالت تبريد   ° م55وبعد ذلك تم التبريد حتى الدرجة  

 . [17,22] ° م55على الدرجة 

التي عرفها حرارة بدء الجلتنة  تمت مقارنة خصائص الجلتنة لدقيق القمح السوري من خالل تسجيل درجة
(Traore, 2005) ،و تعّرف اللزوجة العظمى  بأنها درجة الحرارة التي يبدأ عندها ارتفاع لزوجة المعلق(BU) 

  مع الزمن  ° م95بأنها أكبر لزوجة يتم الوصول إليها خالل عملية التسخين المتدرج لمعلق الدقيق إلى الدرجة 
 وهو الفرق بين اللزوجة (Breakdown- BU) وكمية التحطيم )دقيقة(الالزم للوصول إلى اللزوجة العظمى 

العظمى واللزوجة عند بداية مرحلة التبريد، والقوام عند بدء الجلتنة، والزمن الالزم لبدء الجلتنة، ودرجة الحرارة عند 
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 الذي يعرف بأنه الفرق بين اللزوجة عند نهاية التبريد (Setback – BU)اللزوجة العظمى، وكمية التراجع 
 .(0 )واللزوجة عند بداية التبريد، ويعتبر تراجع النشاء هو المسؤول عن بيات الخبز.الشكل 

 

 
 .[21]. (MVA)خطط الجلتنة لعينة دقيق في جهاز ) م0لشكل(

 Statical Analysis الدراسة اإلحصائية  

 .14.0 اإلصدار Minitabتمت معالجة النتائج إحصائيًا باستخدام برنامج
  The Resultsالنتائج

  ما يلي:(1)يالحظ من خالل نتائج التحليل الكيميائي لعينات الطحين المدروسة والمبينة في الجدول 

 ) نتائج االختبارات الكيميائية1جدول(
 العينة

  الخصائص
 المتوسط IIقاسي  I قاسي  المتوسط II طري  Iطري 

 13.4 13.7 13.1 10.3 10.6 9.9 رطوبة %

 14.6 14.9 14.3 12.4 12.1 12.7 بروتين(مادة جافة)%

 Sec( 501 457 479 650 551 601رقم السقوط (

 30.5 28.5 32.5 30.2 30.2 30.1 غلوتين رطب %

 9.4 8.4 10.4 9.5 9.5 9.4 غلوتين جاف %

النشاء المتهتك 
(UCD) 

29.4 28.2 28.8 31.9 34.2 33.4 

 Unit of chopin degree .(UCD) *تم إجراء مكررين لكل عينة من العينات المدروسة، 
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  I, II أكبر من  دقيق القمح الطري I ،II  (14.6 %)لوحظ أن متوسط نسبة البروتين في دقيق القمح القاسي   
 ) حيث وجد أن نسبة البروتين في دقيق القمح القاسي (Sung, 2003وهذا يتوافق مع ما وجده(% 12.4)

 %10.4.بينما في دقيق القمح الطري 14.9%

 أكبر بالمقارنة I ،II (33.4 UCD) كما تبين أن متوسط محتوى النشاء المتهتك في دقيق القمح القاسي
 حيث وجد أن محتوى دقيق (Zeng,1997)وهذا يتوافق مع ما وجده II, I (UCD 28.8)  مع دقيق القمح الطري

 القمح القاسي من النشاء المتهتك أكبر من دقيق القمح الطري. 
، أقل بالمقارنة مع دقيق القمح ) ثانية(I ،II   479واستنتج أن متوسط رقم السقوط لدقيق القمح الطري 

 الذي وجد أن رقم السقوط لدقيق القمح القاسي (Sung, 2003)، وهذا ال يتوافق مع   ) ثانية(I ،II 601القاسي 
، ولكنه فّسر انخفاض رقم سقوط دقيق القمح القاسي إلى ) ثانية(490بينما لدقيق القمح الطري  ،) ثانية(317.3

 في مطاحن الواليات المتحدة لتحسين عملية الخبيز. يستخدم رقم السقوط (0.25 %)إضافة مالت الشعير حوالي 
 - األميالز. α- األميالز في الدقيق، حيث يدل رقم السقوط األقل على فعالية أعلى لـ αلتحديد فعالية 

 يالحظ من خالل دراسة خصائص الجلتنة، ما يلي بالنسبة إلى كل من:
 :(Temperature at the Beginning of Gelatinization)درجة حرارة بدء الجلتنة 1-

 على درجة حرارة بدء الجلتنة، ويالحظ أنه بازدياد (P<0.05)يؤثر تركيز معلق الدقيق بشكل معنوي 
 وسرعة التحريك )التسخين والتبريد(أّن كًال من معدل الطبخ  التركيز تنخفض درجة حرارة بدء الجلتنة. بينما يالحظ

، ولكن لوحظ أّن أكبر قيمة لدرجة (P<0.05)يؤثران على درجة حرارة بدء الجلتنة بشكل عشوائي وواضح إحصائيًا 
، وهذا يتوافق مع ) دقيقة / دورة  (200 حرارة بدء الجلتنة توافقت مع سرعة التحريك األقل من                     

الذي وجد أّن أكبر درجة حرارة بدء تجلتن كانت عند أقل سرعة ,.Suh, D.S., et al) (2003ما وجده الباحث 
 على درجة حرارة (MVA) تأثير شروط العمل بجهاز (2)، ويبين الجدول )دقيقة/دورة(75      تحريك مدروسة   

 بدء الجلتنة. 
: (Maximum Viscosity)اللزوجة العظمى  2 -

بينت نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية في مقدار اللزوجة العظمى مع تغيرات التراكيز. بينما 
 وسرعة التحريك يؤثران على اللزوجة العظمى بشكل عشوائي )التسخين والتبريد(يالحظ أّن كًال من معدل الطبخ 

 مع أقل لزوجة عظمى، وهذا يتوافق مع ما وجده  )دقيقة º/س 5  (، ويتوافق معدل الطبخ األقل(P<0.05)ومعنوي 
 الذي وجد أن أقل لزوجة عظمى لمعلق نشاء القمح توافقت مع معدل الطبخ ,.Suh, D.S., et al) (2003الباحث 

، وبالتالي نستنتج أن دقيق القمح يتطلب معدل طبخ سريع للوصول إلى أعلى لزوجة  )دقيقة º/س (1.5األقل
 مع أقل لزوجة عظمى بينما توافقت سرعة التحريك )دقيقة/دورة(200 عظمى، كما توافقت سرعة التحريك األقل 

 الذي ,Suh, D.S., et al) (2003 مع أكبر لزوجة عظمى وهذا يتوافق مع نتائج  الباحث )دقيقة /دورة(300 األكبر 
   تتوافق مع لزوجة عظمى أقل من السرعة )دقيقة / دورة(75 وجد عند دراسة نشاء القمح أن سرعة التحريك 

  على اللزوجة العظمى.(MVA) تأثير شروط العمل بجهاز (3) ، ويبين الجدول )دقيقة / دورة(160
 
 
   

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



90 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 :(Breakdown)مقدار التحطيم - 3

 على كمية التحطيم، حيث يؤدي زيادة التركيز معنوييؤثر كل من تركيز المعلق وسرعة التحريك بشكل 
 إلى زيادة مقدار التحطيم.

 يؤثر على مقدار التحطم بشكل عشوائي ومعنوي )التسخين والتبريد(بينما يالحظ أّن معدل الطبخ 
(P<0.05)) س10 بحيث يتوافق معدل الطبخ/º (تأثير شروط (4)مع أقل كمية  تحطيم، ويبين الجدول  دقيقة 

  التحطيم. على كمية(MVA)العمل بجهاز 

 :(Setback)- كمية التراجع 4
 يؤثر تركيز المعلق على كمية التراجع بشكل معنوي، ويؤدي زيادة  التركيز إلى زيادة كمية التراجع.

 وسرعة التحريك يؤثر على كمية التراجع )التسخين والتبريد(بينما يالحظ تأثير  كًال من معدل الطبخ 
   . على كمية التراجع(MVA) تأثير شروط العمل بجهاز (5)، ويبين الجدول (P<0.05)بشكل عشوائي ومعنوي 
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 :(Time at the Beginning of Gelatinization)- الزمن الالزم لبدء الجلتنة 5
يؤثر تركيز المعلق ومعدل الطبخ (التسخين والتبريد) على الزمن الالزم لبدء الجلتنة بشكل معنوي 

(P<0.05).ويؤدي زيادة كل منهما مع انخفاض الزمن الالزم لبدء الجلتنة ، 
، ويبين (P<0.05)بينما تؤثر سرعة التحريك على الزمن الالزم لبدء الجلتنة بشكل عشوائي ومعنوي 

  على الزمن الالزم لبدء الجلتنة(MVA) تأثير شروط العمل بجهاز (6)الجدول 
 :(Time at the Maximum Viscosity)- زمن الوصول إلى اللزوجة العظمى 6

، (P<0.05)يؤثر معدل الطبخ (التسخين والتبريد) على زمن الوصول إلى اللزوجة العظمى بشكل معنوي 
 ويؤدي زيادة معدل الطبخ مع انخفاض زمن الوصول إلى اللزوجة العظمى.

بينما يؤثر تركيز معلق الدقيق وسرعة التحريك على زمن الوصول إلى اللزوجة العظمى بشكل عشوائي 
زمن للوصول إلى اللزوجة العظمى،  مع أقل  )دقيقة/ دورة(300   ، كما تتوافق سرعة التحريك (P<0.05)ومعنوي 

 . على زمن الوصول إلى اللزوجة العظمى(MVA) تأثير شروط العمل بجهاز (7)ويبين الجدول 

 تؤثر على كل من )التسخين والتبريد( كًال من تركيز المعلق وسرعة التحريك ومعدل الطبخ كما يؤثر
 .(P<0.05)القوام عند بدء الجلتنة وعلى درجة الحرارة عند اللزوجة العظمى بشكل عشوائي ومعنوي 

 في شروط مختلفة، (MVA) مخططات جلتنة العينات المدروسة باستخدام جهاز 1,2,3تبين األشكال 
ويالحظ وجود تذبذب في منحنيات درجة الحرارة، ويعزا هذا التذبذب إلى أن مسبر قياس درجة الحرارة في جهاز 

(MVA) (17). يتوضع داخل وعاء العينة وبالتالي إّن منحني درجة الحرارة يمثل درجة الحرارة الحقيقية للعينة 
 
   Discussion Theالمناقشة: 

 نستنتج أّن شروط العمل بجهاز 6,5,4,3,2إذا دققنا النظر إلى مجمل النتائج المبينة في الجداول 
(MVA) تؤثر بشكل معنوي (P<0.05) :درجة حرارة على خصائص جلتنة عينات دقيق األقماح السورية و هي

 بدء الجلتنة واللزوجة العظمى وكمية التحطيم والزمن الالزم لبدء الجلتنة وكمية التراجع.
وتتوافق زيادة تركيز المعلق مع انخفاض درجة حرارة بدء الجلتنة والزمن الالزم لبدء الجلتنة، بينما يتوافق 

 مع ازدياد كل من: اللزوجة العظمى وكمية التحطيم وكمية التراجع.
 على خصائص جلتنة (P<0.05) بشكل عشوائي ومعنوي )التسخين والتبريد(بينما يؤثر معدل الطبخ 

دقيق القمح السوري المدروسة، باستثناء الزمن الالزم لبدء الجلتنة وزمن الوصول إلى اللزوجة العظمى حيث يؤدي 
 زيادة معدل الطبخ إلى انخفاض كل منهما.

 على خصائص جلتنة دقيق األقماح السورية (P<0.05)كما تؤثر سرعة التحريك بشكل عشوائي ومعنوي 
 المدروسة، باستثناء كمية التحطيم حيث يؤدي زيادة سرعة التحريك إلى زيادة كمية التحطيم.

على كل من القوام عند بدء الجلتنة ودرجة الحرارة عند اللزوجة  (MVA)كما تؤثر شروط العمل بجهاز 
 .(P<0.05)العظمى بشكل عشوائي و معنوي 

 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



92 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



93 
 

 
 
 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



94 
 

 
 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



95 
 

 

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Recommendation التوصيات 
تؤثر نوعية دقيق القمح  بشكل كبير على جودة المنتجات الغذائية، ويمكن االستفادة من استخدام جهاز 

(MVA) لتتبع سلوكية معلق الدقيق عند معاملته حرارياً . وعلى سبيل المثال دراسة  خصائص الجلتنة على 
الدقيق أو السميد المستخدم في مصانع المعكرونة لمعرفة األفضل منها. حيث تبين في هذا البحث أن كمية 

و من المفيد دراسة خصائص جلتنة التحطيم لدقيق األقماح الطرية أعلى بالمقارنة مع دقيق األقماح القاسية. 
 ليتم ربط هذه النتائج مع التطبيقات الصناعية ألنواع (MVA)النشاء من المصادر المختلفة باستخدام جهاز ، 

 النشاء المختلفة.
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ت في التغيرات الكيميائية والحيوية لبعض أصناف القمح القاسي اتأثير عملية اإلستنب
 والطري

حمد محمود مصري  د.م
- سوريا ثعجامعة الب- ةيالزراع الهندسة كلية -قسم علوم األغذيةأستاذ مساعد في 

mmmassri@hotmail.com  
 الملخص

تستخدم عملية االستنبات بشكل واسع في محاصيل الحبوب لتحسين قيمتها الغذائية، وأصبحت هذه العملية واسعة االنتشار 
حاليًا في العالم الغربي. لذلك هدف هذا البحث لتحديد التغيرات التي تحدث في المكونات الغذائية لحبوب القمح خالل 

 1 ( شام-Triticum durum عملية االستنبات، وقد تم اختيار ستة أصناف من القمح: ثالثة منها من النوع الصلب  
). هذا وقد تمت 6 و بحوث- 6 و شام-4 (شام-Triticum aestivum ) وثالثة من النوع الطري 65وحوراني و أكساد-

 °م. وُحددت القيمة 50 أيام، وبعد كل فترة جففت الحبوب المستنبتة على 3 و 2 و 1عملية االستنبات بثالث فترات 
الغذائية من خالل تقدير المكونات الغذائية التالية: المادة الجافة والبروتين والدهون و النشاء والرماد و تركيب األحماض 

و الكلوروفيالت و  الغلوتين الرطب و الغلوتين الجاف ونشاط إنزيمات األميليز(رقم السقوط)و الدهنية ودليل الغلوتين 
في المكونات الغذائية ألصناف القمح المستنبتة مع غير المستنبتة، ووجد أن الكاروتينات. تم مقارنة التغيرات الحاصلة 

 هناك تغيرات حقيقة وذات أهمية غذائية كبيرة جديرة باالهتمام. 
- البروتين - الدهون – النشاء- الرماد – األحماض الدهنية– الغلوتين-  القمح المستنبت الكلمات المفتاحية :

 الكلوروفيالت و الكاروتينات.

:  Introductionالمقـدمة 
يعتقد الكثير من العلماء أن الحبوب المستنبتة تمتلك قيمة غذائية وحيويه مرتفعه (خارقة)، فمنذ خمسة آالف سنة والنبالء 

واألمراء الصينيون يتناولونها من أجل تجديد الشباب وعالج العديد من األمراض، وأصبحت اآلن شائعة االستخدام في 
، ألنهم وجدوا أنها تحتوي على قيمة غذائية استثنائية Health Food Store الغرب وتباع في مخازن األغذية الصحية 

)Lorenz,1980 .ويترّبع القمح ومشتّقاته بكل جدارة على قمة وعرش هذه األغذية )، واقترحوا إدخالها في أغذية الريجيم
لمساعدة الجسم في عمليات إعادة بنائه وتجديد خالياه وتنظيفه من الرواسب وٕابطال مفعول السموم فيه وخصوصًا القمح 

  Amylases زميليات األنزيم منها إنشطفإن العديد من اإلنزيمات تألنه عندما تتعرض حبة القمح للرطوبة ، المستنبت
ببتيدات المعقد إلى  يتحول البروتينكذلك  و،النشاء الموجود في حبة القمح إلى سكريات بسيطة عمل على تحليلت تيال
 Protiases ) ;Afifi,etal.1986 (Thimmaiah,1989 بواسطة إنزيمات البروتييزأحماض أمينية سهلة الهضمو

التي تحلل المواد  الدهنيه (الدسمة) إلى مواد أبسط، باإلضافة إلى بعض اإلنزيمات األخرى التي  Lipaseليبيزال وٕانزيمات
 إضافة إلى ،Phytaseفيتيزالنزيم إ وCellulase لوليزيسال  مثل إنزيماإلنسان الستمرار حيويته ونشاطه يحتاجها جسم
حيث على مستوى الفيتامينات حبة القمح   تطرأ تغيرات هامة على ذات أهمية حيوية هامة. و كذلك أنزيمات أخرى

ثالثة أضعاف وينشأ  E تتضاعف كمية فيتامين  كما، ضعف حسب نوع الفيتامين 12 إلى 3من   B تتضاعف فيتامينات
كمية البروتين تزداد بنسبة عالية و). (Toquet, 2001حبة القمح الجافة أصال ً  بنسبة عالية والذي ال يتواجد في C فيتامين

تسهل عملية هضمه وتمثيله  التي المعقدة إلى أحماض أمينية بسيطة من الصيغة  ويتحول البروتين، استنبات القمح عند
الرياضيين على وجه الخصوص  وهذا ما يساعد) Singh and Sosulski,1986; Kashem,etal.1995 (في الجسم
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أهم  كما أنه من،تناولوه في اللحوم أو الحبوب الجافة  أكبر مما لو والذين يتطلب عملهم جهدًا عضليًا باالستفادة منه بسرعة
سترول على عكس المنتجات الحيوانية والتي تحتوي ي هوعدم وجود الكولالمستنبتمزايا تناول البروتين عن طريق القمح 

 Toquet ذكر و                                                                      .نسب عالية من الكولسترول على

 .E وB أن الحبوب المستنبتة تعتبر مصادر طبيعية لكل من الحديد والماغنسيوم والكالسيوم والفوسفور فيتامينات 2001,
 .Yang, etal و بيتا كاروتين في القمح المستنبت (E و Cولوحظ زيادة في تركيز المواد المضادة لألكسدة مثل فيتامين 

 زيادة في نشاط إنزيمات التحلل البروتينية خالل الثالث أيام األولى من Brijs, et al., 2002). هذا وقد وجد 2001
 زيادة نشاط إنزيم اإلنفرتيز و اإلميليز في ثمانية أصناف من Kashem, et al., (1995)في حين وجد     االستنبات.

مع زيادة تحلل النشاء مع  القمح خالل مراحل االستنبات و ازداد المحتوى من البروتينات بشكل معنوي خالل االستنبات،
 وجد أن عملية االستنبات تسبب زيادة في نشاط اإلنزيمات وتغير في Lorenz, (1980)%. أما 60تقدم االستنبات حوالي 

و Singh,1988 تركيب األحماض األمينية وتناقص في نسبة النشاء وزيادة في السكريات والبروتين الكلي.و ذكر
Roozen and Groot,1991   .أن االستنبات للحبوب والبذور والبقول يخفض الكثير من المواد المضادة للتغذية 

اإلنسان وهي تتواجد في   األمالح المعدنية التي تشكل مصدرًا أساسيًا للنشاط والحيوية فهي هامة جدًا لبناء جسمأما
الكالسيوم – الحديد – البوتاسيوم – الماغنسيوم – المنجنيز :  وهيالمستنبتةالخضار والفواكه وبشكل مركز في حبوب القمح 

 أن القمح يعتبر مصدر جيد للسيلينيوم Lintschinger, et al,.2000. وجد  الصوديوم – الفوسفور – – الزنك -النحاس
 أن استنبات Lemor and Swanson, (1976) واالستنبات يزيد من نسبته.و ذكر bioavailable seleniumالحيوي 

القمح يؤدي لتحسين جودة البروتين و زيادة مستويات حمض األسكوربيك و الثيامين والرايبوفالفين والنياسين وحمض 
 مصدر حيوي تعتبر المستنبتة حبوب القمح وبهذا نجد أنالبانتوثينيك والبيريدوكسين وحمض البيوتين وحمض الفوليك.

  . الدراسات العلمية الحديثةهأثبتتوهذا ما المعادن و واألنزيمات والفيتامينات للبروتين
لذلك كان الهدف من البحث: معرفة التغيرات التي تحدث في بعض المكونات الغذائية خالل عملية االستنبات لبعض 

أصناف القمح الصلبة والطرية المزروعة في سورية. 

 Material and Methods هقائوطر البحث مواد
Iالمواد المستخدمة - Materials -: القمح wheat : تم اختيار ثالثة أصناف من النوع الصلب Triticum durum 
 6 وشام -4(شام - Triticum aestivum) و ثالثة أصناف من النوع الطري 65 و حوراني و أكساد- 1شام -(

 ) وكلها أصناف معتمدة رسميًا من مركز البحوث الزراعية السورية.6وبحوث- 
II –  عملية االستنباتSprouting process : ُغربلت عينات القمح للتخلص من الشوائب واألتربة والحبوب الغريبة، ثم

 وذلك    °م 20ُغسلت بالماء عدة مرات ، و بعد ذلك ُعرضت الحبوب لعملية االستنبات على درجة حرارة الغرفة حوالي 
 10 لمدة °م 50 أيام وفي كل يوم كان يؤخذ عينة من القمح المستنبت تجفف في فرن التجفيف ذو المروحة على 3لمدة 

ساعات ثم تُطحن في مطحنة قرصية، وتُخزن في أكياس من الورق لحين وقت التحليل.  

IIIق التحليل :ائ- طرAnalytical Methods  
: قدرت وفق  Specific weight (Kg/hi) ووزن الهكتوليتر Thousand Kernel  of Weight حبة 1000- وزن الـ 
).      ( Husin, 2004ما ذكره 

 على °م بناءً 105 على درجة حرارة : قدرت:Dry matter/ Moisture determinationالمادة الجافة /الرطوبة- 
   باستخدام فرن التجفيف.AOAC,1990) (ي ف الطريقة الموجودة
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 باستخدام جهاز سوكسلت قدرتالدهون الخام الكلية  :  Fat determinationالمحتوى من المواد الدهنيه (الدسمة)   - 
Soxhlet،بناًء على  )AOAC,1990.(            

.                                       AACC 08-01و ) (AOAC,1990 النسبة المئوية للرماد بناًء علىقدرت  Ash determination:الرماد  تقدير- 
 ُقدر المحتوى من البروتين الخام باستخدام طريقة  Determination of protein content: المحتوى من البروتين -

 ). (AOAC,1990  بناًء علىKjeldahlكلداهل 

 AACC  والطريقةICC No. 107: ُقدروفق المواصفة رقم Falling Number)ز(رقم السقوط ي- نشاط إنزيمات األميل

56-81B و (KAASOVÁ, et al., 2002) . 
 داي كلو رفينول ايندوفينول وفق الطريقة 6-2: ُحدد باستخدام الصبغة  Vitamin C - تقدير المحتوى من فيتامين 

.           )AOAC,1990( المذكورة في
: تم تقديره باستخدام طريقة البوالريميتر حسب الطريقة المذكورة في( Starch determination- المحتوى من النشاء 

E.C. 1999                       .( 
 تم Gluten Index (GI), Wet gluten and Dry gluten - تقدير دليل الغلوتين و الغلوتين الرطب و الجاف: 

 ,.Kaasova, et al). وAACC 38-12 وحسب الطريقة .ICC No  155تنفيذها وفق المواصفات القياسية الدولية رقم 

    .Glutomatic 2200 gluten washing system, Perten باستخدام جهاز  (2002
 على حسب الطريقة المذكورة في(  تم تقديرها : Chlorophylls and Carotenoids- الكلوروفيالت و الكاروتينات 

Saini, etal.2001             .(
 األحماض الدهنية باستخدام جهاز :قدرت  Identification of fatty acids  تحديد األحماض الدهنية - 

  اليابانية، وذلك حسب  Shimatzo-Japan إنتاج شركة شيمادزوGC-14-B نموذج GC الغازي الكروماتوغرافي
°م، حجم 180 درجات /دقيقة،  درجة الحرارة النهائية 5°م، البرنامج: 80البرنامج الحراري التالي: درجة الحرارة االبتدائية  

 ) بناًء على Diethylene Glycol Succinate DEGS)2.1 m x 3.2mm ميكروليتر ونوع العمود هو ( 1الحقنة
           .James,1995)طريقة (

 .Statistical analysisالتحليل اإلحصائي - 

   Results and Discussionالنتائج والمناقشة  

 حبة و وزن الهكتوليتر (الوزن النوعي) :  1000- وزن الـ 1
 حبة ووزن الهكتوليتر (الوزن 1000     ُحددت بعض صفات جودة الحبوب المستخدمة في هذا البحث من خالل وزن الـ 

 حبة في القمح الصلب كان أعلى من القمح الطري، حيث تراوح 1000) أن وزن الـ 1النوعي)، فنالحظ في الجدول (
 25.460  على التوالي وأما في األصناف الطرية تراوح بين 1 غ  في أصناف حوراني وشام-46.216  الي   35.576بين

 حبة بحجم حبة القمح ودرجة تجعدها فكلما 1000 على التوالي، ويتأثر وزن الـ 4 و شام-6 غ في شام-35.537لي إ
كانت الحبة أكبر وأقل تجعدًا ارتفع وزن األلف حبة. حيث يدل وزن األلف حبة على كبر حجم الحبوب ومدى امتالئها 

 حبة، حيث 1000باألندوسبرم النشوي. أما وزن الهكتوليتر فكما هو واضح في نفس الجدول أنه أخذ نفس اتجاه وزن الـ 
 65) و منخفض في األكساد-Kg/hi 80.254) ثم في الحوراني(Kg/hi 81.489 (1كان مرتفع في صنف شام -

)76.794 Kg/hi أما في القمح الطري فإن الفروق كانت قليلة بين األصناف. و يعتبر وزن الهكتوليتر من االختبارات ،(
 ).  (Husin, 2003الشائعة للحكم على جودة الحبوب، إذ تعتبر األقماح ذات الوزن النوعي المرتفع ذات جودة أعلى 
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.  حبة و وزن الهكتوليتر في حبوب القمح المستخدمة1000) وزن الـ 1جدول(

النوع و الصنف 
قمح طري  قمح صلب

 6بحوث- 6شام- 4شام- 65أكساد-حوراني  1شام -

 g *(46.216 35.576 38.472 35.537 25.460 27.569 حبة  (1000 وزن الـ

 81.489 80.254 76.794 80.113 79.916 79.538 (Kg/hi)وزن الهكتوليتر 

* حسبت على أساس المادة الجافة.   

- البروتين الكلي و الدهون الخام و الرماد : 2
     تختلف نسبة البروتين و الدهون و الرماد في حبوب القمح تبعًا للصنف والظروف البيئية والزراعية. تتراوح عمومًا 

 تحدث تغيرات فيزيولوجية وحيوية حيث تتعرض وخالل عملية االستنبات %، 20-8نسبة البروتين في حبوب القمح بين 
جزئيات البروتين المرتفعة في الوزن الجزيئي لتغير في تركيبها نتيجة لنشاط اإلنزيمات البروتيوليتية، وأيضًا يحصل بناء 

  Limor and Swanson (1976)للبروتين في األجزاء النامية مما يؤدي لزيادة في نسبة البروتينات الكلية. حيث وجد 
أن عملية  ذكر  Lorenz, 1980 أيام من استنبات القمح، أما  3 % بعد 6.7زيادة في نسبة البروتين الخام بلغت 

  الكلي) أن نسبة البروتين2 الجدول ( وهذا ما نالحظه فياالستنبات تسبب زيادة في البروتين الكلي في القمح المستنبت
 و في جميع األصناف المدروسة و لكن بنسب متفاوتة حسب الصنف و مدة االستنبات حيث زادت بعد ثالثة أيام من تزداد

 Afifi, et وهذه النتائج المتحصل عليها  تتوافق مع . 6% في بحوث -5.8 و 1% في شام-8.7االستنبات بنسبة 

al.,1986  و مع  ،  المحتوى من البروتينات الذائبة يزداد بشكل واضح نتيجة لعملية االستنبات في القمح الذين وجدو أن
Kashem et al., 1995 و Lorenz, 1980 المحتوى من البروتينات ازداد بشكل معنوي خالل استنبات  حيث وجدو بأن

 وجود زيادة في نسبة البروتين في الخبز المصنع من Khader and Dave, 1986. ومن ناحية أخري الحظ القمح
 أيام.  6 وجد أن البروتينات انخفضت خالل النقع وارتفعت خالل االستنبات لمدة Lukow, 1985القمح المستنبت. أما 

أما دهون القمح فإنها تتكون من كميات متساوية تقريبًا من دهون قطبية (غليكوليبيدات وفوسفوليبيدات) ودهون غير قطبية 
(غليسريدات ثالثية). والجنين في القمح هو الذي يحوي النسبة األكبر من الدهون التي تحوي على نسبة مرتفعة من 

 % حسب الصنف وظروف الزراعة. 3-1.وتتراوح نسبة الدهون الخام في القمح بين(Husin, 2003 )الفوسفوليبيدات 
 ,Lorenzوتأثير عملية االستنبات على المحتوى من الدهون  فإن أراء العلماء في هذا المجال جاءت متباينة حيث وجد  

 أن نسبة الدهون Harmuth et al. 1987 أن عملية االستنبات تسبب زيادة بسيطة في الدهون الخام. بينما وجد  1980
 زيادة في نسبة الدهون الخام خالل Limor and Swanson (1976)الكلية تتناقص خالل االستنبات للقمح. ولكن وجد 

) لم تالحظ تغيرات معنوية في الدهون خالل استنبات جميع أصناف القمح المدروسة، 2استنبات القمح. ومن الجدول رقم (
خالل   علي التوالي% 1.628 و 1.653 و  1.638 ثم 1.662ففي صنف حوراني مثًال كانت نسبة المواد الدهنيه هي 

، وهذه المالحظة تنطبق على جميع األصناف المدروسة.  فترة االستنبات
     يتكون رماد القمح من الفوسفور والبوتاسيوم والصوديوم والماغنسيوم والكالسيوم والكبريت والحديد، وعمومًا فإن نسبة 

) أن القمح الصلب يحتوي على نسبة رماد أعلى 2 %. و كما هو واضح من الجدول (2- 1.5الرماد قي القمح تتراوح بين 
% ) على التوالي. وأن نسبة الرماد في الحبوب المستنبتة 1.6557،1.7119 %) ،(1.8165،1.7738من القمح الطري(

% ) على التوالي. وقد يرجع ذلك لعملية النقع الحاصلة أثناء 1.8165،1.7390كانت أقل من الحبوب غير المستنبتة (
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 ساعات، وأن نسبة الرماد تتناقص خالل االستنبات، ونفس المالحظة وجدها 10عملية االستنبات والتي تستمر لمدة حوالي 
Jimenez, et al., 1985 2 أيام، وهذا يتوافق مع النتائج الموجودة في الجدول (5 عند استنبات حبوب الصويا لمدة .(

 في القمح المستنبت. وجد Li و Sr و Co الحظ زيادة معنوية في العناصر المعدنية Lintschinger, 1997أما
Sugihara, et al., 2004 أن الحبوب المستنبتة غنية جدًا بعنصر السلسنيوم و الذي له أثر كبير في منع حدوث 

 bioavailable وجد أن القمح يعتبر مصدر جيد للسيلينيوم الحيوي Lintschinger etal.2000السرطان. و 

selenium واالستنبات يزيد نسبته في القمح. و أيضًا وجد Saric, et al., 1998 زيادة في عنصر الماغنسيوم والزنك 
 خالل استنبات القمح.

 -  دليل الغلوتين والغلوتين الرطب والجاف:3
) بين قيم الغلوتين p<0.05 ,0.97-0.92( ) أن هناك ارتباط معنويKulkarni et al., 1987دلت األبحاث العلمية (

الرطب والجاف والمحتوى من البروتين في القمح. وانخفاض نسبة الغلوتين الرطب و الجاف ودليل الغلوتين ما هو إال داللة 
) وما (Husin, 2003على تحلل البروتينات إلى ببتيدات أبسط ثم إلى أحماض أمينية والتي تذهب مع محلول الغسيل 

 و التي تعمل على تحليل جزيئات البروتين مما يؤدي  Proteasesهذا إال داللة على نشاط اإلنزيمات المحللة للبروتين 
-Mustafa, 1993; Owusuلتقليل قوة الشبكة الغلوتينية والسماح بزيادة مطاطية العجين و هذا ما الحظه العلماء (

Apenten, 2002) في جميع األصناف المدروسة الصلبة و الطرية و لكن بنسب 3) وهذا ما نالحظه في الجدول رقم (
 وجد زيادة في نشاط إنزيمات التحلل البروتينية خالل الثالث أيام األول Brijs, et al., 2002مختلفة. الجدير بالذكر أن

 يمثل الجزء األساسي من Proteinase أن إنزيم البروتينيز Bottari, et al.,1996من االستنبات. ومن ناحية أخري أثبت 
أجل تحلل الغليادين في القمح المستنبت. 

 في انخفاض بروتين الحمص خالل االستنبات فوجدا يئات درسا التغيرات في جز فقد Neves and Lourenco, 2001أما
% وهذا يدل على حدوث تحلل للبروتين خالل اإلنبات وهذا دليل على نشاط 20.6 % واأللبومين 19.1الغلوبولين 

 خالل اإلنبات.  Acid Proteaseإنزيم

 نالحظ االستنبات ومع 87.973 غير المستنبت كان 1) أن دليل الغلوتين في صنف شام-3نالحظ في الجدول رقم (
 علي التوالى وبشكل مماثل االستنبات بعد ثالثة أيام من 35438. و  02943. و 69249.انخفاض قيم هذا الدليل إلى 

يحصل في الغلوتين الرطب و الجاف خالل االستنبات و هذا نجده في جميع األصناف المدروسة سواء األقماح القاسية أو 
 تغيرات معنوية في خصائص غلوتين القمح خالل االستنبات  عن وجود Mis, 2003  الطرية. وهذا يؤكد ما ذكره 

 ,.Bigiarini et al%. أما 35% إلى حوالي 57تناقص دليل الغلوتين بشكل حاد من  بالمقارنة مع غير المستنبت مع
 Endopeptidase وجد من خالل دراسته على تحلل الغليادين خالل استنبات القمح أن التحلل يتم بواسطة إنزيم 1995

 % من بروتينات 85 إلى ببتيدات صغيرة واختفاء مبكر لبعض مركبات الغليادين خالل االستنبات. وُيّكون غلوتين القمح
). (Husin, 2003  .أمينيهببتيدات وأحماض  القمح، والباقي عبارة عن ألبومينات وغلوبولينات و

 

 

 

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



104 
 

) يوضح % للبروتين والدهون و الرماد في أصناف القمح المختلفة وخالل فترة االستنبات* 2جدول ( 

النوع والصنف 
التحليل اإلحصائي فترة االستنبات/ يوم** 

0 1 2 3 
LSD 
1% 

LSD 
5% 

CV  
% 

البروتين % 

ب 
صل

 0.71 0.204 0.297 15.846 15.261 14.712 14.566 1شام - 
 0.58 0.177 0.258 16.471 16.149 15.857 15.583حوراني 
 0.63 0.185 0.269 15.938 15.560 15.216 15.024 65أكساد-

ي 
طر

 0.77 0.208 0.303 14.727 14.418 14.163 13.863 4شام-
 0.53 0.144 0.210 14.836 14.503 14.356 14.206 6شام- 

 0.45 0.117 0.171 14.238 13.907 13.737 13.450 6بحوث-
الدهون % 

ب 
صل

 3.05 0.099 0.144 1.659 1.783 1.736 1.726 1شام - 
 2.11 0.065 0.095 1.628 1.653 1.638 1.662حوراني 
 1.43 0.049 0.071 1.865 1.814 1.856 1.753 65أكساد-

ي 
طر

 2.06 0.051 0.074 1.258 1.334 1.355 1.311 4شام-
 1.59 0.037 0.055 1.287 1.266 1.215 1.286 6شام- 

 0.42 0.011 0.016 1.391 1.393 1.386 1.402 6بحوث-
الرماد % 

ب 
صل

 0.30 0.010 0.014 1.7390 1.7594 1.7612 1.8165 1شام - 
 0.19 0.006 0.008 1.6476 1.6316 1.6541 1.6956حوراني 
 0.39 0.013 0.019 1.7604 1.7581 1.7470 1.7738 65أكساد-

ي 
طر

 0.33 0.011 0.015 1.7023 1.7021 1.6847 1.7119 4شام-
 0.20 0.005 0.008 1.5283 1.5269 1.4770 1.6557 6شام- 

 0.16 0.005 0.007 1.6013 1.6146 1.6049 1.6545 6بحوث-
  **متوسط ثالث مكررات                                      * على أساس المادة الجافة  
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 الغلوتين الرطب و الجاف ونسبة الماء الممتص و دليل الغلوتين في أصناف القمح الصلبة  قيم) يوضح3جدول (
 والطرية المدروسة .

الصنف 
فترة 

االستنبات 
 (يوم)

الغلوتين الرطب 
 (%)

الغلوتين الجاف 
 (%)

الماء الممتص   في 
الغلوتين الرطب 

 (%)
دليل الغلوتين 

 1شام-

0 22.457 8.436 14.021 87.973 
1 21.094 7.156 13.938 49.692 
2 16.573 5.637 10.936 43.029 
3 12.885 4.511 8.374 38.354 

حوراني 
 

0 25.338 9.255 16.083 83.596 
1 23.337 8.232 15.005 51.631 
2 20.382 7.125 13.257 42.737 
3 18.473 6.618 11.855 25.717 

 65-أكساد

0 21.351 8.135 13.216 90.585 
1 18.812 6.573 12.239 66.879 
2 15.042 5.124 9.918 63.763 
3 12.275 4.634 7.641 49.877 

 4شام- 

0 22.349 8.546 13.803 71.307 
1 20.456 7.714 12.742 55.110 
2 17.347 6.475 10.872 38.754 
3 15.513 5.686 9.827 33.397 

 6شام – 

0 27.486 9.275 18.208 73.726 
1 26.234 9.033 17.201 65.726 
2 23.552 8.022 15.530 54.904 
3 21.257 7.818 13.439 38.595 

 6بحوث-

0 27.572 9.711 17.861 92.056 
1 25.283 9.575 15.708 73.378 
2 21.656 8.962 12.694 58.937 
3 19.274 8.138 11.136 37.052 

:                        األحماض الدهنية تحديد-4

  كما هو مبين في القمح المستنبتة و غير المستنبتةتم فصل و تحديد نسبة بعض األحماض الدهنية في عينات         
 Palmetic acid C:16:0)وحمض البالميتيك Myristic acid C14:0) وهي:حمض الميرستيك( )،5 و4ول رقم (اجدال

 وحمض Stearic acid C18:0)االستياريك(حمض  و)Δ 9  palmetoleic acid C16:1 وحمض البالميتولييك  ( (
  ) وحمض اللينولينيك(Linoleic acid C18:2 Δ 9,12ك ي وحمض اللينولي(Oleic acid C18:1Δ9)يك ياألول

Linolenic acid C18:3 Δ 9,12,15 ).(   ) أن هناك انخفاض في تركيز حمض 5 و 4ونالحظ من خالل الجداول ( 
الميرستيك و البالميتيك و البالميتولييك و الستياريك و األولييك، و هي تعتبر من األحماض الدهنية غير األساسية ، خالل 
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مراحل االستنبات في األصناف القاسية و الطرية بينما وجد أن نسبة حمض اللينولييك واللينولينيك ( و هي من األحماض 
 و 13.1الدهنية األساسية) تتزايد خالل االستنبات ، فكانت نسبة الزيادة في حمض اللينولييك بعد ثالثة أيام من االستنبات 

 و الحوراني و 1 % في األصناف شام-65.1 و 41.5  و 45.9 % ، أما في حمض اللينولينيك فبلغت 5.3 و  5.8
 6.1 و4.7 فكانت الزيادة في حمض اللينولييك6 و بحوث-6 و شام-4أكساد على التوالي، أما في األصناف الطرية شام-

 ,Harmuthوهذا يتوافق مع ما وجده   %على التوالي .38.8 و54.9 و87.7 % أما في حمض اللينولينيك فبلغت4.9 و  

et al., 1987 من خالل أبحاثهم على القمح والفاصولياء والحمص المستنبتة حيث وجدوا زيادة في األحماض الدهنية غير 
المشبعة خالل عملية االستنبات. 

 

القمح الصلب المستنبت.  الموجودة في عينات نوعية األحماض الدهنية و نسبتها) يوضح  4الجدول رقم (
 

  فترة 
االستنبات 

(يوم) 

 Fatty C /  acid 

Myristic acid 
C14:0 

Palmetic acid 
C16:0 

palmetoleic 
acid 

C16:1 Δ 9 

S t e a r ic 
acid 

C18:0 

O l e i c 
acid 

C18:1   Δ 9 

Linoleic 
acid 

18:2 Δ9,12 

i n o l e n i c 
acid 

3 Δ9,12,15 
  1شام – 

0 0.144 0.039 18.693 1.481 23.701 50.326 3.848 

1  0.084 0.045 16.719 1.1591 22.026 54.391 5.179 

2  0.072 0.093 16.083 1.307 21.447 55.848 5.347 

3  0.069 0.049 16.034 1.301 19.910 56.946 5.617 

 حوراني
0 0.078 0.051 15.495 0.905 23.218 54.251 4.015 

1  0.096 0.042 15.383 0.458 22.215 56.523 5.156 

2  0.054 0.093 15.707 0.513 20.939 56.913 5.501 

3  0.077 0.069 16.005 0.551 20.587 57.447 5.684 

65أكساد-   
0 0.083 0.047 11.768 1.504 25.047 53.508 4.121 

1  0.077 0.039 15.214 1.578 23.709 54.546 4.329 

2  0.096 0.109 18.559 1.232 24.069 54.595 5.228 

3  0.055 0.049 16.548 1.228 19.735 56.385 6.806 
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القمح الطري المستنبت.  الموجودة في عينات يوضح نوعية األحماض الدهنية ونسبتها)  5الجدول رقم (
 

    فترة 
 االستنبا 

    
(يوم) 

Fatty / C acid 

Myristic acid 
C14:0 

Palmetic acid 
C16:0 

palmetoleic 
acid 

C16:1Δ 9 

S t e a r ic 
acid 

C18:0 

O l e i c 
acid 

C18:1   Δ 9 

Linoleic 
acid 

18:2Δ 9,12 

i n o l e n i c 
acid 

3Δ9,12,15 
4شام -   

0 1.657 0.244 16.884 1.063 20.287 58.339 3.155 

1 0.069 0.047 15.375 1.165 19.456 59.126 4.676 

2 0.084 0.082 16.036 0.948 17.415 59.281 5.095 

3 0.088 0.097 15.975 0.936 15.962 61.084 5.922 

6شام-   
0 0.112 0.055 17.641 1.208 18.233 59.091 4.036 

1 0.105 0.052 16.094 1.106 16.884 60.927 4.762 

2 0.101 0.097 16.828 1.028 16.924 60.721 6.323 

3 0.086 0.109 16.294 1.025 16.367 62.867 6.253 

6بحوث-   
0 0.093 0.057 17.137 0.841 16.899 58.476 5.082 

1 0.094 0.067 16.389 0.859 16.156 60.474 6.027 

2 0.107 0.085 16.619 0.935 15.544 60.738 6.958 

3 0.101 0.132 16.593 0.936 14.723 61.393 7.054 

 ): C الفيتامينات( فيتامين  -6
 Harmuth, et أنه عند استنبات القمح يزداد المحتوى من الفيتامينات و اإلنزيمات  ، وقد وجدToquet, 2001أوضح  

al., 1987  تراكم في فيتامينات B1و  B26و B وC و E من خالل أبحاثه على القمح والفاصولياء والحمص خالل 
 المتكون في القمح المستنبت، ويعود C الحظ زيادة في كمية فيتامين  Lintschinger, 1997عمليات االستنبات. وأيضاً 

ذلك ألنه أثناء المراحل األولى لإلنبات يحدث زيادة في التنفس مع زيادة في نشاط اإلنزيمات نتيجة الزيادة في العمليات 
 فى األقماح غير المستنبتة ولكن C) حيث لم تالحظ أي نسبة من فيتامين 6األيضية. وهذا ما نالحظه في الجدول رقم (

 بشكل متزايد حتى اليوم الثالث، و هذا ينطبق على جميع عينات القمح المستنبت وٕان Cخالل اإلستنبات يتطور فيتامين 
عند استنبات القمح حيث الحظوا زيادة في تركيز Yang, et al., 2001كان بنسب متفاوته. وهذا ما أكده الباحثون  

 ألنه خالل االستنبات يكون لكل فيتامين وظيفة خاصة به مثل الثيامين والبيوتين وحمض األسكوربيك حيث  EوCفيتامين
وجد أن الثيامين ضروري لجنين وأندوسبرم البذور أثناء تطورها وهو ضروري للتطور الطبيعي للجذور ولالنقسام الخلوي 

المستمر. والبيوتين له عالقة بعملية التنفس وحمض األسكوربيك مسؤول عن تنظيم عمليات األكسدة االختزال أثناء 
 أنه خالل استنبات القمح والبقول يتم تكوين كميات ذات أهمية من النياسين  WHO, 2000اإلنبات. ذكر تقرير لـ

  .Cوالرايبوفالفين وفيتامين 
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  :   Falling Number)ز (رقم السقوط ي- التغير في النشاء و نشاط إنزيمات األميل6
 التي تحلل المواد النشوية إلى amylolyticيزداد نشاط اإلنزيمات خالل استنبات القمح ومنها إنزيمات التحلل النشوي 

سكريات أبسط وهذه السكريات المتحللة تستخدم أثناء التنفس أو لتشكيل خاليا جديدة أثناء نمو وتطور الجنين المتشكل. 
 الذي يعمل على تحلل النشاء يتواجد بمستويات عالية في القمح α-amylase أن اإلنزيم Kruger, 1994حيث وجد 

 فقال أن القمح المستنبت يتميز بتناقص رقم السقوط خالل االستنبات كنتيجة للتحلل Hareland, 2003المستنبت. أما 
 وجد ازدياد تحلل النشاء مع االستنبات ومعدل تحلل النشاء كان Kashem, et al. 1995و اإلنزيمي لألندوسبرم النشوي،

 وجد أن عملية Lorenz, 1980 ساعة. أما 96% والسكريات ارتفعت أربع أضعاف في البذور المستنبتة لمدة 60حوالي 
) حيث 6االستنبات تسبب زيادة في نشاط اإلنزيمات وتناقص في النشاء وزيادة في السكريات.وهذا ما نالحظه في الجدول(

% أما 10-8نجد أن النسبة المئوية للنشاء تتناقص خالل عملية االستنبات ففي األقماح الصلبة نجد نسبة التناقص تتراوح 
%. 17-13في األقماح الطرية فكانت تراوح

 Phytase والفايتيزProtease والبروتيز  Amylaseأما أهم اإلنزيمات التي تنشط هي خالل استنبات القمح هي أميليز
 أن نشاط إنزيم Afifi, et al. 1986. حيث ذكر مثًال Peroxidsaeو البيروكسيديز ATPase  و Lipaseوالليبيز

البيروكسيديز ازداد بشكل واضح خالل اإلنبات حيث تضاعف ثالثة أضعاف في اليوم الرابع ،حيث لوحظ تطور في عدد 
 وجد زيادة في نشاط إنزيمات التحلل Brijs, et al., 2002 خالل اإلنبات. أما   Isoenzymesالمشابهات اإلنزيمية 

البروتينية خالل األيام  الثالثة األولى من االستنبات. أما بالنسبة إلنزيمات األميليز فإنه يوجد طرق متعددة لتقدير نشاط 
إنزيم األميليز منها تقدير رقم السقوط في القمح الذي يعتبر من الطرق السريعة والسهلة لقياس درجة نشاط إنزيم األلفا- 
أميليز وبشكل أساسي أثناء إنبات الحبوب، والرقم الناتج يتناسب عكسًا مع درجة نشاط األلفا- أميليز .حيث يالحظ أن 

الحبوب السليمة تحتوي على كمية منخفضة من هذا اإلنزيم (رقم سقوط مرتفع)، ولكن عند إنبات هذه الحبوب تزداد كميته 
 طريقة حساسة لمعرفة الحبوب السليمة من التي α- amylase(رقم سقوط منخفض)، لذلك يعتبر قياس كمية و نشاط إنزيم 

. (Husin, 2004; Husin,2003 ) حدث لها إنبات 
) أن النشاط إنزيم ألفا-أميليز كان مرتفعًا في القمح الطري عنه في القمح الصلب، حيث تراوح 6نالحظ من الجدول رقم (
)، وهذه النتائج تتوافق مع ما ذكره Sec 347 -436) أما في القمح الصلب (Sec271-295في القمح الطري بين ( 

 في أن نشاط إنزيم ألفا-أميليز يزداد نتيجة لعملية االستنبات، وهذه الزيادة كانت أكبر في Afifi, et al., 1986الباحثون 
القمح الطري منه في القمح القاسي. ونالحظ الجدول نفسه أن نشاط إنزيم األميليز كان يزداد تدريجيًا بدًء من اليوم األول 

 بأنه هناك عالقة Moot and Every, 1990 ثانيه. وهذا ما ذكره 62لالستنبات حتى اليوم الثالث والذي وقف عند رقم 
.  ثانيه62جيدة بين نشاط ألفا-أميليز وأرقام السقوط لدقيق القمح فوق 

  Hareland, 2003             وعن االرتباط بين رقم السقوط ونشاط إنزيم الفا أميليز ذكر ذلك العديد من الباحثين مثل
الذي وجد أن القمح المستنبت يمكن تميزه برقم السقوط وأنه يتناقص خالل االستنبات كنتيجة للتحلل اإلنزيمي لألندوسبرم 

 ,Kaasova). وجدr >0.97النشوي العالي في القمح. وقد جد أن رقم السقوط يرتبط بشكل كبير بنشاط إنزيم ألفا أميليز (

et al., 2002 ثانيه حيث يكون نشاء القمح في صوره سليمه 220±25 أن رقم السقوط األمثل لدقيق قمح الخبز الجيد هو 
  ثانيه فأقل يدل على وجود نشاط إنزيمي مرتفع مع حدوث تحلل في جزيئ النشاء.160مع نشاط أميليز طبيعي. أما الرقم 

أما إنزيم بيتا أميليز يكون موجود في حبوب القمح ولكن في صورة كامنة، ومرتبط كيميائيًا بالغلوتينين بروابط الكبريت 
و بين كًال  وأثناء عملية اإلنبات تفرز مادة كيميائية قادرة على تحرير اإلنزيم وفك ارتباطه بالغلوتينين ويصبح عندها نشطاً .
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أن نشاط إنزيمات األميليز كان منخفضًا في بداية االستنبات ثم   Kashem,etal.1995  و Thimmaiah,1989من 
 ازداد بشكل معنوي مع تقدم االستنبات مما سبب زيادة في تحلل النشاء

 و % للنشاء ونشاط إنزيمات األميليز (رقم السقوط بالثانية)  في أصناف القمح C ) المحتوى من فيتامين 6جدول (
المختلفة خالل فترة االستنبات. *  

النوع والصنف 
التحليل اإلحصائي فترة االستنبات/ يوم** 

0 1 2 3 
LSD 
1% 

LSD 
5% CV % 

 ) C ) mg/100gفيتامين 

ب 
صل

 2.68 0.355 0.517 20.390 5.346 2.378 0.00 1شام - 
 3.84 0.498 0.725 17.243 6.126 4.163 0.00حوراني 
 2.6 0.480 0.698 28.373 7.812 3.339 0.00 65أكساد-

ي 
طر

 0.681 0.468 3.05 21.803 7.307 3.804 0.00 4شام-
 3.04 0.579 0.842 27.599 8.518 4.244 0.00 6شام- 

 2.92 0.435 0.634 21.422 6.685 3.548 0.00 6بحوث-
النشا % 

ب 
صل

 0.62 0.717 1.040 57.019 61.131 63.076 63.247 1شام - 
 0.46 0.524 0.763 56.630 59.347 61.051 61.552حوراني 
 0.53 0.601 0.875 55.758 58.393 61.245 61.814 65أكساد-

ي 
طر

 0.37 0.430 0.626 54.165 61.368 64.236 65.430 4شام-
 0.32 0.394 0.574 58.557 62.144 66.166 67.298 6شام- 

 0.28 0.335 0.488 56.792 62.492 65.579 66.322 6بحوث-
 نشاط إنزيمات األميليز(رقم السقوط بالثانية)

ب 
صل

 1.72 6.244 9.085 62 95 265 347 1شام - 
 1.46 6.897 10.035 62 85 310 543حوراني 
 1.51 6.030 8.770 62 81 278 426 65أكساد-

ي 
طر

 1.43 4.546 6.615 62 110 232 271 4شام-
 1.63 4.981 7.247 62 92 210 284 6شام- 

 1.77 5.462 7.947 62 73 225 295 6بحوث-
* على أساس المادة الجافة                **متوسط ثالث مكررات 

كلنا يعلم أهمية الكلوروفيل و الكاروتين في جسم اإلنسان إذ تعمل كمواد    - الكلوروفيالت و الكاروتينات: 7
 ) أنه 7. و يالحظ من الجدول رقم (Aمضادة لألكسدة و كذلك الكاروتينات (ألفا و بيتا و غاما)  تعتبر مولدة لفيتامين 

في جميع عينات القمح المستنبت المدروسة زيادة في كمية الكلوروفيالت الكلية بشكل واضح في جميع األصناف 
المدروسة حيث تكاد معدومة في عينات القمح غير المستنبتة أما بعد االستنبات فإنها تتشكل و بكميات كبيرة، سواء كانت 
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في األقماح الطرية أو الصلبة و كذلك نسبة الكاروتينات تضاعف تقريبًا في جميع العينات المدروسة و بنسب مختلفة مثًال 
 .Yang etal % .و هذا يتوافق مع ما ذكره (175.1 كانت 6% و في بحوث-122.7 نسبة الزيادة بلغت 1في شام-

   و بيتا كاروتين في القمح المستنبت. E و C) حيث وجد زيادة في تركيز المواد المضادة لألكسدة مثل فيتامين 2001

 mg/Kg( و الكاروتينات خالل االستنبات  و الكلوروفيل الكليB و الكلوروفيلA  ) يوضح كمية الكلوروفيل 7جدول ( 
 * (

 الصنف
فترة 

االستنبات / 
 يوم

Chlorophyll-
A 

Chlorophyll-
B 

Total 
Chlorophyll Carotenoids 

 1شام-

0 0.004 0.003 0.007 0.566 
1 0.009 0.055 0.065 0.590 
2 0.044 0.113 0.157 0.742 
3 0.144 0.307 0.451 1.261 

حوراني 

 

0 0.006 0.009 0.005 0.635 
1 0.019 0.036 0.055 0.756 
2 0.044 0.083 0.127 0.938 
3 0.049 0.128 0.178 1.488 

 65أكساد- 

0 0.001 0.008 0.008 0.654 
1 0.013 0.024 0.038 0.726 
2 0.026 0.048 0.075 0.891 
3 0.053 0.089 0.142 1.155 

 4شام- 

0 0.007 0.009 0.006 0.311 
1 0.036 0.104 0.141 0.367 
2 0.047 0.161 0.208 0.627 
3 0.067 0.122 0.190 0.717 

 6شام – 

0 0.004 0.002 0.042 0.412 
1 0.035 0.065 0.100 0.445 
2 0.061 0.095 0.156 0.621 
3 0.088 0.110 0.198 0.974 

 6بحوث-

0 0.007 0.007 0.004 0.306 
1 0.052 0.067 0.125 0.395 
2 0.087 0.097 0.184 0.702 
3 0.098 0.137 0.235 0.842 

*  على أساس الوزن الجاف. 
وفي النهاية يمكننا القول أن القمح المستنبت يعتبر غذاء عضوي ألنه خال من أي ملوثات بيئية أو متبقيات مبيدات،ألنه 

يتعرض فقط لعملية غسيل وال يضاف له أي مواد معقمة أو حافظة خالل مراحل التحضير و االستنبات ، وذو قيمة غذائية 
وحيوية عالية ألنه غني بالفيتامينات والعناصر المعدنية والبروتينات واإلنزيمات الطبيعية واألحماض الدهنية غير المشبعة  

باإلضافة لزيادة نسبة بعض هذه المكونات خالل االستنبات ،و هناك زيادة واضحة في الفيتامينات و الكاروتينات و 
الكلوروفيالت في الحبوب المستنبتة بالمقارنة مع الحبوب غير المستنبتة، لذلك يمكننا أن نسميه كما أطلق عليه البعض 

أكسير الحياة. 
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Effect of sprouting in bio-chemical changes for someverities of  durum 

and soft wheat.  

Dr.Mohamed Massri  
Associate Prof. Dep. Food Science, Faculty of Agriculture Engineering, Al-Baath University, 

Syria. 
mmmassri@hotmail.com 

Abstract 
The practice of sprouting is widely used  to improve the nutritional value of cereal grains, and 
it has become popular in the western world now. Studies indicator of sprouted seeds are 
nutritive benefits: Improved digestion, vitality, energy, stronger, life enhancing, protection 
against free radicals. 
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The purpose of this work was to determine bio-chemical changes of cereal grains during 
sprouting. Six samples of wheat grains were selected, three durum wheat(Triticum 
durum cv. Sham-1, Hawrani, Acsad- 65) and three soft wheat, (Triticum aestivum cv. Sham-4, 
Sham-6 and Behose-6 ). Cereal grains were soaked in water for 10 hours and then sprouted 
for 1, 2 and 3 days. Sprouting was performed under conditions commonly used in the 
household, then the samples dried at 50 °C.  
Nutritional value of sported wheat samples were determined: moisture, raw protein, raw fat, 
ash, starch, fatty acid composition , gluten index, wet gluten and dry gluten, amylase 
activities(Falling Number), chlorophylls and carotenoids. 
Owing to these changes during sprouting, the nutritional value of the varieties wheat has been 
improved to various extents. Compared with sound and sprouted wheat can be considered a 
valuable addition to the diet. 
Key words: sprouted wheat, raw protein, raw fat, ash, starch, fatty acid,  amylase 
activities, gluten, chlorophylls, carotenoids. 
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تأثير الوزن النوعي للقمح على أداء عملية الطحن للحبوب والخواص الكيميائية 
 والريولوجية للدقيق

The effect of wheat test weight on kernels milling performance and flour 
chemical and rheological properties 

  2 ، د. جهاد سمعان1م. علي الرجب

  الشركة العامة للمطاحن1
  جامعة دمشق- كلية الزراعة.2

 الملخص
يعتبر الوزن النوعي لحبوب القمح من المؤشرات الفيزيائية الهامة التي تستخدم في أنظمة تدريج القمح كمؤشر على امتالء 

الحبوب، وعلى الرغم من ذلك ال تزال حتى وقتنا الراهن العالقة بين الوزن النوعي للحبوب ونسبة استخراج الدقيق مسألة 
خالف بين الباحثين في مجال تكنولوجيا الحبوب. بناء عليه كان هدف هذا البحث هو التحري عن تأثير تغيرات الوزن 

النوعي لحبوب صنف معين مزروع في منطقة محددة على الخواص الفيزيوكيميائية للحبوب وأداء عملية الطحن والخواص 
 الكيميائية والريولوجية للدقيق.

) مزروع في منطقة واحدة ، وتم تدريج حبوبه Tritticum aestivum وهو صنف قمح طري سوري (6اختير الصنف شام 
 إلى ثالث مستويات اعتمادا على حجم الحبوب باستخدام مناخل شقية ذات فتحات مختلفة. 

تم تحليل عينات حبوب المجموعات الثالثة لتحديد الخواص الفيزيوكيميائية للحبوب ( الوزن النوعي ، وزن األلف حبة ، 
درجة البلورية، النسبة المئوية للرطوبة والنسبة المئوية للرماد). خواص طحن الحبوب (كمية الدقيق، كمية النخالة، زمن 

الطحن، التدفق ونسبة استخراج الدقيق)، الخواص الكيميائية للدقيق الناتج (النسبة المئوية للرطوبة ، النسبة المئوية للرماد، 
اللون، الغلوتينالرطب والجاف ومؤشر الغلوتين) والخواص الريولوجية باستخدام تقنية الفارينوغراف ( االمتصاصية، زمن 

تطور العجين، الضعف والرقم الفالوريمتري) وتقنية االكستنسوغراف (القدرة، مقاومة الشد، المقاومة العظمى للشد، المطاطية 
 .AACCوالرقم النسبي). أجريت جميع االختبارات الفيزيوكيميائية والريولوجية حسب الطرق المعتمدة والمتبعة في 

أظهرت نتائج التحليل الفيزيوكيميائي للحبوب زيادة وزن األلف حبة والنسبة المئوية للرطوبة مع زيادة الوزن النوعي للحبوب 
 مترافق مع انخفاض البلورية والنسبة المئوية للرماد.

أما من جهة أداء عملية الطحن فقد زادت كمية الدقيق، التدفق ونسبة استخراج الدقيق مع زيادة الوزن النوعي بينما انخفض 
 زمن الطحن.

بين تحليل الدقيق الناتج عن طحن مجموعات الحبوب مختلفة الوزن النوعي وجود ارتفاع في نسبة الرماد، اللون، الغلوتين 
الرطب والجاف ودليل الغلوتين مع انخفاض الوزن النوعي . على الرغم من ذلك ، لم تتأثر امتصاصية الدقيق للماء بتغير 

الوزن النوعي لكن ازداد معنويا زمن التطور وثبات العجين مقاس بجهاز الفارينوغراف ، وترافق ذلك مع زيادة القدرة، 
مقاومة الشد ، المقاومة العظمى للشد والمطاطية مقاسة بجهاز االكستنسوغراف مع انخفاض الوزن النوعي للحبوب ، أما 

 المطاطية فلم تبدي أي تغير معنوي.
دراسة العالقة بين الوزن النوعي للحبوب ونسبة استخراج الدقيق بينت وجود معامل ارتباط عالي المعنوية وايجابي 

)r=0.96 هل في الوزن النوعي للحبوب. وبناء / مع زيادة ا كغ%0.44) حيث ازدادت نسبة استخراج الدقيق خطيا بنسبة
 عليه يمكن استخدام الوزن النوعي للحبوب للتنبؤ عن نسبة استخراج الدقيق لصنف معين مزروع في منطقة معينة.

  

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



115 
 

Prevention of Dust Explosions in Mills 

Abstract 
Dust explosions take place since old times in mills and silos all over the world. Because of 
that, it was necessary to find a way to deal with these explosions in order to mitigate their 
damages on humans, buildings, and equipment. 
Silos receiving wheat and handling dust that causes explosions, in addition to mills producing 
flour, needed a practical, economic, and quick solution to solve this problem. 

Study Goal 

Since mills and silos are important parts of the national economy, and because of the 
catastrophic implications of dust explosions on personnel and economy, and to prevent the 
social and human damages associated with them, the study aimed to reduce the possibility of 
dust explosions 
Wheat industry is considered one of the most important industries in history. It has thrived 
and evolved since old ages up till now and achieved high degrees of development because of 
its enormous social and economical importance. 
It was not easy to imagine that a basic useful material, which is used on a daily basis for 
making bread, could be an explosive deadly material. But the tragedy which hit Wichita made 
everybody believe this. 
An explosion of grain dust took place in a silo of 800 meters of height, and resulted in seven 
fatalities and ten injuries, three of them in a critical situation. 
Civil defense, rescue teams, and many others, who worked in the governmental building in 
Oklahoma City, were frustrated during their work to find the survivors, and to provide the 
medical aid to injured people in an unstable building, filled with more than 200,000 tons of 
wheat, and subject to another dust explosion in any minute. 
It was a difficult task for firemen and rescue teams, and this accident sounded the bells of 
danger for dust explosions. Hence, this subject became important, because of its direct impact 
on the integrity of our firms especially mills. 
A dust explosion occurred in 1976 in a grain shipping center on the USA coast, and another 
one occurred in 1979 in one of the grain mills there. The result was 25 fatalities, and 
destruction of 50% of the equipment built on an area which exceeds 40,000 square meters. 
These explosions and others attracted the scientists’ attention all over the world, and their 
research concentrated on providing protection from dust explosions, and on mitigating their 
damage and severity. They found that failing to know their causes and observing them are the 
main reasons for dust explosions. 
Success in mitigating these explosions will positively affect individuals. There should be a 
way to reduce these explosions, and to reach to a detection system that helps to: either prevent 
the primary explosion, or detect it and acting depending on that. The explosion parameters 
were the base for the design structure of this system. 
The research, therefore, aims to find a way to solve the problem of dust explosions. 
The research includes studying: 

1- Dust definition and properties. 
2- Dust explosions. 
3- International and local protection methods. 
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4- In light of previous studies, the final system was developed in terms of its operational 
principle, main components, and the software used in programming the explosion 
parameters. 

The result of theoretical research and field visits to mills, and through studying the status of 
public and private mills in Syria, and through reflecting on the causes of dust explosions in 
these mills and applied systems and procedures, it was found that all mills suffer from a sever 
lack of protection system from dust explosions. 
Through benchmarking between the current situation of the mills in Syria with the situation in 
developed countries and international systems, it was found that the gap lies in the following: 

1- Lack of studying the economical efficiency for applying protection systems. 
2- Lack of describing dust explosion and defining its requirements. 
3- Lack of studying protection from dust explosions in a practical way. In most cases, the 

theoretical study was carried out without proceeding to implement the findings. 
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Effect of essential oils of thymbra spicata on stability of palm oil during 
deep –fat frying  

Medeni MASKAN, Sibel NACAROĞLU and Tuğba İNANÇ 

University of Gaziantep, Engineering Faculty, Food Engineering Department, Gaziantep - 
TURKEY 

Abstract: 
 Deep fat frying affects the flavour, texture, shelf life and nutrients of fried foods. Palm oil is 
one of the most common frying media and is used extensively, both domestically and on a 
commercial scale. Synthetic antioxidants are used to suppress oxidative processes in products. 
There is increasing interest in the search for natural plant antioxidants derived from essential 
oils. Essential oils may have antioxidant properties and their consumption can influence 
human health. Also, their use in food industry may serve to replace synthetic antioxidant food 
additives. 
Therefore, in this study, effects of synthetic (BHT) and natural (extract of thymbra-spicata) 
antioxidants on the oxidative stability of palm oil during frying of potato chips were studied 
and compared. Palm oil, with and without antioxidants was used in deep-fat frying of potatoes 
ten times per day for five days a week. Totally 50 deep-fat fryings were done by using 100 g 
potato samples in palm oil at 180ºC for 6 minutes. The effects of thymbra-spicata and BHT 
on stability of palm oil were evaluated during deep-fat frying. The parameters used to assess 
the oil stability were peroxide value (PV), iodine value (IV), free fatty acids (FFA), p-
anisidine value (p-AV), rheological measurements and color. 
The thymbra-spicata and BHT reduced FFA content of the palm oil from about 0.27 % to 
0.21 % after 50 frying. Antioxidant addition did not change the PV of palm oil statistically. 
Frying caused decrease in Hunter L value and increase in a, b, and TCD (total color change) 
values of used oil samples. The p-AV increased from about 15 to 33 for control palm oil 
during frying. Addition of antioxidants reduced the rate of formation of p-AV as from 15 to 
28. The IV values of palm oil reduced to about 45, 49, 49 from 54.5, respectively for control, 
BHT and thymbra-spicata. Palm oil exhibited non-Newtonian behavior. Overall evaluation of 
this study revealed that natural antioxidant thymbra-spicata could be effective as much as 
BHT. 
Key words: Frying, palm oil, BHT, Thymbra-spicata, oxidation, Hunter color values, 
rheology. 

 
INTRODUCTION 

Deep-fat frying is one of the most commonly used procedures for the preparation and 
manufacture of foods throughout the world. During deep-fat frying, the oil is exposed to 
elevated temperatures in the presence of air and moisture. A number of chemical reactions, 
including oxidation and hydrolysis occur during this time, as do changes due to thermal 
decomposition (Lalas and Dourtoglou, 2003). All these chemical reactions give rise to the 
formation of numerous volatile and non-volatile compounds. Some of the products formed 
include free fatty acids, aldehydes, di- and monoglycerides and polymeric triglycerides 
(Bansal et al, 2010). As deep-fat frying is normally carried out at high temperatures (160°C-
180°C) and in the presence of air and moisture, these frying oils and fats will undergo 
physical and chemical deterioration which will affect their frying performance and the storage 
stability of the fried products (Razali et al., 1999). 
Traditionally, chemically synthesized compounds, such as butylated hydroxy-anisole (BHA) 
and butylated hydroxytoluene (BHT), are used as antioxidants in oil products (Jaswir et al., 
2000). However, some of these compounds have been questioned for their safety. The use of 
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BHA and BHT has been proved to be carcinogeneic. Therefore, during the last few years, 
research on natural antioxidants for frying purposes has increased worldwide (Kalucka et al., 
2005; Iqbal and Bhanger, 2007; Erkan et al., 2009; Zhang et al., 2010). Plant extracts, 
especially those obtained from herbs and spices, have been proposed for stabilizing frying oils 
and fried products. Their use in food industry may serve to replace synthetic antioxidant food 
additives. Jaswir et al. (2000). 
Thymbra spicata which contains a variety of aroma compounds, is a thyme-like plant widely 
grown in Turkey. Generally, carvacrol is the main component but thymol chemotypes also 
exists (Özel et al., 2003). The purpose of the current study is to test stability of palm oil by 
adding synthetic antioxidant (BHT) and essential oil, extracted from thymbra spicata, to the 
oil used for frying. By this way, it is believed that the oil used for frying could be reused for 
subsequent fryings for many times, thus, resulting in economic savings in commercial 
operation of frying industries. 
 

MATERIALS   &   METHODS 

Materials and Methods 

Frying experiments: Fresh sliced potatoes were fried at 180°C in an electrical deep fat fryer 
with a thermostate to regulate temperature. The frying was carried out with refined palm oil 
10 times a day to complete a total 50 fryings for 5 consecutive days. In each application, 100g 
sliced potato samples were fried for 6 minutes. Each day after frying, 50 ml samples of oil 
was taken for analyses and stored in sealed bottles at 4°C until analyzed. Fresh oil was not 
added between batches, and the used oil was re-used for all frying operations. 
The synthetic antioxidant (BHT) and natural antioxidant (thymbra-spicata) extracts were 
added to two separate samples of the same brand of vegetable oils in order to test and 
compare their antioxidant ability. Another sample that neither synthetic antioxidant (BHT) 
nor natural antioxidant (thymbra-spicata) added also was used as control oil. During frying, 
oil samples (BHT and thymbra-spicata added and control) were filtered and analysed. 
In the frying experiments, the amount of synthetic antioxidant (BHT) was added into the oil 
before frying was 0.02 % of total oil and the amount of thymbra-spicata was added into the 
oil before frying was 0.04 % of total oil. The concentration of thymbra-spicata was decided 
from previous studies from literature (Yağcı, 2005). 
Analysis of oil quality: Analyses were carried out on frying oil samples before and during 
frying cycles. Changes in oil quality were monitored using the peroxide value, the p-anisidine 
value, the iodine value and  free fatty acids according to the methods described in AOAC, 
1990. Total oxidation value was calculated as the sum of the anisidine value and twice the 
peroxide value. TOTOX number is a measure of the total oxidation in a sample and given by 
the equation: TOTOX value = p-AV + 2*(PV). Color measurements of the oil samples were 
carried out using a HunterLab Colorflex (A-60-1010-615 Model Colorimeter, HunterLab, 
Reston, VA) as described by Maskan, 2003. The total color difference, TCD which is a 
combination of parameters Hunter L, a and b values, is a colorimetric parameter extensively 
used to characterize the variation of color in foods during processing. It was calculated from 
equation (1). 

( ) ( ) ( )2bob2aoa2LoLTCD −+−+−=      (1) 

where, Lo (61.25), ao (-3.30) and bo (10.24) refer to reference values, i.e., color values of fresh 
palm oil and L, a, and b, refer to color values at any time during frying. 
Rheological measurements: The rheological measurements were carried out using a Haake 
Rheostress RS1 (Karslruhe, Germany) controlled stres rheometer equipped with TCP/P peltier 
temperature controller unit and a Haake thermostat DC10 (Karslruhe, Germany). A cone-plate 
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sensor (diameter 3.5cm and angle=2°) was used. The shear rate range was adjusted to 1 - 400 
s-1. The rheological behaviour of used oil samples was determined at 25°C. 
Statistical analysis: All experiments and analyses were conducted in duplicate, and the results 
presented are the average of the obtained values. The results were compared by two-way 
ANOVA to test for significant differences between parameters of control and antioxidants 
added-frying oils, and between the frying numbers at 5% significance level. Means of the 
groups were compared by Least Significant Difference (LSD) multiple range test using 
STATGRAPHICS statistical package program. Trends were considered significant when 
means of compared pairs differed at P< 0.05 level. 

RESULTS & DISCUSSION 

Change in peroxide value 

Peroxide value is not generally used to measure frying oil deterioration because peroxides are 
very unstable at frying temperature. They are useful as indicators of oxidation at the initial 
stages but, if the entire frying time is observed; peroxide value will be flactuated followed by 
a decrease or increase (Gumuskesen and Kavas, 1998). Results of peroxide values fort he oil 
samples were presented in Figures 1. In general, PV increased with frying number. This has 
also been confirmed by Jaswir et al. (2000) studying use of antioxidants in refined palm olein 
during repeated deep-fat frying, Goburdhun et al. (2000) in the study of potato frying using 
canola oil. On the other hand, Houhoula et al. (2004) observed that addition of oregano 
extract depressed the peroxide formation during frying and storage of food products, which 
agrees well with the results found in this study. Two-way ANOVA showed that frying 
number exhibited significant effect on the PV of oil samples (P<0.05). However, addition of 
any of antioxidants did not change PV of palm oil (P>0.05) during frying. 
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Figure 1. Change in PV versus number of frying for palm oils. 

Change in free fatty acids content 

It is known that the frying of food introduce water into the oil and results in increased 
hydrolysis which is then reflected by high values of free fatty acids. The increase in FFAs 
could be attributed to hydrolysis of fats, especially the poly unsaturated fatty acids, 
diglycerides and monoglycerides, and also to the migration of fat from the product to the oil. 
The free fatty acid content of palm oil samples increased as the number of frying increased as 
shown in Figure 2. This is in good agreement with the previous works (Gümüşkesen and 
Kavas, 1998; Önal and Ergin, 2002; Maskan and Bağcı, 2003; Houhoula et al., 2004). The 
free fatty acid content of palm oil increased from 0.08 to 0.28 % for control sample and from 
0.08 % to 0.21 % when thymbra-spicata or BHT added during repeated frying. ANOVA 
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result revealed that the frying number and addition of antioxidant (either thymbra-spicata or 
BHT) changed FFA content of oil sampes significantly (P<0.05). Moreover, multiple range 
test showed that both antioxidants significantly (P<0.05) lowered the FFA content of palm oil 
during frying process. On the other hand, the difference between the synthetic and natural 
antioxidants were not significant (p>0.05). It is apparent from these results that addition of 
BHT and thymbra spicata retarded the development of hydrolytic rancidity in palm oils. 
Similar results were obtained by other researchers that investigating antioxidant efficiency of 
various natural antioxidants during frying of foods (Önal and Ergin, 2002). 
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Figure 2. Change in FFA versus number of frying for palm oils. 

Change in iodine value 

Results given in Figure 3 showed that iodine value of all oils decreased during frying. For 
control oil, there was a significant decrease (p<0.05) in IV with frying number implying that 
there was a decrease in the degree of unsaturation of the oil (Goburdhun et al., 2000). The 
decrease in iodine value indicates polymerization of unsaturated fatty acids. Contribution of 
antioxidants to the oil (BHT and natural extract) protected oils in terms of IV reduction 
significantly (P<0.05) when compared to control oil. In addition, no difference was detected 
among the antioxidants effectiveness in reducing the (IV) statistically (P>0.05). Jaswir et al. 
(2000) proved the effect of natural antioxidants extracted from rosemary and sage on IV of  
palm olein deep-fat frying of potato. Similar results were found by Önal and Ergin (2002). In 
both studies, IV of oils was higher than control. 
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Figure 3. Change in IV versus number of frying for palm oils. 

Change in para-anisidine value 

Anisidine value is an assay for secondary oxidation products that occur after primary 
oxidation products (hydrogen peroxides) are degraded to secondary oxidation products such 
as 2- alkenals (Merwe  et al.,2003). The data on p-AV with number of frying and the effect of 
natural and synthetic antioxidants are presented in Figure 4. As can be seen, p-AV increased 
from about 15 to 33 for control during frying. Addition of antioxidants reduced the rate of 
formation of p-AV oils to about 28. Increase in p-AV is a good index of lipid deterioration of 
the control samples, as evidenced by the significantly (P<0.05) higher level of this parameter. 
These findings are in good agreement with those of Jaswir et al. (2000). Also, Houhoula et al. 
(2004) reported that addition of ground oregano or its ethanol extract resulted in a depression 
of the p-AV. Analysis of variance showed that antioxidants and frying number significantly 
affected (P<0.05) the p-AV formation of palm oils. Detailed statistical analyses by multiple 
range test revealed that p-AV of control oil is significantly higher than those of oils when 
antioxidants added. 
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Figure 4. Change in p- AV versus number of frying for palm oils. 
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Change in TOTOX value with number of frying 

PV represents peroxide and other similar oxidation products. p-AnV primarily measures the 
secondary oxidation products, namely unsaturated aldehydes. PV in conjunction with p-AnV 
can be used to map past and future degradation profiles. TOTOX is useful for quantifying 
oxygen-directed oil degradation (Blumenthal, 1996). Change in TOTOX value of palm oils 
during frying is shown in Figure 5. Natural and synthetic antioxidants decreased the TOTOX 
values of oils. As was observed in the case of p-AV, addition of both antioxidants 
significantly reduced (P<0.05) the TOTOX value of palm oils, i.e., the TOTOX value of 
control oils was greater than those of the oils when both antioxidants were contributed. 
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Figure 5. Change in total oxidation value versus number of frying for palm oils. 

Change in color values of oils during frying 

The color of oils has been widely used as a subjective or objective index to determine the 
quality of used oil. Figure 6 illustrates the change in TCD of used palm oils before and after 
antioxidant treatments. Total color changes of palm oil with and without antioxidants during 
frying showed significant difference (P<0.05) as well as palm oil. Without antioxidants, TCD 
was showed significant increase. That means antioxidant slowed the rate of color change 
during frying. On the other hand, no difference were determined among the antioxidant 
activity of BHT and natural extract in reducing changing the color parameters of palm oils 
(P>0.05 
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Figure 6. Total color changes of palm oil with and without antioxidants                                
during frying. 
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Change in rheological behaviour of palm oil during frying 

Viscosity of oil is strongly affected by its degradation products, increasing as a result of 
formation of dimers, trimers, polymers and hydrocarbons. At temperatures commonly used in 
frying process, unsaturated fatty acids in triglycerides combine with oxygen from air. Some of 
the oxidized fatty acids cross-link to form high molecular weight polar compounds known as 
dimmers. The dimeric triglycerides and fatty acids again cross-link during further exposure to 
frying conditions and form polar trimers, tetramers, oligomers and polymers, all of which 
contribute to the increase in viscosity (Stevenson et al., 1984). 
Figure 7 shows flow behavior of natural antioxidant added palm oil samples as an example. 
Palm oil showed non-Newtonian behaviour exhibiting shear thinning characteristics at all 
frying cycles for control, BHT and natural antioxidant added samples. Increase in shear rate 
decreased the viscosity of palm oil samples. Frying process did not change viscosity of the 
samples being fried significantly (p >0.05). However, Jaswir et al. (2000) reported significant 
difference between the viscosities of control and natural antioxidant added palm olein during 
deep-fat frying of potato. 
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Figure 7.  Rheological behaviour of palm oil during frying (including thymbra-spicata). 
 

CONCLUSIONS 

The study of the palm oil for frying by antioxidant use revealed the following conclusions: 
1. Thymbra-spicata added to palm oil proved almost as effective as BHT in preventing 

physical and chemical quality of fried oil. 
2. The results showed that the BHT and thymbra-spicata were very effective against 

oxidative deterioration. So that, the thymbra-spicata and BHT can be used to recover 
the used frying corn and palm oils. 
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 اكسدة حامض اللينوليك   دراسة تأثير نواتج تفاعالت ميالرد من الشرش في منع

 
 

 
 

 ملخصال
%،  وذو اسس هيدروجينية تتروح بين 6-1استخدم الشرش المجفد بعد اذابته بالماء المقطر للحصول على تركيزات من 

 ساعات تم الحصول على نواتج ميالرد وتم دراسة 5-1% وبعد تسخين هذه المحاليل لدرجة حرارة الغليان لمدد 3-11
تأثيرهذه النواتج كمواد مضادة لالكسدة، لذلك استخدم حامض اللينوليك كمثال (موديل) وقورنت فعالية مركبات ميالرد مع 

  .) PG) BHA, BHT,فعالية المواد المضادة لالكسدة تجاريًا  
 الى 1بينت نتائج الدراسة ازدياد فعالية نواتج تفاعالت ميالرد في منع اكسدة حامض اللينوليك بأزدياد مدة الغليان لها من 

 5% للمحلول المغلي لمدة 68.4 وبلغت نسبة التثبيط 11 الى 7 ساعات وايضا برفع االس الهيدروجيني للمحلول من 5
% برفع تراكيز 73.2% ، وارتفعت نسبة التثبيط الى 1 لمحلول الشرش الذي تركيزه 11ساعات ذو اس هيدروجيني مقداره  

 %.6الشرش الى 
 ، تبين ان لهذا 11 ساعات وذو اس  هيدروجيني 5% شرش وغلي لمدة 1وعند مقارنة نسبة تثبيط االكسدة لمحلول 

  PG  واقل من BHA ومقاربة للـ BHTالمحلول فعالية تثبيطية اعلى من الـ 

 المقدمة
تحدث تفاعالت ميالرد (تفاعالت بنية غير انزيمية) نتيجة لعملية تكثيف بين مجموعة االمين للحامض االميني ومجموعة 

 بعدها تحدث عمليات بلمرة الى مركبات حلقية نتروجينية (shiff's base)الكاربونيل للسكريات المختزلة مكونة قاعدة شيف 
). تسبب تفاعالت ميالرد تغيرات 4(ومركبات ثنائية الكاربونيل واخيرا تكون مركبات معقدة اللون تدعى بالميالنويدينات 

كيمياوية وحيوية في االغذية خالل عمليات التصنيع والتخزين نتيجة لتكون الكم الهائل من المركبات خالل هذه التفاعالت 
لذلك قامت العديد من الدراسات بالبحث في الجوانب االيجابية والسلبية لهذه المركبات فقد لوحظ ان لها القدرة على العمل 

 لمنع االكسدة الذاتية التي تعد من المشاكل االساسية في الزيوت أو االغذية التي (Antioxidants)كمضادات اكسدة 
تحتوي على نسبة من الزيوت كالمعجنات والحلويات واالغذية المعلبة وبعض منتجات االلبان لما تنتجه االكسدة من 

 وبما ان اغلب مضادات االكسدة الصناعية تمتلك  )3مركبات متطايرة وغير متطايرة تؤثر في درجة تقبل هذه المنتجات (
) لذا اتجهت الدراسات الحديثة الى البحث عن بدائل لها تأثير واضح في منع االكسدة الطالة عمر 11تأثيرات سلبية (

التخزين للدهون واالغذية الحاوية عليها. لذا يهدف البحث الحالي الى انتاج بدائل لمضادات االكسدة من نواتج تفاعالت 
ميالرد من مادة غذائية منخفضة الثمن وهو الشرش ومقارنة فعاليتها مع مضادات االكسدة الصناعية في منع اكسدة 

 حامض اللينوليك.

 

 د. لمى عبد الهادي زوين
 قسم علوم الحياة 

 كلية التربية / ابن الهيثم
  جامعة بغداد

 

د. عبد المجيد حماد 
 السامرائي

قسم علوم االغذية والتقانات 
 االحيائية

  جامعة بغداد–كلية الزراعة 
 

 د. ناهي يوسف ياسين
المركز العراقي لبحوث 
 السرطان والوراثة الطبية
 الجامعة المستنصرية
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 المواد وطرائق العمل
) في تحضير محاليل الخزن الطويل الحداث االكسدة. وقدرت الفعالية المضادة لالكسدة 8حورت الطريقة التي وضعها (

 ) 5كما ذكرها (

 المواد والمحاليل المستخدمة
 غم من حامض اللينوليك في مقدار من الكحول واكمل 1.17 موالر حامض لينوليك: حضر باذابة 0.042محلول  1:

  مل.100الحجم به الى 
 موالر من 0.2: يضاف مقدار من محلول 7.0 موالر فوسفات البوتاسيوم الدارئ ذو اس هيدروجيني 0.2 محلول 2:

 فوسفات الصوديوم احادية الهيدروجين ومراقبة االس 0.2فوسفات الصوديوم ثنائية الهيدروجين الى مقدارين من محلول 
 .7 حتى يصل الى pH-Meterالهيدروجيني بجهاز 

  تحضير نواتج تفاعل ميالرد من محلول الشرش3:
 مل بعد ضبط االس 100  غرام من الشرش في كمية من الماء المقطر ثم اكمل الحجم به الى6 و 3 و 1حضر بأذابة 

 ساعة 5 و 3 و 1هيدروكسيد البوتاسيوم وعوملت المحاليل بالغليان لمدة   موالر1 بوساطة 11 و 9 و 7الهيدروجيني الى 
 ثم بردت وحفظت بالتجميد.

  خليط الخزن4:
) من محلول( 0.2 مل من الماء المقطر و (4.8) مـع 2 مل مـن المحلـول (10) و 1 مل مـن محلـول(10حضـر بإضافـة  
  يوماً .15 م لمدة 40) في انابيب اختبار وحضنت بدرجة حرارة 3

 :  Thiobarbituric (TBA) محلول الثيوباربيتيوريك 5:
  مل 100% ثم اكمل الحجم به الى 90 غم في مقدار حامض خليك ثلجي تركيزه 0.2883حضر من اذابة 

 طريقة العمل   
 دقيقة وبعد تبريده قيست االمتصاصية 35) وأغلي لمدة  TBA مل من محلول (5 مل من خليط الخزن الى 5اضـيف 

 نانومتر. واستخدم خليط الخزن الحاوي على الماء المقطر بدًال من محلول الشرش كمحلول سيطرة 538على موجة طولها 
)Control) في حين استخدم الخليط المشابه لمحلول السيطرة ولكنه محضر انيًا كمحلول (Blank وحسب رقم ،(TBA 

 من القانون االتي:

 

   7.8 / كغم نموذج) = االمتصاص الضوئي × TBA ) Malonaldehydeرقم 
 

 ثم حسبت نسبة التثبيط من القانون االتي:  

  للنموذجTBAرقم  للسيطرة - TBA                رقم 
        x  100ـ  ــــــــــــــ               نسبة التثبيط =  ــــــــ

  للسيطرةTBA                   رقم 
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 النتائج والمناقشة

 شرش في منع اكسدة حامض اللينوليكال تأثير نواتج تفاعل ميالرد لمحلول :1 
 يومًا على 15درس تأثير نواتج تفاعل ميالرد لمحلول لشرش في تثبيط اكسدة حامض اللينوليك وقابليتها خالل مدة التخزين 

) 1 الذي يزداد بزيادة االكسدة، وقد اظهرت النتائج في الجدول (Malonaldehydeمنع تكوين مركب المالونالديهايد 
% شرش بالغليان 1 يومًا من التخزين وازداد هذا التأثير بمعاملة محلول 15ظهور تأثير تثبيطي عام لالكسدة في نهاية 

 ساعة على التوالي 5، 3، 1 ولالوقات 7% عند االس الهيدروجيني 46.19 و 43.14 و 41.06لمدد طويلة اذ بلغت 
 عند االس 68.42% و 61.25 و 61.25،  وبلغت 9 عند االس الهيدروجيني 48.67% و 42.82 و 40.45وبلغت 

 لم يؤثر في مستوى التثبيط 9 الى 7 للمدد الثالث على التوالي، ويالحظ ان ارتفاع االس الهيدروجيني من 11الهيدروجيني 
  ساعات.5 ارتفعت فعالية التثبيط بشكل افضل والسيما عند مدة غليان 11ولكن عند رفـع االس الهيدروجينـي الـى 

مـن زيـادة فعالية تثبيط اكسدة الزيوت من قبل نواتـج ميـالرد لمحلول  )6 و1وقد جاءت هـذه النتائج متفقة مع ما اشار اليه (
 ان فعاليـة تثبيـط االكسدة )2 (الكاليسين مع الكلوكوز ومحلول الاليسين مع العسل عند زيادة وقت التفاعل. في حين وجد

لنواتج تفاعل ميالرد لمحلول الهستدين والكلوكوز تزداد بشكل متواصل مع ازدياد االس الهيدروجيني، وفسر ذلك بزيادة 
 فقد علل زيادة  )9 بزيادة االس الهيدروجيني التي تعود اليها فعالية التثبيط. اما ((Melanoidins)تكوين الميالنويدينات 

فعالية نواتج تفاعل ميالرد في تثبيط االكسـدة بزيـادة تكـون المركبات عاليـة الـوزن الجزيئـي والتي تتكون خالل المراحل 
 المتقدمة من التفاعل مع االخذ بنظر االعتبار نوع السكر المستخدم.

 قد تعزى الى 11 و 9 و 7) في محاليل الشرش ذات االسس الهيدروجينية 1ان النتائج المتباينة في نسب التثبيط (جدول 
) 10اختالف انواع المركبات المسؤولة في تثبيط اكسدة حامض اللينوليك باختالف االس الهيدروجيني وهذا ما اشار اليه (

  باختالف االس الهيدروجيني ومدة الغليان.Pyrroles و Thiazols و Furansمن اختالف مركبات تفاعل ميالرد مثل 
 

% المعامل بالغليان عند قيم اس هيدروجينية واوقات غليان 1): تأثير نواتج تفاعل ميالرد لمحلول الشرش بتركيز 1جدول (
 .TBA م مقدرة بطريقة 40 يومًا من التخزين على درجة حرارة 15مختلفة في تثبيط اكسدة حامض اللينوليك في نهاية  

 نسبة التثبيط %  )مدة الغليان (ساعة
pH 7 pH 9 pH 11 

1 41.06 40.45 61.25 
3 43.14 42.82 61.25 
5 46.19 48.67 68.42 

 يومًا من التخزين 15) فتوضح قابلية نواتج تفاعل ميالرد في تثبيط اكسدة حامض اللينوليك خالل 3) (2) (1اما االشكال (
 اذ اشارت النتائج الى زيادة الفعالية التثبيطية لنواتج تفاعل ميالرد المحضرة من معاملة الشرش بالغليان TBAمقدرة برقم 

 . ساعات5 ومدة التسخين البالغة 11وال سيما عند  االس الهيدروجيني 
 
 
 

 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



129 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ساعات وبأس 5 و 3 و 1% المعامل بالغليان مـدة 1): قابلية نواتج تفاعالت ميالرد لمحلول الشرش بتركيز 1شكل (
 . يومًا من الخزن15حامض اللينوليك خالل  في منع اكسدة 7هيدروجيني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساعات وباس 5 و 3 و 1% المعامل بالغليان مـدة 1 قابلية نواتج تفاعالت ميالرد لمحلول الشرش بتركيز ):2شكل (
 . يومًا من التخزين15حامض اللينوليك خالل  في منع اكسدة 9هيدروجيني 
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 ساعات وباس 5 و 3 و 1% المعامل بالغليان مـدة 1 قابلية نواتج تفاعالت ميالرد لمحلول الشرش بتركيز ):3شكل (
 . يومًا من التخزين15حامض اللينوليك خالل  في منع اكسدة 11هيدروجيني 

 -  تأثير تركيز الشرش في فعالية نواتج ميالرد لتثبيط اكسدة حامض اللينوليك2
لغرض دراسة  تأثير تركيز محلول الشرش المعامل بالغليان في تثبيط اكسدة حامض اللينوليك ثبت االس الهيدروجيني 

 اذ يالحظ ازدياد نسبة التثبيط بزيادة تركيز محلول الشرش )2 ساعات   كما في الجدول (5 ومدة الغليان 11للمحلول على 
 % على التوالي. وقد 3، 1% عند تركيز 69.80، 68.42% في حين كانت 6%) عند تركيز 73.20فقد بلغت اقصاها (

 الى تزايد نسبة تثبيط اكسدة زيت فول الصويا مع زيادة تركيز محلول الشرش (2)جاءت هذه النتائج متفقة مع ما اشار اليه 
 التي تعود الى زيادة تكوين المركبات المثبطة لالكسدة.

 
 ساعات وبأس 5 تأثير تراكيز مختلفة من نواتج تفاعالت ميالرد لمحلول الشرش المعامل بالغليان لمدة ):2جدول (

 40 يومًا من الخزن على درجة حرارة 15  في نهايةTBA في منع اكسدة حامض اللينوليك مقدرًا بطريقة 11هيدروجيني 
 .م

 التركيز (%)
مقدار االمتصاصية عند طول 

 538موجي 
 نسبة التثبيط (%)

1 1.109 68.42 
3 1.130 69.80 
6 1.186 73.20 

 - المقارنة بين قدرة نواتج تفاعل ميالرد وقدرة مضادات اكسدة قياسية في تثبيط االكسدة3
 الفعالية التثبيطية لالكسدة لحامض اللينوليك التي تسببها نواتج تفاعل ميالرد لمحلول الشرش تركيز )3يوضح الجدول (

 BHA ،BHT ،PG بالمقارنة مع مضادات االكسدة القياسية 11 ساعات وبأس هيدروجيني 5ومعامل بالغليان لمدة % 1
، BHA ، BHT% لمحلول الشرش و 73.65، 48.0، 68.5، 65.1 يومًا من الخزن، اذ بلغت نسب التثبيط 15بعد 
PG على التوالي، ومنه يالحظ تقارب نسبة التثبيط لنموذج الشرش و BHA بينما كانت اعلى مـن مضاد االكسدة 

 فـي نسبـة تثبيطـه. ان هـذه النتائـج تتفق وتختلف مع بعض حاالت انتاج مركبات تفاعل PG واقـل من BHTالصناعي 
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 في ان نواتج تفاعل ميالرد )6(ميالرد بسبب استخدام مصادر امينية وسكرية مختلفة فهي متفقـة مـع مـا تـوصل اليـه 
وغير  BHT واعلى من BHAلمحلول الكاليسين والزايلوز اعطى فعالية مضادة لالكسدة مقاربة لمضاد االكسدة الصناعي 

) في ان نواتج تفاعل ميالرد لمحلول االوفوالبومين والكلوكومانان اعطت فعالية مضادة لالكسدة 7متفقة مع ما اشار اليه (
 .BHT و BHAاقل من 

 
 5 ومعامل بالغليان لمدة %1تثبيط اكسدة حامض اللينوليك بنواتج تفاعل ميالرد لمحلول الشرش تركيزه  نسبة): 3جدول (

  مقارنة بمضادات اكسدة قياسية.11ساعات وبأس هيدروجيني 

 المعاملة
مقدار االمتصاصية عند طول 

 538موجي 
 نسبة التثبيط (%)

 65.10 1.160 محلول الشرش
BHA 1.220 68.50 
BHT 0.856 48.00 
PG 1.310 73.65 
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Utilization of Maillard Reaction in Whey as Antioxidant for Linoleic 

acid 

 
 
 
Summary 

 
Abstract 
Lyophilized whey solutions at 1-6% concentrations and different pH values (3-11) 

subjected to boiling temperature from 1 to 5 hr and the produce maillard compounds and 
evaluated as antioxidant in a linoleic acid model system. This ant oxidant activity was 
compared to commercial antioxidants (BHA, BHT, PG). 
The result revealed progressive antioxidative activity of whey maillard compounds by 
increasing the boiling time from 1 to 5 hr and increasing the pH value from 7 to 11 to reach 
68.4% reduction of activity by 1% whey solution. This phemrenas  was increased to 73.2% 
reduction when the whey concentrations were raised to 6%. When the 1% whey solution was 
compared to the commercial antioxidants it was nearly similar  to BHA and lower than PG in 
antioxidative activity, the antioxidant activity of whey at 1% lead was nearly close to BHA 
and lower that induced by PG.         
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 المحضرة من لحم المعلبة تأثير إضافة كسبة فول الصويا في صفات الجودة للمرتديال
 غنم العواس

 )2( سفرأحمد                     د. عادل)1(د. عبد الحكيم عزيزية

 
هدف البحث إلى إعداد وتحضير مرتديال من لحم غنم العواس أحد العروق الهامة في سورية، بإضافة نسب مختلفة من 

لمعرفة مدى تطابقها مع المواصفة القياسية السورية وصالحيتها كمنتج غذائي. ولتحقيق هذا كسبة فول الصويا وذلك 
الهدف كان البد من إجراء مجموعة من التحاليل الكيميائية اشتملت على تقدير نسبة ( البروتين، الدهون، الرماد، الرطوبة، 

الكربوهيدرات )، وتقدير كمية النتريت المتبقي، إضافة إلى مجموعة من التحاليل الميكروبيولوجية ( التعداد العام لألحياء 
القولونيات واالشريشيا القولونية )، وأخيرا الصفات  الوشيقية، الشيغيال،  الدقيقة، السالمونيال، المكورات العنقودية، المطثية

تم إعداد وتحضير وتعليب خمسة أنواع من خلطات المرتديال . لتحديد الخلطة األكثر قبوال من قبل المستهلكالحسية الذوقية 
 % )، كما تم إضافة بعض المواد المساعدة وبنسب 25، 20، 15، 10، 0الحاوية نسبا مختلفة من كسبة فول الصويا ( 

بناء على معطيات نتائج التركيب الكيميائي و الصفات الميكروبية والصفات الحسية  ثابتة في جميع الخلطات المستخدمة.
والذوقية للمرتديالت المعلبة الحاوية نسبا مختلفة من كسبة فول الصويا وبالمقارنة مع المواصفة القياسية السورية نجد أن 

نسبة البروتين في جميع المعامالت جاءت أعلى من الحد األدنى المسموح به في المواصفة القياسية السورية عدا المعاملة 
 % منقوع مسحوق كسبة فول الصويا فقد جاءت مخالفة للمواصفة، وان نسبة الدهن ونسبة النتريت المتبقي 25التي احتوت 

في جميع المعامالت جاءت موافقة للمواصفة. أما من حيث الصفات الميكروبيولوجية فجميع معامالت المرتديال المعلبة 
كانت نتائجها ضمن الحدود المسموح بها وخلت جميعها من األحياء الدقيقة الممرضة. إضافة إلى ذلك فقد حافظت 

 %  منقوع مسحوق كسبة فول الصويا على صفات حسية جيدة وكانت قريبة من 15 و10المعامالت التي احتوت على  
 . الشاهد

 الكلمات المفتاحية: لحم غنم العواس، مرتديال معلبة، كسبة فول الصويا 
      ،  دمشق-  سوريا 30621أستاذ مساعد/ قسم علوم األغذية، كلية الزراعة- جامعة دمشق/ ص . ب ) 1،2(

Effect of adding soya meal on quality parameters of canned Mortadella 
prepared from “Awas” meat 

Azizieh A. (1)               Safar A. (2) 
  Abstract 

The objective of this investigation was to Study some quality parameters of canned 
Mortadella prepared from “Awas” meat and compare with Syrian Standardization and 
Metrology. Chemical analysis i.e. ( moister, total of solids, protein, fat, carbohydrates and 
ashes contents ), and nitrite residue, also microbiological studies ( total account, E.Coli, 
Salmonella spp, Shigella ssp, Clostridium, Coliform and Staphylococcus aurus  ), and sensory 
evaluation have been carried out to determine the acceptability of canned Mortadella prepared 
from “Awas” meat. Four blends of canned mortadella was prepared from Awas meat by 
adding five different amounts of soya meal ( 0, 10, 15, 20, 25 % ), Other additives were added 
also with fixed amount for all this blends. The results of this investigation showed that the 
protein content in all treatments was within the acceptable limits of Syrian standards except 
the treatment of 25 % soya meal. Fat content and nitrite residue of all treatments were within 
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the acceptable limits of Syrian standard. By microbiology all the treatments were within the 
acceptable limits of Syrian standards. By sensory evaluation treatments with 10 and 15 % of 
soya meal were the best comparing with the 0 % soya meal. The investigation showed that we 
can prepare mortadella containing 15% of soya meal without affecting the nutritional value 
and sensory evaluation.    
Key words: “awas” meat, canned mortadella, soya meal. 

 
 (1, 2)Associate Professor. Dep. Food Science, Fac. Of Agr. P.O.Box 30621 Damascus-Syria   . 

 
 مقدمة

ارتبط مفهوم اللحوم المصنعة لدى المستهلك، وبخاصة تلك المصنعة من لحم البقر بالمحتوى العالي من الدهن 
 وقد دفع ذلك بعض المهتمين بصناعة اللحوم إلى إنتاج لحوم مصنعة منخفضة الدهن  ( Schutz, 1988 )والكوليسترول 

 % وال يزيد الدهن لوحــده عن 80خصوصا بعد تحديد وزارة الزراعة األمريكية لمحتواها من الماء والدهن بحيث ال يزيد عن 
30 % (1992) USDA وقد اتجه العديد من األبحاث نحو دراسة تأثير إضافة الماء بهدف إنقاص نسبة الدهن، فقد ، 

 ) أن قــدرة ربط الماء هي النقطة الحرجة عند تصنيع منتجات اللحوم Rush and Olson, 1988 (  كل من  اعتبــر
 1989 المفرومة بإضافة الماء. وتبين أن تعديل كميات الماء والدهن المضافين يؤدي إلى تغيرات في القوام والنكهة واللون(

( Claus et al.1994 , و) ( Mitta Barbut كما أن خفض المحتوى الدهني دون زيادة المحتوى المائي في ،
يعد . Decker et al ) ( 1986الفرانكفورتر والنقانق واللحوم المفرومة المصنعة يزيد من قساوة المنتج ويغير من نوعيته 

غ منه يعطي الجسم أكثر من ثلثي الحاجة اليومية 100، فقد وجد أن تناول B12اللحم األحمر المصدر األساسي لفيتامين 
)، كما أن BNF, 2002)، إضافة إلى ذلك يعتبر مصدر غني بعنصر الزنك (Cosgrove, et al. 2005لهذا الفيتامين (

 Gibsonهيموغلوبين الحديد الموجود في اللحم األحمر ذو قيمة حيوية اكبر من الحديد الموجود في المصادر النباتية (

and Ashwell, 2002) ويعتبر اللحم األحمر مصدر غني بالحديد مقارنة مع اللحم األبيض ،(Johnston, et al. 

لقد ساعد النقص الكبير في البروتينات ذات القيمة التغذوية العالية وارتفاع أسعار اللحوم وعدم توفرها نحو   ). 2007
استعمال اإلضافات البروتينية ذات القيمة التغذوية األقل نسبيا والتي تمتلك خواصا رابطة للماء لتكون بديال قليل الكلفة 

 Carbello et 1995 ) و) ( Lawrie, 1998المنتج النهائي  داخل يساعد على خفض كميات الدهون والسعرات الحرارية

 . وقد ذكر (( GUMS )، وتتصدر هذه اإلضافات البروتينات النباتية وبعض المواد الرابطة كاألصماغ (

1982Bushway,   من كل من نشاء البطاطا ودقيق القمح أعطت 1.5) وزمالؤه أن الفرانكفورتر المصنع بإضافة %
) ,Beege 1997 % من نشاء البطاطا أو دقيق القمح. كما أضاف (3منتجا أكثر عصيرية وليونة من تلك المضاف إلهيا 

% ماء مضاف أعطى منتجا جيد  33.6% نشاء و 2.3 أن تصنيع الفرانكفورتر من لحم الديك الرومي بإضافةوزمالؤه 
الصفات الحسية والمواصفات الفيزيائية. إال أن العديد من الدراسات اعتبرت أن للنشاء تأثير على النكهة في منتجات اللحوم 

. واستعملت في اإلطار ذاته قشور الشوفان في تصنيع اللحوم بغرض تحسين Dexter et al ) ( 1993 .المفرمة
. وتعد نخالة الشوفان مصدرا جيدا لأللياف (Anonymous, 1991)امتصاص الماء زيادة المواصفات التصنيعية ك

 إلى ) Chang, 1997 ) and Carpenterالمنحلة التي تعتبر فعالة في خفض الكوليسترول، وقد عمدت دراسة أجراها 
 % من 2 % ، وقد وجدا أن إضافة 30، 20، 10 % وبمستويات ثالثة من الماء 6، 4، 2إضافة نخالة الشوفان بنسب 

 % من الماء أدت إلى إعطاء أفضل نوعية وصفات حسية للمنتج. تعد إضافة البقوليات ومشتقات 20نخالة الشوفان و
 ,Mcwater )البذور الزيتية إحدى الطرق المالئمة والفعالة لتقليل كلفة المنتج والحصول على صفات تغذوية وحسية جيدة 

  ( Miles et al. 1984 ). كما أنها تعد شائعة االستعمال كمادة مالئة ورابطة ومعدلة للقوام في تصنيع اللحوم( 1990
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باستثناء البروتينات المضافة المشتقة من البازالء البرية والفول السوداني حيث كانت أقل انتشارا وحلت جزئيا محل اللحوم 
 )% في خلطات لحوم الدجاج  20. وقد استعملت بكمية ال تزيد عن ( Beuchat et al.1992 )في منتجاتها 

Princyawiwatkul et al. 1997a ) من دقيق 2.5 % من البازالء البرية المتخمرة و2.5. كما استعمل مزيج من % 
. تعد ( Princyawiwatkul et al. 1997b ) الفول السوداني المنزوع الدسم جزئيا وكانت مقبولة مقارنة مع الشاهد

) أن Sofos  and  Allen  1977بروتينات الصويا من البروتينات النباتية األكثر انتشارا منذ زمن بعيد، فقد ذكر(
مستويات عالية من تماسك القوام نتجت عن استعمال بروتين الصويا في مصنعات اللحوم. كما وجد أن إضافة بعض 
البروتينات النباتية يمكن أن يسد النقص الكبير في البروتينات الحيوانية ويؤدي إلى خفض الكلفة النهائية للمنتج نتيجة 

 ). تعد بروتينات  ,1998Lawrie استبدال جزء من اللحوم بالبروتين النباتي الذي يمتلك خواص جيدة في ربط الماء (
 ) أن استعمال  ,1977Allen and Sofos الصويا من أهم البروتينات النباتية واألكثر انتشارا منذ زمن بعيد، فقد ذكر (

 % 30- 10بروتين الصويا أدى إلى منتج ذا مستوى عالي من تماسك القوام. وقد لوحظ أن إضافة بروتين الصويا بنسبة 
 ,Smith  و ( ( Meyer, 1970 )إلى عجائن اللحوم المفرومة تنتشر بشكل واسع منذ زمن بعيد في صناعة األغذية 

 . لقد أجريت العديد من الدراسات على التغيرات الميكروبيولوجية عند إضافة مشتقات فول الصويا ، فقد ذكر ( )1976

1977 Mercui and Craven,  من بروتين الصويا إلى لحم الدجاج أو لحم البقر المفروم 30 % أو 10) أن إضافة % 
يؤدي إلى ارتفاع عدد البكتريا الهوائية المحبة للحرارة المتوسطة في هذه المنتجات مقارنة بالشاهد خالل فترة التخزين بدرجة 

4 º أيام وكذلك األمر بالنسبة لبكتريا الكوليفورم، وذلك في حالة لحم البقر، أما في خالئط لحم الدجاج مع 10-8م لمدة  
 % من بروتين الصويا في تصنيع النقانق إلى خفض التكلفة النهائية 4الصويا فقد لوحظ العكس تماما. يؤدي استعمال 

 وقد أجريت العديد من الدراسات المحلية حيث وجد محيو ، ( Cook, 1969 ) % وكذلك زيادة المردود 33بنسبة 
 % عند تصنيع السجق مع 18 % من دقيق الصويا الخالي من الدسم يؤدي إلى زيادة الناتج بنسبة 7 أن إضافة (1987)

المحافظة على الصفات الحسية التي يتمتع بها السجق المصنوع من اللحم الصافي. وفي دراسة أخرى وجد أن إضافة 
 % في خلطة خامة المرتديال المصنوعة من لحم البقر يؤدي إلى خفض تكاليف اإلنتاج 15منقوع مسحوق الحمص بنسبة 

 % من 30 كما وجد إن إضافة b 1996 )سفر وزمــــالؤه  مع المحافظة على القيمة التغذوية والصفات الحسية والذوقية (
منقوع مسحوق العدس إلى المرتديال المصنوعة من لحم غنم العواس يعمل على خفض المحتوى الميكروبي وزيادة نسبة 

 .1996A )السكريات وتحسين الصفات الحسية للمنتج النهائي( سفر وزمالؤه 
يهدف البحث إلى دراسة تأثير إضافة منقوع كسبة فول الصويا في التركيب الكيميائي والمحتوى الميكروبي والصفات 

 الحسية للمرتديال المعلبة المحضرة من لحم غنم العواس ومقارنتها مع المواصفة القياسية السورية وصالحيتها كمنتج غذائي.

 مواد البحث وطرائقه

 أوال- إعداد كسبة فول الصويا
 تم إعداد كسبة فول الصويا وفقا للخطوات التالية:

 تؤخذ حبوب فول الصويا ويتم تنقيتها وٕازالة الشوائب منها ومن ثم غسلها بالماء. -1
  ساعة بالماء العادي.24تنقع الحبوب لمدة  -2

  مم.3-2فرم الحبوب المنقوعة بوساطة آلة فرم ذات ثقوب قطرها  -3

  أحجام ماء إلى حجم واحد من الحبوب المفرومة.8يمزج الناتج مع الماء بنسبة  -4

  دقائق.4-3يسحق المزيج بوساطة جهاز االستحالب لمدة  -5

 يصفى المستحلب الناتج بوساطة قطعة قماش عن طريق الضغط ويفصل السائل عن الكسبة. -6
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  ساعة.24 لمدة 0 م85-75تجفف الكسبة الناتجة داخل مجفف عند درجة حرارة  -7

 لمدة 0 م85-75تطحن الكسبة المجففة على شكل مسحوق ناعم ثم يجفف المسحوق مرة أخرى عند درجة حرارة  -8
 أربع ساعات.

 دقيقة بحيث تكون نسبة 15 لمدة 0 م100ينقع مسحوق كسبة فول الصويا المجففة بالماء الساخن في درجة حرارة  -9
  مسحوق كسبة فول الصويا.1 ماء/2.5النقع 

 وتستخدم الكسبة المنقوعة في صناعة المرتديال. -10

 ثانيا- تحضير المرتديال
تم اختيار أربع خلطات من المرتديال تختلف فيما بينها بنسب المكونات األساسية، وهي لحم الغنم الذي تم الحصول عليه 

من السوق الخاص ببيع اللحوم في مدينة دمشق، ومسحوق كسبة فول الصويا الذي تم تحضيره في مختبر قسم علوم 
 ). وقد تم إجراء العملية 2 ) و( 1األغذية، وقد تم تثبيت نسـب كل من دهن الغنم والتوابل والبهارات والنشاء جدول رقم ( 

  ).1التصنيعية وتحضير الخلطات والمواد المســاعدة وفق المخطط رقم ( 

 المكونات الرئيسية ونسبها المئوية الداخلة في تكوين خلطات المرتديال ) 1 جدول ( 

34B% المكونات األساسية 
 خلطات المرتديال

1 2 3 4 5 

 50 55 60 65 75 لحم غنم العواس

 20 20 20 20 20 دهن الغنم

 25 20 15 10 0 منقوع كسبة فول الصويا

 5 5 5 5 5 نشاء

 
 االختبارات الكيميائية  ثالثا-

 والدهن والرماد والكربوهيدرات للمكونات الرئيسية الداخلة في نتمَّ تحديد نسبة كل من الرطوبة والمادة الجافة ونسبة البروتي
 كما تم AOAC 2000).تكوين معلبات المرتديال بإضافة كسبة فول الصويا وذلك حسب رابطة الكيميائيين الرسميين (

 والتي تعتمد على تقدير كمية النتريت في  1978 لعام 86وفقا للمواصفة القياسية السورية رقم  تحديد نسبة النتريت المتبقي 
طة جهاز المطياف ا بعد ترسيب البروتين وٕاجراء عملية الترشيح وذلك بوسالمرتديالالرشاحة المتحصل عليها من عينة 

) نانومتر. ويحسب المحتوى من النتريت معبرا عنه بالملغرام نتريت الصوديوم في الكيلو  538 الضوئي عند طول موجة (

 .بطريقة القياس اللونيغرام من العينة 
  رابعا- االختبارات الميكروبيولوجية

 والتحري عن المكورات N.AGARأجري العد الكلي لألحياء الدقيقة الهوائية المحبة للحرارة المتوسطة باستخدام بيئة  
 Clostridiumوعن  S.S.Agar  وعن السالمونيال باستخدام بيئةBRIRD-PARKERالعنقودية باستخدام بيئة 

 وعن الخمائر VRB باستخدام بيئة Coliform وE.Coli وعن  Fluid thioglycollate mediumباستخدام بيئة 
  األلمانية.MERCKوالفطور باستخدام بيئة اغار دكستروز البطاطا. والبيئات السابقة هي بيئات جاهزة مصدرها شركة 
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  المواد المضافة ونسبها المئوية الداخلة في تكوين الخلطات )2جدول ( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا- االختبارات الحسية 
 7تمَّ تقييم الصفات الحسية للمرتديالت المعلبة بإضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا بوساطة لجنة تذوق مكونة من 

 درجات 5 وأعطيت لكل صفة  Hedonic   Scaleأشخاص مدربين إلجراء الفحوص الحسية حيث استخدمت طريقة 
)(Lawless et.al, 1999 ،وقد اشتملت االختبارات الحسية على مجموعة من الصفات الحسية وهي الشكل الخارجي .

 لون المقطع، الرائحة، القوام، الطعم والقبول العام.

  سادسا- التحليل اإلحصائي
اجري التحليل اإلحصائي اعتمادًا على تصميم القطع المنشقة بواقع خمس مكررات لكل نوع من أنواع المرتديالت ولكل 

 وحسب قيمة أقل SPSSمكرر منها ثالث مكررات لكل اختبار، وأجري بعدها تحليل التباين لكل اختبار باستخدام برنامج 
  %.5 على مستوى ثقة  (L.S.D)فرق معنوي 

 النتائج ومناقشتها

  أوال- نتائج دراسة التركيب الكيميائي لمنقوع مسحوق كسبة فول الصويا ولحم غنم العواس
أجري التحليل الكيميائي لمعرفة تركيب منقوع مسحوق كسبة فول الصويا ولحم الغنم العواس المستخدمين في التجربة، 

واشتملت التحاليل الكيميائية على تحديد نسبة الرطوبة والمادة الجافة ( البروتينات، الدهون، الكربوهيدرات، الرماد ). ويبين 
  ) التركيب الكيميائي لكل من منقوع كسبة فول الصويا ولحم غنم العواس.3الجدول رقم ( 

 
 

 نسبة اإلضافة  المادة المضافة

  %     من وزن الخلطة2 ملح الطعام

 %    من وزن الخلطة0.5 بيروفوسفات الصوديوم

  %   من وزن الخلطة0.5 ثوم طازج ناعم

  %  من وزن الخلطة0.12 زنجبيل

  %  من وزن الخلطة0.25 فلفل أبيض 

  %  من وزن الخلطة0.12 هيل ناعم

32B فليفلة حمراء حلوة %   من وزن الخلطة0.25  

33B صبغة كارمن (الكوشنيل) %   من وزن الخلطة0.05  

  %  من وزن الخلطة0.12 جوزه الطيب

 %   من وزن اللحم0.5 حمض األسكوربيك

 %  من وزن اللحم15 ماء مثلج

  كغ منتج قبل المعاملة الحرارية1 ملغ/125 نتريت الصوديوم
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  التركيب الكيميائي لمنقوع مسحوق كسبة فوق الصويا ولحم غنم العواس )3جدول ( 

 لحم غنم العواس منقوع مسحوق كسبة فول الصويا التركيب الكيميائي %

 73.1 70.85 الرطوبة

 26.9 29.15 المادة الجافة

 19.9 9.83 بروتين

 5.8 7.75 دهن

 0 9.61 كربوهيدرات

 1.2 1.96 رماد

 
ثانيا- نتائج دراسة تأثير إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا في التركيب الكيميائي ومحتوى 

 النتريت المتبقي للمرتديال المعلبة
تمت دراسة التركيب الكيميائي للمرتديال المعلبة الحاوية نسبا مختلفة من منقوع مسحوق كسبة فول الصويا وذلك بعد 

نستنتج من دراسة التركيب الكيميائي   ) النتائج التي تم الحصول عليها.4عمليتي التعليب والتعقيم، ويلخص الجدول رقم ( 
 ما يلي:

انخفاض نسبة الرطوبة بشكل طفيف مع زيادة نسبة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا المضافة، وهذا أمر طبيعي ألن نسبة 
 % وهذا 63.16 – 60.89فقد تراوحت هذه نسبة بين الرطوبة في منقوع كسبة فول الصويا هي أقل من نسبتها في اللحم، 

) A,B,C  1996) وأبحاث (سفر وزمالؤه1997) وأبحاث (سفر وزمالؤه 2003ما يتطابق مع نتائج أبحاث (سفر وعزيزية 
 ) حول تصنيع المرتديالت بإضافة البروتينات النباتية.1991وأبحاث (عزيزية 
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 عواساللحم غنم  دهن غنم ) ملم3-2الفرم بقطر (  

 النشاء

 المواد المضافة األخرى

 تعبئة الخلطة داخل علب الصفيح

 التسخين األولي 
 / دقيقة2 مدة /º م85- 75 حرارة 

 إغالق العبوات

 º م121التعقيم   

1 د    40لمدة  ج 3   ض

 التخزين

 التبريد

 منقوع مسحوق كسبة فول الصويا

تمليح اللحم وحفظه بالبراد 
 º) م5-4 ساعة  (24

 ماء مثلج

 البهارات والتوابل

خلط المكونات بجهاز السحق والتنعيم 
 / دقائق7-5لمدة /

  الصويا) إعداد وتحضير المرتديال المعلبة بإضافة منقوع مسحوق كسبة فول1مخطط (
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% في الشاهد إلى 15.02انخفاض نسبة البروتين بازدياد نسبة اإلضافة من منقوع كسبة فول الصويا حيث انخفضت من 
% منقوع مسحوق كسبة فول الصويا وهذا عائد النخفاض نسبة اللحم، وبشكل عام 25% في المرتديال التي تحتوي 10.21

 مع ما أقرته المواصفة القياسية % منقوع مسحوق كسبة فول الصويا كانت مطابقة 20 وحتى 0يالحظ أن المعامالت من 
 ) والتي تنص على أن ال 1996/ لعام 80 ) ( رقم /Luncheon meatللحم المفروم الناعم المحفوظ في علب (   السورية

، بينما  % كحد أدنى10.5 % كحد أدنى و المكافئ لنسبة بروتين تعادل  80تقل نسبة اللحم في المنتج النهائي عن 
  % منقوع مسحوق كسبة فول الصويا مخالفة لما جاء في المواصفة.25جاءت المرتديال الحاوية 

 

التركيب الكيميائي ومحتوى النتريت المتبقي للمرتديال المعلبة الحاوية نسبًا مختلفة من منقوع مسحوق  ) 4جدول ( 

 كسبة فول الصويا

 التركيب الكيميائي %
 نسبة إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا %

0 10 15 20 25 

 a 62.97 b 62.34 b 61.88 c 60.89 d  63.16 الرطوبة

 a 37.03 b 37.66 b 38.12 c 39.11 d  36.84 المادة الجافة

 a 13.47 b 12.72 c 11.22 d 10.21 e 15.02 البروتين

 a   16.44 b 16.87 b 17.01 c 17.77 ac 15.86 الدهون

 a 5.79 b 6.09 c 7.88 d 8.91 e 4.5 الكربوهيدرات

 a 1.73 b 1.98 b 2.01 c 2.22 c 1.46 الرماد

النتريت المتبقي 
 مغ/كغ منتج

23.03 a 28.67 b 30.02 c 33.49 c 35.55 d 

  %0.05يشير اختالف األحرف في الصف الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى 

وهناك نقطة ضعف في المواصفة القياسية السورية التي لم تذكر نوعية البروتين وٕانما نسبة البروتين بشكل عام فقط يجب 
% ولم تفصل في ذلك نوعية البروتين إن كان مصدره حيواني أم نباتي وبالتالي استغل الكثير من 10.5أن ال تقل عن 

المنتجين هذه الثغرة وقاموا بإضافة البروتينات النباتية رخيصة الثمن واستبدالها باللحوم الحمراء الغالية الثمن مع محافظتهم 
 على نسبة بروتين عالية.

أما فيما يتعلق بنسبة الدهن فيالحظ زيادتها مع زيادة نسبة اإلضافة من منقوع مسحوق كسبة فول الصويا الغني بالدهون، 
إال أن هذه الزيادة لها تأثير سلبي على نكهة المنتج النهائي كون هذه االدهون غنية باألحماض الدهنية قصيرة السلسلة غير 

المشبعة وسريعة األكسدة والتزنخ والتي تؤثر في الصفات الحسية للمنتج وبخاصة الطعم. وتعتبر نسبة الدهن في جميع 
  %.25المعامالت مطابقة للمواصفة التي نصت على أن ال تزيد نسبة الدهن في المنتج النهائي عن 

يالحظ زيادة نسبة الكربوهيدرات بزيادة نسبة منقوع كسبة فول الصويا ، حيث أن اللحوم فقيرة جدا بها بالمقارنة عما هو 
 ) 1997 ) وأبحاث ( سفر وزمالؤه 2003وهذا ما يتطابق مع نتائج أبحاث كل من ( سفر وعزيزية عليه في فول الصويا، 

 كذلك يالحظ  ) حول تصنيع المرتديالت بإضافة البروتينات النباتية.1991 ) و( عزيزية A,B,C  1996و( سفر وزمالؤه
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زيادة نسبة الرماد بزيادة إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا، ويعود ذلك إلى غنى الصويا به إضافة إلى استخدام مواد 
 أخرى في التصنيع كأمالح الفوسفات وملح الطعام وغيرها.

 ) أن كمية النتريت المتبقية في جميع معامالت المرتديال كانت موافقة لما جاء في كثير 4يالحظ من الجدول ( 
 مغ نتريت إلى 150من المواصفات القياسية للبالد األخرى والمواصفة القياسية السورية، حيث يسمح بإضافة حتى 

 مغ / كغ 50 كغ منتج ( المواصفة القياسية السورية ) على أن ال تبقى في المنتج النهائي بما يزيد عن 1كل 
 مغ / كغ منتج. هذا التشدد الكبير في نسبة النتريت المتبقية 35 – 23منتج، حيث تراوحت في دراستنا هذه بين 

في المرتديالت المعلبة له مدلول صحي مهم جدا، فالزيادة في هذه النسبة عن الحد المسموح فيها سيؤدي إلى 
    تراكم هذه المادة في الجسم مما يؤثر سلبا في صحة اإلنسان.

 
ثالثا- نتائج دراسة تأثير إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا في المحتوي الميكروبي للمواد الخام 

 والمرتديال قبل وبعد المعاملة الحرارية
لوحظ من نتائج التحليل الميكروبي للخامات الرئيسة ( لحم غنم العواس، منقوع كسبة فول الصويا ) ارتفاع التعداد العام 

لألحياء الدقيقة في لحم غنم العواس وانخفاضه في منقوع مسحوق كسبة فول الصويا، إضافة إلى وجود تلوث بعينات لحم 
 ) النتائج التي 5بينما خلت عينات منقوع كسبة مسحوق فول الصويا منها. ويبين الجدول رقم (  E.Coliغنم العواس بالـ 

تم الحصول عليها والتي تبين أنه بزيادة نسبة إضافة مسحوق كسبة فول الصويا إلى خلطات المرتديال انخفض التعداد العام 
 . Staphylococcus وSalmonella فيها، بينما خلت جميع العينات من E.Coliو 

 ) فقد تم التحري عن 6أما فيما يتعلق بدراسة المحتوى الميكروبي في المرتديال المعلبة بعد المعاملة الحرارية جدول ( 
البكتريا الممرضة والمتبوغة، أما التعداد العام الكلي فيمكن أن تكون فيه بعض الخاليا الخضرية لبكتريا هوائية ولكن تحت 
ظروف التخزين الالهوائية تتالشى هذه البكتريا مع زيادة فترة التخزين وال يؤدي ذلك إلى فساد المعلبات، حيث يالحظ من 

 خلية من خاليا الجراثيم 50نتائج دراسة المحتوى الميكروبي بان جميع معلبات المرتديال كانت تحتوي على اقل من 
غ منتج ( األنواع غير الممرضة لم تذكر في المواصفة القياسية السورية التي 100الخضرية غير الممرضة بشكل عام في 

 أشارت فقط إلى الممرضة منها ). 
كما أن جميع العينات كانت خالية تماما من األحياء الدقيقة الممرضة، وهذا ما يتطابق مع ما أقرته المواصفة القياسية 

غ من المنتج، وان يكون المنتج 100 خلية في 50السورية بآن ال يزيد التعداد الكلي لألحياء الدقيقة غير الممرضة عن 
، المكورات العنقودية botulinum Clostridiumخاليا تماما من األحياء الدقيقة الممرضة التالية: المطثية الوشيقية 

، Shigella ssp ، الشيغيال بأنواعها  Salmonella spp، السالمونيال بأنواعها Staphyllococcus aurusالذهبية
 Coliform.  والقولونياتE.Coli  االشريكية القولونية  
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  قبل المعاملة الحرارية  المحتوى الميكروبي للمواد الخام وخلطات المرتديال )5جدول ( 

 قبل المعاملة الحرارية
  غ1األحياء الدقيقة خلية / 

 E.Coli Salmonella Staphylococcus التعداد العام

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد a 102×1.8 كسبة فول الصويا

 ال يوجد ال يوجد 106b 4.2×104 a×2.8 لحم غنم العواس

%
يا 

صو
 ال

ول
ة ف

سب
 ك

وق
سح

 م
وع

منق
 

0 6.7×106 b 3.5×103 b ال يوجد ال يوجد 

10 4.2×105 c 1.4×102 c ال يوجد ال يوجد 

15 2.3×105 c 1.1×102 c ال يوجد ال يوجد 

20 1.2×105 c 2.8×101 d ال يوجد ال يوجد 

25 1.1×105 c 1.3×101 d ال يوجد ال يوجد 

  %0.05يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى 

 المحتوى الميكروبي للمرتديال المعلبة الحاوية نسبا مختلفة من منقوع مسحوق كسبة فول الصويا   )6 جدول (

 غ100خلية/

 المحتوى الميكروبي 
 نسبة إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا %

0 10 15 20 25 
 101a 4.4×101a 3.2×101b 3.1×101b 2.5×101c×5.1 العد الكلي

Clostridium ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
Coliform ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

E.Coli ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

Salmonella ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

Staphyllococcus ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

Shegilla ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 

  %0.05يشير اختالف األحرف في الصف الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى 
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رابعا- نتائج دراسة تأثير إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا في الصفات الحسية والذوقية 

 للمرتديال المعلبة
توضح دراسة الصفات الحسية والذوقية للمرتديال المعلبة الحاوية نسبا مختلفة من منقوع مسحوق كسبة فول الصويا الجدول 

  ) ما يلي:7رقم ( 

 تقييم الصفات الحسية والذوقية للمرتديال المعلبة الحاوية نسبا مختلفة من منقوع مسحوق كسبة فول  )7جدول ( 

 الصويا

 الصفات الحسية
 نسبة إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا %

0 10 15 20 25 

 a 4.6 a 4.5 a 4.1 b 3.7 c 4.9 المظهر الخارجي

 a 4.2 b 4.1 b 3.3 c 2.9 d 4.7 الطعم

 a 4.5 a 4.3 b 3.6 c 3.3 d 4.8 الرائحة

 a 4.1 b 4.0 b 3.7 c 3.5 c 4.8 القوام

 a 4.1 b 4.1 b 3.9 c 3.4 d 4.7 اللون

 a 4.30 b 4.20 b 3.72 c 3.36 a 4.78 المتوسط العام

  %0.05يشير اختالف األحرف في الصف الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى 

 % من منقوع مسحوق كسبة فول الصويا 20، 15، 10انخفاض بسيط في صفة المظهر الخارجي للمرتديال عند إضافة 
 % من نفس المنقوع. يالحظ 25وذلك بالمقارنة عما هو عليه عند الشاهد،  بينما يالحظ تدهور واضح عند إضافة 

انخفاض في جودة الطعم والرائحة وذلك بزيادة نسبة إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا، وكان هذا االنخفاض مقبوال 
 %. ويمكن االستنتاج أن 25 و20 %، بينما لوحظ تدهور واضح في هاتان الصفتان عند نسبة 15حتى نسبة إضافة 

 % من الكسبة ال يؤثر تأثيرا كبيرا على الطعم والرائحة. كما يالحظ انخفاض بصفة القوام بشكل تدريجي 20 أو 15إضافة 
بزيادة نسبة إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا، ويعود ذلك للقوام الضعيف للكسبة، حيث كان قوام المرتديال مقبوال 

 % منقوع مسحوق كسبة فول الصويا، بينما تدهور القوام بشكل واضح بزيادة النسبة عن ذلك. لم يالحظ 15حتى نسبة 
 % منقوع مسحوق كسبة فول الصويا وذلك بالمقارنة عما 15 و10تغير يذكر على درجات اللون بالنسبة للمرتديال الحاوية 

  %.25 و20هو عليه عند الشاهد، بينما لوحظ تردي في صفة اللون عند النسبة 

إن نتائج هذه الدراسة تظهر أنه كلما ازدادت نسبة إضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا إلى خلطات المرتديال كلما 
% من الكسبة، على 15تدنت قيم الصفات الحسية والذوقية لهذه المرتديال، ويبقى هذا التدني بالصفات مقبوال حتى نسبة 

 % والتي لم تستطع أن ترضي ذوق المستهلكين من خالل تردي صفاتها بشكل 25 أو 20عكس الخلطة التي احتوت 
 عام.
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 الخالصة والمقترحات
يدل استعراض نتائج دراسة التركيب الكيميائي والنتريت المتبقي ودراسة نتائج الصفات الميكروبيولوجية والصفات الحسية 

الذوقية لللمرتديال المعلبة المصنعة من لحم غنم العواس بإضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا وبالمقارنة مع المواصفة 
 القياسية السورية إلى ما يلي:

نسبة البروتين في جميع المعامالت جاءت أعلى من الحد األدنى المسموح به في المواصفة القياسية السورية عدا   -1
  % منقوع مسحوق كسبة فول الصويا فقد جاءت مخالفة للمواصفة.25المعاملة التي احتوت 

 نسبة الدهن ونسبة النتريت المتبقي في جميع المعامالت جاءت موافقة للمواصفة القياسية السورية.  -2

من حيث الصفات الميكروبيولوجية فجميع معامالت المرتديال المعلبة كانت نتائجها ضمن الحدود المسموح بها  -3
 وخلت جميعها من األحياء الدقيقة الممرضة.

 %  منقوع مسحوق كسبة فول 15 و 10من حيث الصفات الحسية فقد حافظت المعامالت التي احتوت على   -4
  الصويا على صفات حسية جيدة وكانت قريبة من الشاهد.

% من منقوع مسحوق كسبة فول الصويا إلى المرتديال المعلبة المحضرة من لحم غنم العواس لم يؤثر في 15إن إضافة 
 % إلى تدهور الصفات الحسية 25الصفات الحسية والتغذوية لها، بينما أدت إضافة كمية أكبر من هذه الكسبة وبخاصة 

 السورية من حيث نسبة البروتين، وبالتالي يمكن أن نوصي باستخدام القياسيةوالذوقية إضافة إلى مخالفتها للمواصفة 
 % من منقوع مسحوق كسبة فول الصويا. 15الخلطة الحاوية على 

المراجع العربية 
) استخدام التقانات البروتينية في صناعة منتجات اللحوم. مجلة بحوث جامعة حلب، العدد 1987محيو عادل (  -1

 ).81-65التاسع، الصفحة (
) تأثير إضافة مسحوق العدس في إعداد وتحضير A) 1996سفر عادل، عزيزية عبد الحكيم، حامد فاتن  -2

 188-173 الصفحة 1996 تشرين الثاني –المرتديال من لحم الغنم. منشورات أسبوع العلم السادس والثالثون 
  سورية.–المجلس األعلى للعلوم 

) تأثير إضافة مسحوق الحمص في إعداد وتحضير B) 1996سفر عادل، عزيزية عبد الحكيم، حامد فاتن  -3
 ، 1 العدد – المجلد الثاني عشر –المرتديال المصنوعة من لحم البقر ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية 

 .43-31الصفحة 

 كسبة فول الصويا في خواص المرتديال المحضرة من لحم إضافةدراسة تأثير سفر عادل وعزيزية عبدالحكيم.  -4
 .2003 – 2، العدد19الغنم العواس. مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية. مجلد 

 وتحضير المرتديال إعداد مسحوق العدس على إضافة  وحامد فاتن. تأثيرسفر عادل وعزيزية عبدالحكيم -5
 .1997مجلة جامعة القاهرة للعلوم الزراعية  المصنوعة من لحم الغنم

 وتحضير المرتديال إعداد مسحوق الحمص على إضافةأثير  وحامد فاتن. تسفر عادل وعزيزية عبدالحكيم -6
  ).A ( 1996 األول، – العدد 12 مجلد ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية .المصنوعة من لحم البقر

 وتحضير المرتديال إعداد مسحوق العدس على إضافة  وحامد فاتن. تأثيرسفر عادل وعزيزية عبدالحكيم -7
  ).B ( 1996 أيلول ، العدد الثاني، لعلوم الهندسة الزراعيةاألسدمجلة باسل . المصنوعة من لحم البقر

 وتحضير المرتديال إعداد مسحوق الحمص على إضافةتأثير  وحامد فاتن. سفر عادل وعزيزية عبدالحكيم -8
  ).C ( 1996 آذار األول، العدد ، لعلوم الهندسة الزراعيةاألسدمجلة باسل . الغنم المصنوعة من لحم
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عزيزية عبدالحكيم. تصنيع منتجات المرتديال باستخدام مسحوق البازالء تمشيا مع التقاليد الغذائية في الجمهورية  -9
 . 1991العربية السورية. أطروحة دكتوراه. أكاديمية موسكو للتكنولوجيا التطبيقية الحيوية، موسكو، روسيا، 

 .1996 عام 80المواصفة القياسية السورية رقم  -10
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 تأثير المعامالت األولية في نوعية السبانخ خالل التخزين المجمد

 )2(عبد الحكيم عزيزية )           1(صباح اليازجي

  ،  دمشق -  سوريا30621 جامعة دمشق - ص.ب – كلية الزراعة – قسم علوم األغذية –أستاذ مساعد )   2) (1(

 الملخص
هدف البحث إلى تحديد تأثير المعامالت األولية في السبانخ الطازجة من حيث درجة حرارة السلق والمدة الالزمة لهذه 

 يوما، وذلك من خالل دراسة 120العملية وٕاضافة الملح في نوعية السبانخ قبل التخزين المجمد وخالله الذي امتد إلى 
بعض الصفات الكيميائية مثل درجة الحموضة ونسبة المادة الجافة والمواد الصلبة القابلة لالنحالل في الماء والمواد غير 
القابلة لالنحالل في الماء ونسبة األلياف إضافة إلى دراسة المحتوى الميكروبي وتحديد أسبابه أثناء التخزين المجمد وأخيرا 

 طبقت ثالثة أنواع من المعامالت على السبانخ الطازجة .دراسة الصفات الحسية للسبانخ قبل مدة التخزين المجمد وبعدها
 وغير تركيز ملح الطعام المضاف، واعدت المعاملة األولى بمثابة محيث ثبت كل من درجة حرارة السلق والوقت الالز

الشاهد، بقيت السبانخ فيها كما هي دون إضافة ملح الطعام أما المعاملة الثانية فقد خضعت إلى عملية السلق على درجة 
% من ملح الطعام وخضعت المعاملة الثالثة أيضا إلى عملية السلق على درجة 3 دقائق مع إضافة 5 مº مدة 90حرارة 

 بينت نتائج االختبارات أن أفضل معاملة من المعامالت الثالث .الحرارة نفسها و الوقت ذاته دون إضافة ملح الطعام
% من ملح 3 دقائق وبإضافة 5 مº مدة 90) بدرجة حرارة سلق 2المطبقة على مادة السبانخ الطازجة كانت المعاملة (

   . دقائق ودون إضافة ملح الطعام5 مº مدة 90) بدرجة حرارة سلق 3الطعام، تلتها المعاملة (
 الكلمات المفتاحية: سبانخ، تخزين مجمد، صفات حسية،المحتوى الميكروبي

        
 
 

Effect of preliminary treatments on spinach quality during freezing 
storage 

  

Alyazigi S. (1)                            Azizieh A. (2)            
(1) (2)Associate Professor. Food Sci.Dep. Fac.Agr. P.O.Box 30621 Damascus-Syria 
Abstract 
The objective of this investigation was to determine the effect of preliminary  treatments on 
spinach quality during freezing storage. Three treatments were studied: first (fresh spinach 
without boiling), second (fresh spinach after boiling 90°C, 5 min., 3% NaCl), and third (fresh 
spinach after boiling 90°C, 5 min., 0% NaCl). Chemical analysis i.e.(pH, total of water 
soluble and insoluble solids and fibers), microbiological studies (total account of bacteria, 
yeast and fungi) also sensory evaluation have been carried out, to determine the acceptability 
of the best treatment by customer before and after freezing and during the storage time. The 
results showed that treatment (2) applied on fresh spinach (boiling temperature 90 °C, time 5 
min. and 3% of NaCl) was the best, followed by treatment (3) (boiling temperature 90 °C, 
time 5 min. and 0% of NaCl).     
Key words: Spinach, Freezing storage, Sensory evaluation, Microbiology 
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 المقدمة
العمليات التصنيعية والمضافات الغذائية، وانتشرت ازداد الطلب مؤخرا على الخضار الطازجة المعرضة ألقل مايمكن من 

المعرضة لبعض المعامالت األولية  يشكل كبير أنماط جديدة لدى المستهلك في التوجه نحو استهالك الخضار المجمدة 
).(Beuchat, 1996) (Wiley, 1994 

كذلك دأب الكثير من الباحثين والمصنعين على تطوير نوعية منتجات الخضار المجمدة بما يتالءم وحاجة المستهلك مع 
 .  (Kader,et al. 1989) ضمان محافظتها على معظم صفاتها التغذوية إضافة إلى سهولة تداولها وتحضيرها

(Nguyen and Carlin 1994) 
  CDCP ).2002باحتوائه على أوراق عريضة خضراء غامقة يمكن تناولها مطبوخة أو طازجة ( السبانخ يتميز نبات

 م ومن بعدها دخلت القارة األمريكية في القرن 1300 األصلي للسبانخ إيران ومنها انتشرت إلى أوروبا عام نيعتبر الموط
 . (Stone, 2003)التاسع عشر 

تعد مادة السبانخ من الخضار الورقية ذات المحتوى العالي من الماء والعناصر المعدنية والفيتامينات الالزمة لبناء جسم 
 .( Ehler, 1990)) و 1989اإلنسان(الخطيب، 

من الناحية الطبية تعتبر السبانخ من األغذية المساعدة في عالج الكثير من األمراض مثل سرطان البروستات والقولون 
  (Rodal Press 1996 ) وأمراض القلب إضافة إلى تقوية العظام والمساعدة على زيادة النشاط الذهني والذكاء 

.(Whole Health 2002) 
تعد الخضار من أكثر المواد قابلية للتجميد السريع وذلك بسبب التركيب النسيجي المتماسك فيها والذي يجعل من المادة 
المتجمدة بعد إزالة التجميد عنها مادة تحمل جميع المواصفات الموجودة في الخضار الطازجة بعد القطاف مع احتفاظها 

 ).       1975بكامل القيمة الغذائية وخاصة الملونات الطبيعية والفيتامينات واحتفاظها بمواصفاتها الميكروبيولوجية (الجندي، 
يعتبر التجميد احد أهم طرق حفظ الخضار كونه يمتاز بالقدرة على إيقاف كافة الظواهر الفيزيولوجية من تنفس ونتح 

  . (Brown, 2006)واستمرار في عملية النضج، حيث تحتفظ الخضار المجمدة بمعظم الخواص الحسية والفيزيائية
أثناء عملية تجميد الخضار ينفصل معظم ماء المادة الغذائية ويتجمع على شكل بللورات ثلجية ضمن المسافات البينية 

 ).1988 ) و (قاسم، 1994للخاليا ويترسب قسم من الغرويات والبروتينات الذائبة وهي ظاهرة غير عكسية (عودة، 
مº 18يجب أن تكون درجات الحرارة والرطوبة النسبية أثناء تخزين الخضار المجمدة ثابتة وغير متذبذبة وال ترتفع عن - 

 ).Brown, 2006) و (1982(كيالي، 
كما أن ارتفاع الرطوبة النسبية للخضار المجمدة أثناء فترة التخزين يؤدي إلى تكاثف البخار بشكل قطرات وانخفاضها 

 ). 1988) و (قاسم، 1975يسبب الحروق التجميدية (الجندي، 
تطبيق المعامالت الصحيحة على الخضار الطازجة بشكل عام وعلى السبانخ بشكل خاص قبل تخزينها يؤدي إلى 

 المحافظة على نوعية عالية لتلك المنتجات ولفترات زمنية طويلة 

)2005,  Nursal (. 
في دراسة أجريت لتحديد تأثير درجات حرارة تخزين مختلفة على الصفات الحسية للسبانخ الطازجة المغلفة بأكياس البولي 

 مº على التوالي، وجد أن الصفات الحسية 20 و 10، 4 أيام وبدرجات حرارة 8 و 6، 4ايثيلين وعلى فترات التخزين
وخاصة اللون قد ابتدأت بالتدهور مع زيادة مدة التخزين، إضافة إلى ارتفاع في المحتوى الميكروبي للسبانخ الطازجة بعد 

 تلك الفترات بشكل مالحظ
 .(Pandrangi and LaBorde 2004)  
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تؤثر كل من عمليتي التجميد والتعليب على نسبة الكلوروفيل في السبانخ، ففي دراسة لتحديد مستوى الكلوروفيل في السبانخ 
 % بعد عملية 99.9 %  من الكلوروفيل تم فقدانها خالل عملية التجميد و15.9الطازجة والمجمدة والمعلبة وجد أن 

 التعليب نتيجة الحرارة المرتفعة للتعقيم

 .(Lopez- Ayerra et al. 1998)   
كما أجريت دراسة تناولت فقدان السبانخ لكل من فيتامين C و بيتا كاروتين والكلوروفيل خالل التجفيف الطبيعي وباستعمال 
الطرق الصناعية، ووجد أن نسبة الفقد في العناصر عن طريق التجفيف بالوسائل الطبيعية (أشعة الشمس) كانت أعلى مما 
هي عليه بالمقارنة مع طرق التجفيف الصناعية، كما أن عملية تغليف السبانخ بطبقة مضاعفة من البولي ايثيلين أدت إلى 

 Negi and Roy).  (2001تدهور الصفات النوعية للسبانخ خفض

وفي دراسة أخرى على تشعيع السبانخ بهدف إطالة فترة تخزينها المبرد وجد انه يمكن تخزين السبانخ المشععة تخزينا مبردا 
 يوما مع المحافظة على صفاتها الحسية من لون وقوام ومحتواها من فيتامين C الذي لم 15 مº لمدة 4على درجة حرارة 

 يتأثر خالل فترة التخزين
.Gomes, et al. 2007)(  

 خالل دراستها لمادتي السبانخ والهليون الطازجة والمجمدة أن محتوى تلك الخضار من  (Gleim, et al. 2006)وجدت 
الفيتامينات (C، الثيامين، الريبوفالفين والكاروتين ) لم يتغير بشكل ملحوظ قبل وبعد عملية التجميد. كما لوحظ أثناء تخزين 

أوراق السبانخ الصغيرة الطازجة والمغلفة بأكياس من البولي ايثيلين ضمن وسط غازي معدل من األوكسجين وغاز ثاني 
 يوم انخفاض واضح في المحتوى الميكروبي لهذا النوع من السبانخ مع 12 مº ولمدة 5اوكسيد الكربون على درجة حرارة 

محافظته على صفات حسية جيدة وذلك بالمقارنة مع الشاهد الذي لم يخضع لعملية التغليف ضمن وسط غازي معدل 
(Allende, et al. 2004).  

 معرضة لعملية السلق والمغلفة بأكياس من البولي ايثيلين رأجريت مقارنة للصفات الحسية لكل من السبانخ الطازجة الغي
المفرغة وغير المفرغة من الهواء ومقارنتها مع السبانخ المسلوقة المعبئة بنفس األغلفة وبنفس الشروط بعد فترة تخزين مجمد 

 مº حيث وجد أن الصفات الحسية للسبانخ المسلوقة والمغلفة كانت 18 أسبوع على درجة حرارة -26، و 12، 5، 1لمدة 
أفضل بكثير مما هي عليه في السبانخ غير المسلوقة وخاصة صفات الشكل الخارجي والرائحة والنكهة وذلك بغض النظر 

عن طريقة التغليف المفرغ أو غير المفرغ من الهواء، بينما كانت نسبة فيتامين C في السبانخ غير المسلوقة أعلى مما هي 
 Baum, 1978). عليه في المسلوقة خالل فترات التخزين المجمد (

 شهر حيث لوحظ انخفاض في كمية 12كما اجري تحديد نسبة الحديد في السبانخ قبل وبعد عملية التخزين المجمد لمدة 
 . Kioontz, et al. 2005) غرام سبانخ (100 ميكروغرام/5 إلى 70الحديد من 

وفي دراسة أخرى حول مستويات فيتامين C في مجموعة مـــن الخضار من بينها السبانخ ومدى تأثير عملية التصنيع 
والتخزين والتجميد لتلك الخضار الطــازجة على فيتامين C، وجد أن عملية التجميد األولي لتلك الخضار أدت إلى خفض 

 % حســـب نوع الخضار المدروسة، بينما أدت عملية التجميد أثناء عملية التخزين المجمد إلى 51-19فيتامين C بنسبة 
 (Nursal, 2005)  % من فيتامين C وذلك عند انتهاء مرحلة التخزين المجمد والتي حددت بستة أشهر 57-27فقدان 

نظرا لم يتمتع به تجميد الخضار من أهمية كبيرة في عملية الحفظ  ولما تحتويه مادة السبانخ من العناصر المعدنية 
والفيتامينات الضرورية لبناء جسم اإلنسان ولما تتمتع به من صفات تجعل منها مادة سريعة التلف والفساد بسبب الكائنات 
الحية الدقيقة واالنزيمات الداخلية التي تؤثر بشكل كبير على فقدانها للجزء المهم من محتواها الغذائي وحرصا على تحسين 

وتطوير طريقة الحفظ وتقليل الهدر وبسبب عدم وجود دراسات محلية تتناول حفظ السبانخ بالتجميد فقد هدف هذا البحث 
للتوصل إلى أفضل المعامالت األولية التي تطبق على مادة السبانخ الطازجة من تنظيف وتقطيع وسلق وٕاضافة بعض 
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المواد الحافظة لتخزينها مجمدة ولفترات طويلة مع المحافظة على جودة الصفات الحسية لها ومحتواها من الفيتامينات 
 والعناصر المعدنية. 

 مواد البحث وطرائقه
 المعامالت المطبقة على السبانخ المعدة للتخزين المجمد

 ساعات وهي من الصنف البلدي 6- 5تم الحصول على السبانخ المستخدمة طازجة من السوق المحلية بعد القطاف بنحو 
 غرام وبواقع ثالث 300(أو الشامي) تتمتع بأوراق متوسطة الحجم ذات لون اخضر غامق حيث تم اخذ العينات بوزن 

  غرام200مكررات لكل عينة ، وبعد إجراء الفرز والتقطيع وٕازالة الشوائب ونهاية األعواد أصبح وزن العينة الواحدة نحو 

تال ذلك غسيل لألوراق بالماء العادي ثالث مرات لضمان التخلص من األتربة والشوائب والبقايا النباتية 
 العالقة فيها ثم أخضعت للمعامالت األولية التالية: 

 عملية السلق إليقاف النشاط األنزيمي الذي يؤدي إلى إحداث تغيرات غير مرغوبة في الخضار المجمدة - 1
- تبريد أوراق السبانخ بعد عملية السلق إلى درجة حرارة الغرفة وذلك بواسطة تيار مائي من الصنبور مباشرة والهدف من 2

 ذلك تشكيل صدمة حرارية مفاجئة لوقف النشاط البكتيري ووقف التأثير الحراري على أوراق السبانخ
 - التصفية إلزالة الماء العالق على األوراق 3

- التعبئة بأكياس من البولي ايثيلين بأوزان محددة مع ترك فراغ بسيط مراعاة الزدياد الحجم بعد التجميد يلي ذلك إغالق 4
 محكم للعبوات بواسطة اللحام الكهربائي ووضع بطاقات التعريف على كل عبوة

  مº وهي الحرارة نفسها التي تمت عليها عملية التخزين المجمد.20- تجميد عبوات السبانخ المغلفة على درجة حرارة -5
تم تحديد ثالث معامالت ستطبق على السبانخ الطازجة بما فيها معاملة الشاهد تختلف فيما بينها حسب نوع العمليات 

 )  3-2-1التحضيرية وقد أعطيت األرقام (
 ) يوضح أوزان السبانخ خالل فترة التحضير وبعد التجميد والمعامالت األولية المطبقة عليها 1والجدول (

 
 )1جدول (

 أوزان السبانخ خالل التحضير وبعد التجميد والمعامالت األولية المطبقة عليها
 وزن السبانخ والمعامالت المطبقة عليها معامالت السبانخ

3 2 1 
 المادة الخام / غ 300 300 300
 بعد التنظيف وٕازالة الشوائب/غ 200 200 200
 بعد السلق / غ 200 165 185

 بعد التجميد / غ 162.16 152.69 165.7
 NaClالمضافة % 0 3 0
90 90 0 ºدرجة حرارة السلق / م 
 زمن السلق / دقيقة 0 5 5
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 االختبارات الكيميائية
تمَّ تحديد درجة الحموضة ونسبة المادة الجافة والمواد الصلبة القابلة لالنحالل بالماء ونسبة المواد غير القابلة لالنحالل 

 AOAC 2000).بالماء ونسبة األلياف قبل وخالل فترة التخزين المجمد حسب (

 االختبارات الميكروبيولوجية
 يوم على التوالي 120 و 90، 60، 30أجريت عملية عد كلي لكل من البكتريا والفطور والخمائر في الزمن صفر وبعد 

 للوقوف على أعداد الكائنات الحية الدقيقة فيها باستخدام البيئات التالية:  

 غرام بيبتون   4 غرام مستخلص خميرة و3بيئة العد الكلي للبكتريا حيث استخدمت بيئة االجار المغذي التي تتألف من - 
  دقيقة20 مº لمدة 121 ليتر ماء عقمت على 1 غرام اجار لكل 15و

 غرام من البيئة الجاهزة 39- بيئة دكستروز البطاطا لتحديد العدد الكلي  للفطريات والخمائر ويتم تحضيرها بإضافة 
  دقيقة20 مº لمدة 121تضاف إلى ليتر من الماء المقطر وتحرك حتى تمام الذوبان ثم تعقم على درجة حرارة 

 االختبارات الحسية 
 أشخاص 7تمَّ تقييم الصفات الحسية لمعامالت السبانخ قبل وبعد فترات التخزين المجمد بواسطة لجنة تذوق مكونة من 

 ,Lawless) درجات (5وأعطيت لكل صفة  Hedonic Scaleمدربين إلجراء الفحوص الحسية حيث استخدمت طريقة 

et.al. 1999. 

  التحليل اإلحصائي
اجري التحليل اإلحصائي اعتمادًا على تصميم القطع المنشقة بواقع ثالث مكررات لكل معاملة ولكل مكرر منها ثالث 

 وحسب قيمة اقل فرق معنوي SPSSمكررات لكل اختبار وأجري بعدها تحليل التباين لكل اختبار باستخدام برنامج 
(L.S.D)  5 على مستوى ثقة%  

 

 استالم السبانخ الطازجة
   

 
 عملية الفرز

 

 

 إزالة الشوائب واألتربة
 

 

 إزالة السوق واألجزاء الغير مرغوبة
 

 

 الغسيل بالماء العادي
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 عملية السلق
90 ºC / 5 min.,  0-3% NaCl 

 

 

 التبريد بالماء العادي
 

 

 التصفية من الماء الزائد
 

 

 التعبئة بأكياس البولي ايثيلين
 

 

 إغالق األكياس حراريا
 

 

-20 ºC    عملية التجميد   
 

 

 التخزين
120 Days / -20 ºC 

 ) يبين مخطط العمليات األولية المطبقة على االسبانخ1الشكل (

 النتائج ومناقشتها
 دراسة التغيرات في درجة الحموضة ومكونات السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد:

 (المعاملة التي 3 (معاملة الشاهد) و 1) انخفاض واضح في درجة الحموضة لكلتا المعاملتين 2يالحظ من الجدول (
 دقائق ولم يضاف لها ملح الطعام) قبل وبعد فترات التخزين 5 مº ولمدة 90تعرضت لعملية السلق على درجة حرارة 

 دقائق والمضاف لها 5 مº ولمدة  90 التي تعرضت لعملية السلق على درجة حرارة 2المجمد وذلك بالمقارنة مع المعاملة 
 قد  2% ملح الطعام حيث حافظت على درجة الحموضة دون تغير يذكر وهذا يعود إلى أن ملح الطعام في المعاملة 3

 1ساهم بشكل غير مباشر في ثبات درجة الحموضة أثناء فترة التخزين المجمد، كما أن وجود فروق معنوية بين المعاملتين 
 من جهة أخرى يؤكد أن عملية السلق وٕاضافة ملح الطعام قد حافظتا على درجات حموضة قريبة 2 من جهة والمعاملة 3و 

   قبل عملية التجميد وبعد االنتهاء من عملية التخزين المجمد. 2جدا عند المعاملة 
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 )2جدول (
 التغيرات في درجة الحموضةpH لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد

 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم
120 90 60 30 
5.8a 6a 6.36a 6.92a 8.1a 1 المعاملة  

8.25b 8.25b 8.19b 8.11b 8.1a 2  المعاملة 
5.88a 6.1a 6.41a 7.23c 8.1a 3  المعاملة 

 0.05 يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى  
) انخفاض في كل من نسبة المادة الجافة والمواد الصلبة المنحلة بالماء وفي نسبة 5 - 4 - 3يالحظ من خالل الجداول (

المواد غير القابلة لالنحالل بالماء لجميع المعامالت مع زيادة فترات التخزين المجمد  وذلك بالمقارنة عما هي عليه قبل 
عملية التجميد، يعزى هذا االنخفاض إلى فقد جزء من مكونات المادة الغذائية مع العصارة الخلوية المنسابة من السبانخ 
المجمدة بعد إزالة حالة التجميد عنها خالل فترات التخزين. ولكن لدى مقارنة هذا االنخفاض وبخاصة فيما يتعلق بنسبة 

 وذلك بالمقارنة 2المادة الجافة وبنسبة المواد الصلبة القابلة لالنحالل بالماء يالحظ أن الفقد كان اقل ما يمكن عند المعاملة 
، 2مع بقية المعامالت وهذا يعود إلى درجة الحرارة وزمن السلق ونسبة ملح الطعام المضافة التي تميزت بها المعاملة 

بسبب احتفاظها بأكبر كمية ممكنة من مكونات المادة الغذائية للسبانخ، وهذا ما يؤكده وجود الفروق المعنوية الواضحة بين 
 من جهة أخرى لدى مقارنة النتائج قبل عملية التجميد وبعد االنتهاء من عملية 2 من جهة والمعاملة 3 و 1المعاملتين 

 التخزين المجمد. 

 )3جدول (

 التغيرات في نسبة المادة الجافة الكلية لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد %
 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم

120 90 60 30 
8.33a 8.47a 8.72a 9.03a 12.02a 1 المعاملة  

11.01b 11.09b 11.45b 11.47b 12.02a 2  المعاملة 
7.62c 7.79c 8.01c 8.34c 12.02a 3  المعاملة 

 0.05يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى  
 )4جدول (

 التغيرات في نسبة المواد الصلبة القابلة لالنحالل بالماء للسبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد %
 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم

120 90 60 30 
1.55a 1.6a 1.61a 1.72a 3.9a 1 المعاملة  
2.81b 3.1b 3.25b 3.27b 3.9a 2  المعاملة 
1.51a 1.55a 1.88a 2.07c 3.9a 3  المعاملة 

 0.05يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى            
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 )5جدول (
 التغيرات في نسبة المواد الغير قابلة لالنحالل بالماء للسبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد %

 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم
120 90 60 30 

51.99a 53.16a 54.01a 57.31a 88.07a 1 المعاملة  
57.63b 58.13b 58.78b 61.42b 88.07a 2  المعاملة 
66.45c 68.49c 68.77c 69.65c 88.07a 3  المعاملة 

 0.05يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على  مستوى
على عكس ذلك لوحظ ازدياد واضح في نسبة األلياف في كافة معامالت السبانخ خالل فترة التخزين المجمد حيث ازدادت 

بزيادة فترة التخزين المجمد ويعود ذلك إلى التغيرات التي حصلت في التركيب النسيجي لمعامالت السبانخ خالل فترات 
التخزين المجمد التي نتج عنها خروج قسم من العصارة الخلوية إلى المسافات البينية داخل التركيب النسيجي للسبانخ لتشكل 

بللورات متجمدة وبعد إزالة حالة التجميد تعود هذه البلورات لالنصهار وتتوزع داخل المسافات البينية للخاليا دون العودة 
  .) يوضح الزيادة في نسبة األلياف6إليها مما يؤدي إلى زيادة في نسبة األلياف داخل التركيب النسيجي للسبانخ،والجدول (

 )6جدول (
 التغيرات في نسبة األلياف لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد %

 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم
120 90 60 30 

2.87a 2.49a 1.86a 1.62a 1.39a 1 المعاملة  
3.28b 3.03b 2.63b 2.12b 1.39a 2  المعاملة 
3.09c 3.66c 3.01c 2.64c 1.39a 3  المعاملة 

   0.05يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى                    
 

 دراسة الصفات الميكروبيولوجية لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد:
لوحظ من دراسة نتائج التحليل الميكروبي لمعامالت السبانخ انخفاض واضح في التعداد الكلي للبكتريا وتناسب هذا 

 االنخفاض طردا مع زيادة فترة التخزين المجمد لهذه المعامالت، وبمقارنة التعداد الكلي للبكتريا بين المعامالت الثالث  قبل

 قد تعرضت لعملية سلق 2 تحتوي على اقل تعداد للبكتريا وهذا يعود لكون المعاملة 2عملية التجميد نالحظ أن المعاملة 
 على الكائنات م% ملح طعام وهذا يعود لتأثير درجة الحرارة المرتفعة والزمن الالز3 دقائق مع إضافة 5 مº ولمدة 90على 

 ).7الحية الدقيقة باإلضافة لوجود ملح الطعام. جدول (
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 )7جدول (
  غ لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد10التعداد الكلي للبكتريا في 

 

 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم
90 60 30 

a1.1×10³ a1×104 a5.7×105 a1.5×106 1 المعاملة  
b1×101 b5.5×101 b2×10² b2.7×10² 2  المعاملة 
c7×10² c4.9×10³ c3×104 c6×104 3  المعاملة 

    .050يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى
) أن االبواغ تواجدت قبل عملية 9 و 8أما التعداد الكلي للخمائر واالبواغ لمعامالت السبانخ فكما يالحظ من الجدولين (

التجميد وبعد التخزين المجمد لمدة شهر وبزيادة فترة التخزين لم يالحظ وجود لالبواغ. أما بالنسبة للخمائر فقد ظهرت فقط 
قبل عملية التجميد ولم تالحظ بعد عملية التجميد وبداية التخزين المجمد على اإلطالق وهذا مرده إلى أن درجة حرارة 

التجميد دون الدرجة الدنيا لنمو معظم الكائنات الحية المتواجدة بشكل طبيعي على مادة السبانخ الطازجة لذلك لم تستطع 
غالبية الكائنات الحية النمو واالستمرار على هذه الدرجة من الحرارة المنخفضة، لذلك تم التوقف عن التحري لوجود األحياء 

  يوما من التخزين المجمد.90الدقيقة بعد 

 )8جدول (
  غ لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد10التعداد الكلي لالبواغ في 

 

 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم
90 60 30 
0 3 a 10 a 90 1 المعاملة  
0 0 b 15 b 20 2المعاملة 
0 0 c 30 c 30 3المعاملة 

 0.05يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى             
 )9جدول (

  غ لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد10 يالتعداد الكلي للخمائر ف
 

 المعامالت/التخزين قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم
90 60 30 
0 0 0 a 3×104 1 المعاملة  
0 0 0 b 6×10 2المعاملة 
0 0 0 c 9.1×10 3المعاملة 

 0.05يشير اختالف األحرف في العمود الواحد إلى وجود فروق معنوية على مستوى              
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 دراسة الصفات الحسية لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد:
تبين دراسة الصفات الحسية لمعامالت السبانخ المختلفة قبل وخالل عملية التخزين المجمد وجود فروق معنوية واضحة بين 

 من جهة أخرى لدى مقارنة النتائج قبل التجميد وبعد االنتهاء من التخزين المجمد 2 من جهة والمعاملة 3 و 1المعاملة 
لكل صفة حسية، فبالنسبة إلى لون وقوام السبانخ يالحظ تراجع في هاتين الصفتين مع زيادة فترة التخزين المجمد، وكان 

، بينما كان الحال أفضل 3 واقل منه عند المعاملة 1التدهور واضحا في صفة اللون األخضر وصفة القوام عند المعاملة 
  حيث تراجعت صفة اللون األخضر والقوام اقل مايمكن. ويعزى ذلك إلى تفكك مادة الكلوروفيل وتحللها 2بالنسبة للمعاملة 

سواء بتأثير الضوء واألكسدة أو بفعل النشاط األنزيمي. وكان التراجع في اللون األخضر اقل ما يمكن في المعامالت التي 
. أما االنخفاض في صفة القوام فيعود إلى تهدم بناء األنسجة 3 و 2تعرضت لعملية السلق وهذا ما ينطبق على المعاملتين 

                                                                       .  والخاليا والتغير في التركيب النسيجي بسبب تجمد الماء ثم انسيابه بعد ذوبانه إضافة
 من جهة 2 من جهة وبين المعاملة 3 و 1وبالنسبة إلى الرائحة فقد لوحظ وجود فروق معنوية واضحة بين المعاملتين 

أخرى حيث تدهورت هذه الصفة مع زيادة فترة التخزين المجمد بالمقارنة عما هي عليه قبل عملية التجميد، وكان التدهور 
، 1 وكان التدهور واضحا في هذه الصفة عند المعاملة 3 تلتها مباشرة المعاملة 2في هذه الصفة اقل مايمكن عند المعاملة 

ويعود ذلك إلى بعض التفاعالت الكيميائية والتحلالت األنزيمية وفقدان في بعض المواد المسببة للنكهة. أما فيما يتعلق 
 حيث الفروق المعنوية بينهما 3 و 2بالطعم فقد تراجعت هذه الصفة قليال مع زيادة فترة التخزين المجمد لكل من المعاملتين 

 حيث الفروق المعنوية واضحة بينها وبين كل من المعاملتين 1ضئيلة، بينما كان هذا التراجع والتدهور واضحا في المعاملة 
 ,Brown). وذلك بالمقارنة مع الحالة قبل عملية التجميد لكافة المعامالت. وقد توافقت هذه النتائج مع كل من 3 و 2

2006) (Baum, 1978) 
  تقييم الصفات الحسية والتذوق لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد نتائج) يوضح 01والجدول ( 

 االستنتاجات والمقترحات
 تخلص نتائج هذه الدراسة إلى مايلي:

تؤدي عملية سلق السبانخ الطازجة لثبات اللون األخضر إضافة إلى تثبيط النشاط األنزيمي ووقف التفاعالت  -1
 الحيوية داخل أنسجة المادة الحية قبل وخالل فترة التخزين المجمد 

أدت عملية التعبئة داخل أغلفة البولي ايثيلين واإلغالق المحكم إلى منع انتشار التلوث الجرثومي والحفاظ على  -2
السائل المنساب من خاليا أنسجة السبانخ من الضياع الحتوائه على جزء ال باس به من العناصر الغذائية 

 المنحلة به
يساعد اختيار األصناف المالئمة وفترة النضج المثالية في نجاح عملية التخزين المجمد للسبانخ، فقد ثبت أن  -3

انخفاض المحتوى المائي وارتفاع نسبة األلياف واإلسراع ما أمكن بالتحضيرات األولية والتجميد السريع للسبانخ قد 
 أدى إلى إعطاء نتائج أفضل من حيث الصفات الحسية للسبانخ بعد فترات التخزين المجمد

نتج عن إضافة ملح الطعام أثناء عملية سلق السبانخ المحافظة على ثبات درجة الحموضة وتقليل التأثيرات  -4
والتغيرات التي تمر بها المعامالت خالل التخزين المجمد كما تؤدي إضافة الملح إلى خفض وتراجع في العدد 

 الكلي للكائنات الحية الدقيقة
ضرورة استهالك السبانخ مباشرة بعد إزالة حالة التجميد عنها وعدم عودتها إلى التجميد مرة أخرى الن ذلك سيؤثر  -5

 على بنية وقوام السبانخ وتهتك أليافها وليونة األنسجة وتردي قوامها
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 % مادة ملح الطعام) عند 3 دقائق مع إضافة 5 مº ، وزمن السلق 90 (درجة حرارة سلق 2يوصى باستخدام المعاملة 
  دقائق دون إضافة مادة ملح الطعام). 5 مº ، وزمن السلق 90 (درجة حرارة سلق 3التخزين المجمد للسبانخ أو المعاملة 

 
 )10جدول (

 تقييم الصفات الحسية والتذوق لمعامالت السبانخ قبل وخالل فترة التخزين المجمد
 

 الصفات الحسية للمعامالت قبل التجميد الفترة الزمنية للتخزين المجمد/ يوم
120 90 60 30 
a 2.2 a 2.8 a 3.2 a 3.6 a 4.9 اللون 

1
المعاملة 
 a 2.4 a 2.9 a 3.6 a 3.7 a 4.6 القوام 

a 2.2 a 2.5 a 2.9 a 3.6 a 4.7 الرائحة 
a 1.7 a 1.9 a 2.9 a 3.8 a 4.8 الطعم 

a 2.12 a 2.52 a 3.15 a 3.67 a 4.75 المتوسط العام 
b 4.1 b 4.1 b 4.2 b 4.7 a 4.9 اللون 

2 
المعاملة
 b 4.2 b 4.2 b 4.3 b 4.5 a 4.6 القوام 

b 4.5 b 4.5 b 4.55 b 4.6 a 4.7 الرائحة 
b 3.7 b 3.9 b 4.1 b 4.7 a 4.8 الطعم 

b 4.12 b 4.17 b 4.3 b 4.62 a 4.75 المتوسط العام 
c 3.6 c 3.6 b 4.1 c 4.3 a 4.9 اللون 

3 
المعاملة
 c 2.8 c 3.2 a 3.5 a 3.9 a 4.6 القوام 

c 2.6 c 2.8 a 2.9 a 3.6 a 4.7 الرائحة 
c 2.5 c 2.6 c 3.1 a 3.7 a 4.8 الطعم 

c 2.87 c 3.05 c 3.4 c 3.87 a 4.75 المتوسط العام 

 .050يشير اختالف األحرف في العمود الواحد ضمن الصفة الواحدة إلى وجود فروق معنوية على مستوى
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راسة اهمية تقدير محتوى الكلوتين كدليل في توقع جودة طحين الحنطة ومالئمته د
 الخبزر يلتحض

   ابراهيم ياس خضير**        تماضر هاشم احمد** *مكارم علي موسى
    م رئيس مهندسن                مهندس زراعي                           استاذ مساعد

 زراعيين     
 * قسم علوم االغذية والتقانات االحيائية- كلية الزراعة- جامعة بغداد جمهورية العراق
 **قسم السيطرة النوعية- الشركة العامة لتصنيع الحبوب-وزارة التجارة جمهورية العراق

المستخلص: 
وفق طريقة دليل الكلوتين  Glutomatic gluten washing systemقدرت النسبة المئوية للكلوتين باستخدام جهاز 

ت النسبة  مطاحن محلية متوزعة في بغداد، احتسب5 لطحين الحنطة المنتج من  باختبار زلنيالرماد وارتفاع الراسبكذلك و
همية أختبار الفارينوغراف لغرض دراسة أ باستخدام /دقيقةوالثباتية /دقيقة  للطحين ووقت النضجالمئوية لالمتصاص المائي

وتين في لتقدير محتوى الكلوتين في توقع الصفات الريولوجية للطحين وقابليته على تصنيع الخبز وكانت النسبة المئوية للك
 بينت النتائج وجود مل )24-14)% وقيمة ارتفاع الراسب (1.3-0, 80)% ونسبة الرماد بين (36-28الطحين بين (

 بين المطاحن الخمس المدروسة في جميع مؤشرات النوعية واشارت العالقات >0.05pاختالفات معنوية على مستوى 
 %قيمة الراسب واالمتصاص المائيكل من  موجب بين محتوى الكلوتين و معنوياالحصائية الى وجود معامل ارتباط

 ) =r 0 ,44 و=r 24,0( وفترة النضج   وارتباطا منخفضا مع كل من  قيم الثباتية ،)r ، 0.70 =r = 0.50للطحين (
  =r ) 90,0ارتباطا معنويا مع فترة الثباتية للطحين بلغ (GIعلى التتالي كذلك وضحت النتائج  ان لدليل الكلوتين 

 
Significance of gluten content as Index in prospects Quality Properties of 

wheat flour 

Makarim Ali Mousa* Ibrahim Yais Kedir** Tamadher Hashem** 
Assist. Prof                         Agri Engin                Agri Engin 

*Food Sci and Biotech Dep.Agri College.Baghdad UniversityRep of Iraq 
**Quality Cont. Cereal Tecnology Comp.Ministry of Commerce.Rep of Iraq 

 
Abstract  
Gluten percentage by Glutamatic gluten washing system was estimated according to Glutmic 
Index Method ,Ash and sedimentation high value also for wheat flour 0f 5 locally gristmills in 
Baghdad, water absorption % development time/min and stability / min by farinograph in 
order to study the significance of gluten to prespect reological properties of wheat flour, 
Gluten percentage in flour was (28-36), ash content %(0.8-1.30) sedemention high value(14-
24) ml. The result showed significance differential between the gristmills. Correlation 
between gluten content and sedimentation value was ( r= 0.50) ,and with water absorption 
was (r=0.70) respectively, The result show Gluten Index have significance correlation with 
flour stability(r=0,90) 
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 المقدمة :
يعد الكلوتين من المكونات المهمة في طحين الحنطة والتي لها عالقة مباشرة بعمليات تصنيع الخبز وغيره من منتجات 

 الدور الرئيس Glutenin والكلوتنين Gliadinالحنطة االخرى. اذ تلعب الشبكة الكلوتينية المتكونة من بروتينات الكاليدين 
) وعادًة تقدر كمية الكلوتين في الطحين وذلك بعد غسل العجين بتيار من Johnsson 1990في قوة وضعف العجين (

%)اذ ترتبط البروتينات التي ال تذوب في الماء وال في المحلول الملحي مع بعضها البعض وتكون 2محلول ملحي مخفف (
) وفي هذه الحالة الكفاءة الشخصيةوالممارسة والتجربة Hoseney 1986الكتلة المطاطية الصمغية المعروفة بالكلوتين (

 والتطور Theypy Machineيمكن ان تؤثر على النتائج ولذلك وضعت عدة تصاميم لماكنات غسل الكلوتين منها 
 gluten Indexوالتي تعرف بطريقة دليل الكلوتين   Glutomtical gluten washing    Systemاالخير هو جهاز 

Method (GIM))  2001واجريت دراسات حول المقارنة بين الطرق واداؤها فقد قام (Curic etal بمقارنة الطريقة 
 وتبين انه ال يوجد فروقات معنوية في قيمة كمية الكلوتين وان الطريقتين لهما نفس الكفاءة واشار GWSالقياسية بطريقة 

 2000 وكمية الكلوتين المقدرة بالغسل اليدوي بينما بين (Gluten index GIالى وجود معامل ارتباط معنوي سالب بين 

Hruskova etal(ان قيم الكلوتين الرطب المتحصلة بطريقةدليل الكلوتين GIM اعلى من المتحصلة بطريق الغسل 
  بعدم وجود Perten) 1990% واعزى هذا االختالف الى كفاءة عملية الغسل بالطريقتين ووضح ( 5اليدوي بحوالي 

 وكمية الكلوتين في الطحين. ان نوعية الحنطة تتحدد بعدد من المعايير الكيميائية والفيزيائية GIارتباط معنوي بين 
والريولوجية وهي تتاثر بعمليات الطحن والظروف البيئية والصنف ولذلك يتحتم ان تمر من خالل سلسلة من االختبارات من 
البسيطة الى الشاملة واعتمادًا على كمية العينة وان االختبار الواحد ال يعطي التصور الكافي على نوعية المحصول وذلك 
الن كل اختبار يغطي جانبًا نوعيًا معيناً . ان هذه االختبارات مكلفة من ناحية الوقت والجهد واحيانًا يتعذر الحصول على 

كمية عينة مناسبة لجميع االختبارات وقد اجريت دراسات في مجال اشتقاق العالقات االحصائية بين الصفات النوعية 
للطحين لغرض الوصول الى اقل عدد ممكن من االختبارات لتوقع نوعية الطحين المنتج. وفي العراق هناك مطاحن تجارية 
عديدة وتعتمد على انواع مختلفة من الحنطة المستوردة او المحلية اذ تخلط نسب معينة له ويجرى للطحين الناتج اختبارات 

) باشتقاق عالقات احصائية بين الصفات 2000نوعية مختلفة لتحديد صفاته وقابليته على تصنيع الخبزومحلياقامت عواد (
 Wiser andالنوعية ومحتوى الطحين من الكلوتين الذي تم تقديره بالطريقة القياسبة(طريقة الغسل اليدوي) وذكـــر (

Kieffer , (2001 ان GI له عالقة بكمية الكلوتين وايضًا نسبة الكاليدين الى الكلوتنين.  ولذلك كان هدفنا هو معرفة 
 وبين معايير النوعية GI وقيمةدليل الكلوتين GGWSالعالقات االحصائية بين كل من  محتوى الكلوتين المقدر بجهاز 

 االخرى مثل المعايير المتحصلة من أختبار الفارينوغراف وقيمة الراسب وباختبارزلني ونسبة الرماد 

 :المواد وطرائق العمل
 اخذت نماذج الطحين من خمس مطاحن في بغداد وبعدل خمس نماذج من كل مطحنة   اسبوعيا وتم اجراء االختبارات 

 التالية عليه انيا
 AACC) 38-12 القياسية (GIMتقدير الكلوتين الرطب والجاف: تم تقدير الكلوتين الرطب وفق طريقة دليل الكلوتين

وبمكررين ولتقدير الكلوتين الجاف  السويديةPerten  المجهز من شركة Glutomatic 2200 systemوباستخدام الجهاز 
     Glutork 2020وضعت كتلة الكلوتين بعد وزنها في فرن

 AACC)8,0-10تقديرنسبة الرماد  : تم تقدير الرماد وفق الطريقةالقياسية(

-56 باستعمال الطريقة القياسية(zelenyتقدير قيمةالراسب :قدرت قيمة الراسب بطريقة اختبار زلني 
60(AACC 
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 باستعمال جهاز الفارينوغراف ذو الحوض AACC)54-21اختبار الفارينوغراف: تم اجراء االختبار وفق الطريقة القياسية(
 )غم وتم الحصول على القراءات االتية من منحني الفارينوكرام300سعة(

   %   Water absorptionامتصاص الطحين للماء -1

 Dough development time-وقت نضج العجينة( دقيقة)2

 Dough stability- االستقرارية( دقيقة)3

 % وفق المعادلة االتية14وتم تعديل النسبةالمئوية لالمتصاص المائي على رطوبة 

                            14  _كمية الماء الممتص–رطوبة النموذج   86%االمتصاص المائي =
 - رطوبة النوذج)100                                    (

 التحليل االحصائي
 وتمت المقارنة بين المتوسطات بأستخدام اختبار اقل فرق C.R D تم تحليل التباين حسب التصميم العشوائي الكامل

  واجري اختبار معامل االرتباط معامل االرتباطالبسيط لتحديد  العالقة بين متغيرين( 0.05 وعلى مستوىL.S.Dمعنوي

1984Steel and Torrie( 

 المناقشة :
) نتائج االختبارات الكيميائية لطحين الحنطة المنتج من المطاحن قيد الدراسة. ويتوضح من الجدول ان 1بين جدول (

) % واشارت النتائج الى ان هناك فروقًا معنوية في 11-15)% و (36-28النسبة المئوية للكلوتين الرطب والجاف (
 بين قيم الكلوتين الرطب والجاف للمطاحن الخمس P > 0.01معدالت نسبة الكلوتين الرطب والجاف وعلى مستوى معنوية 

)%على التوالي ويالحظ ا ن 10،00,10  ,60، 10 ,00، 10 ,00 ، 00,11 )%و(6,31،32،30، 31، 33والتي كانت (
) قد تفوق معنويًا في الطحين من الكلوتين الرطب والجاف مقارنة بطحين المطاحن االخرى. ان قيم 1طحين المطحنة (

-36.4) لطحين درجة اولى والتي ترواحت (1979الكلوتين الرطب والجاف كانت ضمن الحدود التي ذكرها زين العابدين (
)%ان 60-41) والتي تراوحت بين (GI)%. كذلك الجدول يوضح معدل قيم دليل الكلوتين (13.0 -10.0)% و (42.5

 ، بين المطاحن >0.05pدليل الكلوتين يوضح نوعية الكلوتين واشارت النتائج الى ان هناك فروقات معنوية على مستوى  
 لنماذج GI )%  ان قيم 63 مقارنة بالمطاحن االخرى اذ بلغت (GI) في قيمة دليل الكلوتين 3الخمسة وتفوقت المطحنة (

) تعتبر مناسبة لتصنيع منتوجات الخبز بجميع انواعها اذ ان معظم الدراسات اشارت الى ان قيم 2و3الطحين في مطحنة( 
GI) وان الطحين الذي تكون له قيمة 90-60 تتراوح بين %(GI يكون قوي جدًا وعندما تكون قيمة 95 قريبة الى GI اقل 
 وقيمة GI) واشارت الدراسة الحالية الى ان هناك ارتباطًا سالبًا بين Grootenbor , 1989 يكون ضعيف جدًا (60من 

 اصناف من الحنطة الكرواتية كان يتراوح 7 لـ GI الى ان قيم Curic etal ( 2001 . واشار( r=0.24الكلوتين الرطب 
%. ان هذه النتيجة تتوافق 35.08-19.7 % وكانت قيم الكلوتين لطحين هذه االصناف يتراوح بين 6.98 – 55.92بين 

 وكمية GI) الذي اشار الى ان ليس هناك ارتباطُاً◌ معنويًا بين قيمة دليل الكلوتين Curic etal,2000مع ما وجده (
 اصناف 7 نموذج من الطحين لـ 48الذي وضح من خالل تحليله لـ Grootenber ) 1989الكلوتين الجاف وكذلك مع (

 Perten etal 1990مع (  والنسبة المئوية للكلوتين الرطب  وايضاGIمن الحنطة الفرنسية انه اليوجد معامل االرتباط بين 
  والكلوتين الرطب. GI) الذي وضح انه ال يوجد ارتباطًا معنويًا بين قيم 

 
 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



163 
 

 ) نتائج االختبارات الكيميائية لطحين الحنطة1جدول (

 
) مل واشارت النتائج الى ان 24-14يوضح الجدول ايضًا معدل قيم الراسب الختبار زلني اذ تراوحت قيم الترسيب بين (

) وهذا قد يعود الى 2 وان اعلى قيمة للراسب كانت لطحين المطحنة رقم (P<0.0 5هناك فروقات معنوية على مستوى
)التي اشارت الى ان ان هذه االختالفات 2000ارتفاع النسبة المئوية للكلوتين في طحين هذه المطحنة وهو يتفق مع عواد (

 Hruskova etalفي قيم الراسب بين طحين المطاحن الخمس قد يعود الى االختالف في نسب الرماد ونسب الكلوتين   (

 ) ان النتائج االحصائية الى وجود ارتباط معنوي بين قيم الراسب ومحتوى الكلوتين الرطب % لنماذج الطحين 2000
)r=050 والى وجود ارتباط سالب بين قيم الترسيب و (GI) بلغ(r = - 0.72 ان هذه القيمة تعداقل مما وجدته عواد .
  لعدد من اصناف حنطة الخبز المحلية. r= 0.91) والذي بلغ 2000(

 
) 3)% واشارت النتائج الى ان قيمة الرماد للمطحنة (1.2-0.99) قيم الرماد في الطحين اذ تراوحت بين (1يوضح جدول (

) اتصف باحتوائه على 4 ) قد اختلفت معنويًا عن قيم الرماد للمطاحن االخرى وان طحين المطحنة (99,0والتي بلغت(
 ) وان قيم الرماد في 2000نسبة عالية من الرماد. ان محتوى الرماد يعد مؤشرًا جيدًا لدرجة استخالص الطحين (  سعيد 

 – 0.81طحين المطاحن الخمس تعد ضمن الحدود المرغوبة للطحين المالئم للخبازة من الدرجة االولى والذي يتراوح بين (
1.29)% (Edwards 2009  .( 

) نتائج اختبار الفارينوغراف للطحين. واشارت النتائج الى ان هناك اختالفات معنوية بين قيم معدالت 2يوضح جدول (
-3.31) دقيقة / (8.3-3.5)% / (68.0-58.5االمتصاص المائي وفترة النضج وفترة الثباتية للطحين وقد تراوحت بين (

 في النسب المئوية لالمتصاص المائي  وان جميع P<0.0 5)) دقيقة. وتبين ان هناك فروق معنوية وعلى مستوى (11.1
)%. ان 68.0 (3نماذج الطحين كانت ذات قابلية متوسطة المتصاص الماء وقد بلغ االمتصاص المائي لطحين مطحنة 

االمتصاص المائي للطحين يتاثر بنسبة استخالص الطحين ومحتوى الكلوتين ووجود النشا المتضرر والبنتوزانات وحجم 
 ) ويفضل عادًة الطحين الذي له قابلية جيدة على امتصاص الماء الن يؤدي الى زيادة perten,1990حبيبات الطحين (  

 ). 2000غلة االنتاج اثناء عملية تصنيع الخبز (سعيد 
ان النتائج اشارت الى وجود ارتباط معنوي بين النسبةالمئوية لالمتصاص المائي للطحين وكل من محتوى الكلوتين ودليل 

 في توقع GI على التتالي ونستنتج من هذا وجود عالقة مباشرة لكمية الكلوتين و r=0.74و r= 0.70 بلغ GI الكلوتين
صفات الطحين الريولوجية النه له دور مهم في تحديد نسب االمتصاص المائي . كذلك بينت الدراسة وجود عالقة ارتباط 

 . ان هذه العالقات االحصائية متوافقة مع ما ذكرته عواد r=0.71معنوية بين نسبة الرماد واالمتصاص المائي بلغت 
) في دراستها والتي اشارت الى وجود ارتباطًا معنويًا بين االمتصاص المائي للطحين ومحتواه من الكلوتين والرماد 2000(
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) للطحين P<0.05) وجود فروق معنويةبين قيم فترة النضج وعلى مستوى (2). يوضح جدول r=0.36) ، (r=0.60)بلغ (
) مقارنًة بالمطاحن 1المنتج من المطاحن وان هناك ارتفاعًا معنويًا في معدل قيمة فترة النضج للطحين المنتج من مطحنة (

 دقيقة. واشارت النتائج االحصائية الى ان فترة نضج العجينة لها ارتباطًا معنويًا مع محتوى 5.82االخرى والذي بلغ 
 للطحين. ان GI بين قيم فترة النضج وقيم r= 0.32، كذلك وضحت النتائج  وجود ارتباط ضعيف=r  0.44الكلوتين بلغ

) التي اشارت الى وجود ارتباطًا منخفضًا للمحتوى الكلوتيني مع فترة نضج 2000هذه النتائج متوافقة مع ما ذكرته عواد (
 وذلك الن فترة نضج العجينة وتطور الشبكة الكلوتينية تعتمد على محتوى البروتينات من الكاليدين r=0.57العجينة بلغ 

  ).  ,Smith and Mullen 1965 ( والكلوتين وان زيادة نسبة الكاليدين تؤدي الى انخفاض مدة العجن
 برالندر يدل على مدى ثبات العجينة في جهاز الفارينوكراف تحت ظروف 500ان فترة ثبات العجينة واستقرارها على خط 

) بانه ال 2الخلط المختلفة وكلما كانت فترة الثباتية عالية كان الطحين ممتلكًا لصفات ريولوجية جيدة وتشير النتائج (جدول 
). ان انخفاض 3  دقيقة لطحين مطحنة (68,6يوجد هناك فروقًا معنوية في قيمة ثباتية العجينة وبلغ اعلى معدل للثباتية 

 ) الى ان ثباتية العجينة perten, 1992قيمة الثباتية لطحين المطاحن االخرى قد يعود الى ارتفاع نسبة الرماد اذ اشار (  
تنخفض بزيادة نسب استخالص الطحين وارتفاع نسب الرماد وااللياف.ان النتائج االحصائية اشارت الى وجود ارتباطًا بين 

. ان هذه المعلومات GI مع قيم .r=0 90 ولكن هناك ارتباطًا معنويًاعاليا بلغ r=  0.42قيم الثباتية ومحتوى الكلوتين بلغ
مهمة للباحثين في مجال كيمياء الحبوب ومربي المحاصيل الحقلية والعاملين في السيطرة النوعية ونستنتج من هذا ان 

 .المحتوى الكلوتيني مهم في معرفة او توقع الصفات الريولوجية للطحين

 ) نتائج اختبار الفارينوغراف لطحين الحنطة2جدول (
 االمتصاص المائي% المطاحن

 مدى/معدل
 فترة النضج/دقيقة

 مدى/معدل
 االثباتية/دقيقة
 مدى/معدل

1 16.8-67.2 63.64 4.2-6.5 5.52 4.4-7.3 6.18 
2 58.2-60.2 59.5 4.5-5.3 4.90 4.9-9.3 6.26 
3 60.3-68.0 62.94 4.0-8.3 5.99 3.3-11.1 6.68 
4 60.5-67.1 63.80 4.7-7.5 5.82 4.7-7.5 6.46 
5 

L.S.D 
63.0-66.2 65.22 

20,1 
3.5-5.4 4.72 

1,1 
3.3-5.9 4.80 
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مستويات  تأثير درجة حرارة التجفيف وفترة التخزين والمعاملة بميتا بيسلفيت في
 مضادات األكسدة والتعداد الميكروبي العام للبندورة المجـفـفـة

 2(          صباح يازجي )2(           أنور الحاج علي )1(بسام العقلة 
 - دمشق31902مهندس، الهيئة العامة للتقانة الحيوية ص ب  )1(

 أستاذ مساعد، كلية الزراعة بجامعة دمشق قسم علوم األغذية )2(
0966631259 Tel: 

E-mail: bassam-alk@maktoob.com 
 الملخص

ْ  س بعد أن 60ْ  س و 40أجريت عملية التجفيف لشرائح البندورة من الصنف لوريت بالفرن الجاف على درجتي حرارة 
 ُعـومل قسم من العينات بميتا بيسلفيت الصوديوم كمادة حافظة . 

أجريت دراسة على تغيرات حمض األسكوربيك والليكوبين والتعداد العام بعد التجفيف والتخزين لمدة ستة أشهر على شرائح 
 البندورة بطريفة التعبئة تحت تفريغ وبدون تفريغ.

ْ  س بعد معاملتها بميتا بيسلفيت الصوديوم مع التخزين في 40أوضحت النتائج أن تجفيف شرائح البندورة على درجة حرارة 
أكياس مفرغة من الهواء كانت أفضل معاملة للمحافظة على مضادات األكسدة لمدة ستة أشهر، بينما تفوقت شرائح البندورة 

ْ  س والمعاملة بميتا بيسلفيت الصوديوم مع التخزين في أكياس مفرغة من الهواء في التعداد 60المجففة على درجة حرارة 
 العام لألحياء الدقيقة.

  : البندورة، التجفيف، مضادات األكسدة، حمض األسكوربيك، ليكوبين، ميتابيسلفيت.الكلمات المفتاحية
Effects of Dehydration temperature, metabisulphite and Storage period 

On Antioxidants Content and microbial count in Dried Tomato 

ALOKLAH  Bassam (1)         ALHAJALI  Anwar(2)      YAZAGI   Sabah(2) 

(1) Eng.National commission for biotechnology.BO 31902.Damascus 
(2) Assistant Prof.Food science department, agriculture faculty, Damascus university 

0966631259 Tel: 
E-mail:bassam-alk@maktoob.com 

Abstract 

   Dehydration process was carried out for tomato slices (cultivar Loriet) using oven drying at 
40 Co and 60 Co after adding Sodium metabisulphite for the two treatments . 
The study was carried out on changes of Ascorbic acid and Lycopene levels after dehydration 
and storge  periods for six months for dried tomato slices packed in  air-tight and non-air-tight 
bags. 
Results showed that dried tomato slices at 40 Co with metabisulphite using air-tight bags was 
significantly the best treatment to preserve antioxidants for six months storage. while tomato 
slices dried at 60 Co with metabisulphite packed in air-tight bags was significantly the best 
treatment to obtain the lowest total microbial count.  
Key words: Tomato, Dehydration, Antioxidant, Ascorbic acid, Lycopene, metabisulphite 
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 المقدمة
  إحدى الخضار الهامة في Solanaceae التي تنتمي للعـائـلـة البـاذنجـانـيـة Lycopersicon esculentumتعد البندورة 

وجباتنا الغذائية، ألنها غنية بمضادات األكسدة كالليكوبين وحمض األسكوربيك والفينوالت والفالفونيدات والتي تساهم في 
، ولذلك يساعد Giovanelli,2002 and (Paradiso ؛ ,Beutner,et al 2001تثبيط الجذور الحرة في جسم اإلنسان (

) ، Lister,2003؛George,et al,2001استهالك البندورة ومنتجاتها المختلفة في منع أمراض السرطان وأمراض القلب (
 مليون طن 125 % في العقود الثالثة األخيرة فقد بلغ 300حيث ازداد االنتاج العالمي من البندورة الطازجة والمصنعة 

)Perumal,2007.( 
تتميز البندورة بقابليتها العالية للتلف في الحالة الطازجة، لذا يعتبر التجفيف أحد الطرق الرئيسية 

 ، حيث يمكن أن تجفف على شكل أنصاف أو شرائح أو مساحيق مطحونة ناعمة، ألجل Lewicki,2005)لحفظها(
).إال أن التجفيف يؤدي إلى تضرر في Giovanelli,et al,2002استعمالها كمكون للبيتزا واألطباق النباتية المختلفة (

مضادات األكسدة، حيث تؤثر الحرارة سلبًا على حمض األسكوربيك بشكل أكبر من الليكوبين الذي يعتبر مقاومًا نسبيًا 
 فتسبب درجات الحرارة المرتفعة فقدًا كبيرًا في Abushita,et al,2000) ؛ Sanchez-Moreno,et al,2003للحرارة (

 )، kross,et al,2004) كما يزداد فقد الليكوبين بزيادة حرارة التجفيف (Giovanelli,et al,2002حمض االسكوربيك(
 ) أن التجفيف Toor and Savage,2006بينما تنخفض نسبة الفقد عند استخدام درجات الحرارة المنخفضة فقد بين (

غ وزن جاف في البندورة 100 ملغ/284 أدت إلى انخفاض في محتوى حمض األسكوربيك من ْ  س42على درجة حرارة 
 غ وزن جاف في البندورة المجففة.100 ملغ/223الطازجة إلى 

) حيث يتفكك الليكوبين Sahlin,et al,2004تتأثر مضادات األكسدة بظروف التخزين التي تشمل الحرارة والضوء والهواء (
)، فقد لوحظ أن البندورة المجففة تمتلك ثباتًا and Warthesen Anguelova 2000,وحمض األسكوربيك بوجود الهواء(

)، كما أشار Shi and Maguer،2000التخزين ( ضعيفًا لليكوبين ما لم توضع في وسط مغلق غير نفوذ عند
)Tolba,1985 في دراسته على تخزين عصير البندورة المجفف المعبأ بوجود الهواء لمدة ستة أشهر إلى انخفاض حمض (

غ وزن جاف على 100 ملغ/192.4 و57.6غ وزن جاف إلى 100 ملغ/289.9 و65.7األسكوربيك والليكوبين من 
 التوالي.

يمكن التقليل من تفكك الليكوبين وحمض األسكوربيك أثناء التجفيف والتخزين بإضافة ثنائي أكسيد الكبريت للبندورة الذي 
 Latapi  ,2006) فقد الحظ(,Camargo et al, 2004 ؛ Zanoni et al, 1999يقوم بدور حماية لمضادات األكسدة (

and Barrett غ وزن جاف كانت أعلى من العينات غير 100 ملغ/147) أن محتوى الليكوبين في العينات المكبرتة
وتعتبر األغذية المجففة والمحفوظة بعيدًا عن غ وزن جاف وذلك بعد ثالثة أشهر من التخزين.100 ملغ/93المكبرتة 

المنتجات الغذائية يقلل الفساد الميكروبي(  ) ألن إزالة الماء خالل تجفيفSablani et al.2007الرطوبة غير قابلة للفساد (
Krokida and Marinos-Kouri,2003  فقد أثبت ( Sangunari et al.1993) أنه من الضروري تقليل الرطوبة (

% للحصول على منتج ثابت النوعية أثناء التخزين لمنع نمو األحياء الدقيقة، وهناك عدة 14- 11إلى مدى يتراوح بين 
) الذي Fellows,2000عوامل تؤثر على عملية الحفظ كالمعالجة الحرارية والمعالجة الكيميائية كثنائي أكسيد الكبريت ( 

 ). Lattapi and Barrett,2006يلعب دورًا هامًا في إبطاء النمو الميكروبي (
نظرًا العتماد الريف السوري على تجفيف الخضار بخاصة البندورة ليتم تخزينها الحقاً ، وتأثيرها على مضادات األكسدة . 

 لذلك فقد هدفت هذه الدراسة إلى:
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دراسة تأثير حرارة التجفيف بإضافة ميتا باي سلفيت الصوديوم على محتوى حمض األسكوربيك والليكوبين  -1
 والتعداد العام.

دراسة تأثير التخزين بوجود الهواء أو التفريغ خالل التعبئة بإضافة ميتا باي سلفيت الصوديوم على محتوى  -2
 حمض األسكوربيك والليكوبين والتعداد العام.

 مواد وطرائق البحث

استخدمت في هذه الدراسة البندورة (صنف لوريت) من السوق المحلية، حيث أجريت عليها عمليات الفرز والغسيل والتقطيع 
  ملم.5إلى شرائح بسماكة 

 غ 1000 غ / 2 قسمت شرائح البندورة المقطعة إلى قسمين، أضيف إلى القسم األول ميتا باي سلفيت الصوديوم بنسبة 
 بينما ترك القسم اآلخر كشاهد.

 ألماني الصنع على درجة Kottermanجففت مجموعة من شرائح البندورة المكبرتة وعينة المقارنة باستخدام فرن تجفيف 
  ساعة.16لمدة o  س60 ساعة ، كما جففت مجموعة أخرى على درجة حرارة 22 لمدة o س40حرارة 

 أشهر ضمن أكياس من البولي إتيلين باتباع نظام التعبئة تحت تفريغ ونظام التعبئة 6خزنت شرائح البندورة المجففة لمدة 
 بدون تفريغ للمعامالت المدروسة.

)، وحمض األسكوربيك باستخدام A.O.A.C ،2000للرطوبة حسب الطريقة الموصوفة في ( أجريت التحاليل الكيميائية
) والليكوبين وفقًا لطريقة A.O.A.C ،2000 ثنائي كلوروفينول إندوفينول (6، 2طريقة المعايرة بصبغة 

)2006Markovic et al,  باستخالص الليكوبين من العينات المدروسة بمذيب الهكسان بمساعدة محرك مغناطيسي  (
 GPC)، وقيست امتصاصية الليكوبين باستخدام جهاز المطياف الضوئي Watman.42وترشح المزيج بورق ترشيح (

 = R2 ، وحدد الليكوبين باستخدام منحني خطي قياسي (nm 471 ( صنع استرالي) عند طول موجة 911نموذج 
 ميكروغرام / مل، وعبر عن محتويات الليكوبين 1.25 إلى 0.25) بإذابة الليكوبين القياسي بالهكسان بتركيز 0.9996

 .1 غ وزن جاف كما هو موضح بالمخطط البياني رقم 100بالمليغرام في 

 ).The HiMedia Manual for Microbiology،2000والعد الكلي لألحياء الدقيقة (
باستخدام التحليل اإلحصائي  التحليل اإلحصائي للعينات المختبرة لحساب المتوسطات، والخطأ القياسي، وتحليل التباين تم
1 ANOVA  2(وفق التصميمx2x3 باستخدام5) ، وحللت البيانات لمقارنة المعامالت المختلفة على مستوى ثقة %  

 .SPSS17البرنامج اإلحصائي الحاسب و
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 ) منحني بياني قياسي يبن العالقة بين التركيز واالمتصاصية لليكوبين.1مخطط(

 النتائج والمناقشة
 أوًال : تأثير التجفيف على محتوى الرطوبة وحمض األسكوربيك والليكوبين في البندورة المجففة

) تأثير التجفيف على متوسطات محتوى الرطوبة وحمض األسكوربيك والليكوبين والتعداد العام في 1   يبين الجدول (
ويالحظ من الجدول وجود فروق معنوية من حيث محتوى متوسطات الرطوبة للعينات المدروسة ، حيث  البندورة المجففة،

% وهي أعلى من متوسط رطوبة العينات المجففة 312.8ْ  س  40بلغ متوسط رطوبة العينات المجففة على درجة حرارة 
 %، وهذا يعود إلى ارتفاع درجة حرارة التجفيف.12.05ْ  س 60على درجة حرارة 

 ) تأثير التجفيف على متوسطات محتوى الرطوبة وحمض األسكوربيك والليكوبين في البندورة المجففة1جدول (
نوع 

 التجفيف

إضافة 
 الكبريت

 التعداد العام الليكوبين* حمض األسكوربيك* الرطوبة

 o م40
 b12.83   0.08± c108.33   0.03± b 321.18  6.33±8.2×310±0.04  شاهد
 b12.85   0.13 ± d119.42   0.04± d 331.79  2.63±4.1×310±0.04 مكبرت

 o م60
 a12.05 93.59a±.020 0.12± a 315.31   0.47±7.5×210±0.06  شاهد
 a12.01   0.08± b102.39   0.04± c 326.11  0.55±3.7×210±0.08  مكبرت

 ضمن العمود الواحد. )P > 0.05األحرف المختلفة تدل على وجود فروق معنوي (
  غ مادة جافة100* القيمة مقدرة ملغ /

 
ْ  س بشكل معنوي على 40) يبين تفوق العينات المجففة في درجة حرارة 1أما من حيث حمض األسكوربيك فالجدول(

 ، و بنسبة فقد 108.33 ملغ  مقارنة مع عينة الشاهد 119.42) للعينات المكبرتة بمتوسط قيمته P > 0.05مستوى ثقة  (
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العينات المجففة على . وبلغت قيم ) 2 % للشاهد عند مقارنتهما مع الطازج في الجدول( 44.28 % للمكبرت و38.58
 % 47.34 ملغ لعينات الشاهد وبنسبة فقد  93.59 و للعينات المكبرتة    ملغ102.39بمتوسط قدره ْ  س 60درجة حرارة 
 ).2 % للشاهد  عند مقارنتهما مع الطازج في الجدول(1.86للمكبرتة و 

 ) محتوى الرطوبة وحمض األسكوربيك والليكوبين للبندورة الطازجة2جدول (

0B% 94.21±0.02 الرطوبة  

 194.42±0.03 غ وزن جاف)100حمض األسكوربيك (ملغ/
 336.72±0.05 غ وزن جاف)100ليكوبين (ملغ/

)  في دراستيهما حول تأثير  .2005Toor and Savage) و ( 2006Chang,et alوهذه النتائج  تتوافق مع كل من (
) عن ,Sahlin et al 2004(التجفيف على محتوى حمض االسكوربيك  في البندورة المجففة، كما توافقت مع ما ذكره 

 Camargo 2004(إمكانية االحتفاظ بحمض األسكوربيك  كلما انخفضت درجة حرارة التجفيف، كما توافقت مع ما وجده 

et al,.من أن استخدام ميتا باي سلفيت الصوديوم يؤدي إلى المحافظة على حمض األسكوربيك في البندورة المجففة ( 
) للعينات P > 0.05ْ  س بشكل معنوي  (40   أما من حيث الليكوبين فقد تفوقت العينات المجففة على درجة حرارة 

 % 4.62 % للمكبرتة و 1.46 وبنسبة فقد 321.18 مقارنة مع الشاهد بمتوسط بلغ   ملغ331.79المكبرتة بمتوسط بلغ 
 ْ  س بمتوسط60العينات المجففة على درجة حرارة ت قيم )، وبلغ2لدى مقارنتهما مع الطازج في الجدول ( لعينة الشاهد

 % لعينة 6.36 % للمكبرتة و3.15المكبرتة و عينة الشاهد على التوالي ، وبنسبة فقد للعينات  315.31 و326.11 قدره 
 ).2الشاهد عند مقارنتهما مع الطازج في الجدول(

مما سبق نجد أن نسبة الفقد في الليكوبين كانت قليلة عند مقارنتها مع حمض األسكوربيك ، ألن الليكوبين أكثر مضادات 
) في بحثهم حول تأثير الحرارة على ,Abushita et al 2000(األكسدة ثباتًا بالنسبة للحرارة، وهذا يتوافق مع ما ذكره  

) مقارنة مع عينات الشاهد ألن ميتا باي P > 0.05الليكوبين،كما أثبتت هذه الدراسة تفوق العينات المكبرتة بشكل معنوي (
 ). ,1995Suguna et alسلفيت الصوديوم حافظ على الليكوبين ضد األضرار الحرارية وهذا يتوافق مع ما ذكره (

ْ  60)  فتفوقت طريقة التجفيف على درجة حرارة P) > 0.05ق معنوية على مستوى ووأظهر التحليل اإلحصائي وجود فر
 210×7.5 و 210×3.7العام  س حيث بلغ متوسط التعداد 

العام   حيث بلغ متوسط التعداد ْ  س40 للعينات المكبرتة والشاهد على التوالي مقارنة مع طريقة التجفيف على درجة حرارة 
  تؤدي إلى انخفاض الحمولة الميكروبية (ْ  س60 على التوالي ألن درجة الحرارة 310×8.2 و 310×4.1

Brennan،2006( 

 ثانيًا : تأثير التخزين على محتوى حمض األسكوربيك للبندورة المجففة . 
ْ  س خالل مدة 60ْ  س و40) متوسطات حمض األسكوربيك للبندورة المجففة على درجة حرارة 4) و(3تبين نتائج الجدول(

على غ مادة جافة) ، ويالحظ من الجدولين انخفاض حمض األسكوربيك للبندورة المجففة 100 أشهر (ملغ/6التخزين لمدة 
) أشهر لجميع المعامالت. وهذا يتوافق مع 6) و(3) و(0ْ  س خالل مدة التخزين في الزمن (60وْ◌ س  40درجة حرارة 

) في دراستهما على مسحوق البندورة المخزنة من حيث محتوى حمض األسكوربيك ،كما Pereira et al, 2006ما وجده (
) فيما يتعلق بانخفاض حمض األسكوربيك خالل تخزين Idah and Aderibigbe,2007أن النتائج توافقت مع ما ذكره (

  أشهر.3البندورة المجففة لمدة 
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ْ  س خالل مدة التخزين 40) متوسطات حمض األسكوربيك للبندورة المجففة على درجة حرارة 3جدول (
 غ مادة جافة)100 أشهر (ملغ/6لمدة 

 نوع التعبئة المعاملة
 مدة التخزين باألشهر

0 3 6 

 شاهد
  a108.33   0.08± a 92.43  0.09± a 81.85 ±0.08  بدون تفريغ

  a108.33   0.11± b 101.41   0.13± b 95.49 ±0.08  تحت تفريغ

 مكبرت
  b119.42 0.12± c 108.53  0.10± c 98.77 ± 0.13 بدون تفريغ

  b119.42  0.10± d 113.18   0.15 ±d 109.73 ± 0.13 تحت تفريغ
 ) ضمن العمود الواحدP > 0.05األحرف المختلفة تدل على وجود فرق معنوي (

  خالل o م60) متوسطات حمض األسكوربيك للبندورة المجففة على درجة حرارة 4جدول (
 غ مادة جافة)100 أشهر(ملغ/6مدة التخزين لمدة 

 نوع التعبئة المعاملة
 مدة التخزين باألشهر

0 3 6 

 شاهد
 93.59a±.020  0.12± a 76.35   0.06± a 61.07 بدون تفريغ

  93.59a±.020  0.19± b 85.28   0.17± b 79.64 تحت تفريغ

 مكبرت
    b102.39  0.13± c 90.19   0.10± c 81.56 ±0.08 بدون تفريغ

  b102.39 0.04± d 96.97   0.11± e 90.34 ±0.08 تحت تفريغ
 ) ضمن العمود الواحد.P > 0.05األحرف المختلفة تدل على وجود فرق معنوي (

 )  تفوق العينات المكبرتة بشكل معنوي 4) و (3بين التحليل اإلحصائي في الجدول (
)P > 0.05) 2006) بمحتوى حمض األسكوربيك مقارنة مع عينات الشاهد ، وهذا يتوافق مع ما وجدهBarrett,  Latapi 

and(  في دراستهما من أن استخدام النسب المختلفة لميتا باي سلفيت الصوديوم تؤدي إلى زيادة حمض األسكوربيك
 ألنصاف البندورة المجففة .

) P > 0.05)  أن للتعبئة تحت تفريغ تأثيًر إيجابي بشكل معنوي (4) و (3    كما دل التحليل اإلحصائي في الجدول (
حمض األسكوربيك للعينات حيث تفوقت العينات المعبأة تحت تفريغ بمحتوى حمض األسكوربيك، حيث بلغ متوسط 

 ملغ مقارنة بالعينات المعبأة بدون   95.49  أشهر6ْ  س والمعبأة تحت تفريغ والمخزنة لمدة 40 المجففة على درجة حرارة
متوسط حمض األسكوربيك للعينات المجففة  ملغ وذلك بالنسبة لعينة الشاهد، وكذلك بلغ 81.85تفريغ حيث بلغ متوسطها 

 ملغ مقارنة بالعينات المعبأة بدون تفريغ 79.64  أشهر 6ْ  س والمعبأة تحت تفريغ والمخزنة لمدة 60على درجة حرارة 
 ,1996Gregoryبسبب تأكسد حمض األسكوربيك بوجود األكسجين () ، 4في الجدول ( بالنسبة لعينة الشاهد  ملغ61.07

 أشهر من التخزين كان 6) أن أعلى متوسط لحمض األسكوربيك بعد 4) و(3)،كما تبين المعطيات الواردة في الجدول (
ملغ، بينما كان أدنى  109.73 ْ  س والمكبرتة والمعبأة تحت تفريغ حيث بلغت 40في العينات المجففة على درجة حرارة 

  ملغ .61.07ْ  س والشاهد والمعبأة بدون تفريغ 60على درجة حرارة متوسط من حمض األسكوربيك في العينات المجففة 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



172 
 

   للبندورة المجففة .نثالثا": تأثير التخزين على محتوى الليكوبي
ْ  س خالل مدة 60ْ  س و 40) متوسط تركيز الليكوبين للبندورة المجففة على درجة حرارة 6) و(5 تبين نتائج الجدول(

 للبندورة المجففة على درجة حرارة نغ مادة جافة). نالحظ من الجدولين انخفاض الليكوبي100 أشهر(ملغ/6التخزين لمدة 
) أشهر لجميع المعامالت، وهذا يتوافق  ما ذكره 6) و(3) و(0ْ  س خالل مدة التخزين في الزمن (60ْ  س و40

Davoodi et al, 2007) أشهر.6) خالل دراستهم عن انخفاض الليكوبين لمسحوق البندورة المجفف لمدة تخزين  

  خالل مدة التخزين o م40) متوسط الليكوبين للبندورة المجففة على درجة حرارة 5جدول (

 غ مادة جافة)100 أشهر(ملغ/6لمدة 

  التعبئةنوع المعاملة
 مدة التخزين باألشهر

0 3 6 

 شاهد
  a 321.18  0.05±  b294.17   0.04± b 280.22 ±0.03  بدون تفريغ
  a 321.18  0.10± d 302.10  0.04± d 292.15 ±0.03  تحت تفريغ

 مكبرت
  b 331.79   0.08± g 318.74   0.08± g 308.65 ±0.04  بدون تفريغ
  b 331.79   0.08± h 324.29  0.11± h 317.45 ±0.04  تحت تفريغ

 ضمن العمود الواحد. )P > 0.05 المختلفة تدل على وجود فروق معنوي (األحرف

 6 خالل مدة التخزين لمدة o م60) متوسط الليكوبين للبندورة المجففة على درجة حرارة 6جدول (
 غ مادة جافة)100ِأشهر(ملغ/

  التعبئةنوع المعاملة
 مدة التخزين باألشهر

0 3 6 

 شاهد
  a 315.31    0.07± a 288.62   0.11± a 273.49±  0.12 بدون تفريغ

  a 315.31    0.06± c 297.19   0.24± c 286.48 ± 0.12 تحت تفريغ

 مكبرت
  b 326.11   0.10± e 308.30   0.13± e 289.34 ±0.04  بدون تفريغ

  b 326.11   0.02± f 313.51   0.05± f 305.87 ±0.04  تحت تفريغ

      ضمن العمود الواحد.)P > 0.05 المختلفة تدل على وجود فروق معنوي (األحرف
) على عينة الشاهد ،وهذا P>0.05) تفوق العينات المكبرتة بشكل معنوي (6)و(5يبين التحليل اإلحصائي في الجدول(

 )،2006Barrett,  Latapi andيشابه ما توصل إليه (
 ن) أن التعبئة المعبأة تحت تفريغ لها  تأثير إيجابي في حفظ محتوى الليكوبي6)و(5دل التحليل اإلحصائي في الجدول(كما 

ْ  س والمعبأة تحت تفريغ 40) حيث بلغ متوسط الليكوبين  للعينات المجففة على درجة حرارة P > 0.05على مستوى ثقة (
 280.22 مقارنة بالعينات المعبأة بدون تفريغ بالنسبة لعينة الشاهد حيث بلغ متوسطهاملغ  292.15 أشهر 6والمخزنة لمدة 
 أشهر 6ْ  س و المعبأة تحت تفريغ والمخزنة لمدة 60متوسط الليكوبين للعينات المجففة على درجة حرارة بلغ ملغ. وكذلك 

 إلى أن وجود الهواء ويعود السبب في ذلكلعينة الشاهد،  ملغ273.49  ملغ مقارنة بالعينات المعبأة بدون تفريغ 286.48
) أن أعلى 6)و(5)، كما تبين معطيات الجدول (,2005Goula,et alالتخزين (يسبب تفكك الليكوبين خالل فترة 

ْ  س والمكبرتة والمعبأة تحت تفريغ 40 أشهر من التخزين كان في العينات المجففة على درجة حرارة 6متوسط لليكوبين بعد 
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ْ  س والشاهد 60 ملغ، بينما كان أدنى متوسط لليكوبين كان في العينات المجففة على درجة حرارة 317.45حيث بلغت 
  ملغ.273.49 والمعبأة بدون تفريغ حيث بلغت 

 ثالثا": تأثير التخزين على التعداد العام لألحياء الدقيقة  للبندورة المجففة .
  خالل مدة التخزين o م40) متوسط التعداد العام للبندورة المجففة على درجة حرارة 7جدول (

  التعبئةنوع المعاملة
 مدة التخزين باألشهر

0 3 6 

 شاهد
 8.2b×310 5.13±7.9d×310 6.27±8.4c×310±3 بدون تفريغ

 8.2b×310 4.52±6.3c×310 3.61±4.2b×310±3 تحت تفريغ

 مكبرت
 4.1a×310 3.15±4b×310 3.18±4.3b×310±1.2 بدون تفريغ

 4.1a×310 1.95±3.2a×310 2.46±2.3a×310±1.2 تحت تفريغ

  ضمن العمود الواحد.)P > 0.05 المختلفة تدل على وجود فروق معنوي (األحرف

  خالل مدة التخزين o م60) متوسط التعداد العام للبندورة المجففة على درجة حرارة 8جدول (

  التعبئةنوع المعاملة
 مدة التخزين باألشهر

0 3 6 

 شاهد
 7.5b×210 0.47±7.2d×210 0.52±7.8b×210±0.47 بدون تفريغ
 7.5b×210 0.19±5.8c×210 0.75±3.7a×210±0.47 تحت تفريغ

 مكبرت
 3.7a×210 0.58±3.6b×210 0.84±3.8a×210±0.55  بدون تفريغ
 3.7a×210 0.3±2.9a×210 0.11±2.1a×210±0.55  تحت تفريغ

  ضمن العمود الواحد.)P > 0.05 المختلفة تدل على وجود فروق معنوي (األحرف

 
ْ  س 60ْ  س و40 للبندورة المجففة على درجة حرارة التعداد العام لألحياء الدقيقة) متوسطات 8) و(7تبين نتائج الجدول(

ْ◌  40على درجة حرارة  أشهر ، ويالحظ من الجدولين انخفاض التعداد العام للبندورة المجففة 6خالل مدة التخزين لمدة 

وهذه النتائج اتفقت ) أشهر وذلك للعينات المعبأة تحت تفريغ. 6) و(3) و(0ْ  س خالل مدة التخزين في الزمن (60وس 
أن التعداد العام انخفض خالل التخزين في العينات المخزنة تحت ) Aderibigbe) 2007 و Idahمع ما أشار إليه 

 في 510) أال يزيد التعداد العام عن 1982 وآخرون ،Mullerتفريغ، كما لوحظ من النتائج أنه انسجمت مع ما أورده (
 الخضار المجففة.

 ) .8)و(7كما أدت إضافة الكبريت كمادة حافظة إلى تناقص التعداد العام لألحياء الدقيقة كما هو مبين في الجدولين (
  التعداد العامحيث بلغ متوسط  التعداد العام لألحياء الدقيقة و بينت النتائج أيضًا أن التعبئة تحت تفريغ أدت إلى انخفاض

 مقارنة بالعينات المعبأة 310×4.2 أشهر 6ْ  س والمعبأة تحت تفريغ والمخزنة لمدة 40للعينات المجففة على درجة حرارة 
  للعينات المجففة على التعداد العاممتوسط بلغ . وكذلك 310×8.4 بدون تفريغ بالنسبة لعينة الشاهد حيث بلغ متوسطها

 210×7.8 مقارنة بالعينات المعبأة بدون تفريغ 210×3.7 أشهر 6ْ  س و المعبأة تحت تفريغ والمخزنة لمدة 60درجة حرارة 

 ويعود السبب إلى غياب األوكسجين الذي يخفض التعداد العام ، حيث يعتمد نشاط الميكروبات على مدى .لعينة الشاهد

 ).Brennan، 1994توفر األكسجين (
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 االستنتاجات والتوصيات
 أثبتت األرقام المتحصل عليها أن :

ْ  س ذات نوعية أفضل نوعية فيما يتعلق بالمحافظة على حمض 40العينات المجففة على درجة حرارة  -1
 األسكوربيك و الليكوبين.

 ْ  س كانت أقل من حيث الحمولة الميكروبية.60العينات المجففة على درجة حرارة  -2
كما أثبتت أيضًا فعالية الكبرتة في المحافظة على حمض األسكوربيك و الليكوبين وانخفاض التعداد العام لألحياء  -3

 الدقيقة.

من  التعبئة تحت التفريغ على نوعية البندورة المجففة أثناء التخزين وعلى حمض األسكوربيك و الليكوبين حافظت -4
 التدهور، كما قللت من التعداد العام .

توصي الدراسة بضرورة المتابعة على بقية مضادات األكسدة في البندورة المجففة، وكذلك دراسة تأثير الضوء  -5
 على مضادات األكسدة.
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ABSTRACT 
 

Flaxseed, known as an important oil seed, is rich in alfa-linolenic acid, secoisolariciresinol 
diglucoside (SDG) and other phenolic compounds. Sprouting has been identified as an 
effective technology for improving the nutritional quality of seeds. In this study, the effect of 
germination time on bioactive compounds of flax seed sprouts was investigated. Two 
different flax seed (Linum usitatissimum L.) cultivars have been used. The flax seeds were 
germinated for 13 days under laboratory conditions and flax seed sprouts have been analyzed 
on 5 and 13 days. Changes in their fatty acid composition, alfa-linolenic acid, SDG lignan, 
total phenolic and total flavonoid contents of flax seeds were measured. Fatty acid 
composition of flax seed sprouts were determined using the chromatographic method. Total 
phenolic and flavonoid contents were obtained in flax seed sprouts using the 
spectrophotometric method. SDG lignan was identified by HPLC-MS/MS analysis after direct 
alkaline hydrolysis.  
The results of this study showed that effect of germination time had effect on alfa-linolenic 
acid, total phenolic, total flavonoid contents and SDG lignan of flax seed sprouts. Also it was 
found the level of these bioactive compounds were different in two flaxseed sprouts.  
Key Words: Flax seed sprout, germination time, fatty acid composition, total phenolic 
content,  total flavonoid content, SDG lignan.  

1. Introduction 

Flaxseed is an interesting raw material for functional foods in food industry  between other 
seeds because flaxseed is a valuable source of omega-3 fatty acids, SDG lignan and phenolic 
compounds with beneficial health effects (Johnssona et al., 2002; Rudnik et al., 2001) as 
antioxidant (Collins et al., 2003; Bloedon and Szapary, 2004; Hosseinian et al., 2006), 
phytoestrogenic (Valstal et al, 2003; Tan et al., 2004) and anticarcinogenic effects (Chen and 
Thompson 2003; Thompson, 2003). Seed sprouts are valuable dietary supplement and are also 
considered healthy ingredients in functional foods. Although, flaxseed sprouts are known, 
there are not sufficient study as much as other seed sprouts. In this study, the change in 
bioactive compounds of two flaxseed sprouts during germination was investigated. For this 
aim, fatty acid composition, total phenolic, total flavonoid and SDG lignan content of flax 
seed sprouts were determined.  

 

2. Material and Method  

2.1. Flax seed sprout 

Certificated flaxseeds were supplied from National Gene Bank of Aegean Agricultural 
Research Institute in İzmir,Turkey. Zeyrek (TR 77705) and Yellow 85 (TR 73572) cultivar 
seeds were germinated in a growth chamber for 13 days in the dark at 20°C and 
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approximately %78±2 % relative humidity (ISTA 1985). Sprouts harvested on 5 and 13 days 
were selected as material. 
2.2. Analysis of flax seed sprouts 

Moisture content of flaxseed sprouts were obtained according to the method of AOAC (1998). 
After cold extraction (Johnsson et al, 2000) fatty acid composition was determined according 
to the method of AOAC (1997). Total phenolic content of sprouts were carried out according 
to the method of Bozan and Temelli (2008) and Çam et al. (2009) with some modifications. 
Ferrulic acid served as a standard for preparing the calibration curve at 725 nm. The 
spectrophotometric determination of total flavonoids of sprouts were obtained according to 
the method of Choo et all., (2007). Luteolin served as a standard for preparing the calibration 
curve at 404 nm. SDG lignan content in flax seed sprouts were determined by After the direct 
hydrolysis (Ho et al., 2007). Analysis of SDG lignan was performed using a API 4000 LC-
MS/MS system according to  the procedure of Popova et al. (2009). SDG was identified and 
quantified by comparison to SDG standard. 

 

3. Results and Discussion  

Zeyrek and Sarı 85 flaxseed  cultivars were germinated and the sprouts on 5 and 13 days were 
investigated. The analysis results were shown at Table 1 and 2. 

 

Table 1. Physicochemical characteristics of Zeyrek and Sarı 85 flaxseed sprouts on 5 and 13 
days germination. 

 

 

Physicochemical 

characteristics 

Flaxseed cultivars 

Zeyrek sprouts Sarı 85 sprouts 

5 days 13 days 5 days 13 days 

Moisture content (%) 91,37±0,22 96,53±0,26 91,95±0,18 96,79±0,23 

Total phenolic contents 
(mg/g ferrulic acid in dry matter) 

167,56±10,2 295,97±17,87 200,99±13,05 342,37±25,27 

Total flavonoid contents 
(mg/g luteolin in dry matter) 

104,17±6.02 199,14±9,23 92,68±3,73 183,17±9,35 

SDG lignan 
(mg/g dry matter) 

0,40±0,00 46,02±0,67 12,16±0,24 18,33±0,41 

  

Moisture content of flaxseed sprouts increased during germination (Table 1). The same results 
have also been reported in different sprout studies  (Khattak et al., 2007a; Wanasandura et al., 
1999; Khattak et al., 2007b; Khalil et al., 2007; Khattak et al., 2008; Bibi et al., 2008). Total 
phenolic content of sprouts increased on 13 days for two flaxseed sprouts (Table 1). Similar 
results for phenolic content of other sprouts were found in the literature (Kim et al., 2007; 
Khalil et al., 2007). Also there was an increase in total flavonoid content of Zeyrek and Sarı 
85 sprouts (Table 1). Similar findings were also obtained for flavonoid content of different 
sprouts (Kim et al., 2008; Dueñas et al., 2009). Additionally, SDG lignan content of flaxseed 
sprouts were changing with germination time and cultivar variety. As there was a significiant 
increase for Zeyrek sprouts, a slightly increase was found for Sarı 85 sprouts (Table 1).  
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Table 2. Fatty acid composition (%) of Zeyrek and Sarı 85 flaxseed sprouts on 5 and 13 

days. 

 

Fatty acid composition (%)  

 

Flaxseed cultivars 

Zeyrek sprouts Sarı 85 sprouts 

5 days 13 days 5 days 13 days 

C16:0 (Palmitic acid) 5,77 ± 0,69 12,25± 0,48 7,11± 0,78 15,62 ± 0,47 

C18:0 (Stearic acid) 4,43 ± 0,62 9,33± 0,86 6,70 ± 0,84 8,78 ± 0,55 

C18:1 (Oleic acid) 19,58 ± 0,27 21,96± 0,55 26,02 ± 0,19 16,9 ± 0,45 

C18:2 (Linoleic acid) 17,64 ± 0,36 25,62± 0,64 15,03 ± 0,31 28,33 ± 0,46 

C18:3 (Linolenic acid) 52,58 ± 1,48 30,74± 0,77 45,15 ± 1,22 30,36 ± 0,29 

UFA (Unsaturated fatty acid) 89,80 78,32 86,20 75,59 

 

Fatty acid composition of sprouts also changed with germination time and cultivar variety. As 
alfa-linolenic acid (omega-3) and unsaturated fatty acid contents decreased, palmitic and 
stearic acid contents increased from 5 to 13 days for each flaxseed cultivar (Table 2). 
Wanasandura et al. (1999) and Hahm et al. (2009) also found similar results for flaxseed and 
sesame sprouts. 

4. Conclusion  

The results of this study showed that germination time and cultivar variety had effect on alfa-
linolenic acid, total phenolic, total flavonoid and SDG lignan contents of flax seed sprouts. 
Besides, different germination conditions and flaxseed varieties should be studied, also other 
nutritional components of flaxseed sprouts should be determined. 
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Abstract 

Spices and herbs have been used for preventing food spoilage, deterioration and also for 
extending shelf life of food since ancient times. The Origanum (Lamiaceae family) genus 
consists of 38 species widespread in the Mediterranean region. Oregano is often used in 
tomato sauces, fried vegetables, and grilled meats. Many studies have confirmed the benefits 
of oregano for human health and its use for the treatment of some diseases. Oregano essential 
oils have been reported to have antimicrobial activity against a variety of food borne pathogen 
bacteria, food spoilage bacteria and fungi in vitro conditions. The efficacy of oregano 
essential oil has been tested in food systems such as meat, salads and fresh produce. In this 
study, the antimicrobial effect of oregano oil in food systems and in vitro conditions are 
reviewed and also the potential use of oregano in food systems as an antimicrobial agent is 
discussed.  
Keywords: oregano, antimicrobial effect, fresh produce 
Introduction 

The Origanum (Lamiaceae family) genus consists of 38 species widespread in the 
Mediterranean region, of which 75 % are restricted to the eastern Mediterranean area. Turkey 
has a dominant position in the worldwide trade of oregano, followed by Mexico, Greece and 
the other Mediterranean countries. Many studies have confirmed the benefits of oregano for 
human health and its use for the treatment of a vast list of ailments, including respiratory tract 
disorders such as cough or bronchial catarrh (as expectorant and spasmolitic agent), in 
gastrointestinal disorders (as choleretic, digestive, eupeptic and spasmolitic agent), as an oral 
antiseptic, in urinary tract disorders (as diuretic and antiseptic) and in dermatological 
affections (alleviation of itching, healing crusts, insect stings), viral infections and even 
cancer (Kintzios, 2004). Oregano is used in some traditional foods, meats, sausages, salads, 
stewings, dressings and soups. It has been shown that it is safe to use Origanum onites and its 
ability to protect human health against genotoxic agents is an added advantage of these 
materials. They observed significant antimutagenicity of oregano essential oil and carvacrol in 
vitro conditions (Ipek et al., 2005). Sivropoulou et al. (1996) suggested that oregano essential 
oil (1:10000) exhibited high levels of cytotoxicity against four permanent animal cell lines 
including two derived from human cancers.  
The essential oil of oregano (Origanum onites) is characterized by high contents of carvacrol 
(86.9 %) and small amounts of γ-terpinene (3.9 %), p-cymene (2.9 %), α-terpinene (0.9 %), 
bornylacetate (0.4 %), borneol (0.6 %), thymol (0.2 %). The antimicrobial properties of 
oregano are mostly attributable to the phenolic compound carvacrol and to the hydrocarbons 
γ-terpinene and p-cymene (Baydar et al., 2004). In another study, carvacrol was found to be a 
major component of the oregano (Origanum onites) essential oil as 74 % and than followed 
by linalool, thymol and p-cymene 7.2 %, 4.4 % and 3.0 %, respectively. Minor amount of β-
bisabolene and caryophyllene oxide were detected (Ipek et al., 2005). 
The purpose of this paper is to provide an overview of the published data on the antimicrobial 
activity of oregano oil in vitro and in vivo conditions and to describe their modes of action. 
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Antimicrobial effects of oregano in vitro conditions 

Oregano extracts and its constituents have been known to exhibit antimicrobial activity 
against a variety of Gram-positive, Gram-negative bacteria, yeasts and molds in vitro 
conditions. Elgayyar et al. (2001) indicated that oregano oil completely inhibited growth of 
the pathogens tested such as Salmonella Typhimurium, Yersinia enterocolitica, Escherichia 
coli O157:H7 and Staphylococcus aureus. Oregano essential oils showed the greatest 
inhibition zone when compared with the other essential oils of anise, angelica, basil, carrot, 
celery, cardamom, coriander, dill weed, fennel, parsley and rosemary. In another study, it was 
found that the oregano hydrosol at 10-25 ml/100 ml concentrations had a bacteriostatic effect, 
while the hydrosols at 50 and 75 ml/100 ml concentrations had a bactericidal effect on tested 
bacteria of Escherichia coli, Escherichia coli O157:H7, Staphylococcus aureus and Yersinia 
enterocolitica (Sağdıç, 2003). Hammer et al. (1999) obtained minimum inhibitory 
concentrations of oregano oil at a range of 0.12- 0.25 % on nine different microorganisms 
(Acinetobacter baumanii, Aeromonas sobria, Candida albicans, Enterococcus faecalis, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Serratia marcescens, 
Staphylococcus aureus) except Pseudomonas aeruginosa at 2.0 %. Minimum inhibitory 
concentration of oregano oil on E. coli was about 1.8 % (v/v) (Moreira et al., 2005).  
Origanum heracleoticum essential oil minimum inhibitory concentration values obtained for 
E.coli O157:H7, Salmonella Typhimurium, S. aureus and Listeria monocytogenes were 0.025, 
0.05, 0.013 and 0.05 (v/v), respectively. It was indicated that Origanum varieties which 
contains high amount of carvacrol had a stronger antimicrobial activity against tested 
pathogens (Oussalah et al., 2007). Dorman and Deans (2000) indicated that the components of 
spices and herbs with phenolic structures such as carvacrol, eugenol and thymol were highly 
active against the tested pathogens, food spoilage and lactic acid bacteria with the exception 
of Leuconostoc cremoris. Sivropoulou et al. (1996) observed that γ-terpinene and p-cymene 
did not show any antibacterial activity against E.coli, Ps. aeruginosa, Salmonella 
typhimurium, S. aureus, Rhizobium leguminosarum and Bacillus subtilis, whereas carvacrol 
and thymol exhibited high levels of antimicrobial activity against tested bacteria with the 
exception of Ps. aeruginosa.  
Viuda-Martos et al. (2007) reported that oregano essential oil at concentrations of 110 ppm 
reduced mycelium growth of Aspergillus niger and Aspergillus flavus, the total inhibition of 
microorganisms achieved at 220 ppm concentrations. Oregano essential oil showed the 
highest inhibition of mold growth among the tested essential oils of clove and thyme. 
Antifungal effect of oregano and its components on fungi such as Penicillium and Aspergillus 
species were reported and it was indicated that oregano essential oil showed greater inhibition 
of tested ten fungi than sorbic acid at the same concentrations (Akgül and Kıvanç, 1988).  
Antimicrobial effects of oregano in food systems 

Practical applications of essential oils are often restricted because of undesirable flavour and 
sensory changes associated with the addition of high concentrations of essential oils. 
Therefore, the knowledge of the minimum inhibitory concentrations of essential oils is very 
important to enable a balance between the sensory acceptability and antimicrobial efficacy. 
For this reason, studies about the antimicrobial substances in food systems such as fresh 
produce, meat and fish are increasing in recent years.  
Gündüz et al. (2010a) indicated that washing of shredded iceberg lettuce leaves with oregano 
oil lead to significant reduction in numbers of S. Typhimurium as compared with the sterile 
distilled water. The oregano oil concentration of 75 ppm resulted in the reduction of 1.92 log 
cfu/g which was significantly different than that for sterile distilled water treated samples. The 
authors concluded that oregano oil at concentrations of about 75 ppm could be used as a 
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natural alternative to chlorine without affecting the sensory properties of lettuce. In another 
study, it was observed that the number of S. Typhimurium on tomato was reduced at average 
of 1.28 log, 2.16 log and 2.78 log cfu/tomato by using 25, 75 and 100 ppm of oregano oil, 
respectively. The results obtained in this study indicate that oregano oil suspensions 
significantly reduced S. Typhimurium populations on the surfaces of tomatoes without 
affecting the sensory properties of tomatoes (Gündüz et al., 2010b).  
Incorporating essential oils into edible films provides novel ways to enhance, by direct and 
indirect contact, the microbial safety and shelf life of foods. It was indicated that the edible 
tomato films containing essential oils have the potential to provide multiple benefits to 
consumers. The antimicrobial activity of oregano oil was greater than the activities of allspice 
and garlic oils in tomato puree edible films against E. coli O157:H7, Salmonella enterica and 
Listeria monocytogenes (Du et al., 2009).   
Studies have shown that the use of additional hurdles such as modified atmosphere packaging, 
storage at low temperatures and addition of some another antimicrobials increase the 
antimicrobial efficacy of oregano. Minced sheep meat treated with oregano essential oil at 0.6 
% showed populations of S. Enteritidis significantly lower (P<0.05) than the samples of 
control, nisin at 500 and 1000 IU/g during storage at 4° or 10 °C. At 4 °C, the populations of 
the pathogen in the samples treated with EO at 0.6% showed an initial decrease of 2.43 log 
cfu/g on the 2nd day and then kept almost unchanged up to the end of storage. At 4 °C, the 
populations of S. Enteritidis in samples treated with EO at 0.9% were kept below 1 log cfu/g 
throughout the storage. At 10 °C, the populations of the pathogen in samples treated with EO 
at 0.9% were kept below 1 log cfu/g up to the 4th day, and then increased reaching ca 1.62 log 
cfu/g by the end of storage. Treatment of samples with the combinations of EO at 0.9 % and 
nisin at 500 or 1000 IU/g showed bactericidal effects against S. Enteritidis, since no viable 
cells of the pathogen was detected, even after enrichment throughout the storage temperatures 
(Govaris et al., 2010). Turgis et al. (2008) also observed that the addition of oregano essential 
oil at concentration of 0.025 % to ground beef reduced the Salmonella level by 2.11 log cfu/g, 
while the reduction was increased to 2.99 log cfu/g with the combination of oregano oil and 
modified atmosphere packaging conditions at day 1 of storage.  
Antimicrobial compounds present in foods can extend shelf-life of processed and unprocessed 
foods by reducing microbial growth rate and viability (Holley and Patel, 2005). Previous 
studies have shown that oregano has antimicrobial effects on some food spoilage 
microorganisms. Viuda-Martos et al. (2010) found that the growth of aerobic and lactic acid 
bacteria in bologna sausages with oregano oil was decreased when compared with the control 
samples without any adverse effect to sensory quality, which contribute to prolong their shelf 
life. In another study, oregano essential oil (0.5 % and 1 % v/w) delayed microbial growth 
and suppressed the final counts of the spoilage microorganisms in minced meat as well as to 
the physico-chemical changes of the minced meat (Skandamis and Nychas, 2001). In a study, 
shelf life extensions of 17 days were achieved between the control and salted modified 
atmosphere packaged sea bream fillets with 0.4 % oregano oil. It was concluded that oregano 
essential oil substantially contributes to the extension of shelf life of modified atmosphere 
packaged salted sea bream fillets delaying spoilage while imparting a pleasant flavour to fish 
products (Goulas and Kontominas, 2007).  
Gutierrez et al. (2009) also observed that the effect of washing lettuce with 250 ppm oregano 
for 2 min on total viable count, Enterobacteria and lactic acid bacteria counts were not 
significantly different to that obtained using 120 ppm chlorine or water. Natural antimicrobial 
solutions can be used for the disinfection of fresh produce as an alternative to chlorine. 
Gutierrez et al. (2009) also found that the effectiveness of oregano as a decontamination 
treatment of carrots was comparable with that of chlorine. 
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Oregano essential oil (500 µg/g) inhibited the growth of Fusarium proliferatum isolates 0.995 
and 0.950 aw in maize grain. It was indicated that oregano essential oil had significant 
inhibitory effect on fumonisin B1 production by the three strains of Fusarium proliferatum. 
Authors were suggested that oregano oil could be effective in controlling growth and 
fumonisin B1 production in maize under preharvest conditions (Velluti et al., 2003).   
Antimicrobial effects of essential oils are getting lower when used in food systems (Gündüz et 
al., 2008). The need for higher concentrations of oils in foods than in laboratory media to 
achieve inhibition may be related to the more complex nature of food (Holley and Patel, 
2005). Gutierrez et al. (2008) observed that the antimicrobial efficacy of essential oils was 
found to be a function of ingredient manipulation. It was observed that potato starch of 
sunflower oil concentrations of 5 % or 10 % reduced the efficacy of oregano and thyme 
essential oils on Listeria monocytogenes, on the other hand the lag phase of L. monocytogenes 
grown in beef extract containing oregano was longer than the control at protein concentrations 
of 6 % and 12 %. Oregano oil exhibited bactericidal concentrations of 625 µl/l on E. coli 
O157:H7, on the other hand the bactericidal concentration of oregano increased to 2500 µl/l 
with the addition of 0.25 % soy lecithin to the media at 20ºC (Burt and Reinders, 2003). 
Shekarforoush et al. (2007) also observed that the essential oils of oregano had significant 
inhibitory effects on E. coli O157:H7 in broth culture with a minimum inhibitory 
concentrations of 0.63 μl ml−1, however the number of E. coli O157:H7 in traditional Iranian 
barbecued chicken samples containing different concentrations of oregano oil, stored at 3 °C 
up to 72 h, did not decrease compared with those of control samples (p > 0.05).  
Mechanism of action 

The antimicrobial properties of essential oils of oregano and its components in vitro 
conditions have been studied; however limited studies are available about their mechanism of 
action. Studies have indicated that oregano essential oils exerted its antimicrobial action by 
changing membrane permeability actions with a consequent leakage of proton, potassium and 
phosphate. Lambert et al. (2001) studied the penetration of fluorescent nuclear stain ethidium 
bromide into dead or injured cells with confocal laser microscope. It was observed that 
fluorescent due to ethidium bromide was negligible and did not change in the control 
suspension of Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa cells while high 
percentage (90 %) of fluorescent cells of S. aureus and Ps. aeruginosa was observed with the 
addition of 0.1 % oregano essential oil, thymol and carvacrol indicationg that oregano 
essential oil and its components impaired the cell membrane and rendered the intracellular 
nucleic acids accessible to ethidium bromide. In the same study, the addition of essential oil 
resulted in the potassium and phosphate leakage of both S. aureus and Ps. aeruginosa. The 
results suggest that increased membrane permeability is a factor in the mechanism of 
antimicrobial action. In another study, it was indicated that cells of E. coli O157:H7 treated 
with 625 µl/l oregano oil underwent considerable morphological alterations in comparison 
with the control when observed by a scanning electron microscopy (Burt and Reinders, 2003).  
Ultee et al. (1999) has shown that the exposure of Bacillus cereus cells to carvacrol (2 mM) 
significantly depleted the intracellular ATP pool to values close to 0 within 7 min with no 
proportional increase of the extracellular ATP pool. Depletion of the internal ATP pool was 
associated with a change of the membrane potential. At concentrations of 0.15 mM carvacrol 
and above was lead to full dissipation of membrane potential of Bacillus cereus. It was also 
observed that carvacrol at concentrations of 0.25 and 1 mM interacts with the membranes of 
B. cereus by changing its permeability for cations like H+ and K+, respectively. The 
antibacterial effect of carvacrol on E. coli was attributed to their ability to permeabilize and 
depolarize the cytoplasmic membrane (Xu et al., 2008). 
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Conclusion 

Chemical preservatives have for long been used as reliable preservative factors to control a 
number of microbial hazards. On the other hand, such compounds do not satisfy the concept 
of natural and healthy food that consumers prefer. Studies have shown that oregano oil may 
be useful in some food formulations as a natural antimicrobial agent to replace or reduce the 
use of chemical preservatives. In general the higher concentration of oregano oil was required 
to give the same antimicrobial effects in foods when compared with that of in vitro 
conditions. Higher concentrations of essential oils may create flavour and other organoleptic 
problems in foods. These effects can be moderated to some extend through the use of oregano 
in foods where oregano flavour would be desirable such as meats, meat marinates, fish dishes, 
salad and salad dressings. 
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Abstract 
Volatile compounds extracted from three Egyptian cultivars of onion (Giza 6, Giza 20 
and Beheri). The extracted volatile compounds studied as biological effects on rats 
and as antifungal factor. The identification of volatile flavor components of fresh 
sliced onion showed 39 compounds. The main ones found to be as disulfide 1-1- 
dimethyl and thiopropanal – s- oxide (Lachrymatory factory). Moreover, the fresh 
Beheri cultivar had also the compound 9- octadecenoic acid in higher amounts than 
the two other cultivars. The volatile compounds affected by the drying methods of 
onion. Storage of the dried onion had also some effect on the volatile compounds of 
onion. The body weight of rats fed with basal diet plus onion extract showed a 
significant decrease than those fed with high fat diet (HFD) plus onion extract or HFD 
only. The effect of utilized onion extract , either fresh or dried, on the cholesterol 
level appeared clearly after 60 days, that it decreased gradually to be as the normal 
level of blood cholesterol (60 to 80 mg/dl). Moreover, onion extracts had lowered 
effect on the blood glucose of rats fed with HFD plus onion extract.  
 In addition, feeding of rats with HFD then basal diet followed by onion extract 
could reduce their level of AST to the normal value. The onion extract of different 
cultivars either fresh or dried had a good effect on the level of ALT that reduced and 
maintained to the normal value. Besides, the onion extracts had a lowering effect on 
the activity of serum alkaline phosphatase (ALP), hence, it lowered the activity of 
ALP from 102.33 to 72 U/L for when HFD was replaced by basal diet plus onion 
extract.    
Introduction 
      Onion, Allium cepa L. is considered as one of the most important crops in all 
countries. Bulb onions are the second most important horticultural crop after tomatoes 
[1]. The Egyptian onion is characterized with its high pungency compounds, therefore 
it always find a good market between the exported crops. Moreover, onion extract has 
been used for treating a number of diseases. Hence its oil has high efficiency against 
many harmful microorganisms and also for the same reason; it’s used for preservation 
of some foods [2]. The yield of onion in Egypt in 2008 was 33 tons/hectare and the 
production of onion was 1.7 million tons [3]. The dried onion has become a standard 
ingredient used as flavor additive in a wide variety of processed foods such as 
ketchup, sauces, soups, salad dressing, sausage, and meat products, potato chips, 
crackers, and other snack items. The fundamental objective to create a shelf-stable 
product, in food drying is to dry a product but without affecting the desired quality 
attributes [4]. 
      Onion is a strong-flavored vegetable used in a wide variety of ways, and its 
characteristic flavor (pungency) or aroma, biological compounds and medical 
functions are mainly due to their high organ-sulpher compounds [5],[6]. The volatile 
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compounds of the Allium genus are produced by enzymic splitting of the flavor 
precursors, S-alk(en)yl-L-cysteine sulfoxides when the plants are crushed. The 
alkenyl groups are mainly formed as a result of combination of propyl, propenyl, 
allyl, and methyl groups depending on the species [7]. Moreover, [8] indicated that 20 
volatile sulfur compounds were identified from onion cultivars as 10 trisulfides, 6 
disulfides, 3 tetra sulfides and one thiophene derivative as well as one unsaturated 
aldehyde. In addition, [9] isolated thiopropanal-S-oxide (sulfenic acid) (the main 
component of onion) as a lachrymatory factor in onion and other sulfur-containing 
compounds were identified by GC/MS method. 
       The pyruvate content or thiolsulphinate concentration is considered as an 
indicator of flavor intensity of onion. The characteristic flavor (pungency) or aroma of 
onion are due to the volatile matter consisting mainly of sulfur compound and based 
on the reaction that on disintegration of onion tissue, two molecules of flavor 
precursor (S-alkyl-L-cysteine sulphoxide) undergo hydrolysis, yielding two molecules 
of pyruvate and one molecule of thiolsulphinate [5] and [10]. Moreover, [11] and [12] 
that the pyruvate content of garlic and onions during drying are mainly influenced by 
the drying temperature and time. Loss in pungency is strongly affected by water 
activity during storage as stated by [13] and [14]. 
         Onion and garlic extracts have been recently reported to be effective in 
protecting against cardiovascular disease, because of their hypocholesterolemic, 
hypolipidemic, anti-hypertensive, anti-diabetic, antithrombotic and anti-
hyperhomocysteinemia effects. Moreover, they posses many other biological 
activities including antimicrobial, antioxidant, anticarcinogenic, antimutagenic, 
antiasthmatic, immunomodulatory and prebiotic activities [6]. In many countries, the 
major sources of non-nutritive components such as dietary flavonoids are onions, 
apples and tea [15] and [16]. 
     [17] and [18] explained that various extracts of onion including ether extracts, 
lachrymatory factor (LF) (thiopropanal-S- oxide), and steam distilled onion oil, 
inhibited the growth of aflatoxin producing namely A. flavus and A. parasiticus. [19] 
found onion was a poor substrate for aflatoxin production when two A. flavus strains 
grown on onion substrates and incubated for 3-30 days at 300C. Allicin (a well-known 
compound of Allium spp.,) has not been conclusively proven to be responsible for the 
known health benefits of garlic or onion [20]. Therefore, compounds in Allium spp., 
other than Allicin may very well be responsible for the beneficial activities. Essential 
oils are one of the most promising groups of natural compounds from which a new 
prototype of antifungal agents may be developed [21], [22] and [23] 
     Onion extracts are effective against many fungi species and their essential oil 
inhibits the dermatophytic fungi [24]. The active compounds of onion destroy fungal 
cells decreasing the oxygen uptake, reducing cellular growth, inhibiting the synthesis 
of lipids, proteins and nucleic acids, changing the lipid profile of the cell membrane 
and inhibiting the synthesis of the fungal cell wall [25]. The main active antifungal 
agents from onion extracts are the breakdown products of allicin, including diallyl 
trisulphide (DATS), diallyl disulphide (DADS), diallyl sulphide (DAS) and ajoene, 
which have a greater antifungal effect than allicin [26]. 
       The aqueous extracts of onion were fed to rats on a high fat diet (HFD) as 
mentioned by [27]. They reported that the triacylglycerols and the total cholesterol in 
the serum liver and kidneys were found to be reduced significantly, but there was a 
significant rise in urea, creatinine and total and direct reacting bilirubin. Hence, such 
work was under taken to study the biochemical effects of excessive onion 
consumption in high fat diet fed rats, moreover, onion possesses hypoglycemic and 
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hypolipidemic activities excessive consumption of aqueous extracts of fresh onion can 
produce deleterious effects in rats. They also reported that, onion induces changes in 
ALT, AST and ALP enzymes of rats, however, ALT and AST increased only 
marginally above the normal limits. Meanwhile, ALP remained in the serum within 
the normal limits indicating that liver function is not seriously affected in rats fed 
onion extracts, whereas [28] noted that upon oral ingestion of onion extract, the 
activity of alkaline and acid phosphatase was decreased significantly by 63-94%.  
        Oxidation of DNA, proteins and lipids by reactive oxygen species (ROS) plays 
an important role in aging and in a wide range of common diseases, including cancer 
and cardiovascular, inflammatory and neurodegenerative diseases, such as 
Alzheimer’s disease and other age-related degenerative conditions [29]. Research 
studies evidence those plant-based diets, in particular those rich in vegetables and 
fruits, provide a great amount of antioxidant phytochemicals, such as vitamins C and 
E, glutathione, phenolic compounds (flavonoids) and vegetable pigments, whish offer 
protection against cellular damage [30]. Onion is one of the major sources of dietary 
flavonoids in many countries, which are present either as sugar conjugates or as a 
glycones. 
    There are many factors associated with arteriosclerosis and cardiovascular diseases, 
among which can be included: elevated blood cholesterol and triglycerides levels, 
including LDL; increased platelet activity; elevated blood homocysteine; diabetes; 
hypertension; and obesity. Diseases related to arteriosclerosis, such as ischemic heart 
disease and stroke, are associated with elevated serum lipids. Many studies using rats 
and rabbits and garlic essential oil and raw garlic have reported that garlic 
consumption decreases significantly the content of total serum cholesterol [31], LDL 
and very low density lipoproteins (VLDL) and also increases significantly the level of 
high density lipoproteins (HDL). In another study with cholesterol-fed rabbits, it was 
shown that onion extract reduces vessel wall cholesterol accumulation and 
arteriosclerotic plaques development in arterial wall [32]. 
      Allicin and its derivative compounds are the main active substances responsible 
for the hypolipidemic and hypocholesterolemic effects of onion and garlic, as much in 
humans as in experimentation animals [33]. Some allicin-derived compounds in garlic 
that have demonstrated to possess a beneficial effect on cardiovascular variables are 
ajoene, methyl ajoene, methiin and flavonoid quercetin [34], both more abundant 
components in onion than in garlic, have also shown to have the ability to reduce 
serum cholesterol levels and arteriosclerosis severity. All these compounds may exert 
their effect by inhibiting hepatic cholesterol biosynthesis [35] enhancing cholesterol 
turnover to bile acids and its extraction through gastrointestinal tract [36].   
       The onion and garlic effectiveness as hypoglycemic agents has been investigated. 
[37]observed that dietary onion intake for 8 weeks produced significant 
hypolipidemic effect besides hypoglycemic influence in diabetic rats. Recently, it has 
been reported that long-term absorption of natural flavonoids as quercetin could be 
useful to prevent advanced glycation of collagens, which contributes to development 
of cardiovascular complications in diabetic patients [38]. In spite of the fact that 
insulin has become one of the most important therapeutic agents known to medicine, 
researchers have been making efforts to find insulin substitutes from synthetic or plant 
sources for the treatment of diabetes. Many herbs have remained as an alternative to 
conventional therapy especially in poor areas where insulin is not readily available 
[39]. Moreover, Allium species such as onions and garlic are used as foodstuff, 
condiment, flavoring, and folk medicine. Onion is rich in flavonoids such as quercetin 
and sulfur compounds, such as allyl propyl disulphide that have perceived benefits to 
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human health [1]. In addition, onion and garlic are rich inn sulfur containing 
compounds mainly in the form of cysteine derivatives, viz. s-alkyl cysteine sulfoxides 
which are decomposed the enzyme allinase into a variety of volatile compounds such 
as thiosulfinates and polysulfides during extraction. These compounds possess ant 
diabetic, antibiotic, hypochlestrolaemic, fibrinolytic, and various other biological 
effects. This study was conducted to determine the major compounds of the volatile 
compounds in two cultivars of onion either fresh or freeze-dried onion. The pungency 
of fresh or dried onion was also determined. Antifungal effect of onion essential oils 
was examined. The influence of oral administration of fresh or dried onion extracts as 
hypochlestrolaemic action and also as hypoglycemic effect was also examined. 
Materials and Methods 
Materials: 
Onion cultivars (Allium cepa L.) used in this investigation included Giza 6, Giza 20 
and Beheri. Onion obtained from Crops Research Institute, Agriculture Research 
Center, Ministry of Agriculture, Giza, Egypt. 
Asperigillus paraciticus NRRL 243 obtained from the Department of Food Toxicology 
and Contaminants, National Research Center (NRC) Cairo, Egypt. 
Methods:  
 Dehydration process: 
   Onion samples were separately peeled, washed, trimmed and cut into 2mm thick 
rings. The samples were soaked in citric acid 1.0% + NaCL 0.5% for 5 min before 
drying by freeze-drying according to the method described by [40]. 
     Determination of onion pungency as pyruvate analysis:   
    Pyruvate analysis was performed according to the method of [41]. The control 
samples (20g) either fresh or dried onion were added to 60ml of 5% trichloroacetic 
acid to inactivate the allinase enzyme for background measurement of pyruvate levels. 
After 1 hr, controls were blended for 3 min. and filtered. The filtrates were diluted 
(1:10) with distilled water and analyzed for pyruvate. Samples of fresh or dried onions 
were blended with an equal volume of distilled water for 3 min, allowed to sit covered 
for 15 min, filtered and diluted with distilled water (1:20). Each reaction test tube 
contained 1 ml of diluted filtrate, 1 ml of distilled water, and 1 ml of 2,4-dititrophenyl 
hydrazine (DNPH) (0.0125%DNPH in 2N HCL). A blank was prepared with 2 ml 
water and 1 ml DNPH. All reaction tubes were vortexes and placed in a water bath 
(370C) for 10 min. Five ml of 0.6 NaOH were added, and let stand for 5 min. Pyruvate 
was measured using a Spectrophotometer at 420 nm. Standards were prepared with 
sodium pyruvate. Pyruvate concentration was calculated as µmol/g sample.  
 Extraction of volatile compounds: 

  
   The volatile compounds of fresh or dried onion were extracted by steam distillation 
method for 6-8 hrs. as described by [8] and [42]. The obtained volatile compounds 
were dried over anhydrous sodium sulfate and stored at -100C till analysis. 
    Fractionation and identification of onion volatile compounds by GC/MS: 
    Onion volatile compounds were fractionated by GC/MS using a Hewlett-Packard 
Gas Chromatography Mass Spectroscopy Model 6890 series equipped with selective 
Detector Mass Spectroscopy Model 5973 according to the method of [43]. 
   Antifungal activity of onions:  
   The effect of onion volatile compounds was examined as antifungal activity on the 
growth of Aspergillus parasiticus, NRRL 243, according to the method described by 
[17] and [44]. The spore material from the slants was suspended in 10 ml sterile water 
and transferred to bottles containing potato dextrose broth (200 ml, pH 506) and 
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incubated for 10 days at 250C. One ml of the spores suspension containing 106 spore 
/ml was placed in test tube and 5 ml of potato dextrose agar were poured into the tube 
and shacked slightly. Different concentrations of the volatile compounds (0.1, 0.3, 0.4 
and 0.5 ml) were added to each tube under sterilized conditions. The control 
contained definite volume of sterilized water in separate test tube that contained the 
fungal suspension. The test tubes were incubated for 5 days at 300C.The growth of 
fungi was used as an indication for failed of antifungal effect. The fungal mycelium 
were harvested by filtrating to separate from liquid culture and pre-weighed filter 
paper (Whatman no.1) followed by washing twice with distilled sterile water and 
dried between filter paper pads before weighing. The growth has been expressed on 
percentage of wet weight basis. 
    Biological evaluation of onion extracts:  
    Preparation of onion extracts:  
    Fresh samples (100g) of each onion cultivars were crushed without water in a 
warring blender and filtered through a cheese cloth. The residue was squeezed well 
and mixed with about 10 ml water and squeezed again. The volume of the extract was 
diluted with 250 ml. Rats were given the onion extract prepared fresh every day by 
the aid of stomach tube. Each rat was given 2.5 ml fluid /100g body weight /day 
corresponding to 1g onion. Weight of dried onion equivalent to 100g fresh onion  was 
rehydrated and extracted as mentioned above and then given to rats with the same 
dose.  
    Experimental design:  
    Forty eight male Albino rats, weighing about 160-190g were obtained from the 
Research Institute of Ophthalmology, Giza, Egypt. The animals were housed 
individually in well aerated cages and fed on basal diet as recommended by [45] for 
10 days as adaptation period. The rats were divided into eight groups, six rats each 
and were fed on different tested diet for 60 days according to the method of [46]. 
Group (1) normal control basal diet. Group (2) rats fed on high fat diet (HFD). Groups 
(3), (4), and  (5) rats fed on high fat diet and gave fresh onion extracts of Giza 6, Giza 
20 and Beheri respectively. Groups (6), (7) and (8) fed on HFD and gave dried onion 
extracts of Giza 6, Giza 20 and Beheri respectively. All diagnostic kits were 
purchased from Alfa Tread, Egypt; Biosystems, Costa Brava, Barcelona (Spain). The 
blood samples were taken at the beginning of the experiment and at the end of the 
experiment. The blood samples were collected from the eye plexuses by a fin 
capillary glass tubes. Total cholesterol was determined in the serum blood of 
experimental rats. Alanine amino transferase (ALM), aspartate amino transferase 
(AST) and alkaline phosphatase (ALP) were determined in the serum blood of 
different experimental rats as liver function. Glucose in serum and plasma of 
experimental rats was also determined.  
Statistical analysis: 
     The collected data of biological examination was statistically analyzed by the least 
significant differences (LSD) at the 5% level of probability procedure according to 
[47]. 
Results and Discussion  
Pungency content of fresh and dehydrated onions:  
     The pungency of different cultivars of fresh and dried onion was determined as 
pyruvate concentration µmol/g dry wt. bases. Effect of storage time (up to 9 months) 
on the pungency content of the sliced freeze dried onions (Giza 6, Giza 20, and 
Beheri) was determined, results are shown in Table 1 . The pyruvate concentration of 
fresh Beheri cultivar onion recorded the highest amount (39  µmol/g dry wt.) followed 
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by fresh Giza 6 and Giza 20 cultivars, those recorded 30 and 20 µmol/g dry wt. 
However, the sliced freeze dried onions had low concentration of pyruvate as a result 
of dehydration that affected on the pungency that escaped most of it during 
dehydration process. The sliced freeze dried Beheri contained the highest amount of 
pyruvate content that were 9.8 and 9.6  µmol/g dry wt. Results show that the treated 
onion samples with citric acid  1.0% + NaCL 0.5% didn’t affect on the content of 
pyruvate. Moreover, as the storage period increased, up to 9 months, the pyruvate 
content of all the freeze dried onion samples decreased. So, measuring pyruvic acid 
levels as an index of onion pungency has become a routine procedure to ensure the 
quality of onions for both growers / shippers and consumers [48]. The pungent flavor 
of onion is produced by hydrolysis of the flavor precursor compounds, S-alk(en)yl-L-
cysteine sulfoxides, when the cells are mechanically ruptured, such as by  cutting or 
macerating. The hydrolysis reaction is catalyzed by allinase and is completed within 6 
min [10].   This reaction produces thiopropanal S-oxide (tear-causing factor), pyruvic 
acid, ammonia, and many sulfur volatiles [49]. It should be mentioned that pyruvic 
acid measurement using dinitro phenyl hydrazine (DNPH) was most widely used 
since 1960s because its process is simple [10]. Moreover, pyruvate concentration 
(µmol/g FW) in macerated onion tissue is used as a quality assurance indicator of 
pungency [41] and [50] or flavor intensity in most onion producing countries. 
Typically, low pungency onions have a pyruvate concentration of ca. < 5 µmol/g FW 
and command a price premium.  
Table (1) Effect of storage period on total pungency∗ content of freeze dried Giza 
6, Giza 20 and Beheri onion cultivars.          
Storage 
period in 
months 

Giza 6 Giza 20 Beheri 

Control Treated∗∗ Control Treated∗∗ Control Treated∗∗ 

0 7.9 7.5 8.8 8.3 9.8 9.6 
3 7.4 7.3 8.5 8.1 9.5 9.4 
6 7.2 7.2 8.2 7.9 9.2 9.1 
9 7.0 7.0 7.8 7.5 8.8 8.7 

∗ Pungency of fresh onion: Giza 6 =  30 µmol/g dry wt ; Giza 20 = 34 µmol/g dry wt; Beheri = 39 
µmol/g dry wt. 
∗∗ Citric acid 1% + NaCL 0.5%. 
Composition of volatile oils of fresh and dried onion cultivars: 

  
           The composition of the volatile oils of fresh and dried onion cultivars was 
identified. The volatile oils that derived from steam distillation of the three cultivars 
of onion was analyzed by GC-MS. In this concern, it should be mentioned that the 
composition of these volatile oils differs greatly among cultivars, possibly due to 
analytical techniques, chemotypes,  culture climate and other culture conditions, 
which may affect biological activities [51], [52], [53] and [20]. Results in Tables 2 
and 3 show the main components of volatile oils of fresh as well as freeze dried onion 
cultivars, Giza 6,Giza 20 and Beheri. Results in Table 2 show the identification of 
volatile oils through the different fresh onion. The main components of volatile oils in 
Giza 6 were ranged from 1.05 to 5.831%. Meanwhile the lachrymatory factor (Thio 
propanal- S-oxide) in Giza 6 was represented as 3.12%. On the other hand, the main 
components of volatile oils in Giza 20 were represented in the range of 2.495 to 
8.433% . Giza 20 contained two lachrymatory factors (Propane, 2,2-bisulfide (methyl-
thio) S-S and 2-propenyl thiol) that amounted 5.586 and 4.808%. Fresh Beheri onion 
contained the highest amounts of the volatile oils, that contained .56 to 13.44%. 1-
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propane thiol (lachrymatory factor) was detected in fresh Beheri onion, as shown in 
Table 2.  
 
Table (2) Main components of volatile oils from fresh Giza 6, Giza 20 and Beheri onion 

cultivars analyzed by GC-MS.  
Compounds Retention 

time 
Giza 6 

(Area %) 
Giza 20 

(Area %) 
Beheri 

(Area %) 
2-Hepta amine, 5. methyl 22.48 4.899 5.309 ---- 
Methyl (M)  - pentanal 22.81 5.752 ----- ----- 
2- Methyl – 2 - pentanal 22.89 5.831 8.433 3.21 
M – pentanal (methyl) 32..74 4.388 ----- ----- 
Heptanal (C7H14O) 29.57 3.829 ----- ----- 
Methyl propyl disulfide   31.53 2.050 ----- ------ 
Thio propanal –S – oxide(lachrymatory 
factor) 31.68 3.120 ------ ------ 

3-4 Dimethyl thiophene  32.32 1.050 ------ ------ 
2,4 disulfide (Hydroxyl amine)  33.11 5.750 ------ ------ 
Propane,2,2 – bi sulfide (methyl thio) S-S 
(lachrymatory factor)   15.86 ------ 5.586 ------ 

2 – propenyl thiol (lachrymatory factor)   18.71 ----- 4.808 ------ 
Butane, 2 – methyl thio S- S sulfide 19.01 ------ 4.658 ------ 
2 – Butanamide, S-S Butyl amine  22.73 ------ 2.764 ------ 
1 – methyl decyl amine S-S  24.74 ------ 2.495 ------ 
S – (+) 1 – Cyclohexyl amine 33.76 ------ 3.697 ------ 
Disulfide, 1,1 –Dimethyl ethyl  60.30 ------ 6.400 ------ 
Disulfide, dipropyl 17.99 ------ ------ 10.70 
Dipropyl disulfide 18.00 ------ ------ 5.14 
5,5 – di methyl thiazolidine 17.77 ------ ------ 0.73 
Methane thioamide methyl ester 17.96 ------ ------ 1.26 
N. Methyl pyrrolidine -2- thione 18.16 ------ ------ 0.76 
Methane thio amide ,N,N, dimethyl 23.33 ------ ------ 0.83 
Methyl 2- Mercator acetone 15.72 ------ ------ 2.74 
1- propane thiol (lachrymatory factor)   18.15 ------ ------ 13.44 
2- Butanamine, N- Nitro 24.42 ------ ------ 0.56 
Methyl -1 – Methyl – d3 – 2- propenyl 24.92 ------ ------ 0.41 
6 – Tri decene  31.42 ------ ------ 0.92 
Cyclo penta decanone, 2 – hydroxy 33.03 ------ ------ 2.27 
Cyclo propane Octanal, 20 ctyl  33.46 ------ ------ 0.91 
 
 
         Results in Table 3 show the main components of volatile oils of freeze dried 
different onion cultivars. Results show that no lachrymatory factor was detected for 
all the three onion cultivars. However, they contained another components but not 
affected components, so, most of the main components of volatile oils evaporated and 
destroyed as a result of drying process even freeze drying. In this connection, it 
should be mentioned that, in the manufacture of processed foods such as soups, 
sauces, salad dressing, sausage and meat products, packet food and many other 
convenience foods, dehydrated onion is normally used as flavor additive, being 
preferred to the fresh product, because it has better storage properties and is easy to 
use [54] and [4]. In addition the preservation of vegetables, such as onion, in the dried 
form is commonly practiced to reduce the bulk handling, to facilitate transportation 
and to allow their use during the off-season. However, in the drying process of shelf-
stable vegetables it is essential to preserve their desired attributes [55]. 
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Table (3) Main components of volatile oils from freeze dried Giza 6, Giza 20 and Beheri 
onion cultivars analyzed by GC – MS.  
Compounds Retention 

time 
Giza 6 

(Area %) 
Giza 20 

(Area %) 
Beheri 

(Area %) 
Trans propenyl trisulphide 16.78 2.07 ------ ------ 
Heptan amine, 5, methyl 22.49 4.89 ------ ------ 
1 – Methyl decyl amine 22.80 4.66 ------ ------- 
Propanal, 2,2 - disulfide 28.31 4.96 ------- ------- 
Butyl methyl sulfide 34.43 6.81 ------ ------ 
2 Hexane amine, 4 methyl  35.28 5.69 ------ ------ 
1,2,4, trithiolane 3,5, dimethyl 35.98 6.31 ------ ------ 
2 – hepta amine, 5-methyl 29.00 ----- 3.79 ------ 
3,5 – bisulfide(1,1 - dimethyl ) 31.12 ----- 4.25 ------ 
1,1 Oxyl bisulfide 34.44 ------ 4.34 ------ 
1,3 – propane diyl bisulfide 34.59 ------ 4.61 ------ 
Heptanal 35.27 ------ 3.53 3.52 
Tetra hydro – 4 H – pyran – 4 – O1SS 35.99 ----- 3.68 ------ 
Octanal 36.93 ----- 4.21 4.78 
Iodo bisulfide (N,N – di – isobutyl di 
thio carbanato) arsine 43.03 ----- 6.33 ----- 

Heptanal S n – Heotal dehyde 31.72 ----- ----- 3.50 
Benzene, 1 – Methoxy – 4 – (2 – 
propenyl) 32.75 ----- ----- 3.43 

Pyrrolidine 1 (Oxo – 7, 10- 
Hexadecadienyl) 34.30 ----- ----- 4.44 

2 – 8 – dibutyl phosphonyl Octyl ester 41.76 ----- ------ 4.07 
2 – Nitrocomene S  S 50.80 ----- ----- 5.11 
Benzamide, 4 – (1 – Methyl ethyl) 51.68 ------ ------ 5.92 
 
Antifungal  effect of the volatile compounds of fresh and freeze dried onions:  
 
     The main active antifungal agents from onion extracts are the breakdown products 
of allicin, including diallyl trisulphide (DATS), DADS, DAS and ajoene, which have 
a greater antifungal effect than allicin [26]. The active compounds of onion destroy 
fungal cells decreasing the oxygen uptake, reducing cellular growth, inhibiting the 
synthesis of lipids, proteins and nucleic acids, changing the lipid profile of the cell 
membrane and inhibiting the synthesis of the fungal cell wall [25]. 
      Results in Table 4 show the antifungal effect of the volatile compounds (0.5ml) of 
fresh and freeze dried Giza 6, Giza 20 and Beheri onion cultivars on Aspergillus 
parasiticus. Results show that, the fresh onion of the three cultivars inhibited the 
Aspergillus parasiticus completely. The freeze dried onion could not inhibit the fungi 
for the absence of the major volatile components as a result of drying process.  
Hypocholesterolemic  and hypoglycemic effects of fresh and dried onion extracts: 
 
      Results in Table 5 show the effect of fresh and freeze dried onion extracts for Giza 
6, Giza 20 and Beheri cultivars, on the gain in body weight, total cholesterol, ALT, 
AST, ALP and glucose level of the experimental rats. Results show that the gain in 
body weight (g) of rats was in significant difference. The highest gain in body weight 
was with G2 group of rats (fed with high fat diet) followed by G6 and G7 groups of 
rats (fed with dried onion extracts). However G3, G4 and G5 groups of rats fed with 
fresh onion extracts. The total cholesterol (mg/dl) of different tested groups of rats 
show also the significances for all the tested rats. G2 group of rats recorded the 
highest value of total cholesterol (143.9 mg/dl). On contrary, G3 group of rats that 
had fresh Giza 6 onion extract recorded the lowest value of total cholesterol (80.3 
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mg/dl). Moreover, results reflect the effectiveness of fresh onion extracts than the 
dried ones. The AST enzyme (U/L) show that , all the tested groups of rats were in 
significant difference. However, non significant difference was there among the 
groups of rats which had fresh or dried onion extracts. ALT enzyme (U/L) of tested 
groups of rats show the non significance for all those had the fresh or dried onion 
extracts for Giza 6, Giza 20 and Beheri cultivars. Results of ALP (U/L) for all the 
tested groups of rats were similar to those of AST and ALT enzymes. The glucose 
levels (mg/dl) of the experimental rats were in significant difference that could reflect 
the effect of onion extract as hypoglycemic action.  
 
Table (4) Antifungal effect of volatile compounds (0.5 ml) of fresh and freeze dried Giza 

6, Giza 20 and Beheri onion cultivars on Aspergillus parasiticus 
 

Onion cultivars 
Incubation period in days 

3 days 5 days 
Mycelial percentage (on wet weight basis) 

Giza 6 
     Fresh 
     Dried 

 
------- 

2.0 

 
----- 
7.0 

Giza 20 
      Fresh 
      Dried 

 
------ 
2.0 

 
----- 
5.0 

Beheri 
       Fresh 
       Dried 

 
------ 
1.0 

 
------ 
3.0 

 
    Evidence from several investigations suggested that the biological and medical 
functions of onions are mainly due to their high organo-sulphur compounds content 
[56]. The primary sulphur-containing containing constituents in both whole 
vegetables are the S-alk(en)yl-L-cysteine sulphoxides (ACSOs), such as alliin, and γ- 
glutamylcysteines, which are biosynthetic intermediates for corresponding ACSOs, 
such as diallyl sulphide (DAS), diallyl disulphide (DADS) and others are originated 
[57]. These compounds provide to onion its characteristic odor and flavor, as well as 
most of its biological properties [58]. Flavonoids, abundant in onion, and small 
amount of non-volatile water soluble sulphur compounds are also found such as S-
allyl cysteine (SAC) (coming from enzymatic transformation of γ- glutamylcysteines 
when onion is extracted with an aqueous solution) they are also responsible for a great 
part of the health benefits of onion [59]. Significant differences in flavonol contents 
were also identified, from the very low quantity of antioxidant compounds in white 
onion, about 7 mg/kg against 600-700 mg/kg that were found in red and gold 
varieties, to the enormous content of flavonol that are present in onions of prompt 
consumption. Thus onion represents a source of beneficial components, which makes 
it a good antioxidant additive for food [60] and [61], increasing its potential ability as 
a functional food and in ethno medicine [62]. Moreover, onion extract has been 
recently reported to be effective in protecting against cardiovascular disease, because 
of their Hypocholesterolemic, hypolipidemic, anti- hypertensive, anti-diabetic and 
antithrombotic [6] .   
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Table (5) Gain in body weight (g), total cholesterol (mg/dl), AST,ALT,ALP (U/L) and 
glucose level of rats fed with fresh or dried Giza6,,Giza 20 and Beheri onion 
extracts as compared with control groups. 

Diets 
Body weight(g) Gain in 

body wt. 

Total 
cholesterol 

mg/dl 

AST  
U/L 

ALT 
U/L 

ALP 
U/L 

Glucose 
mg/dl initial final 

G1 190.0     211.3f 21.3e 72.8e 38.2d 23.5c 76.6d 90.0d 
G2 190.0 260.6a 70.6a 143.9a 56.3a 32.7a 105.7a 120.4a 
G3 188.0 220.9de 32.9cd 80.3d 45.6bc 28.3b 78.8bcd 92.3cd 
G4 190.0 219.8e 29.8d 83.7c 44.5c 29.8ab 79.6bcd 93.6c 
G5 189.0 219.0e 30.2d 81.2c 43.6c 27.5b 77.8cd 91.7cd 
G6 189.0 233.4b 44.4b 88.1b 48.4b 31.7ab 80.4bc 103.6b 
G7 188.0 229.7bc 41.7b 89.6b 46.5bc 30.6ab 81.5b 106.6b 
G8 190.0 226.4cd 36.4c 87.0b 46.0 bc 30.6ab 79.7bcd 105.3b 

 
G1: normal control diet; G2: high fat diet; G3: high fat diet + onion extract of fresh Giza 6 G4: high 
fat diet +onion extract of fresh Giza 20; G5: high fat diet + onion extract of fresh Beheri; G6: high fat 
diet + onion extract of dried Giza 6; G7: high fat died + onion extract of dried Giza 20; G8 : high fat 
diet + onion extract of dried Beheri.  
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ABSTRACT 
       This study was designed to determine the total phenols and antioxidative effect 
of aqueous green tea extract on (LPS) lipopolysaccharide induced hepatic dysfunction 
in rats. The free radicals scavenging activity of green tea was determined in vitro by 
its ability to scavenge 1,1-diphenyl-2-picryldrazil (DPPH) and nitroblue tetrazolum 
(NBT).  
Then, feeding experiment was carried out by dividing the rats into four groups 
(control group, group with aqueous green tea extract in the drinking water, group 
injected with LPS, finally, the group that was injected with LPS followed by oral 
aqueous green tea extract). After that, rat's blood samples were taken after 1, 2, 5, and 
15 days. Some biochemical analysis ( Albumin, bilirubin, ALT and AST), immunity 

parameters (Serum bcl-2 ، Serum Cytochrome c), oxidized free radicals (MDA , NO ) 
and finally, antioxidant enzymes activity (SOD , GR , GSH-px, GSH). 
Obtained results indicated that there were significant differences between only LPS 
treated group and that one treated with LPS followed by aqueous green tea extract. 
Where, antioxidant enzymes concentrations increased such as SOD, GR, GSH-px, 
GSH in LPS followed by AGTE treated group and reached 26.74 U/L , 55.30 U/L , 
45.72 U/L , 580 mmol/L respectively. Also, oxidized free radicals content 
significantly decreased in the previous group where, they were      5.80 mmol/L, 16.80 
mmol/L for MDA and NO, respectively. As biochemical indices, it could be noticed 
that there were significant decreases in all values except for serum albumin where, it 
increased and reached to 3.00 mg/dl. Finally, a significant increase in Serum bcl-2 
value and a decrease in serum Cytochrome c value which indicated the efficiency of 
aqueous green tea extract against LPS induced hepatic dysfunction in rats.   
Therefore, flavonoid-rich food like aqueous green tea extract may play a protective 
role against LPS induced hepatic dysfunction, toxicity and other diseases such as 
cancers. 

 
Key words: green tea, lipopolysaccharide, liver dysfunction, antioxidants enzymes 
and lipid peroxidation, Bcl-2, Cytochrome c, apoptosis 

 
 

 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



204 
 

INTRODUCTION 
Tea is one of the most popular drinks in the world, and its consumption is nearly as 
great as coffee. Tea has been used for centuries by ancient cultures for its medicinal 
properties and is popularly consumed in unfermented (green tea), semifermented 
(orang), and fermented (black tea) forms. Black tea is commonly consumed in the 
West whereas the consumption of green tea is especially popular in Asia, mainly for 
its health benefits. Several studies have reported that green tea extract has antioxidant, 
antibacterial, antiviral, anticarcinogenic, and antimutagenic functions (Higdon and 
Frei, 2003; Lin et al., 2008).  
          Tea’s beneficial health effects are thought to stem from polyphenols with 
antioxidant properties. Green tea contains polyphenols which include flavanols, 
flavandiols, and phenolic acids (up to 30% of dry weight). The most important 
flavonoids are catechins, which are present at about 10% of the dry weight basis. Six 
major catechins known to display biological activity are (+)-catechin (C), (-)-
epicatechin (EC), (-)-epigallocatechin (EGC), (-)-gallocatechin gallate (GCG), (-)-
epigallocatechin gallate (EGCG) and (-)-epicatechin gallate (ECG). These native 
phenolic compounds are strong antioxidants with antimutagenic, anticarcinogenic, 
hypocholesterolemic, antibacterial, antiallergic and other clinically relevant activities 
(Yamamoto et al., 1997). 
         Catechins effectively scavenge oxy-radicals involved in the pathogenesis of 
many chronic diseases, including cardiovascular diseases, cancer, neurodegenerative 
diseases, and ageing. Drinking green or black tea is associated with an increased 
plasma total antioxidant capacity determined using the ferric reducing ability of 
plasma assay in human subjects (Leenen et al., 2000). 
Studies have shown that tea possesses diverse pharmacological properties which 
include anti-inflammatory (Mutoh et al., 2000), anti-mutagenic (Steele et al., 2000), 
antiangiogenic (Jung and Ellis, 2001), antiaging effects (Esposito et al., 2002), and 
preventive effects against cancers. 
Traditional beverages are not necessarily major sources of nutrients, except for green 
tea, which contains relatively large amounts of vitamin C. However, a number of 
studies have shown that traditional beverages, as represented by teas, are beneficial to 
human health (Trevisanato and Kim 2000).  
         Green tea contains considerable amounts of catechins, which contribute most to 
its antioxidant properties. Besides, green tea is also reported to reduce serum 
cholesterol levels and inhibit hypertension in several experiments (Muramatsu et al., 
1986 ; Hodgson et al., 1999). 
        Kao et al., (2000) found that among green tea polyphenols especially(-)-
epigallocatechin gallate (EGCG) significantly reduced food intake, body weight, 
blood levels of testosterone, estradiol, leptin, insulin, insulin-like growth factor I, LH, 
glucose, cholesterol and triglyceride, as well as growth of the prostate, uterus and 
ovary. 
Polyphenols isolated from green tea or water extract of green tea have been shown in 
other animal models to afford prevention against chemically induced carcinogenesis 
in lung, fore stomach, esophagus, duodenum, pancreas, liver, breast, and colon 
(Weisburger et al., 1997). 
Recent studies showed that the protective effect of green tea against GalN-induced 
liver injury was ascribed mainly to flavonoid glycosides, theanine and soluble dietary 
fibers. It was previously reported that liver injury induced by GalN alone could be 
effectively suppressed by dietary green tea (Sugiyama et al. 1999). 
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Recently cytochrome c came into focus as one of the key signalling molecules of 
programmed cell death-apoptosis. It has been shown to translocate from mitochondria 
to the cytosol, where it interacts with apoptotic protease to activate factor-1 together 
with ATP/dATP and a procaspase 9. This efflux of cytochrome c is a critical event in 
the activation of intracellular signalling; it results in a cascade of caspase activation 
and leads to apoptotic cell death (Zou et al., 1999). 
Cells undergoing apoptosis were found to have an elevation of cytochrome c in the 
cytosol and a corresponding decrease in the mitochondria. Over expression of  Bcl-2 
prevented the efflux of cytochrome c from the mitochondria and the initiation of 
apoptosis. Thus, one possible role of Bcl-2 in prevention of apoptosis is to block 
cytochrome c release from mitochondria (Yang et al., 1997). 
(Qihua et al., 2009) reported that green tea has preventive effect against lung cancer 
induced by Intra-pulmonary injection of 3,4-benzopyrene possibly by regulating 
expression of some critical apoptotic genes such as p53 and bcl-2. 
       This study was designed to determine the total phenols and antioxidative effect of 
aqueous green tea extract (AGTE) on (LPS) lipopolysaccharide induced hepatic 
dysfunction in rats. The free radicals scavenging activity of green tea was determined 
in vitro by its ability to scavenge 1,1-diphenyl-2-picryldrazil (DPPH) and nitroblue 
tetrazolum (NBT).  

 
MATERIALS AND METHODS 

MATERIALS: 
Green tea used was obtained from local market, Mansoura city, Egypt. 
Adult male Sprague-Dawley rats (300–400g) were provided with animal feed and 
water ad-libitum and maintained in 12 h light / dark cycles at 24 ± 4°C.  
Methods: 
Preparation of aqueous green tea extract: 
Green tea leaves were extracted as follows : 10 g of dry green tea leaves were added 
to 750 ml boiled distilled water which cooled to 90°C for 3 min . After that ,it was 
filtered and cooled and was ready to use for analysis and nutrition experiment. 
(Mustata et al., 2005). 
Identification of Phenolic compounds in aqueous green tea extract: 
Total phenolic compounds were analyzed at Bio-technology Lab., Plant Pathology 
Institute, Agricultural Research Center, Giza, Egypt. Analysis was performed with a 
liquid chromatograph "HP1050" equipped with a 4.6 mm x 150 mm ODS C18 
column with UV detector and The injection volume was 5µl. The mobile phase 
yielded results of 40% methanol : 60% distilled water. The wave length in the UV 
detector was 230 nm, total run time for the separation was approximately 15 min at a 
flow rate of 0.60 ml/min according to the proposed method of Waskmundzka et 
al.,(2007). 
Determination of scavenging activity of aqueous green tea extract: 
DPPH radical scavenging: 
The assay described by Ohinishi et al. (1994) was used to determine DPPH radical 
scavenging. One milliliter of DPPH solution (0.1 mM in ethanol) was mixed with 1 
ml of aqueous green tea extract (from 0 to 248 μg/ml) and reacted for 30 min. before 
mixture absorbance was measured at 517 nm against 95% ethanol solution as the 
blank. Triplicate measurements were performed and the antioxidant activity was 
expressed as the percentage of scavenged DPPH:  

Scavenging effect (%) = [(A0 -A1)/A0] x 100  
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Where: A0 and A1 are the absorbance for the blank and in the presence of 
green tea, respectively. 
NBT (superoxide scavenging) assay: 
The inhibition of superoxide radical production was evaluated using the nitroblue 
tetrazolium (NBT) reduction method of Ravishankara et al.(2002). The reaction 
mixture contained: EDTA (6M), riboflavin (2 μM), NBT (50 μM), aqueous green tea 
extract (from 10 to 248 μg/ml) and phosphate buffer (67 mM, pH: 7.8) in a final 
volume of 3 ml. The tubes were uniformly illuminated with an incandescent lamp for 
15 min., and the optical density was measured at 530 nm before and after 
illumination. 

  
Experimental design: 

Animals were divided into four groups (10 rats /group) and caged separately. 
Group (1) (untreated control): rats were injected under cutaneous 0.9%. NaCl. Group 
(2): rats were injected with a sub lethal intraperitoneal dose of crude 
lipopolysacharides (LPS) (Escherichia coli 055 B5; Difco, Detroit, MI) (1,000 g/kg) 
dissolved in 0.5 ml of sterile, pyrogen-free 0.9% sodium chloride (saline). Group (3): 
(LPS + GT) rats were treated with LPS and given aqueous green tea extract instead of 
drinking water. Group (2*): LPS followed by AGTE rats were given only LPS for 15 
days and completed to 30 days by aqueous green tea extract. Groups (1,2 and 3) were 
treated for 15 days. On completion of the treatment, the animals were decapitated and 
the arterio-venous blood collected at different intervals (1, 2, 5, 15 for all groups 
except group 2* where, it continued until 30 days). The samples were collected in 
sterile tubes and allowed to coagulate for 1 hour at room temperature. Then, serum 
samples were aliquoted in smaller containers and stored at −80 °C until assaying.  
 
1-Liver function tests: 
The activities of Serum albumin, bilirubin and aminotransferases (ALT and AST) as 
marker enzymes of liver injury were determined using bioMιrieux kits (France). 
 
2- Immunodetection of apoptotic markers by (ELISA):   
Serum bcl-2 concentrations were determined using a commercially available, non-
isotropic, enzyme-linked immunosorbent assay (Oncogene Research Products, bcl-2 
ELISA, Cat#QIA23).  Also, Serum Cytochrome c concentrations were determined 
using an enzyme-linked immunosorbent sandwich assay Kit (Zymed ® Cytochrome c 
ELISA Kit Cat. No. 99-0040). 
 
3- Determination of oxidant-antioxidant enzymes status: 
a- Oxidant status: 
Malonaldehyde (MDA) was determined by the thiobarbituric acid method. 0.2 ml 
aliquots of serum mixed thoroughly with 0.8 ml of phosphate-buffered saline (pH 7.4) 
and 25 µl of butylated hydroxytolune solution (BHT). The samples were placed on ice 
for 2 hours after addition of 0.5 ml 30% trichloroacetic acid. Then, samples were 
centrifuged at 2000 ×g at 25 °C for 15 minutes. After that, 1 ml of each supernatant 
was mixed with 0.075 ml of 0.1 mol/L ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) and 
0.25 ml of 1% thiobarbituric acid in 0.05 N sodium hydroxide (NaOH). Supernatant 
of each sample was kept in boiling water for 15 minutes and then cooled to room 
temperature.  
Finally, the absorbance of thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) was 
measured at 532 nm. The data of TBARS were expressed in MDA, using a molar 
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extinction coefficient for MDA of 1.56 × 105 cm−1 m−1 and the results were expressed 
in nmol/ml (Devi et al., 2000 and Draper and Hadley, 1990). 
Serum  nitric oxide (NO) levels were measured with Griess reagent as described by 
Moshage et al. (1995). The first step is conversion of nitrate using nitrate reductase. 
The second step is addition of Griess reagent, which converts nitrite to a purple azo-
compound. Protein interference was avoided by treatment of the reacted samples with 
zinc sulphate and centrifugation for 5 minutes at 10,000g ; the azochromophor 
spectrophotometry was performed at 450 nm; sodium nitrate was used as the standard 
and results were expressed in mmol/L. 

 
b- Antioxidant enzymes status: 
The super oxide dismutase (SOD) activity of control and treated groups was assayed 
by the modified spectrophotometric method of Marklund and Marklund (1975). Of 
glutathione peroxidase (GP-x) activity was assayed by the modified method of Pagila 
and Valentine (1967) and Aebi (1984). Glutathione reduced form (GSH) activity was 
calorimetrically assayed using oxidized glutathione as a substrate (Glutathione 
Colorimetric Detection Kit, Catalog #K261-100; 100 assays; Store kit at -20oC). 
Absorbance of the reduced chromogen was measured at 412 nm, which is directly 
proportional to the GSH concentration. 
Statistical analysis 
Statistical analysis was carried out with SPSS (Statistical Package for Social Science) 
program version 10 for Windows (spss Inc, Chicago, IL, USA). The quantitative data 
were presented in the form of mean and standard deviation. Student  t-test was used to 
compare between quantitative data of two groups.  

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

1-Phenolic compounds content in aqueous green tea extract (AGTE): 
 
2- Radicals scavenging activity on DPPH and NBT: 
The increases of aqueous green tea extract concentrations were happen, the increase 
of inhibition of DPPH and NBT radicals were occurred. The potential decrease in the 
concentration of DPPH and NBT radicals are due to the scavenging ability of aqueous 
green tea extract which showed the significant free radical scavenging activity 90.3 
and 87.9 % of inhibition, respectively, at 64 μg ml-1. 
The DPPH is a stable free radical at room temperature and accepts an electron or 
hydrogen radical to become a stable diamagnetic molecule. The reduction capability 
of DPPH radicals was determined by the decrease in its absorbance at 517 nm. Which 
is induced by antioxidants? DPPH radicals react with suitable reducing agents and 
then electrons become paired off and the solution loses color stoichometrically with 
the number of electrons taken up (Blois, 1958). The significant decrease in the 
concentration of the DPPH radical 90.3 % is due to the scavenging ability of aqueous 
green tea extract. 
There was a moderate inhibition of the NBT/riboflavin superoxide radical, with the 
maximum inhibition being 87.9 % at 64 mg ml-1 extract concentration. Superoxide 
anion is oxygen centered radical with selective reactivity. This species is produced by 
a number of enzyme systems in auto-oxidation reaction and by nonenzymatic electron 
transfers that univalently reduce molecular oxygen. It can also reduce certain iron 
complex such as cytochrome (Gülçin et al., 2003). 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University

http://www.ijmm.org/article.asp?issn=0255-0857;year=2007;volume=25;issue=4;spage=323;epage=329;aulast=Osman#ref8�
http://www.ijmm.org/article.asp?issn=0255-0857;year=2007;volume=25;issue=4;spage=323;epage=329;aulast=Osman#ref8�
http://www.ijmm.org/article.asp?issn=0255-0857;year=2007;volume=25;issue=4;spage=323;epage=329;aulast=Osman#ref8�


208 
 

 

 

 
(A) 
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Figure (1): Free-radical and superoxide scavenging activities of aqueous green 
tea extract measured using DPPH (A) and NBT/ Riboflavin (B) 
Assays. 
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3- Effect of aqueous green tea extract (AGTE) on serum albumin, bilirubin, ALT 
and AST activities: 

Serum ALT and AST activities significantly increased as a result of 
lipopolysacharide (LPS) administration compared with control, where they reached 
196, 160 IU/l, respectively. But in rats that received at the same time 
Lipopolyscharide (LPS) and aqueous green tea extract, serum ALT and AST enzyme 
activities significantly decreased when compared with LPS group. This decrements 
may be due to AGTE antioxidant activity. As bilirubin concentration, it significantly 
increased while albumin content significantly decreased in the rats serum that 
received lipopolyscharide (LPS) compared with control group. In the rats that 
received LPS + AGTE, protective effects were observed by observing bilirubin rate 
lower (3.5 mg /dl) and slight increase in albumin (3.0 mg /dl) as compared with the 
rats that received only LPS (Table 1). All these previous results were stated after 15 
days of nutrition experiment start. Then, all groups were finished except group (2) 
which was completed up to 30 days where, LPS injection was stopped and let rats to 
drink aqueous green tea extract (AGTE) for the next 15 days and titled (2*). An 
improvement in the serum ALT, AST, bilirubin and albumin in group (2*) compared 
with the results of group (2).              
 The mentioned results confirmed that chronic lipopolysaccharide (LPS), 
causes liver dysfunction and toxicity by significant changes in cells damage and 
antioxidant parameters of rat liver. These results were in good agreement with those 
of Thiemermann et al., (1995) who reported that rats injected with LPS for 6 h was 
associated with a significant rise in the serum levels of a GOT or GPT and bilirubin, 
and hence, liver dysfunction. Also, our finding were in concomitant with                 
Liu et al., (2008) who observed  that blood biochemistry indexes, including those of 
alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and total bilirubin 
(TBIL), had risen by 6 h post-LPS/D-GalN injection, reached a peak after 24 h and 
sustained high levels after 48 h. An abnormal liver appearance was found after 24 and 
48 h post-injection. 
 
Table (1): Effect of aqueous green tea extract on the albumin, bilirubin, ALT 

and AST activities in serum of adult male Sprague-Dawley rats (No = 
10).  

Item 
Studied Groups (No =10/group) 

Control 
group 

(1) 

LPS treated 
group                                         

(2) 
LPS + AGTE              

(3) 
LPS followed by 

AGTE              
(2*) 

Serum ALT(IU/l) 28.54a ± 6.4  196b ± 16.74   140c ± 14.65  110 ± 17.65 

Serum AST(IU/l) 32a ± 7.64   160b  ±16.72  130c ± 13.76  100 ± 19.86 
Serum bilirubin 

(mg /dl) 0.67a ± 0.16   5.96b  ± 0.54  3.5c ± 0.36  2.0 ± 0.44 

Serum albumin 
(mg/dl) 4.54a ± 0.16  2.85b  ±0.54  3.0c ± 0.36  3.9 ± 0.37 

Where LPS: lipopolysaccharide ; AGTE: Aqueous green tea extract  
Means of treatments having the same letter(s) within a row are not significantly different (P> 0.05). 
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4- Effect of aqueous green tea extract on oxidative free radicals (Malonaldehyde 
and Nitric Oxide):  

Using spectrophotometric analysis, level of malonaldehyde (MDA) as a marker 
for lipid peroxidation and nitric oxide (NO) were estimated in the serum of rats 
treated with LPS, LPS + Green tea compared with control group. Serum MDA and 
NO levels significantly increased in LPS treated group compared with control group 
where, they reached 6.28 and 17.0 (nmol/ml), respectively. These findings may 
indicate impairment of antioxidant enzymatic defense system during LPS liver injury 
and that hepatocytes are continuously exposed to ROS. Significant decreases in level 
of MDA and NO were found in both groups of rats received LPS + AGTE and LPS 
followed by AGTE. These finding indicated that AGET had a significant effect on 
MAD and NO levels in rat serum even in case of LPS followed by AGTE group (3.0 
and 13.6 nmol/ml, respectively) (Table 2). This may be due to the active antioxidant 
property of aqueous green tea extract as scavenge agent towards oxidative free 
radicals (MDA and NO).  

These obtained results were matched with Giralt et al. (1993) and Nowak et al. 
(1993) who reported that LPS is known to enhance the formation of ROS such as 
superoxide anion, peroxides and their secondary products such as malonaldehyde 
(MDA) radicals, especially in the liver. Also, Portoles et al. (1993) have shown          
a significant increase of MDA levels in the liver of rats 5 h after injection of LPS. 
 Moreover, in LPS treated group, the significant increase in NO was in 
accordance with Mayeux (1997), who reported that Lipopolysaccharide (LPS) 
triggers the synthesis and release of cytokines and nitric oxide (NO). Consequently, 
there is the potential for large amounts of NO to be generated in the liver and this 
could impair hepatic function by directly injuring cells (Li and Billiar, 1999).  
 
Table (2): Levels of oxidative free radicals (MDA and NO) in rats serum as 

effected by AGET: 
 

Item 

Studied Groups (No =10/group) 

Control group 
(1) 

LPS treated 
group                                         

(2) 

LPS + AGTE              
(3) 

LPS followed 
by AGTE              

(2*) 
MDA 

(nmol/ml) 2.59a ±0.27  6.28b ±1.7  5.80c ± 0.15  3.0 ±0.42 

NO 
(nmol/ml) 11.3a  ±2.7  17.0b ±4.20  16.8c ±0.21  13.6 ±2.64 

Where LPS: lipopolysaccharide ; AGTE: Aqueous green tea extract  
MDA: Malondialdehyde ; NO: Nitric Oxide.   
Means of treatments having the same letter(s) within a row are not significantly different (P> 0.05). 
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5- Quantification of antioxidant enzymes via AGTE:  
The activities of antioxidant enzymes (SOD, GSH-px, and GR) and the levels of 

glutathione (GSH) against free radical-mediated injury were estimated using 
colorimetric method in the serum of rat groups treated with (LPS, LPS+ AGTE, LPS 
followed by AGTE) and compared with control group (Table 3). As LPS group, 
significant decreases in the activities of antioxidant enzymes (SOD, GSH-px, and GR) 
and the level of glutathione (GSH) were detected compared with control group where, 
they represented 10.84, 15.89 and 33.5 U/L and 510 µg/ml, respectively. However in 
group of rats treated with LPS + AGTE (3) and LPS followed by AGTE (2*), the 
antioxidant properties of aqueous green tea extract and its high free radical 
scavenging activity produce significant increases in all antioxidant enzymes activity 
compared with LPS treated group. 

Obtained findings were in parallel with Angela et al. (1999) who reported 
statistically significant decrease in the activities of SOD, catalase, Glutathione (GSH), 
and GSHPx after 24, 48, and 72 hours following LPS endotoxin administration and 
remained lower than controls for the duration of the study and concluded that the 
changes in the conjugative enzymes and the free-radical scavenging enzymes 
following endotoxin exposure may alter the host's metabolism and response to free 
radicals. Also, Thomas et al. (2004) showed a significant decrease in blood GSH and 
CAT in the male mice treated with cocaine + LPS once daily for 7 days. The data 
revealed that long term administration of LPS only or with cocaine increased the 
severity of   hepatotoxicity dramatically in male mice. 
 
Table (3): Antioxidant enzymes activities and GSH levels in serum for (LPS, 

LPS+ AGTE and LPS followed by AGTE) and control groups. 
 

Item 

Studied Groups (No =10/group) 

Control 
group 

(1) 

LPS treated 
group                                         

(2) 

LPS + AGTE              
(3) 

LPS followed 
by AGTE              

(2*) 
SOD 
(U/L) 45.59a ± 5.76 10.84b ± 2.59 26.74c ± 4.48  40.74 ± 3.35 

GSH px 
(U/L) 72.85a ± 6.45  15.89b ± 3.98 45.72c ± 8.7  62.74 ±11.63 

GR (U/L) 72.85a ± 7.75  33.5b ± 7.01  55.3c ± 11.96  63.3 ± 11.96 

GSH 
(mmol/L) 770a ± 15.8   510b  ± 21.25   580c ± 12.18  640 ± 16.3 

Where LPS: lipopolysaccharide ; AGTE: Aqueous green tea extract 
GSH: glutathione ; GSH-px:  glutathione peroxidase ; SOD: superoxide dismutase. 
Means of treatments having the same letter(s) within a row are not significantly different (P> 0.05). 
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6- Quantitative determination of apoptotic proteins (bcl-2 and cytochrome c) as 
affected by AGTE: 

 Using ELISA-technique, serum bcl-2 protein (µg/ml) and cytochrome c 
protein (ng/ml) concentrations were estimated in the serum of treated and control rat 
groups (Table 4). Concerning LPS group, a significant higher cytochrome c protein 
concentrations was observed (244.3 ng/ml) when it was compared with control group. 
Similarly, cytochrome c protein concentration in LPS + AGTE group was significant 
lower than LPS group where, it reached 198 ng/ml. The significant increase in 
cytochrome c protein concentration in both LPS and LPS + AGTE groups via control 
rat group indicated its importance as a proapoptotic mitochondrial marker produced 
due to LPS liver injury. The mean serum levels of bcl-2 protein concentrations 
(µg/ml) were also estimated. A significant decrease in bcl-2 protein concentration was 
observed in LPS treated group compared with the group of rats receive LPS + AGTE 
where , it was 0.45 µg/ml. As LPS followed by AGTE group, a significant decrease in 
cytochrome c and a significant increase in Bcl-2 protein concentrations were noticed.. 
The previous observation indicated that the significant increase of Bcl-2 and decrease 
of cytochrome c protein concentrations reflecting the hepatoprotective effect of 
aqueous green tea extract as anti-inflammatory and anti-apoptotic agent. An  
important note showed that bcl-2 and cytochrome c protein concentrations were four 
fold (1.3 µg/ml) and six fold (146.1 µg/ml) in case of LPS followed by AGTE group 
when compared with control group. 
 Mentioned results were matched with Danya et al. (2004) who demonstrated 
that lipopolysaccharide (LPS) elicit massive liver apoptosis by the production of 
cytokines, an increase of pro-apoptotic Bax gene expression and decrease of anti-
apoptotic Bcl-2 and BclXL gene transcripts. Also, Hai et al. (2002) demonstrated that 
low levels of LPS induce apoptosis in cardiac myocytes in vitro and in vivo by 
decreasing the ratio of antiapoptotic Bcl-2 to proapoptotic Bax proteins at 12 h. Such 
evidence indicates that liver cell apoptosis is an essential process for liver injury, at 
least LPS–induced liver injury. 
 
Table (4): Concentrations of apoptotic markers (Bcl-2 and cytochrome c) 

proteins in the serum of treated and control groups. 

Item 

Studied Groups (No =10/group) 

Control 
group 

(1) 

LPS treated 
group                                         

(2) 

LPS + AGTE              
(3) 

LPS followed 
by AGTE              

(2*) 
Bcl-2 

(µg/ml)) 0.28a ±0.06  0.45b ±0.13  0.79c ±0.12  1.3±0.13 

Cytochrome c 
(ng/ml) 21.5a ± 4.64  244.3b ± 6.72  198c ± 5.76  146.1 ± 5.86 

Where LPS: lipopolysaccharide ; AGTE: Aqueous green tea extract 
Cytochrome c:  apoptotic marker ; Bcl-2: B-cell lymphoma-2 protein  
Means of treatments having the same letter(s) within a row are not significantly different (P> 0.05). 
 

CONCLUSION 
 From all mentioned results, it briefly could concluded that aqueous green tea 
extract had vital effects to prevent LPS induced hepatic dysfunction, toxicity and 
other diseases such as cancers by its high content of polyphenols. 
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المستخلص المائي للشاي األخضر و مرض الكبد المستحث بالسكريات العديدة 

 الدهنية

 )2( و جيهان غنيم)1(سامي جبر
 وحدة الميكروسكوب االلكتروني – قسم التشريح و علم األجنة – كلية الطب – جامعة المنصورة – )1(

 - مصر 35516المنصورة 
  – مصر35516 قسم الصناعات الغذائية – كلية الزراعة – جامعة المنصورة – المنصورة )2(

 
 تم تصميم هذه الدراسة لتقدير الفنيوالت الكلية و التأثير المضاد لألكسدة للمستخلص المائي من الشاي 

األخضر على االختالل الوظيفي للكبد المستحث بواسطة السكريات العديدة الدهنية في الفئران. بداية تم تقدير 
مقدرة المستخلص المائي للشاي األخضر على التخلص من الشوارد الحرة في المعمل عن طريق إختبارات 

DPPH , NBT – ثم تم تنفيذ تجربة التغذية بتقسيم فئران التجربة إلى أربعة مجموعات (مجموعة كنترول  .
و أخيرًا  مع تناولها للمستخلص المائي للشاي األخضر LPSتم حقنها بالـ  – مجموعة LPSمجموعة تم حقنها بـ 

 يوم ثم أضيف لها المستخلص المائي للشاي األخضر في ماء الشرب لمدة 15 لمدة LPSمجموعة تم حقنها بالـ 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



216 
 

 يوم 30 لجميع المجموعات و بعد  يوم15 ، و 5 ، 2 ، 1). ثم أخذت سحبات من الدم بعد  يوم أخرى15
) ، بعض التقديرات Albumin, bilirubin, ALT and AST. أجريت بعض التحليالت البيوكيميائية (لألخيرة

) و أخيرًا MDA , NO) ، الشوارد الحرة المؤكسدة (Serum bcl-2 ، Serum Cytochrome cالمناعية (
). SOD , GR , GSH-px, GSHنشاط اإلنزيمات المضادة لألكسدة (

 أظهرت نتائج التقديرات السابقة وجود فروق معنوية بين نتائج االختبارات الخاصة بالمجموعة المعامله 
 و المستخلص المائي للشاي األخضر. حيث إرتفعت تركيزات LPS فقط و المجموعة المعامله بـ LPSبـ 

 للمجموعة المعاملة بالشاي األخضر و GSH, GSH-px, GR and SODاإلنزيمات المضادة لألكسدة مثل 
 مليمول/لتر على التوالي. كما 580 وحدة/لتر و 45.72 وحدة/لتر ، 55.30 وحدة/لتر ، 26.74وصلت 

 5.80إنخفض محتوى الشوارد الحرة المؤكسدة في نفس المجموعة السابقة إنخفاضًا معنويًا حيث سجلت 
على التوالي. أما فيما يتعلق بالتقديرات البيوكيميائية NO, MDA  مليمول/لتر لكًال من  16.80مليمول/لتر و 

 مجم/ديسيلتر. 3.0فقد لوحظ وجود إنخفاض معنوي في جميع القيم عدا ألبيومين السيرم حيث إرتفع و وصل إلى 
 مما يدل Serum Cytochrome c و إنخفاض في قيمة Serum bcl-2أخيرًا لوحظ زيادة معنوية في قيمة 

على كفاءة المستخلص المائي للشاي األخضر في عالج االختالل الوظيفي للكبد المستحث بواسطة السكريات 
العديدة الدهنية في الفئران.  

لذا فإن األغذية الغنية في الفالفون مثل المستخلص المائي للشاي األخضر تلعب دورًا مضادًا لالختالل الوظيفي 
 للكبد الناتج عن السكريات العديدة الدهنية و بالتالي قد يكون لها دورًا مؤثرًا في عالج السرطان.

 
لشاي األخضر – السكريات العديدة الدهنية – إختالل وظائف الكبد – االنزيمات المضادة االكلمات الدالة: 

 .لألكسدة – مؤكسدات الدهون
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Celiac Disease intervention through gluten-free diet 

By Prof. Nizar Hamad and Prof. Louay Labban 
Department of Nutrition and Food Sciences 

University of Kalamoon 
 

Introduction:   
Celiac disease is a digestive disease that damages the small intestine and interferes 
with absorption of nutrients from food. Also called coeliac disease Or celiac sprue . 
People who have celiac disease cannot tolerate gluten, a protein in wheat, rye, and 
barley.  
Gluten is found mainly in foods but may also be found in everyday products such as 
medicines, vitamins, and lip balms. 
When people with celiac disease eat foods or use products containing gluten, their 
immune system responds by damaging or destroying villi—the tiny, fingerlike 
protrusions lining the small intestine. 
Celiac disease affects people in all parts of the world. Originally thought to be a rare 
childhood syndrome, celiac disease is now known to be a common genetic disorder. 
More than 2 million people in the United States have the disease, or about 1 in 133 
people. Among people who have a first-degree relative—a parent, sibling, or child—
diagnosed with celiac disease, as many as 1 in 22 people may have the disease. Villi 
normally allow nutrients from food to be absorbed through the walls of the small 
intestine into the bloodstream. Without healthy villi, a person becomes malnourished, 
no matter how much food one eats. 
Symptoms: 
Symptoms of celiac disease vary from person to person. Symptoms may occur in the 
digestive system or in other parts of the body. Digestive symptoms are more common 
in infants and young children and may include: 
Abdominal bloating and pain  
Chronic diarrhea  
Vomiting  
Constipation  
Pale, foul-smelling, or fatty stool  
Weight loss  
Retarded growth 
Intestinal bleeding 
Dehydration 
Mouth canker 
Diagnosis :  
Is done through the following: 

1- Blood Tests 
2- Intestinal Biopsy 
3- Symptoms: Dermatitis Herpetiformis  

Dermatitis herpetiformis (DH) is an intensely itchy, blistering skin rash that affects 15 
to 25 percent of people with celiac disease.  The rash usually occurs on the elbows, 
knees, and buttocks. Most people with DH have no digestive symptoms of celiac 
disease 
Treatment: 
Treatment of celiac disease: Treatment is done by: 
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1- Medical treatment:  
Application of steroids like cortisones, cyclosporine, Azathioprine or any other 
medication that are used in inflammatory and immunological reactions 

2- Medical Nutrition Treatment MNT: The only treatment for celiac disease 
is a gluten-free diet  

For most people, following this diet will stop symptoms, heal existing intestinal 
damage, and prevent further damage. Improvement begins within days of starting the 
diet. The small intestine usually heals in 3 to 6 months in children but may take 
several years in adults. A healed intestine means a person now has villi that can 
absorb nutrients from food into the bloodstream.Lifestyle change.  Supplements , 
vitamins, minerals and   extra protein to remedy deficiencies. 
In case of anemia, treat with iron, folate, or   vitamin B12.   Vitamin D and calcium 
administration maybe necessary to correct osteoporosis.  Vitamin K should be given if 
there was any bleeding.  Electrolytes and fluid replacement should be given for 
dehydrated from diarrhea. 
Gluten-free diets: A gluten-free diet means not eating foods that contain wheat, rye, 
and barley. The foods and products made from these grains should also be avoided. 
Plain” meat, fish, rice, fruits, and vegetables do not contain gluten, so people with 
celiac disease can freely eat these foods. In the past, people with celiac disease were 
advised not to eat oats. 
Foods that are allowed for celiac disease: 
Buckwheat 
Cassava, Tapioca 
Corn 
Flax 
Indian rice grass 
Millet 
Nuts 
Potatoes 
Rice 
Sorghum 
Soy 
Wild rice 
Foods that are not allowed for celiac disease: 
Bulgur wheat 
Breads, pasta or any product made out of: 
Durum flour 
Enriched flour 
Plain flour self-rising flour 
Semolina 
Processed foods that are not allowed for celiac disease: 
Bouillon cubes 
Brown rice syrup 
Candy 
Chips/potato chips 
Cold cuts, hot dogs, salami, sausage 
Gravy 
Imitation fish 
Rice mixes 
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Sauces seasoned tortilla chips 
Soups 
Soy sauce 
Vegetables in sauce  
Pizza  
Fried chicken  
Pasta  
 
The Production of Gluten-free Bread and Pasta 
Coeliac disease is a life-long intolerance to the gliadin fraction of wheat and the 
prolamins of rye (secalins), barley (hordeins) and possibly oats (avidins)*. 
The grains frequently used as sources of  gluten-free materials include: 
Buckwheat ,rice ,corn (maize), potato ,tapioca (cassava) ,soy, amaranth, arrowroot, 
millet, montina (Indian rice grass), lupine , sorghum, beans ( such as lentils, black 
soy, navy, pinto), quinoa and sago 
Fruits ,Vegetables, dairy products, butter, margarine, vegetable oil, and un-processed 
meat, fish and chicken.  
However, processed meats such as sausages and burgers are made with cereals that 
contain gluten  and should then be avoided. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Important Properties of Gluten  (Encloses the starch granules and fiber fragments) 
 

• Resistant to stretch 

• Extensibility  

• Mixing Tolerance 

• Gas holding capacity 

Importance of Gluten For Bread 
If gluten is absent : 
Liquid batter 
Poor color 
Other quality defects 

Main Properties
of  

Gluten

Glutenin
Rough

Rubber mass 
(when fully hydrated)

Cohesive
Elastic

Viscous

Gliadin
Viscous

Fluid mass
(when fully hydrated)
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If gluten is present: 
Excellent dough 
Gas holding capacity properties  
Good crumb structure 
Non-Gluten Bread: 
Bread without gluten can only retain gas if another gel replaces gluten . 
Limited number of papers on gluten-free bakery products. 
As alternatives  to gluten in bread making the trend is forwarded  toward : 
starch, hydrocolloids, gums ,dairy products, non-gluten proteins, 
Prebiotics and a combination there of. 
Alternatives  to gluten in bread making: 
As alternatives  to gluten in bread making the trend is forwarded  toward : 
starch, hydrocolloids, gums ,dairy products, non-gluten proteins, 
Prebiotics and a combination there of. 
Replacing wheat flour with the mixture of gluten-free flours with Psyllium بذور القطوناء 
 did not alter preference or acceptability of modified products compared with standard 
ones and increased product options for celiac disease patients. 
Staple Food: 
Corn and rice have always been staple foods. They constitute the basic ingredients for 
a range of corn and rice dishes,( eg. mealie-pap, arepa, tortilla, ribbel and polenta ). 
Processing these local and traditional raw materials into pasta adds to the variety of 
staple diets based on corn and rice. 
Buckwheat noodles 
Rich, nourishing noodles made from 100 percent buckwheat flour, an ancient health 
food. Earthy, deep brown color, delicious flavor and made without added salt. 
Traditionally made and patiently two-step dried. Heart healthy* whole grain.  
 Despite the name, buckwheat is not wheat and not related to wheat.  

 
Processing these local and traditional raw materials (corn and rice) into pasta adds to 
the variety of staple diets based on these two products. 
In the classical texture of traditional wheat-based pasta , the gluten forms a firm, 
water-insoluble framework around the starch granules.  
This is not so with pasta made from corn or rice as raw materials. 

 
In the production of traditional dough using wheat flour or semolina, an optimal and 
homogeneous gluten texture is achieved within 20 seconds. 
The native starch is: 
 water-insoluble and 
 without any adhesive or  
 bonding characteristics. 
The Process 
The new extrusion technology has become widely accepted in the field of classical 
pasta production.  
It is distinguished by its fast and gentle dough mixing and shaping process.  
The new process is designed as an enclosed system.  

• It mixes all the raw materials homogeneously, taking into account all hygienic 
aspects. 

• The native starch - in corn and rice - is water-insoluble and without any 
adhesive or bonding characteristics.  
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• The native starch should be modified in order to become a functioning 
material in the process. 

• This modified starch, by the extrusion process, is required to produce gluten-
free pasta in a quality equivalent to that of classical durum pasta.  

Modifying Starch in an Extrusion Press 
To obtain these properties, the starch must first be modified in an extrusion press 
using  a patented process.  
This modified starch is required to produce gluten-free pasta in a quality equivalent to 
that of classical durum pasta. 
The process is characterized by:  
A- Forced conveying action, 
B- Short mixing times,  
C- No oxidation occurs and 
D- The color pigments are completely preserved. 
The forced conveying action and short mixing times, no oxidation occurs and the 
color pigments are completely preserved. The lines produce gluten-free pasta from 
corn and rice at a low cost. These locally grown raw materials - corn and rice -  can be 
processed into top-quality pasta at an output as high as 3000 kg/h.  
The quality of the new corn and rice pasta is marked by the process the raw materials 
undergo inside the extrusion press .  
A specially developed heat and humidity treatment is applied and selectively modifies 
the starch in the raw material. 
 As a result, the treated starch is easier to digest in the absence of wheat gluten. 
Dietetic pasta is produced in a guaranteed quality in compliance with all legal 
requirements.  
The automated production line ensures an optimal product quality and brilliant colors 
. 
Healthy pleasure: 

• Corn and rice pasta are produced adopting sanitation and quality standards. 
This guarantees perfect, high-quality products fulfilling all expectations with 
regard to appearance and cooking characteristics.  

• Corn and rice pasta also meet top requirements in terms of color and variety of 
shapes. 

•  The pasta instantized starch makes it easier to digest and just as enjoyable to 
eat as traditional durum pasta. 
Wide variety 

Such production lines do not impose any restrictions on the variety of possible shapes 
and colors. Excellent cooking characteristics, a fine taste, and the typical "bite" are 
guaranteed. 
Dietetic pasta 

• Corn and rice pasta can be offered in the marketplace as 
• 1- dietetic pasta and   
• 2- for people with celiac disease (insufficient ability to digest wheat gluten).  

The new process guarantees production in compliance with legal requirements: 
• Finally , it is claimed that the careful processing of the raw materials fulfills 

the most stringent quality demands placed on gluten-free products. 
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المركبات الفعالة بيولوجيًا والنشاط المضاد لألكسدة في أصناف البرتقال 
 الرئيسية المزروعة في سورية

 2)( ، بسام أحمد العقلة( 1)  ، هاله يحيى خالد(1) ، هدى ياسين حبال(1)غياث مصباح سمينة

  دمشق، سورية30621قسم علوم األغذية، كلية الزراعة، جامعة دمشق، ص.ب 
  :الملخص

، الحموضة الكلية، pHدرست الخصائص األساسية (مردود العصير، المواد الصلبة الذائبة، 
، الكاروتينات، الفينوالت الكلية،  Cالسكريات الكلية)، وبعض مضادات األكسدة (فيتامين

 لبعض أصناف البرتقال الرئيسية DPPHاألنثوسيانينات)، والنشاط المضاد لألكسدة وفق طريقة 
المزروعة في سورية(أبوسرة، الماوردي، فالنسيا، شموطي). بينت النتائج أن صنف فالنسيا كان 

%، بينما كان صنف أبوسرة األعلى في محتواه من الكاروتينات 55.16األعلى بمردود العصير 
 ، في حين تفوق صنف الماوردي في محتواه من الفنوالت الكلية Cواألقل في محتواه من فيتامين 

من بين األصناف % 74.83غ ) والنشاط المضاد لألكسدة 100 مغ حمض الغاليك/(295.73
 المدروسة. 

 ، الفنوالت الكلية، الكاروتينات، النشاط Cالكلمات المفتاحية : برتقال ، مردود العصير ،فيتامين 
 المضاد لألكسدة .

 
 
 

  قسم علوم األغذية في جامعة دمشق. (1)
 الهيئة العامة للتقانة الحيوية  – (2)
 

Biological active compounds and antioxidant activity of main 
Syrian orange cultivars  

Ghiath Mosbah Sumainah(1), Huda Yassin Habbal(1), Halah Yahia 
Khaled(1), Bassam Ahmah Aloklah(2)  

Dept . food science,Factually of Agriculture, university of Damascus, 
  PoBox 30621, Damascus, Syria 

 
Abstract: 
The main properties(yield of juice, total soluble solid, pH, total acidity, 
total sugars), some biological active compounds as (vitamin C, 
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carotenoids, total phenol, and anthocyanins), and antioxidant activity 
measured by DPPH method for some main Syrian orange cultivars 
(navel, valancia, blood orange, and shamouti) were investigated. The 
results showed that valancia was the highest in yield (55.16%), while 
navel had the highest content of carotenoids and the lowest one of 
vitamin C. Whereas, blood orange was superior in its content of total 
phenolic (295.73 mg gallic acid /100 g) and antioxidant activity, 
(74.833%) among the studied cultivars. 
Keywords: orange,  yield of juice, vitamin C,  total phenols, carotenoids , 
antioxidant activity. 

 
 

(1) Dept . food science , Damascus university.  
 (2)- General commission for  Biotechnology. 

 
 - المقدمة :1

 ROS() reactive تفاعالت الجذور الحرة خفض األكسجين الجزيئي وتشكل أنواع األكسجين الفعالة(ينتج عن

oxygen species (  التي تضم فوق األكاسيد وجذور الهيدروكسيل ، التي تسبب ضررًا لمكونات الخاليا األمر 
 ،وقد أكدت العديد من الدراسات الوبائية )Franke et al., 2004الذي يؤدي إلى حدوث العديد من األمراض(

وجود عالقة عكسية بين تناول الخضار والفاكهة وانخفاض مخاطر اإلصابة بالتهابات وأمراض الشرايين 
 ).(Willet, 1994والسرطان والشيخوخة، وهذا مرتبط باحتواءها على مركبات ذات نشاط بيولوجي هام   

 واحدًا من أكثر أنواع الفاكهة انتشارًا Rutaceae) الذي ينتمي إلى العائلة Citrus sinensisيعتبر البرتقال (
 وقد بلغت المساحة المزروعة من البرتقال في ,Sellik)   (2004في العالم خاصة في المناطق شبه اإلستوائية

).يستهلك 2009 طن(المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية، 689609هكتار وٕانتاج قدره 22666.1 سورية 
% من البرتقال المنتج 85) ، وJesus et al. 2007البرتقال إما بشكل طازج أو على شكل عصير أو مركز (

  .                                          (Grigelmo-Miguel and Martin-Belloso, 1999)في العالم يصنع إلى عصائر 
 Galaverna et al., 2008 والفينوالت والكاروتينات ( E  وCيعد البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين 

Grander,2000; التي تلعب دورًا هامًا كمضادات لألكسدة وكوابح للجذور الحرة من شأنها أن تقلل من ، (
 )Franke and Pro, 2005مخاطر اإلصابة بأمراض القلب والسرطان( 

 من مضادات األكسدة الهامة الذوابة في الماء التي تحمي األنظمة البيولوجية من خطر األكسدة Cيعد فيتامين 
 150-، ويتراوح محتواه في عصير البرتقال بين et al., 2006)  (Maleckaمن خالل كبحها للجذور الحرة 

مغ/يوم ،أي أن شرب كأس من عصير C -100120 مغ/ل، ويبلغ المدخول اليومي المقترح لفيتامين 450
، كما  C (Gliszczyska-Swiglo et al., 2004) % من المدخول اليومي لفيتامين80-30البرتقال يؤمن 

تلعب األنتوسيانينات المميزة لبعض األصناف كالبرتقال الدموي دورًا هاماً في النشاط المضاد لألكسدة والتي 
 (et al., 2008مالونيل غليكوزيد بشكل أساسي 6- 3غليكوزيد وسيانيدين  3تكون على صورة سيانيدين

(Kelebek .  
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 ومضادات األكسدة والنشاط المضاد لألكسدة لذا Cتختلف أصناف البرتقال في محتواها من العصير وفيتامين 
هدف البحث إلى دراسة بعض الخصائص الفيزياكيميائية وبعض مضادات األكسدة في بعض أصناف البرتقال 

 المزروعة في سورية .

 مواد وطرائق البحث :2- 
  مواد البحث :2-1

جمعت ثمار البرتقال الناضجة والطازجة والسليمة(أبو صرة ، فالنسيا، شموطي ، ماوردي) من السوق المحلية 
لمدينة دمشق ، ثم بعد ذلك عصرت الثمار باستخدام عصارة كهربائية منزلية ، وحفظ العصير في عبوات 

 ْم ) لحين التحليل .18 زجاجية في المجمدة (-

 - طرائق التحليل :2-2
 التركيب الكيميائي: 1-2-2-

 مزود بمقياس بركس وعبر A054) باستخدام مقياس انكسار ياباني نموذج TSSتم تعيين الجوامد الكلية الذائبة (
 بمقياس كهربائي مخبري ، كما تم تقدير السكريات الكلية ، pHْم ، وقيس رقم 20عنها بدرجة بركس بالدرجة 

 ). AOAC,2000الحموضة الكلية كنسبة مئوية لحمض الليمون وفقًا للطرق الواردة في (

  تعيين المواد الفعالة بيولوجياً :2-2-2-
 :  حمض األسكوربيك1-2-2-2- 

ثنائي كلوروفينول إندوفينول التي تعمل على  6 -،2تم تعيين حمض األسكوربيك باستخدام طريقة المعايرة بصبغة 
 )  .AOAC,2000أكسدة حمض األسكوربيك إلى حمض األسكوربيك منزوع الهيدروجين(

  :األنثوسيانينات  2-2-2-2-
 ) مع بعض التعديالت وذلك باستخدام et al., Stintzing 2002استخلصت األنثوسيانينات وفقًا لطريقة  (

) ، ثم قيس امتصاص األنتوسيانينات عند طول 15:85% بنسبة (HCl  1مزيج من الميتانول المحمض ب 
، ثم حسب 911 نموذج GBCنانومتر) باستخدام جهاز المطياف الضوئي 516 موجة االمتصاص العظمى  ( 

 حسب المعادلة : 2007)(عتمة، غليكوزيد – 3تركيز األنثوسيانينات على أساس سيانيدين -
A=am516.b.c  

 حيث يشير:
Aاالمتصاص عند طول موجة االمتصاص العظمى: 
:a-448.8(الوزن الجزيئي 296000 غليكوزيد3معامل االمتصاص الجزيئي  لسيانيدين( 
b =سم 1:طول الخلية 
c/ غ)100 :التركيز(مغ 
  : الفينوالت3-2-2-2  

) مع Wada and Ou, 2002 االستخالص : استخلصت الفينوالت الكلية من عينات العصير وفقًا لطريقة (
 15 مل ميتانول مطلق و مزجت بشكل جيد لمدة 30 غ من العينة ، و أضيف  إليها ،1 أخذ .بعض التعديالت

دقيقة بدرجة حرارة الغرفة باستخدام محرك مغناطيسي على  السرعة القصوى وبعدها ثفلت العينة بجهاز طرد 
 ) و أخذ السائل الرائق للتحليل.rpm 3000مركزي مخبري (
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 Asami et المستخدمة  من  قبل Ciocalteu –   Folinالتعيين : عينت  الفينوالت  كميا ً باستخدام  طريقة  

al., 2003)مل من الماء 3  مل من العينة  التي سبق تحضيرها وأضيف  لها  2 ) مع بعض التعديل حيث أخذ
مل . رج المزيج  باستخدام  10 مل من كاشف فولين و وضعت في دورق حجمي معياري سعة  0.2المقطر و 

 ) وأكمل الحجم بالماء  ٪ (7 مل من كربونات الصوديوم 4محرك األنابيب لمدة  دقيقتين ، ثم أضيف بعدها 
 خلط المزيج السابق و ترك  لمدة ساعتين على حرارة الغرفة ، ثم رشح و قيس امتصاصه .المقطر حتى العالمة

غ على أساس مكافئ حمض 100 نانومتروعبرعن النتائج بـ مغ/  750بالمطياف الضوئي على طول موجة
 غاليك.

  الكاروتينات :4-2-2-2- 
غ من عصير البرتقال 1مع بعض التعديل حيث أخذ Lee and castle, 2001) قدرت الكاروتينات وفق (

) ،ثم أخذت الطبقة العلوية 50:25:25مل مذيب (هكسان:أسيتون:إيتانول بنسبة 10واستخلصت الكاروتينات بـ 
 دقائق، ونقلت إلى دورق معياري 5 مدة 6500 بسرعة Bio fuge)الرائقة الصافية للهكسان بعد استخدام مثفلة(

 450بمطياف ضوئي على طول موجة  مل وأكمل الحجم بالهكسان حتى العالمة. قيست االمتصاصية 25سعة 
 .2505غ باستخدام معامل االنطفاء الجزيئي 100. حسبت الكاروتينات على أساس بيتا كاروتين مغ/نانومتر

 :DPPH تعيين النشاط المضاد لألكسدة وفق طريقة 3-2-2- 
 (2, 2'-diphenyl l,1-picrylhydrazyl) 

 Singh)  المتبعة  من  قبل              DPPH  قيس   النشاط   الكابح   للجذور   الحرة   وفق   طريقة   

et al., 2002)مل ميتانول )100 غ عينة في 1هي كما يلي: أضيف إلى المستخلصات الكحولية للعينات ( و  
 ميكرومول في الميثانول) ،وبعد مزج وخلط المزيج السابق بخالط DPPH ) 60نفس الحجم من محلول 

 نانومتر .عبر عن 517 دقيقة ، قيس االمتصاص على طول موجة 30 ) واالنتظار لمدة votexاألنابيب( 
 /Inhibition = [(A - Á) النشاط المضاد لألكسدة بحساب  النسبة  المئوية  لتثبيط األكسدة  من  المعادلة:

A] X 100  % 
Aامتصاص الشاهد :  
Áامتصاص العينة :  

تقابل النسبة المئوية للنشاط الكابح للجذور الحرة مايوجد في العينة من نشاط لمضادات األكسدة أي تعكس القدرة 
 على القيام بدور مضادات األكسدة.

   التحليل االحصائي: 4-2-2-
تعيين ، ثم حسبت   و أدخلت نتائج المكررات الثالثة لكل17 االصدار  SPSS حللت النتائج باستخدام برنامج

 ). (P< 0.05المتوسطات واالنحراف المعياري لها والفروق المعنوية بين المتوسطات عند مستوى  

 النتائج والمناقشة :3-
 الخصائص األساسية1-3-

 55.16%) أن أصناف البرتقال اختلفت في مردوديتها من العصير حيث تفوق صنف فالنسيا 1يبين الجدول (
 %.30.28% وأخيرًا أبو سرة 35.57% ثم الماوردي 51.26تاله الشموطي 
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 أصناف البرتقال المدروسة: )الخصائص األساسية لعصير1جدول(

 
 )P< 0.05تشير األحرف المختلفة ضمن الصف الواحد إلى وجود فروق معنوية (

  غ)100المردودية (غ/
 غ)100الحموضة الكلية مقدرة على أساس حمض الليمون (غ/

  غ)100السكريات الكلية (غ/
 

 ) أن صنف أبوسرة يمتاز بكبر ثمرته وسمك قشرته ونكهته الغنية وانخفاض كمية 1987ذكر البنا وحجازي (
) أن مردود العصير في صنفين من البرتقال المزروع في تركيا Kelebek et al., 2008العصير فيه ، وبين (

 أن مردود العصير )Marzouk) 2003و  Moufida   أشار% ، كما 38.9% إلى 35.1تراوحت بين 
 % .50.16للبرتقال الماوردي كانت 

%، للماوردي 11.56% 11.62%، 12%، 13.07أظهرت النتائج أن المحتوى من المواد الصلبة الذائبة بلغت 
 و فالنسيا وأبوسرة والشموطي على الترتيب.

 إلى اختالف نسبة المواد الصلبة الذائبة في برتقال أبوسرة باختالف مرحلة النضج 2003) وزمالؤه (Bull أشار 
  Topuz، في حين ذكر 9.09بريكس بينما سجل فالنسيا بريكسًا قدره 12.03 إلى 10.19والتي تراوحت بين 

 بريكس على التوالي.11.8، 12.1) أن نسبة المواد الصلبة الذائبة في صنفي أبوسرة وشموطي 2005وآخرون (
وفق ماذكره   %11.6% ، 10.6 % ، 8.7سجلت نسبًا مختلفة للمواد الصلبة الذائبة في عدة أصناف فالنسيا 

)et al., 2007 Bull et al., 2004; Sentandreu  10.96%، 10.57% ، 8.62 % ، 8.07 )، و ،%
 ;Scalzo et al., 2004% في عدة أصناف من الماوردي                                   (%12.6 ، 12

Rapisarda et al., 2008;  Kelebek et al., 2008 . ( 
) وجود فرق معنوي بين أصناف البرتقال المدروسة بالنسبة للحموضة الكلية حيث كان 1يالحظ من الجدول(

 % في حين كانت النسبة في صنف الماوردي األقل في 1.31صنف فالنسيا األعلى في الحموضة الكلية 
  % .0.71حموضته 

% 1.34 - 1.02  ورد في الدراسات السابقة أن النسبة المئوية للحموضة في عدة أصناف ماوردي تراوحت بين
)Kelebek et al., 2008 and Marzouk, 2003;   Moufida( ، 0.45بينما كانت في صنف فالنسيا % 

 ) Bull et al., 2004 وربما تعزى االختالفات في الحموضة الكلية ضمن الصنف الواحد إلى اختالف مرحلة ،(
 النضج .
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 Bull وتوافقت هذه النتائج مع ماوجده 4.04 و 3.64 فقد تراوحت في األصناف المدروسة بين pHأما درجة الـ 
) في صنف 2008 وآخرون (Rapisarda،وكذلك توافقت مع 3.75) في برتقال أبو سرة 2004وزمالؤه (
 .3.7الماوردي

غ على األصناف 100 غ/11.5) في محتواه من السكريات الكليةP<0.05تفوق صنف الماوردي معنويًا (
 غ. 100 غ/9.9غ، شموطي 100 غ/10.02غ، أبوسرة 100 غ/ 10.4األخرى المدروسة فالنسيا

مل ، أما 100غ /12.8  أن نسبة السكريات الكلية في البرتقال الماوردي Marzouk (2003)  وMoufidaذكر
 Kelebek مل، وأورد أيضًا 100 غ/ 9.15في صنف فالنسيا فقد بلغ محتواه من السكريات الكلية 

 مل ويعود السبب في هذه االختالفات إلى الظروف 100غ / 10.37) أن نسبة السكريات بلغت 2008وآخرون(
 البيئية والجغرافية والوراثية.

 - المركبات الفعالة بيولوجياً : 3-2
 من بعضها في أصناف كل من الماوردي والشموطي وفالنسيا Cأوضحت هذه الدراسة تقارب مستويات فيتامين 

غ على التوالي، في حين كان صنف أبو سرة فقيرًا نسبيًا بمحتواه من 100 مغ/44.73 و45.55 و 46.8وكانت 
 ، وقد أشار Cغ. يعتبر البرتقال مصدرًا غنيًا بفيتامين 100 مغ/34.53 مقارنة مع األصناف السابقة Cفيتامين 

 ) Farnworth et al., 2001( أن مستوى فيتامين C مل ، كما بين 100 مغ/54.2 في صنف برتقال فالنسيا 

Kafkasأن محتواه من فيتامين (2009 وآخرون (C مل في 100 مغ /41.55 و 31.83  مستوياته تراوح بين
 عصير البرتقال الماوردي             .

 ) قيم بعض المركبات الفعالة بيولوجيًا في عصيرأصناف البرتقال المدروسة: 2جدول (

 
 )P< 0.05تشير األحرف المختلفة ضمن الصف الواحد إلى وجود فروق معنوية (

  غ100 مغ/C فيتامين 
 غ عصير100-كاروتين/βالكاروتينات مقدرة على أساس مغ 

 غ عصير100/-غليكوزيد3 األنثوسيانينات مقدرة على أساس مغ سيانيدين -
 غ عصير100 الفينوالت الكلية مقدرة على أساس مغ حمض غاليك /

nd  لم يقدر  
أما من حيث المحتوى من الكاروتينات فتشير نتائج الدراسة إلى تفوق صنف برتقال أبوسرة في محتواه من 

 غ .100 مغ/1.79غ وشموطي100 مغ/3.77غ مقارنة مع فالنسيا 100 مغ/8.68الكاروتينات 
أجروها على عصير أبوسرة أن محتوى الكاروتينات فيه كان فقط  (2009 ) وزمالؤه Esteve ورد في دراسة

أن محتوى برتقال فالنسيا من الكاروتينات يختلف 1999)  وآخرون (Moulyغ، في حين وجد 100 مغ/1.37
 غ في الصنف المذكور. 100مغ/ 3.5 – 0.2باختالف المنطقة المزروع فيها حيث تراوحت بين 
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) وجود فروق معنوية بين أصناف البرتقال األربعة من المحتوى من 2بينت نتائج التحليل اإلحصائي للجدول(
، ثم 244.13غ، تاله صنف فالنسيا 100 مغ/295.73الفنوالت الكلية حيث كان صنف الماوردي األعلى 

غ، وقد كانت هذه النتائج أعلى مما ورد في الدراسات 100 مغ/210.25غ  فأبو سرة 100 مغ/238.5الشموطي 
 ,.Rapisarda et al غ في فالنسيا ( 100 مغ/57.1غ في عدة أصناف ماوردي، 100 مغ/69.6-52.3السابقة

غ، 100مغ/Gorinstein et al., 2004(  ،164غ في صنف الشموطي  ( 100 مغ/96.21)،  2008
                )Jayaprakasha et al., 2008مل في أصناف أخرى من البرتقال (100مغ/135.3غ و 100مغ/112.29

 ) Chun et al.,2005()  Fadlinizal et al., 2010.( 
 ) Hizlebrand, 2004يعد االنتوسيانين الصبغة األساسية المسؤولة عن اللون األحمر في البرتقال الماوردي (

غ ،وكانت هذه 100مغ/26.68    الماوردي                     ل، وقد بلغ مستوى األنثوسيانينات في البرتقا
مل في دراسته على  صنف الماوردي ، 100 مغ/29.13 ) 2008( وآخرون Kelebek النتيجة قريبة مما وجده 

 Galaverna مل، و 100مغ/5.59 )2004 وآخرون ( Scalzoبينما كانت أعلى مما وجده كل من 

  في صنف الماوردي .  مل100 مغ/5.63        )2008وآخرون(
 DPPH) في نشاطه المضاد لألكسدة وفق طريقة P<0.05) تفوق صنف الماوردي معنويًا (1يبين الشكل (

%)، وصنفي فالنسيا والشموطي اللذين تقاربا في نشاطيهما 17.22% على كل من صنف أبوسرة (74.83
 % على التوالي) .    43.57 و44.66المضاد للألكسدة (

 ,.Gorinstein et al% (30 في البرتقال الشموطي DPPHورد أن النشاط المضاد لألكسدة وفق طريقة 

) أن Rapisarda et al., 2008 %، كما بين ( 60.9 ، أما الماوردي فقد بلغ نشاطه المضاد لألكسدة  )2004
% ، وفي فالنسيا كان 38.34 و26.66النشاط المضاد لألكسدة في بعض أصناف الماوردي تراوح بين 

 والفينوالت وخاصة األنتوسيانينات  ( C%، ويعزى تفوق الماوردي إلى محتواه العالي من فيتامين 36.30
Proteggente et al., 2003 حيث بلغ االرتباط بين النشاط المضاد لألكسدة وفق ،(  DPPH والفنوالت الكلية 

0.977= r2وقد توافق ذلك مع ،)and Patil, 2007 Jayaprakasha( 0.998=r2 في حين كان االرتباط ، 
 Proteggente وهذا توافق أيضًا مع     (  C r2=0.752وفيتامين DPPH بين النشاط المضاد لألكسدة وفق 

et al., 2003 الذي ذكر أن االرتباط بين فيتامين  ( C والنشاط المضاد لألكسدة DPPH 0.74 بلغ. % 
 ) عالقة االرتباط  بين النشاط المضاد لألكسدة و المركبات الفعالة بيولوجياً :3جدول( 

 

 r2معامل االرتباط  المركبات الفعالة بيولوجياً 

 C 0.752فيتامين  

 0.907 الكاروتينات

 0.977 الفنوالت الكلية
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 %) ألصناف البرتقال المدروسة:DPPH) النشاط المضاد لألكسدة (وفق طريقة1الشكل(
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 التحري عن األفالتوكسينات في الطحينة

 2صالح الدين خباز، 1، فاتن حامد1ايمان بيلتو

 .قسم علوم االغذية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ، دوما ، سوريا -1

 مركز البحوث العلمية الزراعية، حماه، سوريا. -2

 
 

 Aspergillus        نواتج استقالب ثانوية تفرزها سالالت من الفطر B1,B2,G1,G2تعتبر األفالتوكسينات 

ssp.     وقد لوحظ وجود هذه األنواع األربعة من األفالتوكسينات في الحبوب والفواكه وبذور القطن والتوابل
وغيرها من األغذية. ويعتمد إفراز السموم الفطرية على الظروف المحيطة من حرارة ورطوبة خالل فترة نمو 

).تملك Leszczynska et al., 2000، (Freire et al., 2000; Caldas et al.,2002المحصول وتخزينه(
األفالتوكسينات قدرة سمية عالية تتمثل بشكل رئيسي في تأثيراتها المسرطنة والمثبطة للمناعة والمحدثة للطفرات 

 .والمشوهة لألجنة ويعتبر الكبد هو المستهدف األول ويمكن أن يطال التأثير السمي الرئتين والكلى والقلب

 أصدرت العديد من الدول قوانين صارمة حددت فيها الحدود القصوى لالفالتوكسينات المسموح بتواجدها في 
 والتي ينتج عنها مشاكل صحية AFsاألغذية مما أدى لمنع تجارة واستهالك المواد التي تحوي نسب عالية من 

وخسائر اقتصادية كبيرة وبشكل واضح في بعض الدول النامية نظرًا لعدم وجود تشريعات صارمة تضمن سالمة 
  .),Hayes et al ., 1984 Dvorackova,1990; Hendrickse and Kwashiorkor., 1991الغذاء(

ينتشر استخدام الطحينة بشكل واسع في سوريا وفي المنطقة العربية عمومًا وهي من المنتجات التقليدية الهامة 
، وتصنع  التي تستخدم في المطابخ السورية بشكل كبير ويعتمد عليها في تصنيع العديد من الوصفات الغذائية

 Stroka and)الطحينة من السمسم الذي يعتبر وسط مناسب لنمو الفطريات وٕافراز األفالتوكسينات 
Anklam,2002) ونظرًا لقلة الدراسات المتعلقة بهذه المادة الغذائية كونها من المنتجات التقليدية وألهميتها في 

 مطابخنا السورية فقد هدفت هذه الدراسة إلى:

 - عزل الفطريات من عينات الطحينة على أربع مراحل:1
a( عند فتح العينات ألول مرة 
b( بعد شهرين من التخزين في درجة حرارة الغرفة 

c(  أشهر من التخزين في درجة حرارة الغرفة4بعد  

d(  أشهر من التخزين في درجة حرارة الغرفة6بعد  
  للفطريات الموجودة في عينات الطحينة خالل المراحل التخزينية األربعة.ي- التصنيف المورفولوج2
-التحري عن األفالتوكسينات  ونسب تطورها في عينات الطحينة المأخوذة من األسواق المحلية وذلك خالل 3

 المراحل األربعة المذكورة سابقًا ودراسة ارتباط وجود األفالتوكسينات بالفطريات خالل المراحل التخزينية األربعة.
-إجراء مقارنة ما بين العينات المأخوذة من عبوات مختومة ومعقمة مع العينات المأخوذه من دوكم كبيرة 4

 مفتوحة ومكشوفة ضمن األسواق خالل األربع مراحل أيضاً .
 تم تنفيذ البحث في مخابرالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية. 
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  مواد وطرق البحث:
  عزل الفطريات من عينات الطحينة:أوالً :

 عينة طحينة من محالت بيع مختلفة من مختلف مناطق محافظة دمشق ووزعت العينات على 26 تم جمع 
) والثانية : عينات 13وحتى 1مجموعتين األولى : عبوات الطحينة المعقمة و المختومة و أعطيت أرقامًا (من 

 Potato). تمت زراعة جميع العينات على بيئة 26وحتى 14عطيت أرقاماً ( من أالطحينة المأخوذة من دوكمه و

Dextrose Agar ° أيام (هيئة المواصفات والمقاييس العربية 3 م لمدة 25، ثم حضنت على درجة حرارة 
  ). كررت عملية الزرع بعد ( شهرين، أربعة أشهر، ستة أشهر من التخزين)2001السورية، 

 ثانياً : التصنيف المورفولوجي للفطريات:
  المفاتح التصنيفية المعتمد من قبل تم عزل الفطريات وتنقيتها وتوصيفها وذلك حسب

) Raper and Fennell, 1965 ; Gourama and Bullerman, 1995; Singh et al., 
1991 Barnett. 1955 ( Pitt et al., 1983 ;   

 ثالثاً : تحضير العينات:
 االفالتوكسينات في العينات  بنفس وتمت عملية التحري عن تم استخالص األفالتوكسينات من عينات الطحينة 

الوقت الذي تمت به عملية الزرع ،حيث أجريت عملية االستخالص حسب الطريقة المتبعة من قبل 
(MacDonald and Anderson. 2006)  :وفق الخطوات التالية    

  غ عينة.25نزن -1
 )70:30 مل ميتانول : ماء (125نضيف  -2

  دقائق 5 لمدة Labworldمزجت العينة بالمجانس من نوع  -3

 .Wattmanترشح العينة على ورق ترشيح  -4

 ثم ترحل االفالتوكسينات باستخدام HPLCتمرر عبر العمود المناعي وتغسل بالماء الخاص بالـ  -5
  مل ميتانول2

 وذلك بتبخير العينة باستخدام غاز اآلزوت TFAتجرى عملية اشتقاق لالفالتوكسينات باستخدام  -6
 وتترك لمدة ربع ساعة في مكان عاتم وبعدها  TFA ميكروليتر من كاشف 50ثم يضاف لها 

 ). وبالتالي تصبح العينة جاهزة للحقن في الجهاز.25:75يكمل الحجم بماء: أسيتونتريل(

) 1ppb,5ppb,10ppb,40ppbيتم تحضير عينات ملوثة باالفالتوكسينات ضمن تراكيز مختلفة( -7
 وذلك من أجل اختبار االستردادية.

 ppb, 1ppb, 5 ppb, 10 ppb , 40 0.5)تم تحضير تراكيز مختلفة من المحلول القياسي    -8

ppb)وذلك من أجل عملية المقارنة   

  :HPLCرابعاً : تحليل األفالتوكسينات باستخدام جهاز الـ 
  ياباني الصنع وذلك JASCO من نوع HPLC        تمت عملية التقدير الكمي والنوعي  باستخدام جهاز الـ 

 وهي طريقة شديدة الحساسية وتملك حدود كشف (MacDonald and Anderson. 2006)حسب طريقة 
 حيث يتم تفريق المزيج المعياري والعينات على مبدأ توازن توزع FPمنخفضة جدًا وذلك باستخدام كاشف الفلورة 

 والطور المتحرك وهوعبارة عن µl 5ODS (25cm X 4.6mm)األفالتوكسينات بين الطور الثابت وهو عمود  
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  في الكشف النوعي والمساحة تحت  Rt) واالعتماد على زمن احتباس 70:30مزيج ماء: أسيتونتريل بنسبة (
 20 مل بالدقيقة كما أن حجم العينة المحقونة بالجهاز 1المنحني في الكشف الكمي وكان معدل التدفق 

 . Excitation: 360 nm ,Emission: 440 nmميكروليتر أما أطوال الموجه فكانت: 

 النتائج والمناقشة:
أجري اختبار االستردادية عند تراكيز مختلفة لالفالتوكسينات وذلك باضافة كمية من المحلول المعياري ( بحيث 
نحصل على التركيز المطلوب) لعينة تم التاكد مسبقًا من خلوها من االفالتوكسينات وتمت عملية االستخالص 

لالفالتوكسينات وعملية الحقن  من اجل التقدير الكمي بنفس الطريقة المتبعة لفحص العينات وذلك من اجل 
 أعطى اختبار االستردادية النتائج التالية:اختبار فعالية الطريقة وٕامكانية استخدامها و

 جدول( أ) يبين نتائج اختبار االستردادية.
 التركيز في العينة أنواع االفالتوكسينات

ppb 
التركيز المضاف من 

المحلول المعياري 
ppb 

 االستردادية
 ppb 

   

1 B1 0 40 88% 
B2 85% 
G1 90% 
G2 90% 

2 B1 0 10 81% 
B2 80% 
G1 85% 
G2 70% 

3 B1 0 5 75% 
B2 75% 
G1 70% 
G2 70% 

 
4 B1 0 1 75% 

B2 60% 
G1 60% 
G2 60% 

 

 فهذا يدل على جودة الطريقة وٕامكانية استخدامها في التحليل. %70 بما ان النتائج كانت اعلى من و
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 أوًال : التحري عن الفطريات خالل المراحل التخزينية األربعة:
) نتائج الزرع المخبري للعينات المجموعة من السوق المحلية.  فنالحظ  وجود أنواع متعددة 1يبين الجدول رقم (

من الفطريات وال سيما فطريات االسبرجلوس و البنسيليوم  وغيرها ، حيث اختلفت  نوعية الفطريات وعدد 
المستعمرات على أطباق البتري خالل الفترات التخزينية األربعة فقد ازداد تنوع الفطريات وعدد المستعمرات في 

 أشهر من التخزين) بالمقارنة مع الفترات السابقة  ، حيث  أصبحت الظروف 6الفترة الرابعة من التخزين ( بعد 
مواتية لنمو الفطريات و ازدياد نشاطها . كما لوحظ أن تنوع الفطريات وعدد المستعمرات النامية على بيئة اآلغار 

وهذا قد يكون عائدا لتلوث عينات الدكمه نتيجة  المغذي قد تزايد في عينات الدوكمه مقارنة مع العينات المختومة
 ظروف التخزين السيئة بالمقارنة مع العينات المحكمة االغالق .

ثانياً : دراسة تطور نسب األفالتوكسينات في عينات الطحينة خالل المراحل التخزينية 
 األربعة: 

 أن جميع عينات الطحينة    ( المعلبة HPLC باستخدام جهاز الـ األفالتوكسيناتبينت نتائج تحليل 

 شهر ) وأن أثر 4 و2 و  0والدكمه) خالية من األفالتوكسينات خالل المراحل الثالثة من التخزين( 
االفالتوكسينات قد بدا واضحًا في المرحلة الرابعة من التخزين ( فترة انتهاء الصالحية ) في عينات الدكمه وذلك 

) B1) ، باإلضافة إلى أن نسبة تواجد االفالتوكسين (2بشكل أكبر بالمقارنة مع العينات المختومة ( جدول رقم 
 فقط تحتوي على  15في عينات الدكمه كان أكبر بالمقارنة مع العينات المغلقة . وقد بينت النتائج أن العينة رقم 

 احتوت على أعلى نسبة من أفالتوكسين 24)، كما أن العينة B1,B2,G1األنواع الثالثة من االفالتوكسينات (
B1 ويعزى ذلك إلى وجود تلوث في مادة التصنيع األساسية حيث أنه من خالل التحليل الميكروبي لوحظ وجود 
 6 أشهر وتطور نمو الفطور بعد 4 في العينات المخزنة لمدة  A.ochraceus  و A. niger وA. Flavusفطر

أشهر من التخزين وبالتالي أصبحت الظروف مالئمة لنمو أنواع مختلفة من الفطور و إفرازها لألفالتوكسينات 
 المفرز لكل من  A. flavus. وعمومًا وجود (Gulderen Yentur et al, 2006)وهذا يتوافق مع نتيجة 

 وتتوافق هذه  هو األشد خطورة وبالتالي أهميةAFB1 يدل على وجود تلوث حقلي و يعتبر AFB1,AFG1الـ
. )Cotty & Cardwell, 1999; Yu et al., 2004 Ehrlich et  al., 2007 :الدراسة مع ما جاء به (   

)هي دون الحدود المسموح بها محليًا 2أن جميع نسب االفالتوكسينات المذكورة في الجدول رقم ( وننوه هنا إلى
  ppb4 , (B1 ) ppb (B1,B2,G1,G2)    2وعالميًا  وهي 

  (EEC,1998).  
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 األنواع الفطرية و متوسط عدد المستعمرات المتواجدة خالل فترات التخزين األربعة:. 1جدول  
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A.f.  = Aspergillus   flavus 
                    A.n .= Aspergillus  niger 

A.P. =Aspergillus parasiticus                                                                   
A.f.= Aspergillus   ochraceus 

 A.c. = Aspergillus   candidus 
P.c. = Penicillium   citrinum  
S.sp = Stemphylium sp. 

 
: تطور نسب األفالتوكسينات في عينات الطحينة خالل المراحل التخزينية 2جدول رقم 

 األربعة.

 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



238 
 

ثالثاً : دراسة وجود اختالف في شدة التلوث مابين العينات المأخوذة من عبوات معقمة 
 والعينات المأخوذة من دوكمه:

  شهر)4 شهر، بعد 2في الفترات الثالثة (عند فتح العبوات ، بعد -أ
 ) عدم وجود اختالف في شدة التلوث مابين العينات المأخوذة من عبوات معقمة والعينات 3 يبين الجدول رقم (

المأخوذة من عبوات دكمه في الفترات التخزينية الثالثة وذلك نظرًا لعدم  وجود االفالتوكسينات األربعة خالل 
 المراحل الثالثة أو نها كانت أقل من حدود الكشف. 

 اختالف شدة التلوث باالفالتوكسينات بين العينات المأخوذة من عبوات معقمة والعينات المأخوذة من ب -
  أشهر من التخزين:6عبوات دوكمه بعد 

 ) التباين في شدة التلوث باألفالتوكسينات بين العينات المختبرة، وأن نسبة التلوث زادت 4يبين الجدول رقم( 
) في B1بشكل واضح في عينات الدكمه بالمقارنة مع العينات المختومة. حيث لوحظ وجود األفالتوكسين (

وهذا يؤكد على الدور   عينات الدكمه وبنسب أعلى.ة فقط بينما وجد في غالبي11 و7 و3العينات المختومة رقم 
 نالحظ تأثير طول 4 مع الجدول 3الذي يلعبه شكل التخزين في شدة التلوث باألفالتوكسينات، وبمقارنة الجدول 

فترة التخزين على شدة التلوث باألفالتوكسينات حيث ازدادت شدة التلوث بالفطريات ونسبة التلوث 
 وهذا يتوافق AFG1 و  AFB1باألفالتوكسينات مع ازدياد مدة التخزين .كما أن نتائج التحليل تدل على وجود 

 في العينات وتطور نموه خالل الفترات  A. flavusمع نتيجة التصنيف الفطري التي تؤكد على وجود فطر 
 التخزينية.

 
: شدة التلوث مابين العينات المأخوذة من عبوات معقمة والعينات المأخوذة 3جدول رقم 

 عبوات دكمه خالل الفترات التخزينية الثالثة: 
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: شدة التلوث مابين العينات المأخوذة من عبوات معقمة والعينات المأخوذة 4جدول رقم 
  أشهر من التخزين:6عبوات دكمه بعد 

 
 

 رابعا : دراسة ارتباط وجود االفالتوكسينات بالفطريات : 
  بعد شهرين من فتح العينات: -1

العينات  عند بعض عينات الطحينة وخاصة في  Aspergillus وجود أنواع متعددة من فطر 5يبين الجدول رقم 
 حيث 11 و 4 باستثناء العينة رقم المأخوذة من عبوات مغلقةالدكمه بالمقارنة مع العينات المأخوذة من عبوات 

  وهذا ربما يكون عائدًا لوجود تلوث حقلي أو تلوث في المصنع .A. flavusظهر الفطر 

: : دراسة ارتباط وجود األفالتوكسينات بالفطريات المعزولة من العينات المأخوذة 5جدول رقم 
 من عبوات معقمة والعينات المأخوذة عبوات دكمه بعد شهرين من التخزين:
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  أشهر من فتح العينات:4 دراسة ارتباط وجود االفالتوكسينات بالفطريات بعد -2
 في معظم عينات الطحينة وخاصة في  Aspergillus وجود أنواع متعددة من فطر 6يوضح الجدول رقم 

  17 باستثناء العينة رقم المأخوذة من عبوات معقمةالدكمه بالمقارنة مع العينات العينات المأخوذة من عبوات 
 وهذا يعود  لخلو العينة في األصل من أي مصدر من  Aspergillusحيث لم يظهر أي نوع من فطريات 

مصادر التلوث بدءًا من الحقل وحتى مراحل التصنيع والحفظ  . كما يبين الجدول ظهور أنواع جديدة من فطر 
  في هذه المرحلة خصوصًا في العينات المأخوذة من Penicillium   citrinum وفطر  Aspergillusالـ 

 عبوات دكمه وهذا يحدث مع توفر الظروف المالئمة لنمو ونشاط هذه الفطريات . 
 

: : دراسة ارتباط وجود األفالتوكسينات بالفطريات المعزولة من العينات المأخوذة 6جدول رقم 
  أشهر من التخزين:4من عبوات معقمة والعينات المأخوذة عبوات دكمه بعد 

 
 
 من فتح العينات:  أشهر6دراسة ارتباط وجود األفالتوكسينات بالفطريات بعد  -3

 وفطر    Penicillium وفطر  Aspergillus وجود أنواع متعددة من فطر 7يتبين من الجدول رقم 
Stemphylium spالدكمه  وان كثافة وجودها في هذه المرحلة بشكل   عند معظم عينات الطحينة المختومة و

كبير  يعود إلى اقتراب انتهاء صالحية العينات لالستخدام باإلضافة إلى توفر الظروف المالئمة لنموها   . كما 
يبين الجدول ظهور األنواع  بكثافة في عينات الدكمه مقارنة مع العينات المغلقة وذلك نظرًا الن عينات الدكمه 

 تكون مكشوفة وأكثر عرضة للتلوث بالفطريات بالمقارنة مع العبوات المغلقة والمعقمة . 
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 : دراسة ارتباط وجود األفالتوكسينات بالفطريات المعزولة من العينات المأخوذة 7جدول رقم 
  أشهر من التخزين:6من عبوات معقمة والعينات المأخوذة عبوات دكمه بعد 

 
 االستنتاجات:

  بينت نتائج العزل والتشخيص المورفولوجي للفطريات وجود الفطريات التالية وبنسب متفاوتة فيما بينها وهي:-1
  A.   ochraceus, A.   candidus, A.  niger,و A.  parasiticus  Aspergillus   flavus,( 

Penicillium   citrinumو ( Stemphylium sp. كما لوحظ ارتفاع شدة التلوث بالفطريات نتيجة الزدياد 
طول مدة التخزين، حيث أن ازدياد زمن التخزين  جعل الفطريات أكثر قدرة على النمو وازداد عدد المستعمرات 

 أشهر من التخزين ، كما لوحظ ظهور أنواع فطرية 6بالتدريج حيث كان العدد األكبر للمستعمرات الفطرية بعد 
 جديدة مع  ازدياد زمن التخزين. 

- بينت نتائج تحليل االفالتوكسينات غياب أنواع األفالتوكسينات األربعة خالل المراحل التخزينية األولى 2
 في جميع العينات  AFG2 أشهر من التخزين) فقد لوحظ غياب 6الثالث أما في المرحلة التخزينية األخيرة( بعد 
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 حيث تركزت في العينات المأخوذة AFB1, AFG2 في عينة واحدة فقط ، وكانت السيادة للـ AFB2ووجود 
 من دوكمه وارتفعت نسبة التلوث بها.

 في جميع العينات  األمر الذي أدى إلى ارتفاع A. flavus- لوحظ مع ارتفاع شدة التلوث بالفطريات ووجود 3
 في شدة التلوث باألفالتوكسينات.

 التوصيات:
ان ارتفاع شدة التلوث في العينات المأخوذة من دوكمه تؤكد على ضرورة اعتماد التخزين في عبوات -1

 مختومة.
- زيادة االهتمام بالمادة األولية المستخدمة في تصنيع الطحينة وهي السمسم وخصوصا في المراحل 2

 الحقلية ومراحل التخزين .
بالرغم من وجود تلوث باألفالتوكسينات أال أن هذه النسب منخفضة جدًا وضمن الحود المسموح بها مما  -2

يدل على جودة المنتج وبالتالي عدم وجود خطورة من تناول هذه المادة الغذائية مع االنتباه الجيد لطول 
 (بما ال يتجاوز الستة  أشهر) .مدة التخزين

تجنب شراء الطحينة بشكل دكمه نظرا الحتمال وجود األفالتوكسينات بها بكميات تفوق الحد األدنى  -3
 المسموح به محليا وعالميا  . 

 التأكد على وجود عالمة انتهاء الصالحية للمادة المستهلكة و استهالكها قبل هذه الفترة . -4
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  في القيمر M1استخدام تقنية االليزا للكشف عن سم االفال

   سناء داؤد الصواف                                               عمر احمد عبداهللا
                               أستاذ مساعد                                       مدرس مساعد  

 كلية الطب البيطري / فرع الصحة العامة البيطرية/ جامعة الموصل / العراق
 الخالصة

 منها صنعت من حليب الجاموس الخام 30 عينة قيمر (50 في M1شملت هذه الدراسة الكشف عن سم االفال 
 عينة جمعت من األسواق المحلية) من مختلف مناطق مدينة الموصل باستعمال طريقة 20في المختبر و

 . Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)االدمصاص المناعي المرتبط باألنزيم 
% من 90 في عينات القيمر المصنعة من حليب الجاموس الخام ان M1أوضحت نتائج البحث عن سم االفال 

 نانوغرام /كغم ،وقد بينت 164.16 وبمعدل تلوث M1هذه العينات كانت موجبة في محتواها من سم االفال 
% من العينات واقعة أعلى من الحد المسموح بها . 3.3 أن في القيمر المصنع M1نتائج توزيع سم االفال 

 في القيمر المحلي مما هو عليه في القيمر المصنع M1كما أظهرت نتائج الدراسة وجود تلوث أعلى بسم االفال 
% من العينات كانت أعلى من الحد المسموح به طبقا للمواصفات 15 نانوغرام /كغم وان 158.29وبمعدل تلوث 

 ).كغم نانوغرام /50القياسية للمفوضية األوربية (
 
 

Use of Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) for 
detection of aflatoxin in thick cream  

    
S. D. ALSAWAF                                        O. A. ABUDALLAH  

          Assistant Lecturer                             Assistant professor         
                       

Summary 
 

         This study involved the disclosure of the Aflatoxin M1 50 samples of thick 
cream (Gaymer) (30 manufacture from raw buffalo milk and 20 collected from private 
market) from different regions of Mosul City using  Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay (ELISA) method. 
           Thick cream results revealed that 90% of the manufactured was positive for 
residual AFM1 , with a mean value of 16.164 ng/Kg. , only 3.3% of manufactured 
thick cream samples had a concentration value above the permissible limits . 
           Within the same subject, local thick cream samples showed a higher residual 
contain rate than manufactured one with a mean of 29.158 ng/Kg , moreover , 15% of 
local thick cream samples had higher residual AFM1 than the permissible limits.     
(i.e 50 ng /Kg).                                                                       
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 المقــدمة
Introduction 

 التي تنتج من Secondary metabolites يطلق على المنتجات االيضيه الثانويه Mycotoxinsان مصطلح 
  تترجم فطر و Mykes مشتقة من اللغه اليونانية حيث أنMycotoxin وان كلمة Fungiقبل االعفان 

Toxikon تترجم سم(Waring, 2002) وتعد سموم االفال .Aflatoxins مجموعة سامة ومسرطنة تنتج 
-filamentous micro لبعض سالالت اعفان خيطية دقيقة Secondary metabolitesكمؤيضات ثانوية 

fungi من جنس الرشاشيات التي أهمها A. nomius, A parasiticus, Aspergillus flavus خالل نموها 
 يعتبر M1. ان سم االفال (Tekins en, and Tekins en, 2005;Creepy, 2002)على الحبوب واألغذية 
 B1  حيث يطرح مع الحليب عند تناول الحيوان ألعالف ملوثة بسم االفال B1ناتج ايضي لسم االفال 

(Galvano et al., 2001) ان حدوث حاالت التسمم الحاد بسموم االفال .(Acute aflatoxicosis) غير 
شائع الحدوث في اإلنسان ألنه عادة ما يتجنب تناول األغذية المتعفنة ظاهريا حيث تكمن خطورة التعرض 

لسموم االفال إلى الفعل التراكمي لهذه السموم داخل الجسم والذي قد يؤدي بالنهاية إلى إحداث الطفرات 
Mutagenesis والتسرطن Carcinogenesis السيما سرطان خاليا الكبد (HCC) Hepatocellular 

carcinoma فضال عن تأثيرات سمية اخرى كالتثبيط المناعي Immunosuppression والتداخالت الغذائية 
Nutritional interference والتي قد تحدث نتيجة التعرض لسموم االفال بجرع قليلة ولفترة زمنية طويلة 
(Williams et al., 2004) ومن مصادر التلوث بسموم االفال هو تناول الحليب ومنتجاته الملوثة بسموم .

االفال وذلك ألن الحليب يعد مصدرا مهما للعديد من العناصر الغذائية الرئيسة التي يحتاجها اإلنسان خاصة 
. تمتاز سموم االفال بثبوتيتها في الحليب الذي يعد (Park et al., 1999)األطفال مثل البروتينات والكالسيوم 

المادة الخام األساسية في صناعة المنتجات اللبنية وان عملية بسترة الحليب وتعرضه للمعامالت المختلفة أثناء 
. ونظرا لالستهالك البشري (Henry et al., 2001)التصنيع يؤدي إلى انخفاض ضئيل في مستوى سموم االفال 

العالي للحليب ومنتجاته ولما يشكل وجود سموم االفال من مخاطر على صحة اإلنسان فقد اتجهت الكثير من 
دول العالم إلى وضع تشريعات خاصة بالحدود المسموح بها لتواجد سموم االفال في الحليب ومنتجاته وفي 

 ,Belgin et al. ,2004 ; FAO)األغذية األخرى والتي تم تحديدها طبقا للتشريعات الخاصة بكل دولة 

 في الحليب ومنتجاته من دولة الى اخرى فمثال في M1. وتختلف الحدود المسموح بتواجد سم االفال (1997
 مايكروغرام 5.0 في الحليب يجب ان ال يزيد عن M1الواليات المتحدة الحد األعلى المسموح به من سم االفال 

 مايكروغرام /لتر في أوربا 05.0 وان ال يزيد عن  (Codex Alimentarius Commission, 2001)/لتر 
(EC, 2006) وقد تطورت العديد من الطرائق لتقدير سم االفال .M1 في الحليب ومنتجاته ومنها الطرائق 

 Enzyme Linked Immunosorbent Assayالمناعية والتي اهمها االدمصاص المناعي المرتبط باالنزيم 

(ELISA) (Thirumala-Devi et al., 2002 ; Stroka and Anklam, 2002) وبسبب قلة الدراسات . 
 في القيمر لذلك هدفت الدراسة مقارنة بين القيمر الذي جمع من األسواق M1حول مدى تواجد سم االفال 

 المحلية والقيمر المصنع من الحليب الخام للجاموس في المختبر.  
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 المواد وطرائق العمل
Materials and Methods 

 أجريت هذه الدراسة في كلية الطب البيطري /مختبرات فرع الصحة العامة البيطرية والتي تضمنت مايأتي :
 Thick cream samples عينات القيمر :

 2009  ولغاية شباط 2008 عينة من القيمر من مختلف أسواق مدينة الموصل للفترة ما بين أيلول 20تم جمع 
م° لحين إجراء عملية تقدير سم 18 مل وحفظت بدرجة حرارة -100حيث تم وضعها في عبوات نظيفة سعة 

 في تلك العينات.M1  االفال 

 تصنيع القيمر (الترقيد) :

 عينة قيمر في المختبر حيث اتبعت الطريقة التقليدية (الترقيد) في تصنيعه، تم جمع حليب 30تمت تصنيع 
 من أربع مناطق 2009 ولغاية شباط 2008 مل للمدة مابين ايلول 500الجاموس بعبوات بالستيكية سعة 

 دقائق ثم بعد ذلك سكب في أواني 10مختلفة من مدينة الموصل بعد ذلك تم غلي الحليب لمدة التقل عن 
 ارتفعت Specific gravity وبسبب الجاذبية الخاصة º م20-15مفلطحة ووضعت هذه األواني بدرجة حرارة 

) وبعد ذلك تم خزن عينات القيمر Baqir et al., 1980طبقة الدهن الى االعلى ثم قشطت هذه الطبقة وبردت (
 بتقنية االليزا . M1 لحين إجراء عملية تقدير سم االفال 18المصنعة بدرجة التجميد-

  في عينات القيمر: -M1تقدير سم االفال 
 Enzyme Linked Immunosorbent Assayاستخدمت تقنية االدمصاص المناعي المرتبط باالنزيم 

(ELISA)الكمي لسم االفال   لغرض التقديرM1 في عينات القيمر حسب تعليمات الشركة المجهزة لعدة االليزا 
Aflatoxin M1 ELISA Kit (Generon company) واستخدم برنامج خاص للحصول على النتائج 

 . IPS Competitor Softwareوالمجهز أيضا من نفس الشركة  

 المواد المستعملة في تقنية االليزا :
  البلجيكية وأجري (Generon company)استعملت المواد المجهزة من قبل الشركة المصنعة 

 ):-1االختبار حسب تعليمات الشركة ألمجهزة لمواد االختبار وكما في الشكل (

 عينات القيمر :
 ووضعت العينات في حمام مائي FT-Solution مل من محلول 3 غم من عينة القيمر وأضيف إليها 3تم اخذ 
 6000 دقيقة وبعد المزج الجيد تم فصل الدهن بجهاز الطرد المركزي على سرعة 15 مº لمدة 50بدرجة 

  دقيقة ثم أزيلت طبقة الدهن واستخدمت الطبقة السائلة السفلى المتبقية في االختبار.15دورة/دقيقة لمدة 

 حساب النتيجة :
 IPS والمجهز من قبل الشركة المصنعة Special softwareتم حساب النتيجة باستخدام برنامج خاص 

Competitor software (Generon company) والمصمم لمعالجة النتائج التي تم الحصول عليها من 
 االختبار.
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 التحليل اإلحصائي : 
 Duncan)) واختبار دنكن T-test تم تحليل النتائج إحصائيا بواسطة الحاسبة االلكترونية وباستخدام اختبار  (

test)المعنوية بين معدالت التلوث بسموم األفال ت إليجاد الفرو قا M1) عند مستوىp<0.05 ((Petrie and 
Watson, 2003).   

 

 
 M1مكونات عدة االليزا الخاصة بسم االفال ) 1الشكل (

 
     النتــائج 

Results 
  في القيمرM1الكشف عن سم االفال 

 - القيمر المصنع1

 في عينات القيمر المصنعة من حليب الجاموس الخام والبالغ عددها M1أوضحت نتائج الكشف عن سم االفال 
% عينات سالبة لسم 10 عينة ،أن عينات القيمر المصنعة من حليب الجاموس الخام كانت تحوي على نسبة 30

 حيث كان تركيز السم في M1% من عينات القيمر المصنع كانت موجبة لسم االفال 90 في حين M1االفال 
) نانوغرام /كغم وكما في الشكل 794.51-028.5 نانوغرام /كغم وبمدى تلوث (164.16تلك العينات بمعدل 

)2 ( 
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 في القيمر المصنع من حليب الجاموس الخام .M1 ) تركيز سم االفال 2الشكل (

% من العينات واقعة ضمن الحدود المسموح 7.96 في القيمر المصنع أن M1وقد بينت نتائج توزيع سم االفال 
 بها.

  القيمر المحلي 4-2-2 

 في القيمر المحلي مما هو عليه في القيمر المصنع M1أظهرت نتائج الدراسة وجود تلوث اعلى بسم االفال 
 نانوغرام /كغم وبمدى 158.29% وبمعدل 100 عينة للقيمر المحلي أي بنسبة 20حيث بلغت العينات الموجبة 

% من 85المحلي أن   في القيمرM1)  نانوغرام /كغم وقد بينت نتائج توزيع سم االفال 040.72-843.8تلوث (
 ) 3العينات واقعة ضمن الحدود المسموح بها. الشكل (

) في معدل التلوث بسم (p<0.05وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك فروقا معنوية عند مستوى 
 ) 1 لكل من القيمر المحلي والقيمر المصنع الجدول (M1االفال 

 المناقشـــة
Discussion 

 بشكل رئيس في الجزء السائل من الحليب او يرتبط بجزيئات كازين الحليب وهناك العديد M1يتواجد سم االفال 
 ,.Prandini et al) الموجود في الحليب ينتقل إلى القشدة M1من الدراسات أظهرت أن جزء من سم االفال 

 في القيمر المصنع والقيمر المحلي ان القيمر M1. حيث أظهرت نتائج الدراسة للكشف عن سم االفال (2008
 مقارنة بالقيمر المصنع M1 في معدل تلوثه بسم االفال (p<0.05)المحلي قد سجل ارتفاعا معنويا عند مستوى 

% في حين كانت 90 في القيمر المصنع M1) و كانت نسبة تواجد سم االفال 1من الحليب الخام الجدول (
 في القيمر M1% وقد يعزى ارتفاع التلوث بسم االفال 100 في القيمر المحلي M1نسبة تواجد سم االفال 

المحلي إلى عدم إتباع الشروط الصحية لتصنيع القيمر او عند تصنيع القيمر يتم جمع الحليب الخام من عدة 
 ويتم خلطها قبل التصنيع لذلك يرتفع M1مناطق وتكون بعض المناطق تحوي تركيز أعلى من سم االفال 

 في القيمر. وفي دراسة قام بها M1 في الحليب الخام وبالتالي ارتفاع نسبة سم االفال M1مستوى سم االفال 
Bakirci (2001) أن معدل سم االفال M1 مايكروغرام/ كغم والتي اتفقت مع 028.0 في عينات القشدة كان 
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 مايكروغرام/ كغم في حين كان M1 029.0نتائج دراستنا حيث كان معدل تلوث القيمر المحلي بسم االفال 
مايكروغرام/ كغم وهي اقل من النتائج السابقة . وكذلك اتفقت النتائج مع ما 016.0معدل تلوث القيمر المصنع 

. ولم تتفق النتائج (Wiseman et al., 1983). واقل من النتائج التي قام بها (Van Egmond, 1977)وجده 
 أن صناعة القشدة المنتجة من حليب ملوث بسم االفال Marth (1989) و Yousef مع ما أشار إلية الباحثان 

M1 فقط من إجمالي السم الموجود أصال في الحليب الخام الذي صنعت منه .32 كانت حاوية على نسبة % 
 

 
  في القيمر المحليM1) تركيز سم االفال 3الشكل (

 

  في القيمر المصنع والقيمر المحليM1) نسبة تواجد سم االفال 1الجدول (

 العينة
عدد العينات 
 المفحوصة

 المعدل ± الخطأ القياسي M1العينات الموجبة لسم األفال 
 النسبة المئوية عدد العينات نانوغرام/لتر

 a 29.158 ± 4.076 %100 20 20 القيمر المحلي
 b 16.164 ± 2.383 %90 27 30 القيمر المصنع

 p<0.05 (األحرف المختلفة تشير إلى وجود فرق معنوي عند مستوى

 المصادر
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Abstract 

 
The toxic phorbol ester content of Jatropha curcas seeds cultivated in Egypt in raw 
whole and a kernel seed was ranged between 24.45 and 43.53 mg/kg, respectively. 
Detoxifications of phorbol esters from Jatropha curcas by physical treatments were 
studied. Soaking in water removed 46.13 % and 36.18 % phorbol ester in whole and 
kernel seeds, respectively. While germination and roasting treatments did not affect 
the phorbol ester level. Detoxification of phorbol ester by some chemical treatments 
was also studied.  The NaHCO3 treatments / 121ºC/ 25 min, the treatment (ethanol 90 
% /2 h), (ethanol 90 % + NaHCO3/121 º C / 25 min) treatment,  sodium hydroxide (4 
% NaOH) treatment followed by washing with distilled water, the (4 % NaOH) 
treatment followed by washing with methanol, the (4% NaOH +10 % NaOCl) 
treatment and  the alkali (2%NaOH or 2%Ca (OH)2) treatment were decreased 
significantly the phorbol esters content by (38.21 to 90.81 %) and (42.58 to 95.87 %) 
with non-defatted whole and kernel seeds, respectively, as well as (40.57 to 93.87 %) 
and (43.69 to 96.44 %) with defatted whole and kernel seeds, respectively. So effects 
of some physical and chemical treatments were successful detoxification of phorbol 
esters content. 
Key words: Jatropha curcas, Phorbol esters, Detoxification, Physical    
treatments, Chemical treatments. 
INTRODUCTION 
Jatropha curcas (Physic Nut) a tropical plant belonging family of Euphorbiaceae, is a 
drought-resistant multipurpose small tree of significant economic importance because 
of its several industrial and medicinal uses (Makkar et al., 2008). This plant thrives 
on degraded and poor stony soils. The seed kernels are known to contain 55-60% oil, 
which can be used as fuel directly or as a substitute to diesel in the transesterified 
form. The oil is also used for making candles, soap, lubricants and varnishes and is 
used for illumination. However, seeds of Jatropha curcas contain highly toxic lipo-
soluble but thermo-stable co-carcinogenic phorbol esters (PEs) (Goel et al., 2007 and 
Chivandi et al., 2004). 
Jatropha curcas (physic nut or purging nut) the new cultivated and promising crop is 
convcient to adapt in Egypt for increasing the local planted production (MSEA, 
2008). The primary use of J. curcas seeds in Egypt is for oil extraction which is a 
good alternative to biofuel, and has proven success used either independently or by 
mixing the diesel to operate farm machinery, household lighting, in Soap and Candles 
(El-Gamassy, 2008).  
Growers of Jatropha are increasingly demanding seeds in Egypt for the production of 
biofuel. In 2004–05, the area planted with J. curcas was about 238 feddan,   increased 
seven times to about 1666 feddan in 2007. The rate of increase is 175%, which is 
really very high (MSEA, 2008).  
In Egypt, about 155.6 feddan on wastewater treatment in Luxor, Ismailia, Suez and 
Giza. This is grown in feddan  between 350 to 500 saplings, and seed production 
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range between 1.5 to 12 tons per feddan or the yield per feddan is up to 5 tons seed 
given about 1.85 tons of oil in the year (El- Gamassy, 2008).  
Phorbol esters (phorbol-12-myristate 13-acetate) have been identified as the major 
toxic principle in Jatropha (Makkar et al., 1997; Becker and Makkar, 1998). 
Phorbol esters are bioactive diterpene derivatives that have a multitude of effects in 
cells (Goel et al., 2007), but else phorpol ester depend on the soil and climatic 
conditions.  A part from these phorbol esters that are present at high levels in the 
kernels have been identified as the main toxic agent responsible for toxicity (Makkar 
et al., 1998). 
The phorbol ester and their different derivatives are reported to be potent tumor 
promoters. In addition to this effect these induce a remarkable diversity of other 
biological effects at exceptionally low concentration. These are responsible for skin 
irritant effects and tumor promotion because they stimulate protein kinase C (PKC), 
which is involved in signal transduction and developmental processes of most of the 
cells and tissues, producing a variety of biological effects in a wide range of 
organisms (Goel et al., 2007). 
The biological effects of these compounds in addition to tumour promotion, bring 
about a wide range of biochemical and cellular effects, alter cell morphology, serve as 
lymphocyte mitogens and induce platelet aggregation (Blumberg, 1981). The whole 
seed as well as dehulled seed meal are reported to be highly toxic in animal studies 
(Adam and Magzoub, 1975).  
 The phorbol esters (PEs) have to be removed or lowered to levels that do not 
elicit a toxic response from animals for the Jatropha curcas seed meal to be used as 
an ingredient in livestock feeds. Makkar and Becker (1997a) report that phorbol 
esters to be highly soluble in ethanol giving some possibility of detoxification of the 
meal. Therefore, various chemical and physical treatments have been evaluated to 
extract or inactivate phorbol esters (Goel et al., 2007). 
It is not possible to destroy phorbol esters by heat treatment because they are heat 
stable and can withstand roasting temperature as high as 160 ºC for 30 min. however, 
it is possible to reduce its concentration in the meal by chemical treatments (Makkar 
and  Becker, 1997a, b). After removing the toxic and heat-stable factors through 
solvent extraction, using 92 % methanol, the extracted meal was found to be non-
toxic to rats (Makkar and Becker, 1997 a). The heat treatment in combination with 
the chemical treatment of sodium hydroxide and sodium hypochlorite has also been 
reported to decrease the phorbol ester level in Jatropha seed meal to 75% (Hass and 
Mittelbach 2000).  
Utilization of Jatropha curcas flour after detoxification of phorbol ester in mixture of 
semolina for enriched Spagetti in order to increase the protein content (Flores- 
Miranda et al., 2008); fortify wheat flour for preparation of bread (Guemes et al., 
2008). While, Lopwz et al. (2008) studied the evaluation of the effects of Jatropha 
curcas flour on the quality of cookies.  
In spite of the food- related uses of the Jatropha curcas, information on their toxic 
components (phorbol esters) in Jatropha curcas seeds are scantly in the literature. The 
objective of the present study was to evaluate the effect of some various processing 
treatments included some physical and chemical treatments on detoxification of 
phorbol esters of Egyptian Jatropha curcas seeds can be used in food industry. This 
study could provide some basic information, which would help determine in an 
application, for Jatropha curcas flours in food products.  

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



254 
 

MATERIALS AND METHODS 
Materials: 
Jatropha species (Jatropha curcas L.) were purchased from Luxor city, Luxor 
governorate, Egypt that harvested at April, 2009. The sample was cleaned manually to 
remove all foreign materials such as dust, dirt, small branches and immature seeds. 
The cleaned and graded seeds were de--hulled to gain access to a cream-coloured 
endosperm, which is the sample material. The portions of sample materials were 
blended to powder (0.5 mm) form with a high-speed blender (Braun KMM 30 mill, 
type 3045, CombiMax, Germany), then stored in an air tight polyethylene bags and 
kept in a refrigerator prior to analysis.  
Chemicals and reagents 
All used chemicals and reagents (sodium hydrogen carbonate, sodium hydroxide, 
sodium hypochlorite, methanol, ethanol, diethyl ether, dichloromethane and 
tetrahydrofuran) were purchased from Sigma chemical Co. (St. Louis, Mo, USA).  
The used water was distilled using water distillation apparatus. 
- Standard Phorbol esters (phorbol-12-myristate 13-acetate) purchased from Sigma 
Chemical Co. (St. Louis, Mo, USA). 
Methods: 
 Physical treatments: 

1) Soaking: Seeds were soaked in distilled water at ratio of 1:10 (w/v) at room 
temperature (25 ± 2°C) for 12 h, then dried in a hot air oven at 40 ºC to a constant 
weight. The samples were milled in a Braun (KMM 30) mill to pass through a 0.5 
mm sieve and stored in polyethylene bags until required for further analysis. 
2) Germination: The seeds were germinated at room temperatures (25 ± 2 °C) 
for 5 days by keeping them in trays lined with wet filter paper. The germinated 
seeds were dried in a hot air oven at 40 ºC to a constant weight. The samples were 
milled in a Braun (KMM 30) mill to pass through a 0.5 mm sieve and stored in 
plastic bags until required for further analysis. 
3)  Roasting: The seeds were generally roasted on trays at 160 ºC/30 min 
according to the method of (Yanez et al., 1986). The samples were milled in a 
Braun (KMM 30) mill to pass through a 0.5 mm sieve and stored in plastic bags 
until required for further analysis. 

 Chemical treatments: 
 The whole seeds and kernel were divided into eight equal experiments (500 g of 
each):  

-   The first experiment not treated as control.  
- The second experiment was treated with 0.07% NaHCO3 solution in the ratio of 
1:5 (w/v) and immediately autoclaved at 121ºC for 25 min. The samples were 
dried in hot air oven at 40 ºC.  
- Experiment third was extracted with 90 % ethanol for 2 h. at room temperature 
(25 ± 2°C) with constant stirring. The sample to solvent ratio was 1:10 (w/v). The 
solvent was removed by filtration and the residue was dried in hot air oven at 40 
ºC.  
- The four experiment of sample, after treatment similar to experiment with 
portion (3) was air-dried, mixed with 0.07% NaHCO3 solution in the ratio of 1:5 
(w/v) and subjected to autoclaving at121ºC for 25 min and the residual was dried 
in hot air oven at 40 ºC.  
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- In experiment five, the seeds were weight into 1000 ml beakers, followed by the 
addition 4 % NaOH solution to form a paste. The paste was heat treated 
(autoclaving at 121ºC for 25 min), then dried by hot air oven at 40 ºC. The dried 
paste was grounded using a simple laboratory mill to give the sample. 
Consequently, the grounded sample was washed with distilled water three times, 
prior to milling.  
- The sixth experiment treated sample by NaOH similar to that mentioned above 
in treatment (5). The NaOH treated sample was washed four times with water 
instead of 92 % methanol that was used as in treatment (5).  
- In experiment seven, the seeds was weighed into a 1000 ml capacity beaker and 
mixed with 4 % sodium hydroxide (NaOH) to form a paste. This was followed by 
the intermittent addition of 30 ml sodium hypochlorite (NaOCl) to the paste using 
a variable microliter pipette. In between the addition of NaOCl, the paste was 
thoroughly mixed to bring the moisture content to approximately 66 %. 
Consequently the beaker was covered with aluminum foil, placed inside 
autoclavable disposable bags and autoclaved at 121 °C for 25 min. the beaker 
content was allowed to cool, dried in hot air oven at 40 ºC. The dry paste was 
ground using a simple laboratory mill to give the sample.  
- The eight experiment, the seeds Jatropha was treated with aqueous solution of 
either 2 % NaOH or 2 % Ca (OH)2. Alkali was added in a ratio of 1:1 (w/v) mixed 
well till it becomes a thick paste, covered with aluminium foil and kept for 30 
min. at room temperature. The material was autoclaved at 121°C for 25 min. The 
samples were dispersed in water in a ratio 1:5 (w/v) and kept for 1h and filtered in 
cheesecloth to remove excess alkali and soluble tannins. The residue was dried at 
40 ºC and powdered to pass through 60-mesh sieve for further analysis.  
Sample preparation: 

The whole and kernel seeds were grounded, using a mechanical grinder (Braun KMM 
30 mill). The whole seeds and kernel seeds were divided into two portions.  The first 
portion not defatted and the second portion defatted in soxhlet apparatus, using 
diethyl ether (boiling point of 40-60 ºC), for 16 h (fat <1%). The defatted seeds were 
air dried at room temperature (25 ± 2°C) and stored in a separate plastic container at 4 
ºC until required for further analysis. 
Extraction and estimation of phorbol esters by HPLC:  

 The phorbol ester concentration was estimated in the untreated and treated samples. 
Five seeds were weighed, ground with a small amount of sand using a pestle and 
mortar and then 20 ml dichloromethane was added. The mixture was again ground for 
about 5 min with the mortar. The material was allowed to settle and the liquid phase 
was filtered. The residues on the filter paper and in the pestle were pooled using about 
20 ml dichloromethane and then ground for about 5 min using the mortar. The liquid 
phase was again collected. The extraction procedure was reported three more times 
and the filtrate from all five extractions were pooled. The filtrate was dried under 
vacuum at 40 ºC. The dried residue was dissolved in 5 ml tetrahydrofuran, passed 
through a 0.2 µm glass filter and injected (20  µl) into the HPLC (Makkar et al., 
1997). A waters HPLC system consisting of a 600 controller pump, a temperature 
control Module, a tunable absorbance detector water 486. Chromatographic 
separation was achieved on phenomonex (Luna 5 µ C18 (2) column (250 x 4.6 mm).  
The separation was performed at room temperature (23 ºC) and the flow rate was 1.3 
ml min-1. The phorbolesters peaks were identified and integrated at 280 nm. The 
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results are expressed as equivalent to a standard, phorbol-12-myristate 13- acetate, 
which appeared between 34 and 36 min (Fig. 1).   
Statistical analysis: 
Obtained data were statistically analyzed by analysis of variance and least significant 
difference (L.S.D.) at 0.05 levels according to the method described by Snedecor and 
Cochran (1980).  

RESULTS AND DISCUSSION 

Phorbol esters content in raw non-defatted and defatted Jatropha 
curcas seeds:  
Phorbol esters content in whole and kernel of Jatropha curcas seeds are shown in 
Table 1. Data indicate that whole and kernel seeds contained 27.32 and 47.21 mg/kg 
phorbol esters, respectively in raw (non-defatted) seed. With meal (defatted seed) 
phorbol esters ranged between 24.45 and 43.53 mg/kg. These results confirmed by 
analysis of variance highly significant differences were (P < 0.05) was observed in the 
contents of phorbol esters in kernel seeds than those whole seeds. 
Similar results reported by Chivandi et al. (2004) who showed that phorbol esters 
(PEs) were present in high concentrations in raw Jatropha curcas kernels indicating 
that each of the processing methods managed to remove varying concentrations of the 
toxic phorbol esters. 

    Effect of different physical treatments on phorbol esters content: 
The results given in (Tables 2 & 3 and Fig. 2 & 3) showed the effect of soaking, 
germination and roasting treatments on detoxification of phorbol esters of Jatropha 
curcas seeds. Data proved that phorbol esters content of non-defatted whole Jatropha 
and kernel seeds were 15.41 and 31.14 mg/kg, respectively (Table 2 and Fig.2). Data 
showed that phorbol esters content decreased by 43.59 % and 43.04 % in whole and 
kernel seeds, respectively after soaking. 
Phorbol esters content of defatted Jatropha and kernel seeds were 13.17 and 27.78 
mg/kg, respectively after soaking (Table 3 and Fig.3). These levels indicate that 
phorbol esters content decreased by 46.13 % and 36.18 % in whole and kernel seeds, 
respectively after soaking compared with untreated samples. 
The effect of germination treatment on the phorbol esters level was 45.89 mg/kg of 
non-defatted kernel seeds compared with control (Table 2 and Fig.2), it could be 
noticed that the phorbol esters level is did not significantly affect by the previous 
treatment in kernel seeds. However, the phorbol esters level was 42.25 mg/kg of 
defatted kernel seeds, so. It could be noticed that the phorbol esters level is not 
affected significantly by the previous treatment in kernel seeds (Table 3 and Fig. 3). 
The present investigation revealed that roasting did not significantly affect on phorbol 
esters levels. Phorbol esters content, it's not significantly affect on non-defatted whole 
Jatropha and kernel seeds which phorbol esters content were 26.97 and 46.15 mg/kg, 
respectively (Table 2 and Fig.2). However, phorbol esters content of defatted whole 
Jatropha and kernel seeds was 23.98 and 42.68 mg/kg, respectively (Table 3 and Fig. 
3). 
These results confirmed by analysis of various. Data proved that significant 
differences were observed with soaking and germination and insignificant differences 
with roasting in non-defatted whole seeds and kernel seeds. However, in defatted 
whole seeds and defatted kernel seeds, insignificant differences were observed 
between soaking, germination and roasting.  
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These results are in agreement with those reported by Makkar and  Becker (1997a, 
b). They found that it is not possible to destroy phorbol esters by heat treatment 
because they are heat stable and can withstand roasting temperature as high as 160 °C 
for 30 min.  Also, Aregheore et al. (2003) reported that the heat treatment alone has 
not been able to decrease the concentration of phorbol esters.  
Effect of different chemical treatments on phorbol esters content: 
Data in Tables (4 and 5) and Figs (4 and 5) indicate the effect of various chemical 
treatments on detoxification of phorbol esters of Jatropha carcus seeds. 
Effect of NaHCO3 treatment followed by autoclaved at 121ºC for 25 min: 
The results given in (Table 4 and Fig. 4), indicate that, phorbol esters content 
were10.97 and 7.35 mg/kg in non-defatted kernel and whole Jatropha seed, 
respectively. This treatment detoxificated the phorbol esters content by76.76 % and 
73.09 % of kernel and whole seeds, respectively. This treatment was slightly affected 
significantly on the phorbol esters content. 
On the other hand, the results showed that, the phorbol esters levels were 6.12 and 
9.75 mg/kg in defatted whole and kernel seeds, respectively (Table 5 and Fig. 5). This 
treatment detoxificated the phorbol esters content by 77.60 % and 74.97 % of defatted 
kernel and whole Jatropha seed, respectively. These results are agreement with those 
reported by Herrera et al., (2006) who reported that NaHCO3 treatment decreased 
the phorbol esters content by 75 .3%. 

Effect of ethanol for 2 h treatment: 
The effects of (ethanol 90 % for 2 h) treatment on detoxification the phorbol esters 
content in non-defatted kernel and whole seeds are presented in (Table 4 and Fig. 4).  
The results showed that the phorbol esters levels were 2.98 and 2.77 mg/kg of non-
defatted kernel and whole seeds, respectively. So this treatment was successful in 
detoxification the phorbol esters content by93.69 % and 89.86 % of non-defatted 
kernel and whole seeds, respectively.   
On the other hand, the results given in Table 5 and Fig. 5 showed that the phorbol 
esters content were 2.24 and 2.59 mg/kg of defatted whole and kernel seeds, 
respectively. Our treatment (ethanol 90 % for 2 h) was successful in detoxification the 
phorbol esters content by 94.05 % and 90.84 % of defatted kernel and whole seeds, 
respectively. These results confirmed by analysis of variance. Highly significant 
differences were observed with this treatment compared with the untreated samples, 
may be because of Phorbol ester was highly soluble in ethanol which giving some 
possibility of detoxification of the meal as reported by (Makkar and Becker, 1997b). 
The authors observed that used, aqueous ethanol treatment seems to be promising as it 
removed phorbol esters by about 93 %  
Phorbol esters are more soluble in alcohols because phorbol esters are associated with 
nonpolar lipids in the kernel tissue. These molecules cannot be effectively extracted 
using only polar solvents. The phorbol esters are moderately polar, as well as ethanol 
and methanol have major affinity for them. The use of ethanol has the advantage of it 
being a relatively non-toxic compared to methanol and the presence of any residues in 
the flour (even though not probable because of volatility) might not negatively affect 
animals consuming the treated flour (Herrera et al., 2006). 

 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



258 
 

Effect of ethanol for 2 h treatment followed by NaHCO3 and autoclaved 
at 121ºC for 25 min: 

The results given in Table 4 and Fig. 4 showed that, phorbol esters content of non-
defatted kernel and whole Jatropha seeds were1.95 and 2.51 mg/kg, respectively 
compared with control.  
In general from these results, it could be noticed that, the amount of detoxification of 
phorbol esters content were 95.87 and 90.81 % of non-defatted kernel and whole 
Jatropha seed, respectively. So this treatment was successful detoxification of phorbol 
esters in the Jatropha kernel seeds. These results are confirmed by statistical analysis. 
Data showed highly significant differences between the treatment samples and the 
untreated samples (control). 
 Regarding to the effects of (ethanol 90 % + NaHCO3/121 º C / 25 min) treatment on 
detoxification of phorbol esters in defatted seeds (Table 5 and Fig. 5), the results 
showed that, phorbol esters content were1.50 and 1.55 mg/kg, defatted kernel and 
whole Jatropha seed, respectively compared with control.. These results indicate that 
the detoxification of phorbol esters content were 96.44 and 93.87 % of defatted kernel 
and whole Jatropha seeds respectively Our treatment was successful detoxification of 
phorbol esters in the Jatropha kernel seeds. 
The phorbol esters are moderately polar, as well as ethanol and methanol have major 
affinity for them. The use of ethanol has the advantage of it being a relatively non-
toxic compared to methanol and the presence of any residues in the flour (even though 
not probable because of volatility) might not negatively affect animals consuming the 
treated flour (Herrera et al., 2006) 
Effect of sodium hydroxide treatment followed by washing with distilled 
water: 
The results given in (Table 4 and Fig. 4), proved that, phorbol esters content of non-
defatted kernel and whole Jatropha seed were 13.22 and 8.44 mg/kg, respectively. 
This treatment detoxificated the phorbol esters content by71.99 % and 69.11% of non- 
defatted, respectively. 
Regarding to defatted seeds, (Table 5 and Fig.5) data showed that the content of 
defatted whole Jatropha and kernel seeds were 6.99 and 11.35 mg/kg, respectively 
compared with control. This treatment detoxificated the phorbol esters content 
by73.93 % and 71.41% of defatted kernel and whole Jatropha seed, respectively. 
Statistical analysis proved these results, which highly significant differences were 
observed with non-defatted and defatted samples compared with the untreated 
samples. 
These results are in agreement with those reported by Hass and Mittelbach (2000), 
who reported that the heat treatment in combination with the chemical treatment of 
sodium hydroxide had decreased the phorbol ester level in Jatropha to 75%. Also, 
Rakshit and  Bhagya, (2007) reported that the Alkali treatment (NaOH-treated) was 
the effective method in reducing the phorbol esters and possibility of destroying 
phorbol esters up to 90% by treating defatted meal with chemicals. 

 Effect of sodium hydroxide treatment followed by washing with   
   methanol: 
Data in (Table 4 and Fig. 4) showed that the effect of sodium hydroxide (4 % 
solution) treatment followed by washing with methanol on detoxification of phorbol 
esters in non-defatted kernel and whole seeds were 27.11 and 16.88 mg/kg, 
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respectively. This treatment detoxificated the phorbol esters content by 42.58 % and 
38.21 % of non-defatted kernel and whole seed, respectively. 
The effect of this treatment on detoxification of phorbol esters content in defatted 
seeds (Table 5 and Fig.5) results showed that, phorbol esters levels were 14.53 and 
24.51mg/kg of defatted kernel and whole Jatropha seed, respectively. This treatment 
detoxificated the phorbol esters content by 43.69 % and 40.57 % of defatted kernel 
and whole Jatropha seed, respectively. Analysis of variance revealed highly 
significant differences between treatment samples and untreated samples. 
Effect of sodium hydroxide and sodium hypochlorite treatment: 
The effects of 4% NaOH and 10 % NaOCl treatment on detoxification the phorbol 
esters content from defatted seeds are presented in (Table 4 and Fig. 4).  The results 
showed that the phorbol esters levels were 13.21 and 16.88 mg/kg of kernel and 
whole seed, respectively. This treatment detoxificated the phorbol esters content by 
72.02 % and 70.06 % of non-defatted kernel and whole Jatropha seeds, respectively.  
With defatted seeds the results (Table 5 and Fig. 5) showed that phorbol esters content 
of whole and kernel seeds were 7.02 and 11.28 mg/kg, respectively. This treatment 
detoxificated the phorbol esters content by 74.09 % and 71.29 % of defatted kernel 
and whole Jatropha seed, respectively. Statistical analysis indicated highly significant 
differences effects of this treatment on phorbol esters contents. 
Makkar and Becker (1997a, b) reported that heat alone cannot inactivate phorbol 
esters. However, with the additional chemical treatments of sodium hydroxide and 
sodium hypochlorite has been reported to decrease the phorbol esters level in Jatropha 
seeds to 75 % (Hass and Mittelbach, 2000). 
 Effect of sodium hydroxide and calcium hydroxide treatment: 
The results given in (Table 4 and Fig. 4) showed the effect of alkali 2%NaOH or 
2%Ca (OH)2 treatment on detoxification of phorbol esters in non-defatted seeds. The 
results showed that, phorbol esters content of kernel and whole seed were 7.45 and 
4.71 mg/kg, respectively. This treatment detoxification the phorbol esters content by 
84.22 % and 82.76 of non-defatted kernel seeds and whole Jatropha seed, 
respectively. 
This treatment with defatted seeds (Table 5 and Fig.5) showed that, phorbol esters 
content of whole and kernel Jatropha seeds were 3.96 and 5.81 mg/kg, respectively. 
This treatment detoxification the phorbol esters content by 86.65 % and 83.80 of 
defatted kernel seeds and whole seed, respectively. Highly significant differences 
were observed with this treatment on decreasing the phorbol esters contents 
comparing with the untreated samples. 
These results are agreement with those reported by Rakshit and Bhagya (2007) who 
foun that the Ca (OH)2 and NaOH at 2% level were better in removing the phorbol 
ester from Jatropha seeds. Alkali and heat treatments to deactivate the phorbol ester 
content was reduced up to 89% in Jatropha seeds. On the other hand, Aregheore et al. 
(2003) have reported that chemical treatment in addition to heat is necessary to bring 
down the concentration of phorbol ester content. It can be calculated that about 72 % 
of the total phorbol Esters get extracted with the oil using petroleum ether (bp 40-60 
ºC) and  the remaining is still present in the degreased meal which is almost free of oil  
(Makkar and Becker, 1997b). In addition, the toxic substance phorbol ester present 
in the oil in high concentration kills the vector snail of schistosomiasis – the second 
most serious human disease after malaria in the tropics (Becker, 2009). Absence of 
oil in the seed meal and presence of considerable amount of phorbol esters in the seed 
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meal suggest that phorbol esters are tightly bound to the matrix of the seed meal 
(Makkar et al., 2008). 
Future research areas 

Further investigations are currently underway for complete detoxification of J. curcas 
and to check the efficacy of detoxification in animal model which seems to be a 
promising crop of future both in terms of nutritional as well as industrial applications. 
1-The acceptance of raw seeds by humans and animals and levels of toxic phorbol 
esters in raw and roasted seeds as sold on the market. 
2- Development of economically viable techniques for detoxification of chemical 
treatments of Jatropha meal. 
Conclusion 
 The effects of some physical and chemical treatments were successful 
detoxification of phorbol esters content. These treatments included soaking in distilled 
water, ethanol 90 % + NaHCO3, alkali treatment (2 % NaOH or 2 % Ca (OH)2 and 
NaHCO3 treatment. 
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Table 1. Phorbol esters content in non-defatted and defatted raw  Jatropha 
curcas seeds  

 

Samples  

Phorbol esters content (mg/kg dry  weight basis) 

Whole seeds Kernel seeds 

Raw 

(Non-defatted) 

27.32b±1.91 

 

47.21a±2.21 

Defatted 

(Meal) 

24.45b± 0.02 

 

43.53a ± 0.03 

      -All values are means of triplicate determinations ± standard deviation   (SD). 
     - Means within row with different letters are significantly different (P < 0.05). 
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Fig. 1.  HPLC Chromatogram of phorbol esters standard (phorbol-12-myristate 
13- acetate) 

 
 

Fig 2. Effect of physical treatments of non-defatted Jatropha curcas seeds on the 
detoxification of phorbol esters (on dry weight basis) 
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Fig.3. Effect of physical treatments of defatted Jatropha curcas seeds on the 
detoxification of phorbol esters (on dry weight basis) 
 

 
 

Fig. 4. Effect of chemical treatments of non-defatted Jatropha curcas seeds on the 
detoxification of phorbol esters (on dry weight basis) 
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Fig . 5. Effect of chemical treatments of defatted Jatropha curcas seeds 
on the detoxification of phorbol esters (on dry weight basis) 
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ودراسة  عزل وتصنيف األعفان من أسطح لحوم الدواجن في مدينة ذمار/اليمن
 قدرة بعضها على إفراز االفالتوكسينات

*عادل علي عمر   
أستاذ مساعد ـ قسم التقانة الحيوية وتكنولوجيا األغذية ـ كلية الزراعة والطب البيطري  ـ جامعة ذمار ـ 

 الجمهورية اليمنية

 
 عينة من أسطح لحوم الدواجن من أربع محالت لبيع لحوم الدواجن في مناطق متفرقة (100)تم جمع عدد     

 عينة لكل (25)من مدينة ذمار / اليمن ، وهي سوق الربوع ، المجزرة ، خط رداع  وشارع المنزل ، وبواقع 
موقع من المواقع أعاله ،حيث تم أخذ مسحات من السطح الخارجي ومن التجويف الداخلي للذبيحة وقدتم فحص 

 العينات لعزل وتصنيف األعفان باإلضافة إلى دراسة قدرة بعضها على إفراز األفالتوكسينات.

 ، حيث أشارت الدراسة إلى أن (%25)  أظهرت النتائج أن نسبة عزل األعفان من العينات المأخوذة بلغت  
نسبة عزل األعفان من العينات المأخوذة من سوق الربوع  ومن المجزرة ومن خط رداع  ومن شارع المنزل بلغت 

  على التوالي .(9%), (7%), (5%), (4%)

شملت سبعة أجناس فطرية ،  وتبين أن جنس األسبرجيللس أظهر     وأتضح من الدراسة أن عزالت األعفان  
  ، ويليه كل من جنس الفيوزيريوم وجنس البنسيلليوم في المرتبة الثانية .(%27.8)أعلى نسبة عزل 

   وتباينت نسب عزل األعفان خالل أشهر الدراسة ، وكانت أعلى نسبة لها في شهر يناير حيث بلغت النسبة  
  لكل منهما .(%20) ، ويليه شهر فبراير ومارس بنسبة عزل (24%)

على إنتاج كما أظهرت نتائج الفحص تحت األشعة البنفسجية لتحديد قابلية بعض األنواع من األسبرجيللس  
  .(%52.9)سموم االفالتوكسينات بأن نسبة العزالت المنتجة لهذه السموم بلغت 

وقد تم مناقشة األهمية الصحية لتواجد األحياء المجهرية بشكل عام  واألعفان بشكل خاص في لحوم      
الدواجن والمشاكل التي يواجهها المختصين في مجال الصناعات الغذائية ، وناقشت أفضل السبل لتفادي التلوث 

  باألنواع المختلفة من األعفان .
 ـ أفالتوكسينات ـ الدواجن.   األعفان ـ اللحوم :الكلمات المفتاحية

         Introduction :المقــدمة
) هي عبارة عن مجموعة كبيرة جدَا من األحياء المجهرية المتباينة ذات األشكال Fungi     إن األعفان (

) نوع وهذه 100.000المختلفة ، وذات االنتشار الواسع ، ولقد اكتشف من الفطريات لغاية اآلن أكثر من (
 ).1991األنواع الكثيرة من الفطريات تفضل البيئات الرطبة وتنمو بغزارة في الظالم وفي الضوء الضعيف (حداد،

وتتواجد الفطريات في مختلف المناطق الجغرافية فهي تتواجد في المناطق الحارة وفي المناطق المعتدلة وفي 
المناطق الباردة ، كما تنتشر في مختلف البيئات ، فهي تنتشر في الماء وفي التربة وفي الهواء وعلى سطوح 

األجسام ومنها اإلنسان والحيوان والنبات، حيث يتضح من خالل ذلك االنتشار بأنه ال تواجد أية حواجز جغرافية 
 ) .1987أمام توزيع وانتشار الفطريات (أبو هيلة  ،
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) لألنواع المختلفة من الفطريات ، فأننا نالحظ بأن Morphology    وعند متابعة ودراسة علم الشكل (
)، في حين تشمل المجموعة moldsالفطريات تنقسم إلى مجموعتين ، حيث تشمل المجموعة األولى األعفان (

 ) .Yeastsالثانية الخمائر (

) والتي يطلق عليها أيضًا تسمية فطريات العفن ، تعد من األحياء المجهرية التي تكون Molds  واألعفان (
أكثر تعقيدًا من البكتريا وكذلك  أكثر تعقيدًا من الخمائر فاألعفان تنمو على هيئة أجسام متعددة الخاليا بدًال من 

أشكال وحيدة الخلية ، وهي ذات ألوان متعددة ومظهر زغبي يشبه القطن ، وينتج العفن العديد من األبواغ 
الصغيرة التي تنتشر بواسطة الهواء والتي من الممكن أن تنمو على أوساط جديدة مالئمة ومن ثم تكوين أعفان 

 )1995جديدة (المصلح،

) بنموها على سطح األنواع المختلفة من المواد الغذائية ومنها اللحوم ، حيث تظهر Moldsوتتميز األعفان (
) أو على هيئة غزل قطني ، Fuzzy or cotton growthعلى هيئة كتلة قطنية أو على هيئة كتلة قطيفية (

وفي كثير من األحيان تصبح هذه الكتلة ملونة بالعديد من األلوان الجذابة ، علمًا بأن نمو األعفان على سطح 
المادة الغذائية يكون غزير جدَا وكثيف بحيث أننا نالحظ هذا النمو خالل عدة أيام وهو يغطي مساحة كبيرة من 

   )2006سطح المادة الغذائية (عمر ، 

وتلعب األعفان دورًا مهمًا ال يمكن تجاهله في فساد األنواع المختلفة من اللحوم ومنتجاتها وبخاصة اللحوم 
ومنتجاتها المبردة والمجمدة ، ويؤدي فساد اللحوم بواسطة األعفان إلى ظهور العديد من التغيرات التي نالحظها 
على سطح اللحوم ، ومن أهم هذه التغيرات هي لزوجة السطح ورطوبته ،  كما أن بعض األنواع من األعفان 

تؤدي إلى ظهور بعض البقع الملونة على سطح اللحوم أو منتجاتها ، فمثًال األعفان التابعة إلى جنس البنسيلليوم 
)Penicillium) تعطي بقعًا ذات لون أبيض (white spots وأن األعفان التابعة إلى جنس السبوروترايكام (
)Sporotrichum) تعطي بقعًا ذات لون أسود (Black spots وأما األعفان التابعة إلى جنس ، (

) فإنها تعطي بقعًا ذات لون اخضر مزرق ، وكذلك فإن بعض األعفان Cladosporiumالكالدوسبوريوم (
تسبب تحلل الدهون وتزيد من التزنخ ألتأكسدي مؤدية إلى إنتاج رائحة و نكهة عفنة غير مرغوبة تسمى الرائحة 

 ) .musty odour) (Jawetz,et al.,1995; Greenwoodet al., 2003العفنة أو العتيقة (
) Moldsونظرًا لما تقدم فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو عزل وتصنيف األنواع المختلفة من األعفان (

) المعروضة للبيع في مسالخ الدواجن المحلية في poultry meatالمنتجة للسموم الفطرية من لحوم الدواجن (
مدينة ذمار ، وتثبيت التوصيات الالزمة للحد من المخاطر الصحية والخسائر االقتصادية الناجمة عن تواجد هذه 

 األنواع من األعفان في لحوم الدواجن المباعة والمسوقة في مدينة ذمار.

 and Methods Materials                    المواد وطرائق العمل:

                                             Samples Collectionأوال : جمع العينات  
) من ذبائح الدواجن المسلوخة والمجهزة للبيع في المسالخ المحلية في مدينة Swabs) مسحة (100   تم جمع (

ذمار، حيث أخذت كل مسحة من هذه المسحات من السطح الخارجي ومن التجويف الداخلي للذبيحة ، وذلك 
 م.2009م حتى يونيو/2009خالل الفترة الممتدة ما بين يناير/

)، حيث تم تمرير كل مسحة من هذه المسحات على السطح 1979  جمعت المسحات وفقًا لما ورد في (الدليمي،
)مل من 10الخارجي وعلى التجويف الداخلي للذبيحة ، ثم وضعت هذه المسحات في أنابيب تحتوي على (

 مضاعف التركيز، وبعد ذلك نقلت العينات في Peptone water Diluent)محلول دارئ ماء البيبتون (
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) إلى مختبر التقانة الحيوية وتكنولوجيا األغذية في كلية الزراعة والطب Cool Boxصندوق مبرد (
 البيطري/جامعة ذمار.

                                    Swabs Preparationثانيًا : تحضير المسحات 
  تم رج األنابيب التي تحتوي على المسحات المشار إليها في أعاله، وذلك بهدف تحرير األعفان الملتصقة من 

)، PDA) (Potato Dextrose Agarالمسحات، وبعد ذلك أجريت عملية الزرع المباشر على الوسط المغذي (
)من ماء البيبتون الموجود loop full)، حيث أخذ مليء الناقلة (Sterile loopوذلك باستخدام الناقلة المعقمة (

)، وحضنت Streaking) بطريقة التخطيط (PDAفي األنابيب، وتم استنباتها على آجار دكستروز البطاطا (
 )أيام.7-5)ْم ولمدة تراوحت ما بين (25األطباق على درجة حرارة (

          Isolation and identification of moldsثالثاً : عزل وتصنيف األعفان 
 of molds  Isolation - عزل الفطور  1

) ونقلت بصورة مستقلة وتحت ظروف PDA  أجريت عملية عزل المستعمرات الفطرية النامية على وسط (
) لعدة مرات بإتباع طريقة Omemuet al., 2005) وذلك وفقًا لما ورد في (PDAمعقمة إلى وسط البيئة ذاتها (

 التنقية المتوالية حتى الحصول على عزالت نقية.

                            Morphological examination- الفحص المورفولوجي 2
  تم فحص المظهر العام للمستعمرات النامية وطبيعة هذا النمو، وكذلك مالحظة اللون والحجم والمظهر العام  

 ).2007لكل مستعمرة من هذه المستعمرات، وذلك طبقًا لما ورد في (البدر ، 

                                Microscopical examination     -الفحص المجهري3
    من خالل هذا الفحص تم تحديد حافة وتركيب كل مستعمرة من المستعمرات النامية، ومالحظة الصفات 

 ( Samson et al, 2000 ; watanabe, 2002)، وذلك طبقاً لما ورد في (Hyphaاألساسية للهايفات (

) على إفراز Aspergillus فحص قدرة العزالت الفطرية التابعة للجنس (:رابعًا 
 ).Ultra-violet raysاألفالتوكسينات  باستخدام  األشعة فوق البنفسجية (

   فحصت األطباق المحتوية على األعفان تحت األشعة فوق البنفسجية وذلك بهدف اختبار قابلية العزالت 
)، وذلك بفحص مقلوب الطبق تحت هذه األشعة، حيث Aflatoxinsالفطرية على إنتاج سموم األفالتوكسين (

تعطي العزالت الفطرية المنتجة لسموم األفالتوكسينات تألقًا أزرقًا مخضرًا، مع األخذ بنظر االعتبار التناسب 
الطردي ما بين هذا التألق وما بين كمية السموم ، حيث تزداد شدة التألق مع زيادة كمية السموم، في حين أن 

العزالت غير المنتجة لهذه األنواع من السموم ال تعطي أي تألق تحت األشعة فوق البنفسجية، وذلك وفقًا لما ورد 
 ).Gatti et al., 2003في (
                                                                                                                                                    Results     النتــائــج :   

) مسحة من ذبائح الدواجن المسلوخة والمجهزة 100    على مدى ستة أشهر تم خاللها جمع وفحص (
) 25) بأن (1للبيع في مسالخ الدواجن المحلية في مدينة ذمار ، وقد أظهرت النتائج الموضحة في الجدول رقم (

 نموذجا من النماذج المفحوصة اشتملت على العديد من األنواع المختلفة من األعفان .
        وعند إجراء التصنيف والتمييز لألنواع المختلفة من األجناس التابعة إلى العزالت المشار إليها في الجدول 

 ) .2) أجناس موضحة في الجدول رقم (7) أشارت النتائج إلى إمكانية تصنيف (1رقم (
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) إلى نسبة عزل األنواع المختلفة من األعفان خالل أشهر إجراء 3وتشير النتائج الموضحة في الجدول رقم (
 الدراسة .

) فإنها تشير إلى نتائج الفحص تحت األشعة فوق البنفسجية 4     وأما النتائج الموضحة في الجدول رقم (
)UV-rays  للعزالت التابعة لجنس (Aspergillus لتحديد قابلية بعض األنواع التابعة  لهذا الجنس على إنتاج 

) الفروق في التألق تحت األشعة فوق البنفسجية بين 1  في حين يظهر الشكل رقم (.سموم االفالتوكسينات 
  المنتجة لألفالتوكسينات وغير المنتجة بالمقارنة مع عينة Aspergillusبعض العزالت الفطرية التابعة للجنس 

  .(Control)الشاهد 

) من المسحات المأخوذة من المناطق المختلفة في Molds):- نسبة عزل األعفان (1الجدول رقم (
 .مدينة ذمار

 الموقع
عدد العينات 
 المفحوصة

 النتائج السالبة النتائج الموجبة

 العدد
النسبة 
 المئوية

 العدد
النسبة 
 المئوية

 %16 16 %9 9 25 سوق الربوع
 %18 18 %7 7 25 المجزرة
 %20 20 %5 5 25 خط رداع

 %21 21 %4 4 25 شارع المنزل

 
 ):- النسبة المئوية لألجناس المختلفة من األعفان المعزولة من ذبائح الدواجن.2  الجدول رقم (

 النسبة المئوية عدد العزالت األجناس المعزولة

Aspergillus 17 27.8% 
Fusarium 12 19.7% 

Penicillium 12 19.7% 
Cladosporium 7 11.5% 
Trichotherium 6 9.8% 
Trichoderma 4 6.9% 

Rhizopus 3 4.9% 
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 ):- نسبة عزل األجناس المختلفة من األعفان بحسب أشهر الدراسة.3الجدول رقم(

 النسبة المئوية عدد النماذج الموجبة عدد النماذج المفحوصة الشهر

 %24 6 15 يناير 
 %20 5 17 فبراير
 %20 5 19 مارس
 %16 4 17 أبريل
 %8 2 16 مايو
 %12 3 16 يونيو

 
) لتحديد قابلية بعض UV-rays):- نتائج الفحص تحت األشعة فوق البنفسجية (4الجدول رقم(

  على إنتاج األفالتوكسينات.Aspergillusاألنواع من جنس الـ 

 المـــوقــــع
عدد العينات 
 المفحوصة

 النتائج السالبة النتائج الموجبة
 النسبة المئوية العدد النسبة المئوية العدد

 %17.7 3 %23.5 4 7 سوق الربوع
 %11.8 2 %11.8 2 4 المجزرة

 %5.8 1 %11.8 2 3 خط رداع
 %11.8 2 %5.8 1 3 شارع المنزل

                                                                                                                                              Discussion     المناقشــــــة:
        إن تواجد األحياء المجهرية بشكل عام واألعفان بشكل خاص في لحوم الدواجن يشكل عبئًا على 

المختصين في مجال الصناعات الغذائية، ومما يزيد المشكلة تعقيدًا هو  تعدد المصادر المحتملة لتلوث لحوم 
 الدواجن ومنتجاتها باألنواع المختلفة من األعفان سواء المصادر الداخلية للتلوث أو المصادر الخارجية .

    وهنالك الكثير من المشاكل الصحية واالقتصادية والتصنيعية الناتجة عن تأثير األعفان  على المواد الغذائية 
بشكل عام ومنها لحوم الدواجن ، حيث تؤدي هذه األعفان إلى تعفن المواد الغذائية وبالتالي تلفها وفسادها 

 باإلضافة إلى حدوث التغيرات في الطعم وفي الرائحة . 
 )إلى أن تلوث المصادر الغذائية المختلفة بالفطريات المنتجة للسموم  تحت 2000   ولقد أشار ( عفيفي ،

 الظروف المالئمة إلفراز السموم يؤدي إلى فقدان القيمة الغذائية لهذه األغذية  .
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):- األنواع المختلفة من األسبرجيللس المعزولة من عينات الدواجن قيد الدراسة 1شكل رقم (

 ومقارنتها بالشاهد.المنتجة           وغير المنتجة لألفالتوكسينات 
   

  كما تؤثر الفطريات السامة على اإلنسان مؤدية إلى حدوث العديد من األمراض واالضطرابات ، وقد تؤدي إلى 
 , kumar and Balachandranحدوث الوفاة نتيجة لتناول اإلنسان مواد غذائية ملوثة بالفطريات السامة  (

2009. (  
 وقد أشار العديد من الباحثين إلى أن هنالك العديد من التأثيرات الخطيرة علي صحة اإلنسان ، فقد تؤدي إلى 

حدوث التشوهات الخلقية والسرطانات وخاصة في الكبد ، كما تؤدي إلى تثبيط الجهاز المناعي والى توقف عمل 
الكلية ،باإلضافة إلى تأثيراتها السلبية على الهرمونات الجنسية ، و تسببها في حدوث السمية على الجلد وحدوث 

االلتهابات  ، وٕاصابة عضله القلب ، وقد تؤدي بعض األنواع من السموم الفطرية إلى إتالف جميع أنواع 
 . (Murugana et al ,2007 ; Farombi  ,2004)) 2001 (عميرة ، الخاليافي الجسم

  ولقد أكدت هذه الدراسة وبشكل واضح على الدور الذي تلعبه األنواع المختلفة من األعفان في تلويث لحوم 
% ) ، 25الدواجن ، حيث أظهرت النتائج التي حصلنا عليها أن نسبة تواجد األعفان في لحوم الدواجن بلغت  (

 ) .1كما هو واضح في الجدول (
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  وبهدف إجراء المقارنة للنتائج التي حصلنا عليها مع بعض الدراسات المحلية ، فقد حاولنا الحصول على 
دراسات محلية سابقة حول هذا الموضوع في الجمهورية اليمنية ، إال أننا لم نحصل على ذلك  ، حيث يبدو أن 

 هذه الدراسة هي األولى من نوعها في الجمهورية اليمنية .
   وعند إجراء المقارنة للنتائج التي حصلنا عليها مع بعض الدراسات التي أجريت عن نسبة تواجد األعفان في 
بعض األنواع األخرى من المواد الغذائية ،فأننا نالحظ بأن نسبة عزل األعفان التي حصنا عليها مقاربة  إلى 

)في لحوم األرانب الطازجة في مدينة تعز  في الجمهورية اليمنية ، وكذلك 2009النسبة التي وجدها ( الشميري ، 
 ) في الفواكه المجففة. Alghalibi and shater, 2004فإن النتائج التي حصلنا عليها كانت  مقاربة لما وجده (

    وتجدر اإلشارة إلي أن هنالك العديد من العوامل التي تساعد على نمو وتكاثر األعفان في األنواع المختلفة 
من األغذية ومنها لحوم الدواجن ، ومن أهم هذه العوامل هي الرطوبة سواء رطوبة المادة الغذائية نفسها أو 

 الرطوبة النسبية التي تحيط بالمادة الغذائية ، فقد أوضح كال من 
بأن الرطوبة تعد من  Mahros et al , (2006)    وGordana et al ,(2005)) و 1991 محب الدين ، (

أهم العوامل البيئية التي لها القدرة على التحكم في نمو ونشاط الفطريات في المادة الغذائية، باإلضافة إلى العديد 
من العوامل األخرى التي تؤثر على نمو وتكاثر األعفان في لحوم الدواجن ومنها درجة الحرارة المناسبة لنمو 

)ْم، وكذلك االحتياجات الغذائية واألس 30-25الفطريات حيث تتراوح الدرجة المثلى لنمو الفطريات ما بين (
 الهيدروجيني والتهوية واإلضاءة.

)، وتبين أن 2) موضحة في الجدول رقم (Genes  أتضح من الدراسة أن عزالت األعفان شملت سبعة أجناس (
) Fusorium%)، ويليه جنس الفيوزيريايوم (27.8) أظهر أعلى نسبة عزل (Aspergillusجنس األسبرجيلس (
%) لكل منهما، وأن 19.7) حيث جاء هذين الجنسين بالمرتبة الثانية وبنسبة (Penicilliumو جنس البنسيليوم (

)، حيث أشار هذين Alghalibi and shatter, 2004هذه النتائج جاءت مقاربة للنتائج التي حصل عليها (
الباحثين إلى أن جنس األسبرجيلس  وجنس الفيوزيريوم وجنس البنسيليوم هما من أكثر األجناس شيوعًا في 

 األغذية.
   وعند متابعة العالقة بين أشهر الدراسة وبين عزل األعفان من إجمالي العينات المأخوذة من ذبائح الدواجن، 

) بأن 3فأننا نالحظ بأن هنالك تباين في نسب العزل لألعفان، فقد أظهرت النتائج الموضحة في الجدول رقم (
%)، وأما في شهر فبراير ومارس فقد كانت نسبة 6أعلى نسبة لعزل األعفان كانت في شهر يناير حيث بلغت (

%) ،  4%)، في حين كانت أقل نسبة لعزل األعفان في شهر أبريل، مايو ويونيو حيث بلغت النسبة (5العزل (
 %)على التوالي.%3) ، (2(

    وتجدر اإلشارة إلى أن هنالك العديد من العوامل التي تساعد على زيادة انتشار األعفان في بعض أشهر 
السنة، فقد يعود السبب في ذلك إلى الجو المعتدل وٕالى انتشار الذباب في هذه األشهر من السنة، حيث أشار 

 Asefaالعديد من الباحثين إلى أن الجو المعتدل والرطب هو من العوامل المهمة المهيئة لنمو وانتشار األعفان (

et al., 2009 ; Bednarski et al., 1993( 
   ولقد أظهرت النتائج التي تخص اختبار األشعة فوق البنفسجية الذي أجري على عزالت األسبرجيلس التي تم 

%) وكما هو موضح في 52.9الحصول عليها من لحوم الدواجن ، إلى أن نسبة العينات الموجبة للفحص بلغت (
) والتي تضمنت فحص قدرات العزالت 2003)، وهذا يتفق مع الدراسة التي قام بها  (محمد،4الجدول رقم (

التابعة إلى جنس األسبرجليس المعزولة من التربة ومن الحبوب على إفراز األفالتوكسينات حيث وجد الباحث 
%) من هذه العزالت قد أعطت تألقًا في هذا الفحص، كما تقاربت هذه النتيجة قليًال مع النتيجة 51.4أعاله أن (
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) في دراستهما عن إنتاج السموم من الفطريات المعزولة Amadi and Adeniyi, 2009التي حصل عليها (
 من الحبوب المخزونة.

    ومن الجدير بالذكر أن هنالك العديد من العوامل التي تؤدي إلى توفر  الظروف المالئمة إلنتاج السموم 
) من األنواع المختلفة من الفطريات، ومن بين هذه العوامل هي درجة الحرارة والرطوبة Mycotoxinsالفطرية (

واالحتياجات الغذائية وغيرها من العوامل، مع األخذ بنظر االعتبار أن هنالك بعض األنواع المتواجدة في 
 ).1998األغذية تكون غير منتجة أصًال للسموم الفطرية (إبراهيم والجبوري، 

    تؤشر هذه الدراسة الحاجة الماسة إلى ضرورة االهتمام الجدي بموضوع المقومات الصحية المعتمدة في 
مجال إنتاج وتجهيز وتسويق لحوم الدواجن، وذلك ابتداًء  من وصول الدواجن إلى المسالخ وعدم السماح بذبح 

الطيور التي تظهر عليها بعض اإلصابات الفطرية، مرورًا بعمليات الذبح والتجهيز والسمط وغيرها من 
المعامالت، وصوًال إلى طريقة عرض هذه اللحوم لغرض البيع، وضرورة إتباع السياقات العلمية والتركيز في ذلك 
على نظافة األدوات واألجهزة والمستلزمات المستخدمة في هذا المجال وبخاصة السماطات، وكذلك التركيز على 

أهمية التوعية والتثقيف الصحي بالمخاطر الصحية الناجمة عن تواجد الفطريات في األغذية بشكل عام وفي 
لحوم الدواجن بشكل خاص، باإلضافة إلى ضرورة قيام الجهات المسئولة عن الرقابة الصحية على األغذية بأخذ 
نماذج عشوائية من لحوم الدواجن من األسواق المحلية بين فترة وأخرى للتأكد من عدم تواجد األعفان وبخاصة 

 األعفان المنتجة للسموم الفطرية التي تشكل خطورة واضحة على صحة المواطن.
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Isolation and Identification of Molds from Poultry meat in 
Thamar district, Yemen and study the ability of some  isolates in 

producing Aflatoxins.   

   Adel Ali Omer * 
Abstract  
The present study was undertaken to isolate and identification of molds from poultry 
meats . 
 A total of 100 samples from surfaces of poultry meat were collected from four shops 
in different parts of Thamar city , (Alroubou market Slaughter house , Radaah street , 
and Al manzil street ),  25 samples of each. 
These samples were examine for isolation and identification of molds. 
 The results showed that the rate of isolation of molds from all the samples was 
(25%), which revealed that the percentage of molds isolated from samples taken from 
the Alroubouh market , slaugher house , Radaah street and Almanzil street  were 
(9%), (7%), (5%)and (4%) respectively . 
Also the study showed that seven isolates of molds fungal species were identified, 
indicating that genes Aspergillus showed the highest percentage of isolation (27.8%), 
followed by the genes Fuzarium and Paincillum in second place . 
The isolation of molds was varied during the period of study , with the highest rate in  
January , (24%) followed by February and March  (20%  each) . 
Examintion of molds under ultraviolet light to determine the viability of some species 
of Aspergillus to produce toxins revealed that the percentage of isoletes producing 
Aflatoxins was 52.9%. 
This study throw light about the importance of molds in poultry meat and the 
problems faced by specialists in the field of food industries and discussed the best 
ways to avoid contamination of different types of molds. 
Key words : molds  ,  meat,  Afltoxins,  poultry. 

Adel Ali Omer : Assistant  prof.  Department of   biotechnology & Food          
Technology-Faculty of Agriculture & Vet. Medicine –Dhamar University –Yemen. 
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 تحضير خلطات من الزيوت ذات صفات جودة مرغوبة

 أحمد عبد العزيز الرفاعى ، نعيم عبد اللطيف البرعى ، أماني سعيد محمد سعيد 

 قسم الصناعات الغذائية - كلية الزراعة - جامعة المنصورة -  مصر 

 الملخص 

رة وعباد الشمس كزيوت سائلة وزيوت النخيل واستيارين النخيل كزيوت الذ      تم تحضير خلطات من زيوت 
نصف صلبة بنسب مختلفة (وزن/وزن). الخلطات المحضرة تم تقييم خصائصها الفيزيائية والحسية والكيميائية. 

رة وعباد الشمس والنخيل واستيارين النخيل أنتجت خلطات محسنة الخواص الفيزيائية الذعملية الخلط لزيوت 
وذات تأثير يوتكتى وذلك يعنى انخفاض درجة انصهار الخلطات الناتجة ومحتواها من الدهن الصلب عن 

مكوناتها األصلية. معظم الخلطات كانت قابلة للفرد على درجة حرارة التبريد وصلبة على درجة حرارة الغرفة 
 والشورتينينج كما أن لها تأثير نوتنصهر بسرعة في الفم، وهذا تأثير مفيد ومرغوب عند صناعة المار جري

رة + زيت الذايجابي على الصفات الحسية من لون وطعم والتبلور (الترمل) لها. الخلطات المحضرة من (زيت 
عباد الشمس) مع زيت النخيل واستيارين النخيل أو مخلطوهما كانت منخفضة في محتواها من األحماض الدهنية 

المشبعة ومرتفعة في محتواها من األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع ومحتوى معقول من األحماض الدهنية 
عديدة عدم التشبع. الخلطات المحضرة كانت خالية من أحماض الترانس مما يجعلها بديل جيد للمنتجات 

 نأكثر وذات فوائد تغذوية ومناسبة في صناعة المار جريصحية المهدرجة جزئيا. تعتبر هذه الخلطات 
 والخلطات الناتجة يمكن أن تصبح أكثر ثباتا بإضافة  بعض مضادات األكسدة. والشورتينينج

 
Preparation Of Valuable Oil Blends With Desired  Qualities 

EL-Refai, A.A ., EL-Borai ,N.A and Said,Amany 

Food Industries Dep. ,Agric. ,Fac. ,Mansoura Univ. ,Egypt. 

Abstract 
 

        Oil blends were prepared by physical mixing of corn oil (CO) ,sunflower oil 
(SO), as liquid oils , palm oil (PO) and palm stearin (PS) as semi solid oils at different 
ratios (w/w). The produced oil blends were evaluated with respect to their physical , 
organoleptic and chemical properties. Mixing of CO, SO, PO and PS with different 
ratios results in oil blends having improved physical properties and eutectic effects 
that slip melting point (SMP) and solid fat content (SFC) of the produced oil blends 
were lower than those of  individual oils. The most of produced oil blends were 
spreadable at refrigeration, firm at room temperature and rapidity melted at mouth. 
This behavior has a beneficial effect in margarines and shortening making and 
affected positively on the sensory properties color ,taste and grain. Blends prepared 
from(CO+SO) with PO,PS or a mixture of (PO+PS) had low SFC and high MUFA 
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content and reasonable amount of PUFA.Produced oil blends were having zero trans 
fatty acids (TFA) that may be a reasonable alternative to partially hydrogenated 
products. These oil blends will be more healthier, having nutritional benefits and 
suitable for margarine and shortening making.  
Keywords: Oil blends, corn oil, palm oil, palm stearin, sunflower oil, solid fat 
content, trans fatty acids, fatty acids composition.   
 
1. INTRODUCTION 
        The physical characteristics of a fat are determined by the nature of the 
triacylglycerol species it contains. In recent times, the concept of balancins fatty acids 
in the oil to promote health has been advocated by nutrionists, dieticains and medical 
practitioners.The WHO and the America Heart Association are recommending, for 
consumption,oils that contain equal amounts of saturated (SFA), monounsaturated 
(MUFA) and polyunsaturated (PUFA) fatty acids (Reena and Lokesh,2007; Reena 
et al.,2009).However nature has not provided us with an oil with these desirable 
proportion of fatty acids. Palm oil (PO) provides higher amounts of SFA while oils 
from sunflower and corn provide more PUFA. Combination of these oils were used to 
balance the fatty acids composition. Also, the fat blends, formed from different oils in 
various ratios to produce fats with desired texture and melting characteristics, are 
suitable for using in shortening and margarine (Schmidt et al., 1996). The use of fat 
blends containing a substantial amount of palm stearin leads to increase in the melting 
point and gives a SFC profile typical to that of a plastic fats (Nor Aini et al., 1995; 
Danthine and Deroanne, 2003). 
       Vegetable oils have been for many years by hydrogenation. This increasees both 
melting point and stability of the oil (Cray and Russel,1979). The partially 
hydrogenated oils contain trans fatty acids (TFA) that are not naturally occurring in 
most vegetable oils (Lo and Handel, 1983). TFA have been reported to cause several 
health problems (Mensink and Katan, 1992; Klaus et al., 1994; Houwelingen et al., 
1994; Martjin and Peter,1996; Kritchevsky, 1997; King and White, 1999 and 
Kummerow et al., 1999). As a consequence of this controversy about TFA, a trend is 
observed in food industry to replace hydrogenated oils by other fat sources. Also, 
simple physical blending of solid fat like palm stearin with liquid oil was used to 
produce a zero trans fatty acids (TFA) dietary fats instead of hydrogenated vegetable 
oils (Hurtova et al., 1996; Ming et al., 1998).    
        Therefore, the object of this study was to prepare oil blends made from corn oil 
(CO), sunflower oil (SO) as a liquid oils, palm oil (PO) and palm stearin oil (PS) as 
semi solid oils, at different ratios (w/w). These oil blends were evaluated with respect 
to their physical, organoleptic and  chemical properties. Also, the stability of these 
blends under identical conditions for shortening and margarine making was 
investigated. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1- Materials : 
      Corn and sunflower oils were obtained from the Arma Food Ind. Company, 10th 
of Ramadan City, Egypt. Palm oil and palm stearin were purchased from the 
Extracted Oils and Derivatives Co. Alexandria, Egypt. 
All oils and fats used in this study were refined, bleached and deodorized (RBD) and 
they were purchased from their companies market stores. 
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2.2- Methods : 

2.2.1 - Preparation of oil blends : 

 Three groups of oil blends were prepared from both of the two liquid oils 
(CO+SO) and the two semi solid oils (PO+PS) in different ratios (w/w), as follows : 
 

Table (1) : The oil blends prepared from three groups at different ratios (w/w). 
 

Blends groups 
 Ratios (W/W) 

Group I  

(CO + SO ) : PO 

( 70 : 30 ) 

( 50 : 50 ) 

( 30 : 70 ) 

Group II 

 (CO + SO ) : PS 
( 70 : 30 ) 

( 30 : 70 ) 

Group III  

(CO + SO ) : ( PO + PS ) 

( 70 : 30 ) 

( 50 : 50 ) 

( 30 : 70 ) 
                *   I : In the first group a mixture of (CO+SO) (1:1 w/w) was blended with (PO) in 
different ratios. 
                *   II : The second group a mixture of (CO+SO) (1:1 w/w) was blended with (PS) in 
different ratios. 
                ** III : The third group, two mixtures of (CO+SO) and (PO+PS) were blended in 
different ratios. 

 

2.2.2 - Physical properties : 

2.2.2.1- Slip melting point (SMP) : 
 

 SMP of the produced oil blends were determined according to the method 
described in AOCS (1992). This involved tempering a column of fat at 10 ± 1 Co for 
16 hours in an open capillary tube. The tube was then heated slowly in a water bath 
until the fat column started to rise due to hydrostatic pressure. The temperature at 
which this change occurs is the slip melting point. 

 

2.2.2.2- Solid fat content (SFC) : 
 The percentage of SFC of the produced oil blends were determined according 
to the method described in the AOCS (1992) using Minispec PC 120 pulsed nuclear 
magnetic resonance process analyzer (Bruker NMR, Karlsruhe, Germany), in Misr 
Gulf Oil Processing Co. Ataka, Suez, Egypt. Prior to analysis, the fat was melted and 
tempered at 70 oC for 30 min and then chilled at 0 oC for 90 min. SFC was then 
measured at 10, 20, 30, 40, 50 and 60 oC following 30 min of tempering at each 
temperature . 
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2.2. 3- Organoleptic evaluation  
  Taste, odor, color and grain of the produced oil blends were determined according to 
Malcolmson et al., (1994 and 1996), who recommended the scores from (9-10) = 
good, (7-8)= loss desirable but acceptable, (5-6)= objectionable, (3-4) = unpleasant 
and (1-2) = repulsive. 

 

2.2.4 - Chemical properties : 
       Acid  ,  free fatty acids content, peroxide, saponification, iodine values were  
determined according to the methods of A.O.A.C (1992).   
     Fatty acids composition was determined by the rapid method of the A.O.A.C 
(1992) in the Laboratory of Extracted Oil and Deviatives Co., Alexandria, Egypt. The 
oil blends were estrified into fatty acids methyl esters (FAME). The FAME were then 
determined by gas chromatography (PERKIN ELMER, Germany) which was 
included the (FID) flam ionization detector and fitted with a polar capillary column 
(15 µ x 0.53 mm & 0.5 µm film). The detector and injector port temperatures were 
300 oC, 260 oC, respectively. Carrier gas was helium (He) at 80kpa (1bf/in2). The 
column temperature was isothermal at 110 oC. The injection volume was 0.1 µl. The 
peaks were identified by comparison with pure methyl ester standards through their 
relative retention time under identical conditions. 
Trans fatty acids (TFA) of the blends were determined by the rapid method of 
infrared spectroscopy, (AOCS, 1996). Chromatography parameters and column were 
chosen to optimize detection of TFA. The fat samples were tested for trans fatty acids 
using KBR disc technique on nexus 670 FTIR spectrometer produced by Nicolet Co. 
Mo. USA over a wave number range from 4000 to 400 cm-1 in Raman and Infrared 
Department, Central Services Laboratory, National Research Center, Dokki, Giza, 
Egypt. 
          The shelf life and thermal stability : Oxidative thermal stabilities of the oil 
blends were determined using accelerated oxidative conditions using 679 Rancimat 
Metrohm in Misr Gulf Oil Processing Co. Ataka, Suez, Egypt, according to the 
method described by Frankel (1993). The Rancimat method involves heating of the 
sample to a high temperature 120 oC and the levels of volatile acids produced by 
oxidation was measured adjusting the conductivity of water at 200 µs/cm, which the 
rancimat metrohom is more sensitive, then the apparatus was stopped when the water 
conductivity reached to 200 µs/cm and the results is recorded automatically displayed. 
The shelf life of blends were determined from the obtained results which account 1 
hour on Rancimat as 1 month storage. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
    Fat blends were prepared by a simple physical mixture of corn oil (CO) and  
sunflower oil (SO) as a liquid oils with palm oil (PO) and palm stearin oil (PS) as 
semi solid oils with different ratios (w/w), it was obtained a fat product with benfical 
effect on their polymorphic stability  (Danthine et al., 2003). Therefore, the physical, 
chemical, organoliptic properties involving the major fatty acid profiles of these 
produced fat blends were studied. 
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3.1- Physical properties of produced oil blends : 

3.1.1- Slip melting point (SMP) : 
      Data in Table (2) show that slip melting points of blends groups I, II and III were 
increased by increasing the PO or PS or (PO+PS) ratios in the oil  blend. The melting 
points of Group I were found to be suitable for making margarine and shortening. The 
blends of Group II (contained PS) were higher in their SMP than blends in Group I 
which containing PO, moreover the blend containing 70 % PS had higher SMP than 
those of other blends containing 30 % PS and generally it was higher than over all 
blends groups.Oil  blends of Group III had SMP also suitable for making margarine 
and shortening. These results are almost in agreement with those of Petrauskaite et 
al. (1998). 
 

Table (2) : Slip melting point (SMP) and Solid  fat content (SFC) of  oil blends  : 
 

 
3.1.2- Solid fat content (SFC) : 
       Solid fat content is an important factor in judging the physical properties of fat. 
It characterizes the melting properties, giving an indication of how a fat performs at 
various temperatures (Sridhar et al., 1991 and Nor Aini et al., 1995). This property 
is one of the most important quality attributes of edible fats (EL-Sayed, 1994). Data 
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in Table (4) show SFC profiles of the three groups of blends at different temperatures 
(10-60 oC).  SFC at 10 oC are more of our concern, as they indicate spread ability 
especially in the blends containing a high content of (CO+SO) ratio at refrigeration 
temperature, in case of table margarine and the others, were suitable for shortening. 
Fats exhibit their melting point when is SFC is reduced to 5 % (Timms, 1985). 
This indicates that all samples having SFC % or less at 35 oC were able to melt 
completely in the mouth during mastication. In the light of data in Table (2),oil blends 
of of Group I had low SFC values at all studied temperatures than those of the others 
in Group II and III. Also, blends of Group II and III had low SFC values. 
Data presented in Table (2) show that raising the temperatures of the different oil 
blends, SFC values were decreased, which reached the minimum at 40 oC and all 
blends completely melted at temperatures more than 40 oC. 
        Also, the increasing of PO or PS ratios in the blends causes an increment in SFC 
especially at low temperatures. Deman and Deman (1994) confirmed that when fats 
of different composition are mixed, they may show eutectic  effects.  This  means  that  
the  SFC  of  the  blend  is  lower than those of  the individual components, it can be 
made a beneficial effect in margarine and shortenings. These results are almost in 
agreement with those of Zeitoun (1993 and 1999). 
 
3.2- Organoleptic properties of produced oil blends : 
 The sensory evaluation of oil blends were carried out and obtained results are 
given in Table (3). From Table (3), it could be observed that blend (50:50) of 
(CO+SO):PO of Group I had the highest overall acceptability (31.9) compared with 
those of the other blends groups. On the other hand, blend (30:70) of (CO+SO):PS 
had lowest overall (28.9). In general, the oil blends were simulated the hydrogenated  
products  physically with acceptable physical properties, these become more suitable 
for manufacture of shortening stick or soft-type margarine and confectionary fats. 
These results are almost in agreement with those of Zainal and Yusoff (1999) and 
Zeitoun (1999). 
3.3 - Chemical properties of oil blends : 
         AV and FFA are important parameters to evaluate the acidity and the 
hydrolysis in oil blends. The acid values were increased by increasing the (CO+SO) 
ratio in the blend and confirmed with an increase in free fatty acids contents in Table 
(4). The results in Table (4) also indicate that the increment of palm oil or palm 
stearin ratios in all blends leads to decrease in PV values. These data are in 
accordance with those of Zeitoun (1999). 
      The addition of palm oil and stearin in higher ratios to the different blends 
decreased Sap.V of blends (Table  4). This means that these blends, containing palm 
oil and palm stearin, are suitable for making fat phase in fat spreading products such 
shortening and margarine. 
       Iodine value (IV) varies depending on the kind of oil, which indicate to the 
degree of saturation. The addition of high ratio of palm stearin to these blends reduced 
greatly the IV values of the blends. This is due to the highly saturation degree of palm 
stearin. These data are almost in agreement with those of Kalaf (1992) and El-Shiek  
et al. (1993). 
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Table (3) : Organoleptic properties of oil blends. 

Oil Blends groups 
Organoleptic properties 

Grain Colour Odour Taste over all 

Group I 
(CO+SO) : PO 

(70:30) 
 

(50:50) 
 

(30:70) 

     

7.2 7.9 7.3 8.0 29.8 

8 7.8 8.2 7.9 31.9 

7.5 7.6 7.5 7.2 29.5 

Group II 
(CO+SO) :PS 

(70:30) 
 

(30:70) 

     

7.9 7.0 7.2 7.8 29.9 

7.8 7.6 6.5 7.0 28.9 
Group III 

(CO+SO) : ( (PO+PS) 
 

(70:30) 
 

(50:50) 
 

(30:70) 

     

7.5 8.5 7.0 7.9 30.9 

7.6 7.5 7.0 7.2 29.3 

8.5 7.5 7.2 7.0 30.2 

 

3.4 - Fatty acids composition of produced oil blends : 
       The fatty acids composition of produced oil blends were determined and the 
results are given in Table (5). From these results, it can be noticed that blend of Group 
I containing (CO+SO):PO (70:30), was found to have high content of PUFA namely 
linoleic acid (51.2 %), reasonable amount of MUFA (30.2 %) and lower content of 
SFA (18.5%). This means that mixing the oils with mentioned ratios improved the 
nutritional value of these oil blend because of its content of linoleic acid. The 
increasing of palm stearin or palm oil ratios decreased the amount of unsaturated fatty 
acids. This enhances the biological value of products such as margarine and 
shortening (Skhmidt et al., 1996; Piska et al., 2006; Reena et al., 2009).  
         Oil blends of Group II containing (CO+SO):PS (70:30)containing high content 
of PUFA (53.6 %) as linoleic acid and reasonable amount of MUFA (27.0%) and 
lowering in SFA (19.4 %), the other blend containing (CO+SO):PS (30:70) containing 
high content of TSFA (50.3%), a relatively high level of SFA was palmitic acid (49.4 
%) it was the highest blend in SFA than other blends groups, and low content of 
MUFA (27.3 %) and also of PUFA (22.4 %).     
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Table (4) : Chemical properties of produced oil blends : 

 

Oil Blends 

groups 

Acid 
value 
(AV) 

Free 
fatty 
acids 
(FFA) 

Peroxide 
 value 
(PV) 

Sap. 
value 
(SV) 

Iodine 
value 
(IV) 

Group I 
(CO+SO) : PO 

(70:30) 
 

(50:50) 
 

(30:70) 

     

0.34 0.17 7.20 198.00 108.14 

0.29 0.15 2.71 199.00 107.12 

0.18 0.09 0.54 195.1 80.4 

Group II 
(CO+SO) :PS 

(70:30) 
 

(30:70) 

     

0.42 0.21 7.45 202.9 104.1 

0.22 0.11 2.90 205.00 69.2 
Group III 
(CO+SO) : 
(PO+PS) 

     

(70:30) 0.32 0.16 7.1 200.6 97.7 

(50:50) 
 

(30:70) 

0.32 0.16 6.1 204.7 85.2 

0.20 0.1 1.9 197.2 68.5 
 

      Oil blends of Group III containing (CO+SO):(PO+PS) (70:30)containing high 
content of PUFA (51.6 %) and reasonable amount of MUFA and SFA (29.4 %) and 
(19.0 %), respectively. Linoleic acid was the major part of FA (51.6 %). The blend 
containing (CO+SO):(PO+PS) (50:50)containing highly content of PUFA (43.5 %) as 
linoleic acid and low amount of MUFA and SFA (29.4 % and 27.0 %, respectively). 
     The other blend containing (CO+SO):(PO+PS) (30:70)containing high content of 
SFA (39.8 %) and reasonable amount of MUFA and PUFA (34.2%) and (39.8 %), 
respectively. It is clear that blends made from (CO+SO) with one hard fat like PO, PS 
or mixture of both PO and PS were rich in MUFA coming from CO and SO. This 
fatty acids composition of original blends infavours the nutritional and quality 
requirements, (Ray and Bhattacharyya, 1996 and Zeitoun, 1999). 
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Table (5) : Fatty acids composition of produced oil blends. 

 
3.5- Trans fatty acids (TFA) content of produced oil blends : 
        Considerable interest has been expressed in the content of TFA in the oil and 
fats. Many workers found that there is a linear relationship between the dietary intake 
of TFA and their effect on plasma low density lipoprotein (LDL) cholesterol and high 
density lipoprotein (HDL) cholesterol (Zock and Katan, 1992). Lichtenstein (1993) 
also, found a linear increase in plasma total and (LDL) cholesterol with increased 
TFA intake. Therefore, the TFA formation of produced blends were qualitatively 
determined by a rapid method of IR spectroscopy. The optimal absorption bands of 
TFA appeared between (4000-400 cm-1) were identified and used for qualitative 
determination.  
        The results show clearly that the original blends made from (CO+SO) with one 
semi solid oil like PO, PS or mixture of both PO and PS were free of TFA and 
containing only Cis fatty acids. Overall, oil blends Groups I, II and III were having 
zero TFA that may be a reasonable alternative to partially hydrogenated products in 
margarine production, it will be more healthier and having a nutritional benefits. 
These results are in agreement with those of Ray and Bhattacharya (1996) and 
Zeitoun (1999). 
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Table (6) : Shelf life of produced oil blends by Rancimat method 
 

Oil blends groups 
Rancimat at (120 oC) 

(hrs.)* 

Group I 
(CO+SO) : PO 

(70:30) 

(50:50) 

(30:70) 

2.15 

2.17 

3.15 

Group II 
(CO+SO) :PS 

(70:30) 
(30:70) 

1.08 

1.35 

Group III 
(CO+SO) : (PO+PS) 

(70:30) 

(50:50) 

(30:70) 

1.42 

1.55 

1.58 

1 hour = 1 month. 

 3.6- Shelf life of produced oil blends : 
        Lipid oxidation is one of the major deteriorative reactions especially in highly 
processed foods such as margarines, butters, shortenings and other plastic fats. 
Accordingly, it is important to predict the oxidative stability of given food by rapid 
and reliable methods in order to determine shelf life and to evaluate the effect of 
protective antioxidants (Frankel, 1993 and Thomsen et al., 2000). 
 Stability testing at ambient storage conditions is often too slow for practical 
use in quality control, and consequently the oxidative stability is tested at forced 
conditions using high temperature or addition of peroxidants. In this study it was used 
accelerated oxidative conditions to determine the shelf life of original blends using the 
Rancimat method which requires much less time. It was account 1 hour on Rancimat 
as 1 month storage. 
 
The results given in Table (6) show that the shelf life of blend (CO+SO): PS(70:30)  
of Group II was lower in its stability (1.08 hr = 1.08 month) compared with other 
blends groups that due to its high content of PUFA. Moreover, blend (CO+SO):PO 
(30:70)of Group I was increased in its stability (3.15 hr = 3.15 month) than other 
blends groups. On general blends of (CO+SO):PO of Group I were more stable than 
those of the other blends groups. This indicates that addition of palm oil or palm 
stearin to the oil blends increased the shelf life and consequently the oil stability of 
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the all oil blends. These results are in accordance with those of EL-Refai et al. 
(1992); Neff et al. (1994) and Zeitoun (1999), they mentioned that oxidative stability 
of oils were dependent on the degree of unsaturation, linoleic and linolenic contents. 
 
 Finally, it could be concluded that, the present study was a trial to obtain oil 
blends with improved qualities, desired slip melting point SMP, solid fat content 
SFC and acceptable sensory properties. From the nutritional point of view, the 
prepared oil blends had acceptable fatty acids composition, zero trans fatty acids 
content, low SFA, high MUFA content and reasonable amount of PUFA 
 
REFERENCES 

A.O.A.C. (1992). Official Methods of Analysis of the Association of Official 
Analytical Methods-Chemists. Virginia, USA. 

AOCS (1992). Official and Recommended Practices of the American Oil Chemists' 
Society, 4th ed., edited by D. Firestone, AOCS press, Champaign, IL 
(USA). 

AOCS (1996). Official Methods and Recommended Practices of the American Oil 
Chemists' Society, 5th ed., edited by D. Firestone, AOCS Press, 
Champaign, IL (USA). 

Bhattacharyya, S. and D. Bhattacharyya (1996). Utilization of mowrah oil in 
edible fat products by fraction, enzymatic acidolysis and their 
combination, J. Oil Tech. Assoc. India, 2: 39-41. 

Danthine, S. and C. Deroanne (2003). Blending of hydrogenated low-erucic acid 
rapeseed oil, low-erucic acid rapeseed oil and hydrogenated palm oil or 
palm oil in the preparation of shortenings. J. Am. Oil Chem. Soc., 80: 
1069-1075. 

Deman, L. and J. Deman (1994). Functionality of palm oil, palm oil products and 
palm kernel oil in margarine and shortening, PORIM Occasional Paper, 
Palm Oil Research Institute of Malaysia, Kuala Lumpur. 

EL-Refai, A.; M. Owon and F. Drawert (1992a). Effect of enzymatic 
interestrification on the chemical and nutritional properties of rapeseed 
oil. 2nd Alex. Conf. Fd. Sci. Tech., 230-243. 

EL-Refai, A.; M. Owon and F. Drawert (1992b). Stability of interesterified oil 
during thermal oxidation. 2nd Alex. Conf. Fd. Sci. Tech., 244-256. 

EL-Sayed, S. M. 1994. Physiochemical and technological studies on 
interestrification of some vegetable oils. Ph. D. Thesis, Alex. Univ. 
Egypt. 

EL-Shiek, A. A. 1993. Fat and oil industry Egyptian Publisher, pp., 212-220. 
Frankel, E. N. (1993). In search of better methods to evaluate natural antioxidants 

and oxidative stability in food lipids. Trends Food Sci. Tech., 4: 220-
225. 

Gray, J. I ; Russel, L. F. (1979). Hydrogenation catalysts-their effect on selectivity. 
J. Am. Oil Chem. Soc. 56,36-44. 

Houwelingen, V.; C. Adrian and H. Gerard (1994). Trans fatty acids in early 
human development, Ibid., World Rev. Nutr. Diet., 75:175-178. 

Hurtova, S.; Schmidt, S.; Zemanovic, J.; Simon, P. and Sckretar, S. (1996). 
Random interestrification of fat blends with alkali catalysts, Fett/ Lipid, 
98: 60-65. 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



289 
 

Khalaf, H. G. 1992. Chemical studies on palm oil. Ph. D. Thesis, Mansoura Univ., 
Egypt. 

King, J. M. and P. J. White (1999). Impact of processing on formation of trans-fatty 
acids, Adv. EXP. Med. Biol., 459: 51-65. 

Klaus, W.; W. Peacock and I. Lesly (1994). Effect of trans fatty acids on platelet 
aggregation, World Rev. Nutr. Diet., 75: 183-186. 

Kritchevsky, D. (1997). Trans fatty acids and cardiovascular risk, prostaglandins 
leukotrienes essent. Fatty Acids, 57: 399-402. 

Lichtenstein, A. (1993). Trans fatty acids, blood lipids and cardiovascular risk, 
Where do We Stand. Nutr. Rev., 51: 340-343. 

Lo, Y. C.; Handel, A. P. (1983). Physical and chemical properties of randomly 
interesterified blends of soybean oil and tallow for use as margarine oils. 
J. Am. Oil Chem. Soc. 60, 815-818.  

Malcolmson, L. J.; M. V. Genser and N. A. Eskin (1994). Sensory stability of 
canola present status of shelf life studies. J. Am. Oil Chem. Soc., 71: 4, 
435. 

Malcolmson, L.; M. Genser and L. Armstrong (1996). Characterization of stored 
regular and low linolenic canola oils at different levels of consumer 
acceptance J. Am. Oil Chem. Soc., 73 (9): 1153. 

Martjin, K. B. and Z. L. Peter (1996). Trans fatty acids: The current position, Lipid 
Nutr. Curr. Hot Top., Proc. Conf., 71-79. 

Ming, I. O.; Ghazali, H. M.; Let, C. C. (1998). Use of enzymatic trans estrification 
palm stearin sunflower oil blends in the preparation of table margarine 
for mulation. Food Chem., 64: 83-88. 

Mensink, R. P. and M. B. Katan (1992). Effect of dietary fatty acids on serum lipids 
and lipoprotein. A Meta-analysis of 27 trials, Arterioscler. Thromb., 21: 
911-919.  

Neff, W.; Mounts; W. Rinsch; H. Konishi and M. EL-Agaimy (1994). Oxidative 
stability of purified canola oil triglycerols with altered fatty acid 
compositions as affected by triacylglycerol composition and structure, J. 
Am. Oil Chem. Soc. 71: 1101-1109. 

Nor Aini, I.; M. Embong; A. Aminah; A. Aliand and C. Che Maimon (1995). 
Physical characteristics of some shortenings based on modified palm oil, 
milk fat and low melting milk fat fraction, Fat Sci. Technol., 97: 253-260 

Petrauskaite, V.; Degreyt, W.; Kellens, M. and Huyghebaert, A. (1998). Physical 
and chemical properties of trans-free fats produced by chemical 
interestrification of vegetable oil blends. J. Am. Oil Chem. Soc., 75, 489-
493. 

Piska, I.; M. Zarubova; T. Louzecky; H. Karami, V. Filip (2005). Properties and 
crystallizationof fat blends, Journal of Food Engineering ,77 (2006) 433-
438. 

Ray, S. and Bhattacharyya, D. (1996). Comparative nutritional quality of palm 
stearin liquid oil blends and hydrogenated fat (Vandspati). J. Am. Oil 
Chem. Soc., 73: 617-622. 

Reena, M. B.;  Lokesh, B. R. (2007). Hypolipidemic effect of oils with balanced 
amounts of fatty acids obtained by belending and interesterification of 
coconut oil with rice bran oil or sesame oil. J.Agric. Food Chem. 55, 
10461-10469. 

Reena, M. B.; S. R. Y.  Reddy and B. R. Lokesh (2009). Changes in triacylglycerol  
molecular species and thermal properties of blended and interesterified 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



290 
 

mixtures of coconut oil or palm oil with rice bran oil or sesame oil. Eur. 
J. Lipid Sci. Technol.111, 346-357. 

Shmidt,S.; S. Hurtova; J. Zemanovic; S. Sekretar; P. Simon; and p. Ainsworth 
(1996). Preparatoin of modified fats from vegetable oil and fully 
hydrogenated vegetable oil by radomization with alkali catalyst. Food 
chem., 55, 343-348. 

Sridhar, R.; Laksshminarayana, G. and Kaimal, T. (1991). Modification of 
selected Indian vegetable fats into Cocoa butter substitutes by lipase-
catalyzed ester interchange. J. Am. Oil Chem. Soc., 68: 726-730. 

Thomsen, M. K.; D. Kristensen and L. H. Skibsted (2000). Electron spin resonance 
spectroscopy for determination of the oxidative stability of food lipids. J. 
Am. Oil Chem. Soc., 77: 725-730. 

Timms, R. E. (1985). Physical properties of oils and mixtures of oils. J. Am. Oil 
Chem. Soc., 62: 241-249. 

Zainal, Z. and M. Yusoff (1999). Enzymatic interestrification of palm stearin and 
palm kernel olein, J. Am. Oil Chem. Soc., 76: 1003-1008. 

Zeitoun, M. A. (1993). Physical properties of interestrified fat blends, J. Am. Oil 
Chem. Soc., 70: 467-471. 

Zeitoun, M. A. (1999). Evaluation of trans free fat blends for shortening and 
margarine producing. J. Agric. Sci. Mans. Univ., 24(10): 5769-5782. 

Zock, P. L. and Katan, M. B. (1992). Hydrogenation alternatives : Effects of trans 
fatty acids and stearic acid versus linoleic acid on serum lipids and 
lipoproteins in humans, J. Lipid Res., 33, 399. 

 

 
 
 

  

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



291 
 

 التحليل الكمي للملونات االصطناعية في حلوى األطفال

رنا مصطفى د. 
جامعة البعث ، كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، قسم الهندسة الغذائية

 
 ملخصال

إن للملونات أهمية كبيرة في الغذاء نظرًا لما يضفيه اللون من جاذبية على المنتج، وغالبًا ما يؤدي تصنيع الغذاء 
إلى فقد كلي أو جزئي للون مما يستدعي إضافة المواد الملونة للحفاظ على مظهر الغذاء، إال أن لهذه الملونات 

 من الفئة لهذه العالية نظرًا للحساسية المضافة أثر سلبي على الصحة، وبشكل خاص على صحة األطفال
 المستهلكين.

بعض أنواع الحلويات األكثر  إلى المضافة دراسة وتحديد بعض الملونات االصطناعية إلى البحث هذا يهدف
 ، جيلي بون، مصاص، عصير. نسميري مختلفة األلوااستهالكا" من قبل األطفال وتتضمن: 

فقد تبين احتواء الحلوى المدروسة على الملونات التالية: TLC ) وباختبارها بواسطة الكروماتوغرافيا الطبقية ( 
 حسب الملونات مسموحة . وهذا)4R (براق، بونسو أزرق الشمس، غروب أصفر االريتروزين، ،التارترازين
 والحالوة والملبس السميري في فقط فهو مسموح باستثناء االريتروزين 770/1996 القياسية السورية المواصفة

الفواكه ووفقًا لذلك تعد عينة جيلي بون الزهرية مخالفة  ومعلبات وخشافات سلطات أنواع وبعض الخبزية
  .للمواصفة

أما عند دراسة المحتوى الكمي لهذه الحلويات من الملونات االصطناعية باستخدام  تقنية الكروموتوغرافيا السائلة 
والسبكتروفوتومتر، فقد تبين أن جميع العينات المأخوذة مطابقة للمواصفات وضمن )  HPLCعالية األداء ( 

 النسب المسموحة. 
تجدر اإلشارة إلى أن الخطورة تأتي من كثرة تناول األطفال لهذه الحلويات، وبالتالي فهم يتجاوزن الكميات أو 

 الجرعات المسموح بها يوميا" من هذه الملونات.
  الملونات االصطناعية، التحديد الكمي للملونات الغذائية، حلوى األطفال.الكلمات المفتاحية:

 :Introductionمقدمة - 1
 تقدمها التي والوجباتغذية األ مختلفأهمية كبيرة كونها أصبحت تضاف إلى  ناعيةطاالصضافات المتكتسب 

 .معاً  كليهما أو الشكل أو المذاق تحسين بقصد المطاعمشركات األغذية و
للملونات أهمية كبيرة في الغذاء نظرًا لما يضفيه اللون من جاذبية على المنتج، وغالبًا ما يؤدي تصنيع الغذاء و

إلى فقد كلي أو جزئي للون مما يستدعي إضافة المواد الملونة للحفاظ على مظهر الغذاء، إال أن لهذه الملونات 
 من الفئة لهذه العالية نظرًا للحساسية المضافة آثارا" سلبية على الصحة، وبشكل خاص على صحة األطفال

 على لألطفال الموجهة األغذية ألنواع واأللوان األصناف بعشرات والشوارع األسواق تعجهذا و. [7]المستهلكين 
 والشوكوال الشيبسسكاكر (دروبس، نوكا، توفي، فوندان، مصاص) والالعصائر ومنتجات  مثل الخصوص وجه

 نفسه الوقت في ونلحظ ،االصطناعية كيميائيةال صبغةاألب المَلونةرقائق حبوب اإلفطار وغيرها من األغذية و
حول مؤخرا" وقد كثر الجدل . عنها الناجمة لآلثار إدراك أو وعي دون وأسرهم األطفال من عليها كبيراً  إقباالً 

ظهرت أن  التي أ،الدراساتنتائج وبناًء على مضافات الغذائية وخاصة المَلونات وتناولتها العديد من األبحاث ال
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خدام هذه الملونات  ُمنع استفقد ،مرض السرطان وتشوه األجنةبعض الملونات الغذائية تزيد احتمال اإلصابة ب
نتاج ملونات الحديثة نحو إدراسات . كما توَجهت ال[3-14] والتي كانت فيما مضى تستخدم لتلوين األغذية

طبيعية بطرق مختلفة تتمتع بالمواصفات المطلوبة من حيث الذوبان والثبات والتكاليف وتؤمن حاجة المستهلك 
 .[4-10] دراكًا بمشاكل المضافات الكيميائية االصطناعيةإالذي أصبح أكثر 

الحدود المسموح بها من الشوائب وفقها ُتحدد لونات الغذائية وتضع الدول المتقدمة مواصفات لنقاوة الم
المعادن الثقيلة ونسبة وجود المادة المَلونة األولية والملونات الثانوية التي تنشأ والالعضوية والشوائب العضوية 

.  [11-12-14] للملوناتكتفاعل جانبي أثناء االصطناع الكيميائي
وفي سورية، كما سائر دول العالم، تحكم إضافة الملونات إلى األغذية قواعد وتشريعات صارمة إذ 

) خاصة بالملونات الغذائية المسموح 2009 لعام 770صدرت حديثا" مواصفة قياسية سورية (ذات الرقم 
باستخدامها في القطر وقد حددت هذه المواصفة نوع الملونات والجرعات المسموح تناولها من كل ملون 

والحد األقصى المسموح بإضافته للمنتجات الغذائية. ولكن الواقع الحالي خطير وذلك ألن معظم 
الحلويات وخاصة ما يوَجه منها لألطفال، ُيصَنع من قبل معامل ومحالت شعبية موزعة في أنحاء المدن 

وتأخذ عادة من البيوت مكانا" لها فيصعب بالتالي مراقبتها. إضافة لذلك، فإن بائعي المّلونات لهذه 
المحالت هم تجار سوق العطارين، وبالتالي فمن الصعب أن يتم مراقبة العبوات األساسية للملونات 

  ودرجة نقاوتها لمعرفة إذا كانت صالحة لالستهالك الغذائي.
على بة الكافية اعدم توفر الرق بسوريةفي أسباب االستخدام الخاطئ للمضافات الغذائية وتتلخص أهم 

نقص الكوادر  خاصة في المحالت الصغيرة لصناعة األغذية والحلويات، باإلضافة للمواد المضافةا
 . حول خطورة المضافات الغذائيةتوعية وٕارشاد الصناعيين والمستهلكين وعدم المؤهلة لعمليات المراقبة

وتتركز بشكل عام معظم التحاليل التي تجريها الجهات الرقابية، على الكشف عن الملونات الممنوعة 
ولكن من الثابت علميا" أن الملونات المسموحة يجب أن توجد في الغذاء بكميات محددة وبالتالي فإن 
ازدادت كميتها في الغذاء عن الحدود الموصى بها فإنها تشكل خطرا" حقيقيا" يجب إعارته المزيد من 

 .[5-8] االهتمام 

يتم عادة" تحديد هوية الملونات الغذائية بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة وذلك بعد استخالص 
وتعّد هذه الطريقة األكثر استخدامًا لدى مخابر الملون من المادة الغذائية وادمصاصه على الصوف 

، إال أن لهذه الطريقة سلبيات  إذ تسمح بتحديد هوية الملون بالمقارنة مع ملونات قياسيةالتحليل المحلية
 هوية الملونات نظرا" لتداخل البقع المتكونة على صفيحة عدة نذكر منها حدوث أخطاء عند تقدير

كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة وخاصة إذا تواجد في المادة الغذائية المحللة مزيجا" من الملونات، كما أن 
 . [15] هذه الطريقة ال تسمح بتحديد كمية الملونات 

من هنا تأتي أهمية هذا البحث إذ تم التركيز فيه على وضع بروتوكول مبسط لفصل الملونات وتحديد 
) وجهاز التحليل الطيفي HPLC(الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء هويتها وكميتها بواسطة 

 ). السبكتروفوتومتر(
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هدف البحث:  -2
التحري عن الملونات االصطناعية األكثر استخدامًا في بعض األغذية باستخدام كروماتوكرافيا الطبقة الرقيقة 

TLC والكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء HPLC جهاز  ، ومن ثم إجراء تحليل كمي لكل ملون باستخدام
 لمعرفة مدى مطابقة هذه األغذية للمواصفات القياسية السورية.التحليل الطيفي (سبيكتروفوتومتر) 

 :Materials and methodsالمواد والطرائق  -3
جمعت العينات من المحالت الشعبية وشملت مجموعة من المواد الغذائية (التي  العينات المدروسة: 3-1

تستهلك بشكل خاص من قبل األطفال) وتتضمن: سميري ملونة باألصفر واألخضر والزهري واألحمر والبرتقالي 
  أصفر/ فوندان أصفر وزهري/ مشروب غازي برتقالي/ عصير صناعي أحمر).دروبسواألزرق والبني/ 

الملونات من شركة لحصول عليها من مخبر التموين المركزي بدمشق وهذه تم ا الملونات المعيارية: 3-2
Sigma 99-95تتراوح بين  بنقاوة.%  

 تحديد هوية الملونات بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة: تمت عملية استخالص الملونات وتحديد هويتها 3-3
 من المواد الغذائية الصلبة  gr 10يؤخذالموضح فيما يأتي:  مع التعديل [1-11-15]باالعتماد على عدة مراجع 

 من محلول االستخالص (ايتانول ml 30 و يضاف إليها ml 50 من العينات السائلة في بيشر سعة ml 10و 
 من مادة  ml 1%) بهدف استخالص الملون من المادة الغذائية. وبعد الخلط الجيد يضاف5% مع أمونيا 70

 ml 5 من الرشاحة المحضرة ويضاف إليها ml 25. يتم ترشيح العينة ومن ثم يؤخذ %10بيسلفيت الصوديوم 
من حمض الخل الثلجي. توضع قطعة صغيرة من الصوف الخالي من الدسم في الرشاحة السابقة ويتم بعدها 

 دقائق. تؤخذ قطعة الصوف المّلونة و توضع في بيشر صغير يحوي كمية قليلة 10التسخين لدرجة الغليان لمدة 
) ويتم التسخين في حمام مائي بدرجة الغليان لمدة 3N والنشادر %50 و االيتانول %50من محلول (األسيتون 

5 min.10 يؤخذ  فينتقل الملون من قطعة الصوف إلى المحلولµl من المحلول المحضر بهذه الطريقة لكل 
 G60) صفيحة ألمنيوم مغطاة بطبقة من السليكاجل وهي العينات المحللة وتوضع على صفيحة الكروماتوغرافيا

F254 plate 20×20 cm) (Merck, Germany) ثم توضع هذه الصفيحة في حوض يحتوي على الطور 
 من محاليل الملونات المرجعية ويتم 10µl). يؤخذ 8ml) واألمونيا (42mlاإليزوبروبانول (المتحرك المؤلف من 

إجراء فصل كروماتوغرافي بنفس الشروط السابقة. يتم مقارنة لون وشكل هالة البقع للملونات المفصولة من كل 
 مع المسافة التي قطعها الملون المرجعي المعروف )Rfعينة محلَّلة و كذلك المسافة التي قطعها كل ملون (

 الهوية فإذا تطابقت القرائن السابقة نستدل على هوية لون العينة.
 HPLCتم استخدام جهاز : )HPLC (كروماتوغرافيا السائلة عالية األداءالتحديد هوية الملونات بواسطة  3-4

 C18 مزود بمطياف األشعة فوق البنفسجية وعمود فصل Shimadzu class-Vp V 6.12 SP3من نوع 
(LiChroCART RP-18, Merck) 25 بأبعادx 0.4 cm, 5 µm)( وقد ُفصلت الملونات بواسطة طور 

 وقد 1ml/min، والميتانول بسرعة تدفق gr/l 2.3) بتركيز NH4H2PO4متحرك يتألف من فوسفات األمونيوم (
 أي تم تغيير تراكيز الميتانول وفوسفات األمونيوم مع الزمن Gradien elutionاستخدمت تقنية الجرف المتدرج 

 ). 1بشكل تدريجي للحصول على أفضل فصل للملونات المدروسة (الجدول 
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 HPLC): تراكيز الطور المتحرك (المذيب) أثناء البرنامج الزمني المستخدم لفصل الملونات بواسطة جهاز 1جدول(

 الزمن تركيز فوسفات األمونيوم تركيز الميتانول
0% 100% 0 
90% 10% 30 
90% 10% 40 
0% 100% 50 
0% 100% 55 

 
الموضح فيما  مع التعديل [9-13]باالعتماد على عدة مراجع تمت عملية استخالص الملونات وتحديد هويتها 

يتم تخليصها من تحرك حتى  و50ml من العينات السائلة وتمدد في بالون معايرة سعة 10mlيأتي: يؤخذ 
 50ml وتحل في بالون معايرة سعة 10gr. كما تطحن العينات الصلبة ثم يؤخذ منها الغازات في حال تواجدها

ونات. ُترشح ل دقيقة الستكمال استخالص الم15بالماء المقطر ويوضع محلول العينة في حمام فوق صوتي لمدة 
. ترشح المحاليل من خالل ml 50المحاليل من خالل ورقة ترشيح وتجمع الرشاحة الناتجة في بالون معايرة سعة 

 ) في 10ppm ثم تحقن العينة (أو محاليل الملونات العيارية بتراكيز µm 45فالتر خاصة ذات مسامات بأبعاد 
 . )tR (فاظسجل زمن االحتيُ وفي كل تجربة  HPLC جهاز

 تحديد كمية الملونات بالطريقة المطيافية بواسطة جهاز المطياف الضوئي (سبيكتروفوتومتر): ُحَضرت أوال" 3-5
) باستخدام الماء المقطر كمذيب mg/l 40-1.25السلسلة المعيارية من الملونات المعيارية المرجعية بتراكيز (

 موديل  spectrophotometers UV–vis, Shimadzu (Japan) جهاز المطيافيةثم سَجلت االمتصاصية ب
)UV-1601اتم تحديده الموافقة لقيمة االمتصاص األعظمية الخاصة بكل ملون والتي موجة الند طول) ع 

) باختالف العينات، والتي gr) 6 - 2". تم تجهيز العينات بأخذ وزنة محدودة من كل عينة تتراوح بين تجريبيا
يتم حّلها بكمية قليلة من الماء المقطر (مع استخدام التسخين قليًال في حالة العينات الصلبة لتسريع االنحالل) ثم 

 بالماء المقطر يتم بعدها ترشيح المحلول الناتج للحصول على محلول اللون النقي ويتم ml 25يكمل الحجم إلى 
تسجيل االمتصاصية عند طول الموجة األعظمي الموافق لكل ملون ومن ثم يتم حساب تركيز الملون في المادة 
الغذائية باالعتماد على السلسلة المعيارية لهذا الملون. وبما أن العينات المدروسة تحتوي على نسبة عالية من 

محلول الملونات أثناء استخالصها بالماء، فقد تم أخذ عينة تجريبية معلومة التركيز من  السكر الذي ينتقل إلى
الترترازين المعياري المرجعي والذي أضيف إليها السكر لمعرفة مدى تأثيره على قيم االمتصاصية. بعد  محلول

قياس امتصاصية المحلول الملون وحساب التركيز انطالقًا من منحني المعايرة الخاص بالترترازين تبين أن وجود 
 على نتائج القياس. تجدر اإلشارة إلى أن جميع التجارب أجريت على ثالث مكررات وقد تم رالسكر ال يؤث

 وكانت قيمة االنحراف المعياري  Excelحساب االنحراف المعياري واالنحراف المعياري النسبي بواسطة برنامج
 % بالنسبة لكل التجارب. 5النسبي أقل من 

 :Results and discussion- النتائج والمناقشة 4
  تحديد هوية الملونات بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة:4-1

) نتائج فصل الملونات المعيارية المرجعية والملونات المستخلصة من المواد الغذائية 2) و (1 يبين الشكلين (
 للملونات على اعتبار أن المسافة التي Rfالتالية: سميري ملونة، دروبس، فوندان، عصير. تم حساب قيمة 
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 للملونات المرجعية Rf. ُتظهر نتائج مقارنة شكل البقع الملونة والمسافة المقطوعة 6cmقطعها المذيب تساوي 
والملونات المستخلصة من المنتجات الغذائية المدروسة هوية هذه الملونات وهي ترترازين، أصفر غروب الشمس، 

 ). 2، أريتروزين (الجدول 4Rأزرق براق، بونسو 

 

 
): الملونات المعيارية المرجعية على صفيحة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة من اليسار إلى اليمين: أصفر غروب الشمس، 1الشكل (

 ، أزرق براق، أسود براق، أحمر ألورا، ترترازين، أزوربين، اريتروزين، انديغوتين.4Rأخضر ثابت، بونسو 
 
 

 
على صفيحة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة من اليسار إلى اليمين: سميري ملونة المستخلصة من العينات الملونات ): 2الشكل (
 واألزرق، دروبس أصفر، سميري ملونة باألصفر والبرتقالي، سميري ملونة باألحمر والبني والزهري، فوندان أصفر وزهري باألخضر
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 ): نتائج تحليل العينات بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة2الجدول (

 الملونهوية  Rf اللون العينة

 0.250 أخضر سميري
مزيج من ترترازين وأزرق 

 براق
 أزرق براق 0.417 األزرق سميري

سميري-دروبس-
 فوندان

 ترترازين 0.275 أصفر

 أصفر غروب الشمس 0.442 برتقالي سميري

 4R بونسو 0.392 أحمر سميري

 0.292 بني سميري
مزيج من ترترازين وأصفر 

 غروب الشمس
سميري -فوندان-

 عصير
 أريتروزين 0.565 زهري

 

 :)HPLC (كروماتوغرافيا السائلة عالية األداءال تحديد هوية الملونات بواسطة 4-2
) 3) ويبين الشكل (3 وسجل زمن االحتفاظ لكل ملون (الجدول HPLCتم فصل الملونات المعيارية في جهاز 

 المعياري). سمح المذيب 4R بونسومثاال" عن مخططات تحليل الكروماتوغرافيا (كروماتوغرام فصل ملون 
المستخدم بفصل جيد للملونات، بناء" على ذلك سمحت الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء من تحليل العينات 
المحتوية على مزيج من الملونات دون الحاجة لتحضير مسبق لهذه العينات أو فصل للملونات المحتوية عليها 
وهكذا يمكننا أن نحدد هوية الملونات في المادة المحللة بدقة وذلك بمقارنة زمن االحتفاظ للملون المفصول مع 

 زمن االحتفاظ للملون المرجعي.
  HPLC): زمن االحتفاظ للملونات المرجعية في عمود الفصل بعد حقنها في جهاز 3الجدول (

 زمن االحتفاظ (دقيقة) الملون
 21.7 ترترازين
 23.1 انديغوتين

 4R 25.22 بونسو
 25.77 أسود براق

 26.58 أصفر غروب الشمس
 31.6 زوربينأ

 34.59 أزرق براق
 38.2 أريتروزين
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  المعياري4R بونسو): مخطط الكروماتوغرافيا السائلة عالية األداء لملون 3الشكل (

 
  تحديد كمية الملونات بواسطة جهاز المطياف الضوئي (سبيكتروفوتومتر): 4-3

). 4كما سبق وذكرنا فقد بدأنا بإجراء مسح طيفي لكل محلول من محاليل الملونات المعيارية المرجعية (الشكل 
 . [6]وهي تتوافق مع القيم المرجعية ) 4ُحدد بعد ذلك طول موجة  االمتصاص األعظمي لكل ملون (الجدول 

 

 

 
 ppm 10ذات التركيزلمحاليل بعض الملونات المرجعية ): المسح الطيفي 4الشكل (
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 طول موجة االمتصاص العظمى وثابت االمتصاصية لبعض الملونات المعيارية ): 4الجدول (

 الملون 
 االقتصاديةرقم المجموعة 

 EEC NOاألوروبية 

طول موجة االمتصاص 
  λmax (nm)العظمى

 ثابت االمتصاصية
mg/l/cm 

 Tartrazine E102 426 0.0529 ترترازين 

 أصفر غروب الشمس
Sunset Yellow FCF 

E110 480 0.0542 

 أزرق براق
Brilliant Blue FCF 

E133 624 0.161 

 اريتروزين
Erythrosine BN 

E127 526 0.1023 

 4Rبونسو 
Ponceau 4R 

E124 505 0.014 

 أزوربين
Azorubine 

E122 516 0.0465 

 
االمتصاصية للتراكيز المختلفة من المحاليل المعيارية عند طول الموجة األعظمي الخاص بكل ملون ُحددت قيم 

). تم قياس امتصاصية الملونات المستخلصة من العينات 5وذلك لرسم منحني السلسلة المعيارية (الشكل 
 ).5المدروسة وبالرجوع إلى منحني السلسلة المعيارية الخاص بكل ملون تم حساب تركيز الملونات (الجدول 

) أن تركيز المَلونات في العينات المدروسة أدنى من الحدود التي وضعتها 5ُتظهر النتائج الواردة في الجدول (
المواصفة القياسية السورية والتي تم فيها تحديد الحد األقصى المسموح بإضافته من كل ملون والذي يتراوح بين 

100-500 mg/kg.وهذا يختلف باختالف المادة الغذائية  
تجدر اإلشارة  إلى أن بعض التشريعات العالمية وضعت حدودا" خاصة ال تتجاوز في بعض الحاالت 

50mg/kg لعدة ملونات اصطناعية (مثل أصفر غروب الشمس، أزوربين وغيرها) عند استخدامها لتلوين أغذية 
األطفال والتي تتضمن المشروبات والعصائر (غير الكحولية)، اآليس كريم والحلويات وبعض المعجنات والسبب 

. وٕاذا ما أخذنا بعين االعتبار [12-14]األساسي في ذلك يعود الستهالكها بكميات كبيرة يوميا" من قبل األطفال 
) ذات تراكيز أعلى 4Rتلك الحدود تكون بعض العينات السابقة (وخاصة تلك المحتوية على األزوربين وبونسو 

 بكثير من الحدود المسموح بها عالميا" للملونات في أغذية األطفال.
 واألزروبين مسموحة االستخدام في المواصفة القياسية السورية، أما 4Rمن جهة أخرى، إن ملونات بونسو 

 مسموح فقط في اليابان واالتحاد األوروبي (باستثناء فنلدة) وال يسمح باستخدامه في 4Rعالميا" فملون بونسو 
كندا والواليات المتحدة األمريكية، أما األزوربين فيسمح باستخدامه في االتحاد األوروبي (باستثناء فنلدة والبرتغال 

 .  [11-14]والسويد) ولكنه غير مسموح في اليابان وكندا والواليات المتحدة األمريكية
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 بعض الملونات المرجعية): السلسلة المعيارية ل5الشكل (

إن هذا يستدعي إعادة النظر في استخدام هذه الملونات لتلوين األغذية بشكل عام وأغذية األطفال بشكل خاص 
مع العلم أن العديد من الدراسات واألبحاث العلمية قد أثارت الشكوك حول هذه الملونات االصطناعية وخطورتها 

على األطفال وخاصة ممن لديهم أمراض حساسية وربو وسكري. يضاف إليها المشاكل التي يسببها ملون 
 عند األطفال hyper-activityالترترازين حيث أنه يزيد الحساسية ويساهم بحدوث مرض فرط النشاط الحركي 

[8-5]. 
منا بحساب الكمية التقريبية قمعرفة معدل االستهالك اليومي من هذه الملونات، بهدف هذه االستنتاجات وتأكيدا" ل

 و عند استجوابنا للعديد من 25kg سنوات ذو وزن 5-4للملونات المأخوذة من قبل طفل بعمر يتراوح بين 
 غ من السكاكر وعلبتي عصير صناعي. 50األطفال وذويهم استنتجنا أن معدل االستهالك اليومي يبلغ حوالي 

) أن الكميات المأخوذة تبقى ضمن الحدود الموضوعة في المواصفة القياسية السورية ولكنها 5يوضح الجدول (
 برأينا كميات ال يستهان بها بالنسبة لألطفال وتستدعي المزيد من االهتمام
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 ): تركيز الملونات في العينات المدروسة5الجدول (

 تركيز الملون الملون العينة
mg/kg 

معدل االستهالك 
 (A)اليومي من الملون
mg/kg (bw) 

ADI 
mg/kg 
(bw) 

 0.08 7.5 (B)4.86±37.50 ترترازين فوندان 

 = 0.041 1.27±20.69 ترترازين دروبس

 = 0.06 0.97±27.33 ترترازين سميري 

 مشروب غازي
أصفر غروب 

 الشمس
14.768±0.84 0.03 2.5 

 سميري 
أصفر غروب 

 الشمس
45.31±1.09 0.09 = 

 4 0.22 5.23±110.79 أزوربين سميري 
 12.5 0.020 2.54±10.10 أزرق براق سميري 

 4R 108.4±2.85 2.17 4بونسو  عصير صناعي

 0.1 0.025 0.96±12.357 اريتروزين فوندان 

A 25: تم حساب معدل االستهالك اليومي من الملونات لطفل يزن kg غ 50 على اعتبار أن حجم العينة المأخوذ هو 
  مل للعصائر. 500لمنتجات السكاكر و

B االنحراف المعياري (جميع التجارب أجريت على ثالثة مكررات)±: القيم هي متوسط ثالث قراءات  

 
 :Conclusion- االستنتاجات 5

التي تم التوصل إليها في هذا البحث أهمية مراقبة المحالت الشعبية التي تستخدم الملونات نتائج بينت ال
االصطناعية مجهولة النقاوة وغير موثوقة المصدر إلنتاج حلويات متعددة جذابة ومغرية خاصة لألطفال. وعلى 

 القياسية السورية، فإن كثرة تناولها الرغم من احتواء المنتجات الغذائية على المَلونات المسموحة وفقا" للمواصفة
 من قبل األطفال تجعلها مصدر خطورة على صحتهم وخاصة مَمن لديهم أمراض الحساسية. 

أما من الناحية التحليلية، فيمكن أن يتم أوال" إجراء تحليل كيفي بواسطة كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة لمعرفة هوية 
المَلونات المضافة إلى المادة الغذائية ومن ثم تحليلها كميا" بواسطة جهاز المطياف الضوئي. إال أن استخدام 

 يسمح بالتحليلين معا" (الكيفي والكمي) ولكن هذا التحليل غير متوفر دائما" ويحتاج لجهاز  HPLCجهاز
HPLC متعدد أطوال الموجات  متَطور مزَود بكاشفDiod array detector والذي يعطي النتائج 

. وهذا يختصر الوقت والتكلفة إذ أن إجراء تحليل nm 800-200(الكروماتوغرام) في مجال طول موجة من 
 maxواحد فقط يسمح بمعرفة طيف المركبات المفصولة في العمود وبالتالي يمكن تحديد طول الموجة األعظمية 

λ .لكل مركب، باإلضافة إلمكانية تحيد تراكيز كل الملونات المتواجدة في العينة  
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 المقترحات:- 6
 الدراسات اإلحصائية للعادات الغذائية واستهالك المواطنين إجراءجراء أبحاث يتم فيها  إليجب إعطاء كل األهمية

تشديد المراقبة يجب  كما ألجنبية.بالدراسات ااالكتفاء عدم من المواد المضافة و(وخاصة األطفال والمراهقين) 
على ورشات صناعة الحلويات وبائعي الملونات الغذائية في األسواق الشعبية ووضع خطة لتطوير التحاليل 

المستخدمة حاليا" لمراقبة واقع الملونات بشكل دقيق. كما ينبغي إطالق حملة دعاية وتوعية موجهة خصيصا" 
لألطفال تتمحور حول الحلويات الملونة. باإلضافة لتعديل المواصفة القياسية السورية وتحديد الحد األقصى 

المسموح به من الملونات االصطناعية في أغذية األطفال، فمثلما يوجد لألدوية جرعات خاصة باألطفال، يجب 
أن يكون للمضافات في أغذية األطفال حدودا" خاصة أقل من الحدود الموصى بها وتأخذ بعين االعتبار العادات 

 الغذائية السائدة. 
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Influence of the season and the breed on some biochemical 
Parameters of the racehorse in EL-Eulma region Setif governorate 

–Algeria 

1) Introduction 

The racehorse is  a  monogastric  animal from which we require a great effort, during 
a relatively long period of its life. Consequently, many factors may cause nutritional 
imbalances at any moment of its sportive life. 
These nutritional and metabolic imbalances are not incriminated unless in case of 
reduction of sportive performances of the horse. 
This four –season  study  has been achieved to present a comparative metabolic 
profile between Arabian thoroughbred and English thoroughbred horses. The study 
aimed at the investigation of the influence of seasons on some biochemical parameters 
(glucose, triglycerides, cholesterol, total proteins, albumin, urea and uric acid). 
Key words: Racehorse, Nutritional imbalance, metabolic profile. 

2) Materials and methods 

2.1 Materials 

2.2.1 The racecourse 

The racecourse is a public institution belonging to the county of Bazer Sakra ,EL 
Eulma ,Setif governorate and managed by the National Society of racing and forecast 
betting (NSRFB). 
The horses in the racecourse are Arabian and English thoroughbred. 
2.1.2The animals 

The horses belong to local farmers of EL-Eulma region most of them are born and 
raised in Algeria .The study was conducted on 23 horses divided as follows: 
English thoroughbred: 12Horses aged between 5and 6 years. 
Arabian thoroughbred: 11horses aged between 5and 7years.  
All the horses receive the same diet consisting of hay of oat and barley grains .The 
quantities are calculated according to the weight of the horse .All the horse have the 
same drinking water source .Each horse had been identified until the end of the study . 
2.2 Methods 

2.2.1 Blood collection 

Blood collection has been achieved by punition of  the jugular vein after thorough 
disinfection with surgical alcohol 70° .Vacationer tubes without anticoagulant have 
been used. The sampling has been carried out between 7and 10 a.m .The samples are 
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allowed to clot and the survey was separated 18 to 24 hours later .The sera are either 
treated immediately or stored to -20 c until analysis in the Central Laboratories of the 
University Hospitals of Batna or Constantine. 
2.2.2 Analyses 

The biochemical parameters have been determined using colorimetric methods on 
Biology Automate. 
The analysis has concerned glucose, total proteins, albumin, cholesterol, triglycerides, 
urea and uric acid. 
2.2.3 Statistical analyses 

The statistical analysis has been performed using the Student-Fisher test (t-test) with 
STATITCF program for comparison of two means (season means for the two horse 
breeds) and for comparison with a reference value (mean obtained for each breed with 
International standards). 
3) Results and discussion 

The metabolic modification after exercise or training of racehorse are interesting to 
follow parameters of health or indicators of work burden .Some of them reveal to the 
practitioner oncoming troubles or risk of lesions although the clinical  examination is 
normal .[1]                    
3.1 Seasonal variations of glycemia (g/l)(Table1)   
The glycemia values in the two breeds are lower than the international standards 
except in winter where the glycemia is in the physiologic range .The difference 
between winter and the other seasons is slightly significant .This may be due to 
increase in quantity of barley grains in the diet during winter or to the increase in 
physical effort that increases energetic demands . 
The latter is satisfied by a massive mobilization of body fats and proteins either by 
mobilization of fatty acids and glycerol from lipids for glucose synthesis, or by 
providing  glucose –forming amino-acids. 
This result may be due to climatic conditions during the week of sampling 
characterized by a very cold and rainy  weather  that causes the banning of the 
programmed races and trainings .Our results corroborate those obtained by Anderson 
[2]. The protein supply of the diet was insufficient to cover the demand in glucose-
forming amino-acids. This has been shown by a serve hypoglycemia thorough the 
year except in winter .It is well known that the main sources of energy for ADP-
phosphorilation during a heavy and long lasting work  is not represented by 
carbohydrates and fats but a increasingly important role is devoted to amino-acids 
mainly branched-chains amino-acids (BCAA).These represent 3-15% of the total 
energy [3].From a qualitative point of view ,the BCAA are implicated in the 
prevention of stay of weakness of central origin[4][5][6].                                   
3.2. Seasonal variations of sewn triglycerides (g\l)(table 2)  

Fat is main source of essential fatty acids and liposoluble vitamins in particular the 
winter with antioxidant properties . The results indicate that the racehorses of two 
breeds are similar to international standards and no significant difference has been 
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observed between breeds (p>0,05). However inside breeds significant differences 
have been observed between autumn and spring (p<0,01).and between autumn and 
summer (p<0,05).This difference may be explained by the 
restart of competitions during autumn after a relatively long period of inactivity 
during summer or to better climatic conditions during autumn in the region . It is well 
established that physical activities require an increase in energy demand .As the diet is 
unable to cover the energy demand ,the body is forced to mobilize its lipid reserves 
mainly represented by triglycerides that will be hydrolyzed in glycerol  and non-
esterified fatty acids (NEFA).[7][8]. Diet restriction may cause metabolic disorders 
that are in direct relation with its competition .[9].Researchers in Kentucky suggested 
that diet restriction induce the use of free fatty acids that are used by horses adapted to 
hay regime that those adapted to cereal diets [10].     

                                                                               
  3.3 Seasonal variations of cholesterolemia (g\l)(table 3). 
 The cholesterolemia in both horse breeds is in the international standards .According 
to O'Connor et al(2004)[11],ther is no known clinical 
signification concerning the decrease of cholesterolemia in the horse . There is a 
significant  difference between winter and summer (p<0,01)and between winter and 
spring (p<0,05).During our study the winter very cold and dry .Coupled to sportive 
activity of the horses that need a great amount of energy the metabolism of fatty acids 
was almost exclusively directed towards glucose synthesis .   The rest of cholesterol is 
brought indirectly by the diet as fatty acids that will be transformed in the liver to give 
cholesterol with an important role as cell and tissue constituent .Therefore ,in our 
study the imbalanced diet may have had an effect in the decrease of cholesterolemia 
in winter .              
3.4 Seasonal variations of proteinemia (g\l)(table 4) .                   

 Total proteinemia is in the interval of reference values.However, Arabian 
thoroughbred values are significantly higher than those of English 
thoroughbred horses (p<0, 01).  According to the National Research Council (NRC), a 
horse requires a diet containing 10% of crude proteins. The higher proteinemia 
observe during autumn may be due to the summer relax period during which the 
racehorse rebuilds its protein reserves. The in proteinemia between Arabian and 
English horses may be related to a greater resistance of Arabian horse to protein 
catabolism or to faster reconstitution capacity than the English horse.The highly 
significant difference among winter and other seasons (p<0,001)may be caused by the 
sport activity and the increase in proteic demands on one hand and to low temperature 
that induces a great mobilization of body proteins on the other hand 
 3.5 Seasonal variations of albuminemia (g\l)(table 5)       

In addition to its action in regulating the osmotic pressure ,albumin may constitute a  
main source of Amino-acids for tissue [11] .The results obtained in both breeds are 
revealing .They are  lower than the physiologic standards [12][13][14]. Therefore we 
can conclude that the diet very poor in proteins and does not cover the horse's demand 
particularly in winter .During this season the temperature is very low and  the physical 
exercise very intensive .Albumin may be debased into Amino-acids either for glucose 
production or covering the proteic demands  
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3.6 Seasonal variations of uremia (g\l) (table 6)            

The uremia values are in the standard intervals .Nevertheless it tends to be increased 
because it is closer to the maximum standard values.  The difference between summer 
and other seasons is highly significant .This may due to intensive physical exercise 
during the hot season increasing proteic catabolism or to diet quality that is based on 
hay .This oat hay is very rich in non-proteinic nitrogen that is fermented in the 
caecum . These factors may be associated with increased uremia that does not 
facilitate normal physical exercise. These disorders have been clinically observed on 
horses unable to finish the distance of the race.  
                                                                                                 
 
 3.7  Seasonal variations of the uric acid (mg\l)(table7)   
The uric acid values are in the standard intervals but they lower than those found by 
other workers [18][19][11] . The difference between winter and other seasons is 
highly significant (p<0,001).Oat hay is poor in some amino-acids 
(threonin,alamine,tyrosin ,methionin and isoleucine)and rich in others (glutamine 
,asparagine and proline). According to Jarrige and Tisserand (1984)[18],the intestinal 
mucosa of monogastric animals utilizes preferentially aspartate, glutamate and 
glutamine as energy source . For this reason ,glutamine and asparagines may not 
sufficient to cover the horses' demands in winter  .It is established that exercises 
reduce the amino-acids catabolism during the effort .This is demonstrated by an 
increase in blood urea, creatinin and uric acid mainly during endurance 
races.                                                                                                   
  4) Conclusion    
This study on Arabian and English thoroughbred race horses has shown significant 
differences among seasons and to a less extent between breeds. The two horse breeds 
have shown hypoglycemia during the whole year except in winter. The English 
thoroughbred  horses  present a slight hypo uremia during     Therefore, a  correct diet 
is more than necessary by urea supplement of the diet .The same advice may concern 
glucose.                                   
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دراسة تأثير استخدام أشعة الميكروويف في األحياء الدقيقة في األجبان 
 البيضاء السورية ( العكاوي) 

      
3Fد. سمير سليق                      

4F              د. عهد أبو يونس1                د. صياح أبوغرة 4

5 
 

 الملخص : 
 دراسة تأثير  إلى)قسم علوم األغذية(الذي أجري في مخابر كلية الزراعة بجامعة دمشق ، هدف هذا البحث

، من E.coli التعداد العام لألحياء الدقيقة وتعداد الكوليفورم و معاملة األجبان البيضاء بأشعة الميكروويف في
/ عينة من الجبن العكاوي المباع في مدينة دمشق، عوملت بأشعة الميكروويف بطريقتين: 20أجل ذلك تم جمع /

 ثا 90األولى عرضت فيها قطع الجبن ضمن طبق معقم ألشعة الميكروويف المباشرة، خالل ثالث ُمدد مختلفة ( 
 ثا، 150 ثا ،120 ثا ،90 ثا)، والثانية بغمر قطع الجبن ضمن ماء مقطر معقم خالل الُمدد (150 ثا ،120،

غير كافية لقتل األحياء  ثانية بالطريقتين 90 ثا). فلوحظ أن معاملة العينات خالل 300 ثا، 240 ثا، 180
المدة الثالثة من التعريض المباشر لألشعة كافية  م. وكانت 60ْالدقيقة، حيث لم تتعدى درجة حرارة العينات 

وصلت درجة حرارة  E.coliلخفض أعداد األحياء الدقيقة في عينات األجبان ولوحظ انعدام تقريبًا في تعداد 
 م، إال أن ذلك ترافق مع جفاف كبير ومظاهر احتراق في بعض العينات، والتي أصبحت 85ْالعينات إلى نحو 

في حين كان أفضل المعامالت عند وضع القطع ضمن وعاء، يحتوي على ماء مقطر غير مقبولة لالستهالك. 
ثا، فقد ساعد وجود الماء على منع احتراق قطع الجبن من جهة، 300 ثا و 240معقم عند تعريض القطع لمدة  

ومن جهة أخرى ساعد على رفع درجة حرارة القطع بدرجة توازي درجة حرارته، إضافة إلى  أن وجود الماء 
م، يساعد بدرجة كبيرة في القضاء على األحياء الدقيقة الموجودة 100ْالساخن، الذي وصلت درجة حرارته إلى 

 في قطع الجبن. 
  الميكروويف، األجبان البيضاء، األحياء الدقيقة.الكلمات المفتاحية :
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Abstract   
This study was carried out in the laboratories of the Faculty of Agriculture at 
Damascus University, Department of Food Sciences. The aim of this research is to 
study the effect of microwave rays on microorganisms, Coliform and E. coli  in 
cheese (Akawy). A total of 20 samples of white cheese were collected randomly from 
Damascus markets and exposed to microwave rays using two methods. The first one 
cheese peaces were exposed to microwave rays directly inside  the sterilized Petri 
plate, using three different durations ( 90s - 120s – 150s), the second method; cheese 
peaces  were immersed in a distilled and In sterilized water then exposed to the  
microwave rays by using different durations (90s-120s- 150s – 180s- 240s – 300s). 
The treatment for 90s was not enough to exterminate all microorganisms because the 
effective temperature of cheese was about 60 C. In the third treatment 120s, the 
temperature of samples was 85C, a temperature suitable to exterminate 
microorganisms, and we detect absence of  E.coli population. This method must be 
developed because it may cause dehydration and burning  for the some samples. On 
the other hand, the best treatments of the samples immersed in distilled, sterilized 
water were observed at 240s and 300s. the presence of water is helped to  the 
appropriate temperature  in addition the hot water at 100C assists to microorganisms 
exterminate.  
Key words: Microwave, white Cheese, Microbiology.  

 - المقدمة: 1
 تقنية تسخين األغذية بالموجات القصيرة كوسيلة سريعة تماشي مع خالل السنوات األخيرة، ظهرت 

متطلبات الحياة العصرية من حيث التطور العلمي والتقني من جهة، وتلبية لحاجة المستهلك في الحصول على 
لذلك جاء الميكروويف )  TWE – book 2006وجبة سريعة في طريقة التحضير والتسخين من جهة أخرى (

كضيف جديد في المنازل العصرية متزينًا بمزاياه التي توافق طموحات المستهلك من حيث توفير الوقت وخفض 
التكاليف وتأمين الراحة لربات البيوت، مما أدى لتغاضي وتجاهل سلبيات هذا الضيف وانعكاسها على صحة 
المستهلك وسالمته، وقد عمق ذلك األسلوب المتبع بالدعاية واإلعالن لبيع الميكروويف وتسويقه. لذلك هدفت 
دراستنا لمعرفة مدى فعالية عملية التسخين باستخدام الميكروويف في التخفيض أو القضاء على أعداد األحياء 

 نظرًا Escherichia coliالدقيقة الموجودة في الجبن األبيض، وبشكل خاص زمرة الكوليفورم وبضمنها 
 ألهميته.

وألن األجبان البيضاء المصنعة بالطريقة التقليدية في سوريا تصنع غالبًا من حليب غير معامل حراريًا ( أبو غرة 
فهي من وجهة النظر الميكروبيولوجية تعّد أوساط زرع جامدة ُتمكن بعض األحياء الدقيقة من ) 2003و سليق 

)، لذلك ينصح بإجراء عملية غلي لألجبان قبل Sharpe and Bramley, 1977النمو والتكاثر فيها ( 
 )، هذه العملية تعتبر طريقة مجدية في حفظ المواد الغذائية بشكل عام، واألجبان 1997االستهالك ( شحاته 

). وخالل السنوات Malone et al. 2003بشكل خاص إضافة إلى دورها في تعزيز نكهة األجبان البيضاء (
األخيرة، مع تقدم التقنيات وضيق الوقت، تم اللجوء الستخدام األشعة في تعقيم األغذية قبل طرحها باألسواق، 

كما سعت بعض ربات البيوت، الستخدام الميكروويف من أجل االستغناء عن عملية غلي األجبان البيضاء نظرًا 
ألنها طريقة تجعل من األجبان البيضاء ساخنة معززة النكهة ذات قوام مطاطي يفضله الكثيرون والسيما 

 الموجودة بتعداد مرتفع في األجبان البيضاء، E.coliاألطفال. إال أن األحياء الدقيقة الممرضة وخاصة جراثيم 
)، حيث من الممكن أن يؤمن الكالسيوم Linton et al., 2001تقاوم المعامالت الحرارية باستخدام األشعة (
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الحماية الكبيرة لها، وبالتالي تحتاج إلى مدة أطول من التعرض لألشعة مما يجعل الحليب ومنتجاته غير صالحة 
). إال أن ذلك ال يحدث في حال بسترة Hauben et al., 1998لالستهالك نتيجة حدوث ظاهرة االحتراق (

 دقيقة، حيث تعتبر هذه المعاملة الحرارية كافية للقضاء على جراثيم 90م مدة 57ْاألجبان البيضاء إلى الدرجة 
E.coli  من دون حدوث احتراق لعينات الجبن)Arocha et al., 1992.(  

 - الدراسة المرجعية :2
: يعرف الميكروويف على أنه )Robert 2006 – 2004 Weisstein(- التعريف بالميكروويف 2-1

صندوق معدني القاعدة، يصدر أشعة كهرومغناطيسية من منبع خاص ذي طول موجة قصيرة تتكون عند مرور 
التيار الكهربائي، ترددها ينحصر ما بين تردد أشعة التلفاز وتردد األشعة تحت الحمراء، يمكن لهذه األشعة من 

المواد الغذائية من قبل متصاص الا سهلةهي و). اختراق الكثير من المواد: (كالزجاج، البالستيك، والورق .. ألخ
درجة حرارته رفع ات الماء من الطعام وئذلك لقدرتها على تبخير جزي  ويرجعمسببة ارتفاع في درجة حرارتها، 

من المواد  كبيرة من الماء تنضج بسرعة أكبر الماء، ولذلك فإن األطعمة التي تحتوي على كميات  نتيجة لتبخر
، إال أن هذه األشعة ال تخترق المعادن، المستخدمة فيه دون رفع درجة حرارة المكانمن الغذائية األقل ماء 

 . وبالتالي فإنها ال تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الميكروويف نفسه

 
 من الممكن استخدامه في الطهو والتجفيف، والبسترة ):Twe- book, 2006- استخدامات الميكروويف (2-2

وفي بعض األحيان الخبيز، لكون كلفته منخفضة، وكون هذه األشعة أقل ضررًا للفيتامينات في اللحوم واألسماك 
موازنة بطرائق التحضير األخرى. كما تسمح بالتسخين السريع للخضار في أثناء سلقها ضمن الميكروويف من 

دون حدوث فقد لبعض المكونات كالفيتامينات واألمالح في ماء السلق، كما يحدث في أثناء عملية السلق 
 التقليدية، فضًال على أن الميكروويف يسمح بإزالة حالة التجميد عن المادة الغذائية بأسرع وقت ممكن، وذلك

 بسبب اختراق أشعة الميكروويف إلى أعماق المادة المجمدة. 
 
 خالف على أن الميكروويف أصبح من متطلبات الحياة العصرية، السيما أنه - مخاطر الميكروويف: ال2-4

يلبي حاجة المرأة العاملة إلى طريقة سريعة في تحضير الوجبات، وعزز ذلك طريقة عروض التسوق والدعاية 
المترافقة لها، التي تعرض لميزايا استخدام الميكروويف، إال أن ذلك يجب أن ال يطغى على األخطار الخفية التي 

 Potter(قد توجد في األغذية المحضرة به. فالغذاء المحضر ضمن الميكروويف يعاني من ضرر جزئي حاد 
and Hotchkiss, 1998( يسبب تناول األغذية المحضرة في الميكروويف نقصًا حادًا في تعداد كريات ، حيث
، هذه على وجود أجسام غريبة في الجسموهذا يدل  ،الدم البيضاء كريات زيادة عددالدم الحمراء مع مالحظة 

األجسام هي البروتينات التي تشوهت نتيجة لتعرضها لألشعة، فتنتقل إلى الدم فيتعامل الجهاز المناعي معها 
نسبة الكولسترول في   ، واحتمال ازدياد)Williams and Australian 2002 غريبة (ةعلى أنها أجسام بروتيني

، كما أنه يخلق فيه عوامل مشجعة للسرطان بسبب التعديالت بعض أمراض الحساسية رالدم، إضافة إلى ظهو
ر الحرة. كما تسبب األشعة ضمن الميكروويف والمستخدمة من أجل و وتكوين الجذ،الكيميائية ضمن مواد الغذاء

 لها والسيما في فيتامينات قيمتها الغذائية في اً  االنحاللي، وتناقصهاإزالة حالة التجمد عن الثمار تعديًال في سلوك
E ،C ،B) Robert 2006( . 

سالمة الغذاء بعد تسخينه بالميكروويف، ومن انه قابل للتخزين كخطوة بديلة عن عملية  عنومازال هنالك شكوك 
تعرض الغذاء المحضر بالميكروويف إلى التلف و ل األبحاث األولية ضالسلق والغلي التقليدية، فقد أثبتت بع
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الفساد الميكروبي، حيث ال تستطيع  األشعة المستخدمة ضمن الميكروويف من القضاء على األحياء الدقيقة 
ة دقيقتين بالفرن العادي مد م 70ْالتحضير التقليدية، فتعريض الغذاء لدرجة حرارة موازنة بطرائق المسببة للفساد 

 70ْ الممرضة، في حين أن وصول درجة حرارة الغذاء ضمن الميكروويف إلى الجراثيممعاملة كافية للقضاء على 
)، ومن الممكن Potter and  Hotchkiss, 1998 (الممرضةالجراثيم قضاء على للم مدة دقيقتين غير كافية 

استخدام أشعة الميكروويف كطريقة حفظ مكملة لطرائق الحفظ األخرى شريطة أن ال تكون هذه الطريقة ألغذية 
من الممكن أن تحتوي على جراثيم متبوغة ألن هذه الجراثيم  لها المقدرة على تكوين خاليا خضرية ضمن الغذاء 

 ).Rodriguez et al., 2005بعد انتهاء المعاملة باألشعة (

  - هدف البحث :3
يهدف البحث إلى معرفة مدى فعالية وتأثير استخدام الميكروويف في جعل األجبان البيضاء لتكون صالحة من  

الناحية الجرثومية لالستهالك األدمي من حيث خفض حمولتها الجرثومية عبر معرفة تأثير استخدامه في العّد 
 ، وبالتالي إمكانية استبدالها بطريقة الغلي التقليدي التي تجرى في المنازل.E.coliالكلي وأعداد الكوليفورم و

   - مواد البحث وطرائقه:4

) عينة من الجبن العكاوي المصنعة بالطريقة التقليدية والمتوافرة في األسواق المحلية 20(التجارب على  أجريت
 سم بهدف الحصول على 2×2×2في مدينة دمشق، حيث قطعت كل عينة إلى عشر قطع متساوية ذات أبعاد 

تجانس بين السطوح المعرضة للمعاملة باألشعة ضمن جهاز الميكروويف بين العينات، وتركت قطعة كشاهد، ثم 
 ثا)، ووضعت هذه القطع في أثناء المعاملة 150 ثا، 120 ثا، 90عرضت ثالث قطع لألشعة بأزمنة مختلفة (

في طبق زجاجي معقم. في حين عرضت القطع الخمسة المتبقية، كل على حدى في وعاء زجاجي معقم يحتوي 
 300 ثا، 240 ثا، 180 ثا، 150 ثا، 120 ثا، 90على ماء مقطر معقم يغمر القطع، ألشعة الميكروويف ُمدد (

ات تحضير العينات، تمت عمليثا). وقيست درجة حرارة القطع باستخدام ميزان حراري زئبقي معقم بالكحول. 
 .في جو معقمووضعها في المايكروويف ثم إجراء االختبارات الجرثومية 

 : )MFMER,   2000 ( هذه العينات كالتاليمباشرة علىجرثومية جرت االختبارات ال
  األغار المغذي وسط  تقدير العد الكلي لألحياء الدقيقة باستخدامNutrient Agar وذلك بالتحضين 

 ساعة . 72 م مدة 31ْعلى الدرجة 
  الكوليفورم و تعداد  تقديرE.coli   باستخدام وسط أغار البنفسجي األحمر واألصفرVRBA و 

 ساعة بالنسبة 48ْ  م مدة 44.5 ساعة بالنسبة للكوليفورم وعلى 48 م مدة 31ْالتحضين على الدرجة 
قد اعتبرت المستعمرات النامية على هذا الوسط ذات اللون األحمر األرجواني، و  ، E.coliلجراثيم 

    .E.coliوالمحاطة بهالة بنفسجية ( ناتجة عن ترسيب أمالح الصفراء) بأنها عائدة للكوليفورم و 
باالعتماد على الناقصة ، طريقة القطاعات العشوائية SPSSتم التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 أشعة الميكروويف بوجود عامّلين، األول نوع المعاملة ويقصد بها التعريض تأثيرمكررين لدراسة عاملين و
المباشر للجبن ألشعة الميكروويف، أو وضع قطع الجبن ضمن الماء المقطر المعقم، العامل الثاني الزمن الذي 

تعداد األحياء الدقيقة المدروسة ( التعداد العام) في وتعبر المكررات عن تمت فيه المعاملة بأشعة الميكروويف، 
 قطع الجبن المعاملة بأشعة الميكروويف.
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  -النتائج و المناقشة : 5
) متوسط النتائج التي تم التوصل إليها بعد معاملة قطع الجبن لمدد مختلفة ضمن الميكروويف 1ُيظهر الجدول (

 ثا  وكانت درجة حرارة القطع في 90 عرضت ألشعة الميكروويف معاملة مدة 1على الشكل التالي : القطعة 
 ثا وكانت درجة حرارة القطع في 120: ُعوملت مدة  2م ، القطعة 60ْ - 58العينات المدروسة تتراوح ما بين 

 ثا وكانت درجة حرارة القطع في 150: ُعرضت مدة 3م، القطعة 74ْ-70العينات المدروسة تتراوح ما بين  
 ْ م، في حين بقيت قطعة الشاهد دون أي معاملة باألشعة. 88-82العينات المدروسة تراوح ما بين 

 
 نتائج التحليل الجرثومي في قطع الجبن العكاوي المعاملةمتوسط ) 1الجدول (

  بأشعة الميكروويف ( خلية/ غرام)

 
 ) المدى الذي وصلت إليه درجة حرارة العينات بعد تعرضها للمعاملة بأشعة الميكروويف.2الجدول (يبين 

 
 ) مدى درجات حرارة العينات ْ(م)2الجدول (

 3القطعة  2القطعة  1القطعة  المعاملة
 م 88ْ-82  م 74ْ-70  م60ْ-58 مدى درجة الحرارة

 
 ثانية، تراوحت 90يالحظ من النتائج السابقة، أن درجة حرارة عينات الجبن المعرضة ألشعة الميكروويف لمدة 

 )، لذلك نالحظ انخفاض طفيف جدًا مقارنة Jay 1996 م، وهي غير كافية لقتل األحياء الدقيقة (60ْ-58بين 
. في حين تراوحت درجة حرارة العينات E.coliمع الشاهد عند دراسة التعداد العام للجراثيم أو تعداد الكوليفورم و 

 ثا ضمن الميكروويف، وهي درجة حرارة 120ْ م عندما تم وضع عينات الجبن العكاوي مدة 74- 70ما بين  
)، لكن ذلك لم يالحظ في تعداد E.coli)  MFMER 2000كافية ظاهريًا لتقليل تعداد األحياء الدقيقة وخاصة 

ْ م هي في الحقيقة لم 70البكتريا المدروسة، وربما يعود ذلك ألن المدة التي بقيت عليها قطعة الجبن بدرجة حرارة 
 تتجاوز بضع ثواٍن، وٕان التأثير الفعال ألي معاملة حرارية يقتضي توفر  بين درجة الحرارة مدة زمنية كافية.

- 82 ثا إلى 150وقد تراوحت درجة حرارة العينات عندما عرضت للمعاملة بأشعة الميكروويف مدة          
م، ولكن هذه المعاملة لم تحقق المطلوب بالنسبة لخفض التعداد العام للجراثيم في العينات إال أنه لوحظ 88ْ

 في جميع العينات E.coliانخفاض كبير وحتى انعدام في تعداد بكتريا الكوليفورم، وانعدام في تعداد جراثيم 
المدروسة. وهذه الفترة ال يمكن استخدامها ألن العينات عانت من جفاف كبير ومظاهر االحتراق في بعضها، 

وأصبحت العينات غير مقبولة لالستهالك، حيث أنها فقدت نسبة عالية من خصائصها الحسية. ومن الممكن أن 
يعود اختالف درجة حرارة العينات ضمن الزمن الواحد الختالف نسبة الرطوبة من عينة ألخرى والتي تشكل 

 ).Jay 1996(إحدى العوامل الرئيسية في عملية التسخين 
) النتائج التي تم التوصل إليها بعد معاملة قطع الجبن العكاوي المغمورة ضمن الماء المقطر 3يظهر الجدول (

 ثا، وكانت درجة حرارة القطع 90 عرضت ألشعة الميكروويف مدة 4المعقم بأشعة الميكروويف علمًا أّن القطعة 
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ْ م، أما القطعة 44- 42ْ م في حين كانت درجة حرارة الماء حوالي 39- 38في العينات المدروسة تتراوح ما بين 
ْ م في حين كانت درجة حرارة 52-50 ثا، حيث وصلت درجة حرارة قطع الجبن ما بين 120 فقد عرضت مدة 5

 ثا، وصلت خاللها درجة حرارة الماء وقطع الجبن إلى 150 عرضت مدة 6 م، القطعة 50ْالماء المستخدم 
 م بعد أن عرضت 79ْ-67 وصلت درجة حرارة الماء و قطع الجبن إلى حوالي 7ْ م ، القطعة 65 –60حوالي  

 ثا وصلت خاللها درجة حرارة كل من الماء 240 التي عرضت ألشعة الميكروويف مدة 8 ثا، القطعة 180مدة 
 والماء الموضوعة فيه بعد تعريضها 9 م، في حين كانت درجة حرارة القطعة 85ْ-81و قطع الجبن إلى حوالي 

  م، حيث لوحظ فوران للماء المستخدم. 100ْ ثانية حوالي 300ألشعة الميكروويف لمدة لم تتجاوز الـ 
نتائج التحليل الجرثومي في قطع الجبن العكاوي المعاملة بأشعة ) يبين متوسط 3الجدول (

 الميكروويف ضمن الماء المقطر ( خلية / غ)

 
 

 مدى درجة حرارة العينات (ْ  م)) يبين 4الجدول (
 ثا 300 ثا 240 ثا 180 ثا 150 ثا 120 ثا 90المادة 

 م100ْ  م85ْ-81  م79ْ-67م 65ْ- 60ْ م  50ْ م  44 – 42ماء 
 م100ْ  م85ْ-81  م79ْ-67م 65ْ-60م 50ْ 39- 38جبن 

  
 ثا مدة عرضت فيها قطع الجبن ضمن الماء المقطر المعقم 90 ،نجد أنه خالل الزمن 4- 3في دراسة الجداول 

 م، 40ْ م في حين لم تتعدى درجة حرارة قطع الجبن 44ْألشعة الميكروويف، وصلت فيها درجة حرارة الماء إلى 
 ,Jayهذه الدرجة التي تعتبر ليست فقط غير كافية لقتل األحياء الدقيقة، و إنما هي مناسبة لنمو الكثير منها (

 م وحرارة العينات 50ْ ثا حيث كانت درجة حرارة الماء 120)، وهذا أيضًا ما يمكن مالحظته خالل المدة 1996
 م حيث لم تستطيع هذه الدرجة التأثير الكبير في التعداد العام لألحياء الدقيقة أو في تعداد زمرة 52ْلم تتعدى 

 ثانية لم تتعدى درجة حرارة 150 ، عندما تم معاملة قطع الجبن بأشعة الميكروويف لمدة E.coliالكوليفورم أو
 م، وهي معاملة غير كافية فعليًا للقضاء على أعداد الجراثيم والسيما تلك المتبوغة منها. في 65ْالقطع والماء الـ 

في بعض القطع، وانخفاض كبير في التعداد  E.coli ثا لوحظ انعدام لتعداد زمرة الكوليفورم و180المعاملة مدة 
 م وسطيًا 75ْالعام لألحياء الدقيقة فيها، وربما يعود ذلك إلى وصول درجة حرارة قطع الجبن و الماء إلى حوالي 

 ثا) قاومتها الجراثيم المتحملة للحرارة العالية أو 15 م لمدة 72ْوهي في واقع األمر معاملة قريبة من البسترة ( 
 ثا، وقد 240 في قطع الجبن المعاملة مدة E.coliالمتبوغة. في حين لوحظ انعدام في تعداد زمرة الكوليفورم و 

 ثا أفضل المعامالت التي جرت على قطع الجبن، حيث سمحت هذه المدة من التخلص 300كانت المعاملة مدة 
 .E.coliمن التعداد العام لجراثيم و زمرة الكوليفورم و 

 طريقة القطاعات العشوائية ،SPSS) نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام البرنامج اإلحصائي 5يبين الجدول (
 أشعة الميكروويف بوجود عاملين، األول نوع المعاملة، تأثيرمكررين لدراسة باالعتماد على عاملين والناقصة 

ويقصد بها التعريض المباشر للجبن ألشعة الميكروويف، أو وضع قطع الجبن ضمن الماء المقطر المعقم، 
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هي التعداد العام مكررات العامل الثاني الزمن، الذي تمت فيه المعاملة بأشعة الميكروويف، في حين  اعتبرت ال
 للجراثيم ووجودها في قطع الجبن العكاوي المعاملة بأشعة الميكروويف. 

) جدول تحليل التباين 5جدول (

 
) الذي يظهر نتائج تحليل التباين وجد أن هنالك فروق ذو داللة إحصائية (فرق معنوي) بين 9وبدراسة الجدول (

نوع المعاملة بأشعة الميكروويف سواء كانت مباشرة، أو ضمن الماء المقطر المعقم والتي كانت أفضل، وقد 
. كما 3.21 و5.76 يساوي على التوالي %1 % و5على مستوي المعنوية  LSDكانت قيمة أقل فرق معنوي  

على مستوي  LSDكانت قيمة أقل فرق معنوي  وجد فرق ذو داللة إحصائية بين مدة المعامالت المختلفة، و
 . كان أفضل المعامالت عند تعريض قطع الجبن 1.36 و 4.21 يساوي على التوالي %1 % و5المعنوية 

وهذه الطريقة المتبعة  ثا، إال أنه ترافق مع فقد القطع لخصائصها الحسية 180ألشعة الميكروويف المباشرة الزمن 
في بعض مطاعم األغذية السريعة حيث تلجأ إلى تحضير المعجنات ( كالبيتزا ) ومن ثم توضع قطعة الجبن 

 ثا ضمن الميكروويف، وتباع للزبائن من دون غلي مسبق لهذه األجبان، 60مباشرة على العجين و توضع مدة 
في حين كانت أفضل المعامالت عند وضع القطع ضمن وعاء يحتوي على ماء مقطر معقم، عند تعريض 

 ثا، ربما يعود ذلك إلى أن وجود الماء ساعد على منع احتراق قطع الجبن من جهة، 300 ثا و 240القطع مدة 
ومن جهة أخرى ساعد على رفع درجة حرارة القطع بدرجة توازي درجة حرارته، إضافة إلى أن وجود الماء 

م، يساعد بدرجة كبيرة في القضاء عل األحياء الدقيقة الموجودة 100ْالساخن، والذي وصلت درجة حرارته إلى 
في قطع الجبن، علمًا بأن هذه الدرجة من الحرارة، قد تؤدي إلى تبخر الماء عن قطع الجبن، وبالتالي تغير في 

 المواصفات الحسية للجبن نتيجة تعرضها لإلحتراق. 

  االستنتاجات: – 6
لم تكن النتائج الميكروبيولوجية ُمرضية عند عملية معاملة عينات الجبن بأشعة الميكروويف مباشرة خالل  – 1

 ثانية )، كذلك لم تكن النتائج مقبولة من الناحية الحسية خالل المدة الثالثة 120- 90المدتين األولى والثانية ( 
 ثا). 150(
 ثانية، 150 كانت أفضل النتائج الميكروبيولوجية عند معاملة عينات الجبن بأشعة الميكروويف المباشرة مدة – 2

إال أن ذلك ترافق مع فقد الخصائص الحسية لألجبان، وبالتالي ال يمكن استخدام الميكروويف مباشرة على 
 األجبان العكاوية كبديل لعملية غليها قبل استهالكها. 

 كانت النتائج الميكروبيولوجية جيدة عند غمر قطع الجبن بالماء المقطر، وتعريضها ألشعة الميكروويف مدة – 3
  ثانية. 240ال تقل عن 
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 من الممكن القول إنه عند استخدام ماء صنبور جيد المواصفات وصالح للشرب ( خالي من الروائح أو – 4
 ثانية، وال 240المواد الغريبة) في غمر قطع الجبن العكاوي ومعاملتها بأشعة الميكروويف مدة ال تقل عن 

 ثانية، فإن هذه المعاملة تكون كافية من الناحية الميكروبيولوجية الستهالك هذه األجبان مباشرة، 300تتجاوز الـ 
 وبالتالي يمكن أن تكون هذه المعاملة بديًال عن غلي قطع الجبن على النار مباشرة ( الطريقة التقليدية). 

 - المراجع:7

 و الميكروبية ألجبان ةدراسة بعض الصفات الكيميائي)  " 2003أبو غرة ، صياح و سمير سليق ( .1
  " مجلة جامعة دمشق للعلوم الزراعية الشلل و الحلوم السورية

 . 72-69 " تكنولوجيا الجبن،األسس العلمية " المكتبة األكاديمية – مصر 1997حاتة ،عبده شالسيد  .2
3. Arocha, M. M., M. McVey, S. D. Loder, J. H. Rupnow, and L. Bullerman. 
1992 “Behavior of hemorrhagic Escherichia coli O157:H7 during the manufacture of 
cottage cheese”  J. Food Prot. 55:379-381. 
4. Hauben, K. J. A., K. Bernaerts, and C. W. Michiels. 1998 “Protective effect of 
calcium on inactivation of Escherichia coli by high hydrostatic pressure” J. Appl. 
Microbiol. 85:678-684 
5. Jay, J. M. 1996 “ Modern food Microbiology – fifth edition “ Chapman and 
Hall New- York . 478 – 506.  
6. Linton, M., J. M. J. McClements, and M. F. Patterson. 2001 ”Inactivation of 
pathogenic Escherichia coli in skimmed milk using high hydrostatic pressure”  Food 
Sci. Emerg. Technol. 2:99-104  
7. Malone, A. S., C. Wick, T. H. Shellhammer, and P. D. Courtney. 2003 ”High 
pressure effects on proteolytic and glycolytic enzymes involved in cheese 
manufacturing” J. Dairy Sci. 86:1139-1146  
8. MFMER  (Mayo Foundation for Medical Education and Research) 2000 "E. 
coli: Preventing a common type of food poisoning“ www.mayohealth.org/home  
9. Potter N.  and Hotchkiss J.H. 1998 “ Food Safety, Risks and  Hazards” Aspen 
publication  - Aspen 
10. Robert V,2006 “Microwave Oven”www. gallawa. com /microtech 
/history .html  
11. Rodriguez E., Arques J. L., Manuel N., Gaya P., Medina M. 2005 ‘Combined 
Effect of High-Pressure Treatments and Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria 
on Inactivation of Escherichia coli O157:H7 in Raw-Milk Cheese ‘Applied and 
Environmental Microbiology.  71(7) : 3399-3404. 
12.  Sharpe, M.E. and Bramley A.J. 1977 “Dairy Indus “ Int. J. 42(9) ,24 - 35 . 
13. TWE – book 2006 “Food Become Easiar to Preapare -Topic 3” 
www.wayabroad.com    
14. Viitanen M.I, Vasala A., Neubauer  P. , 2003 “Cheese whey-induced high-cell-
density production of recombinant proteins in Escherichia coli “  Microbial Cell 
Factories 2:1475-2859   
15. Weisstein E.   2004 “Microwave  “ science world. wolfram.com/ physics / 
Microwave .html   
16. Williams, R.P. and Australian W. 2002 “The relationship between the 
composition of milk and the properties of bulk milk “ J, Dairy Technology.  57( 1) 
3702-3070  
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للمد صناعة جبن مطبوخ قابل  في  المنضجاستخدام معلق خثرة جبن التشدر  

 د. عمر زمار
  جامعة البعث– كلية الزراعة –قسم علوم األغذية 

 
 الملخص

في هذه  الدراسة تم استخدام معلق خثرة جبن التشيدر المنضج وذلك باستخدام  خليط من أنزيمى  الليبيز 
% على التوالي فى صناعة جبن مطبوخ قابل للمد. وقد استخدم المعلق 0.005% و 0.0002والبروتييز بتركيز

%. أما عينة المقارنة فقد استخدم 30% و25% و20% و15% و10% و5فى خلطات الجبن المطبوخ  بنسب 
%. وقد خزن الجبن المطبوخ الناتج   لمدة  ثالث شهور على درجتي حرارة 25فيها جبن تشيدر منضجة بنسبة 

 م°) وقد تم  تحليلها وهي طازجة وشهريا لمدة ثالث شهور لتقدير محتواها 3+25 م°) والغرفة (3+7الثالجة (
من الرطوبة و الدهن  وملح الطعام و الرماد و النتروجين الكلى والدائب و األحماض الدهنية الطيارة و 

 و كذلك لتقدير معامل انفصال الدهن و خاصية االنصهار و اللزوجة ،كما تم إجراء pHالحموضة و رقم ا لـ 
 التقييم الحسي.  

ومن خالل النتائج تم التوصل إلى أنه من الممكن صناعة جبن مطبوخ قابل للمد بإضافة  معلق خثرة جبن تشدر 
منضج أنزيميًا بإضافة خليط من انزيمى البروتييز والليبيز بالنسب  المشار إليها سابقًا و دلك بنسبة تتراوح من 

% من خلطة الجبن بدًال من جبن التشيدر المستورد أو المصنع محليًا كليا. وقد تميز الجبن الناتج 15-20
 بجودة الطعم والنكهة والقوام

  
 :المقدمة

 يصنع الجبن المطبوخ بشكل طبيعي من األجبان المحلية باالضافة الى األجبان المستوردة، حيث تخزن هذه 
األجبان لمدة طويلة الى حين استخدامها في التصنيع و بالتالي يمكن أن تظهر بعض العيوب في التركيب 

البنائي و القوام و النكهة مما يؤثر على جودتها و قابليتها للتصنيع . كما أن عملية االنضاج لألجبان المستوردة 
 شهرا" لكي تعطي الخواص الحسية و الفيزيائية و الكيميائية المطلوبة ، و هذا 12 الى 3و المحلية تحتاج من 

األمر يزيد من تكاليف االنتاج  خاصة اذا طالت مدة التخزين ألجل عملية االنضاج ( السرعة و الجودة ). 
السراع عملية االنضاج يمكن اتباع بعض الطرق من بينها اسراع النضاج باستخدام معلق متجانس لخثرة جبن 

غير مضغوطة منضج و يكون مشابها" في نكهته للجبن المنضج المستخدم في تصنيع الجبن المطبوخ. ان زيادة 
التحلل البروتيني و الدهني لبروتينات الجبن يعطي منتجا" مطبوخا" أطرى و أكثر قابلية لالنصهار و يحسن الى 

). وعليه فان هذا البحث يهدف الى استبدال األجبان المحلية و 1حد بعيد من انتاج مركبات النكهة في الجبن (
المستوردة  الناضجة بشكل كامل بمعلق خثرة جبن تشيدر مسرع االنضاج باستخدام أنزيمات محللة للبروتين و 

الدهن ذات مصدر ميكروبي.  

  البحث: في المستخدمة والطرائق المواد
استخدم حليب بقري خام طازج كامل الدسم كما استخدمت مزرعة بادئ محب للحرارة المتوسطة مكون المواد: 
. 1:1 و ذلك بنسبة .cremoris Lactococcus lactis sspو Lactococcus lactis ssp. Lactis من : 

واستخدمت أنزيمات ميكروبية محللة للبروتين و الدهن (ليبيز و بروتييز). واستخدم دهن حليب المائي تم 
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الحصول عليه من احدى محالت البيع. أما جبن التشيدر الناضج فقد تم الحصول عليه من إحدى محالت البيع 
وهو مصنع في نيوزيالنده وهذا الجبن تم استخدامه في صناعة الجبن المطبوخ الشاهد. استخدم ملح ستحالب " 

NO  من شركة " Joha .األلمانية  

 طرائق العمل: 
). أما بالنسبة لمعلق خثرة جبن التشيدر 2تم تحضير خثرة جبن التشيدر الطازجة وفق الطريقة التي وصفها (

) عومل معلق خثرة جبن التشيدر بسرعة باضافة مخلوط 3المنضج فقد مت تصنيعه حسب الطريقة التي بينها(
% حيث استخدم هذا المعلق في صناعة جبن مطبوخ قابل للمد 0.005% : 0.0002من ليبيز و بروتييز بنسبة 

% من مجموع المواد المكونة للخلطة. صنع الجبن المطبوخ الشاهد 30 و 25 و 20 و 15و 10 و 5و بنسب 
) يبين تركيب المواد الداخلة في تكوين خلطة الجبن 1% من جبن التشيدر الناضج. الجدول (25باستخدام نسبة 

 المطبوخ.
بعد ذلك وضع المزيج المكون للخلطة( حسب المعامالت المقررة) في حلة الطبخ و تمت عملية الطبخ على 

 دقائق  مع التقليب على سرعة عالية و ذلك باستخدام طريقة التسخين المباشر عند 8م لمدة 85درجة حرارة 
 غرام وبعد ذلك بردت 125 كغ/سم .تمت تعبئة الجبن المطبوخ الناتج ضمن عبوات زجاجية سعة 3-2ضغط 

م تقريبا" و لمدة ثالثة شهور. لقد تم 25بسرعة. قسم من تلك العبوات حفظ في جو الغرفة على درجة حرارة 
 من حيث الخواص تتصنيع ثالثة مكررات من كل معاملة من المعامالت المقررة و تم تحليل جميع المعامال

 الكيميائية و الفيزيائية و الحسية طازجة وشهريا" خالل مدة التخزين .  

 ) التركيب الكيميائي للمكونات المستخدمة في تصنيع الجبن المطبوخ.1جدول(
Cheddar 

curd  slurry 
Cheddar 

cheese  curd 
Ripened 

Cheddar cheese Components % 

64.14 47.99 34.30 Moisture 
52.48 49.97 51.75 Fat/DM 
08.28 03.93 03.00 Salt /DM 
05.71 06.62 06.49 TN/DM 
02.28 00.63 01.03 SN/DM 
01.21 00.77 00.72 Acidity 
04.85 05.10 05.02 PH 
36.35 04.63 23.00 TVFA* 

          *TVFA (  ml  0.1 N NaOH /100 g  cheese). 
 طرائق التحليل: 

: تم تحليل عينات الجبن المطبوخ القابل للمد من حيث محتواها من الرطوبة و الدهن و - التحاليل الكيميائية
). كما تم قياس رقم 4الملح و النيتروجين الكلي و الذائب (كنسبة مئوية) و ذلك حسب الطرق التي وضعها (

  مزود بقب كهربائي. أما بالنسبة للحموضة (كحمض لبن ) و الرماد فقد pHالحموضة مباشرة باستخدام جهاز 
) قدرت األحماض الدهنية الطيارة الكلية في العينات 5قدرت النسبة المئوية لهما تبعا" للطرق الموصوفة من قبل (

) أما النسبة المئوية لاللكتوز فقد تم تقديرها حسب الطريقة المبينة من قبل 2بطريقة التقطير الموصوفة منقبل (
)6( 
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) في حين تم 7 التحاليل الفيزيائية: تم تقدير معامل انفصال الدهن في عينات الجبن المطبوخ وفق طريقة  (– 
) أما بالنسبة للزوجة فقد تم تقديرها 8قياس القابلية لالنصهار في تلك العينات بالطريقة المصوفة من قبل (

 م. 42 عند درجة حرارة RV2باستخدام جهاز تقدير اللزوجة نموذج 
- التقييم الحسي:  تم تقييم عينات الجبن المطبوخ الناتجة حسيا"  طازجة و خالل مدة التخزين و ذلك 

) و قد قام بعملية التقييم عدد من أعضاء هيئة التدريس في 9وفق استمارة التقييم الموضوعة من قبل (
 قسم علوم األغذية في كلية الزراعة.   

 النتائج والمناقشة

 الخواص الكيميائية:- 
) تأثير نسب اضافة معلق خثرة جبن التشيدر المنضج و مدة التخزين على التركيب 2يوضح الجدول رقم (

الكيميائي لعينات الجبن المطبوخ القابل للمد. لقد وجت اختالفات بسيطة  في نسب الرطبة و الدهن الى المادة 
% على التسلسل) و يعود ذلك ربما إلى 47.5% و 58الصلبة الكلية (علما" بأن نسبها ضبطت لتكون 

 الحاصلة عند وزن المواد الداخلة في الخلطات . أما نسب النتروجين الكلي إلى المواد الصلبة الكلية تاالختالفا
 بإضافة المعلق المنضج مما هي ةو الملح و الرماد فقد كانت أعلى قليال" في عينات الجبن المطبوخ المعامل

عليه في عينة الشاهد و هذا يمكن أن يكون مرده الى ارتفاع محتوى المعلق من البروتين و الملح مقارنة بما هي 
 )،  و قد توافقت هذه النتيجة مع مانشره 1عليه في جبن التشيدر الناضج ( كما هو واضح في الجدول رقم 

)10-11.( 

ما التغيرات الحاصلة في نسبة النتروجين الذائب الى المواد الصلبة الكلية في عينات الجبن المطبوخ ( أ
) فقد كانت أعلى في عينات الجبن المطبوخ المعاملة باضافة المعلق مقارنة 1الموضحة في الشكل رقم 

عليه في جبن الشاهد.و يمكن أن يرجع ذلك الى المستويات العالية من النتروجين الذائب في معلق 
 ). ازدادت 1الخثرة المنضج مقارنة بما يحتويه جبن التشيدلر الناضج ( كما هو واضح في الجدول رقم 

نسبة النيتروجين الذائب في كل المعامالت بشكل قليل خالل عملية التخزين حتى الشهر الثالث و على 
كال درجتي الحرارة  و يمكن أن يعزى ذلك الى النشاط المتبقي ألنزيم البروتييز المقاوم للحرارة و الموجود 

 ). 12في الجبن (
) وجد بأن نسبة الالكتوز الى المادة الصلبة الكلية قد انخفضت تدريجيا" و ذلك بزيادة النسبة 2ومن الشكل رقم( 

المضافة من المعق في خلطة الجبن و ربما يعود ذلك النخفاض محتوى المعلق المستخدم بالالكتوز أكثر منه 
التخزين و عاى كال درجتي الحرارة في جبن التشيدر الناضج. كما لوحظ انخفاض الالكتوز على طول مدة 

م) .و يمكن أن يعزى ذلك إلى النشاط المحدود لبعض الميكروبات المقاومة للحرارة المرتفعة 25 و 7(
 المحللة لالكتوز.
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)  تأثير اضافة معلق الخثرة المنضج في محتوى الرطوبة والدهن والنيتروجين الكلي و الملح و الرماد 2جدول(
 (على أساس المادة الجافة) في جبن الشيدر المطبوخ المصنع. 

 

 
 

 

 
  نسبة النتروجين الذائب الى المواد الصلبة الكلية) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في1شكل(

 في جبن التشيدر المطبوخ.
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  نسبة النتروجين الذائب الى المواد الصلبة الكلية) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في2شكل(
 في جبن التشيدر المطبوخ.

) بأن نسبة الحموضة تزداد بزيادة مستوى إضافة و مدة التخزين خاصة عند 3  لوحظ من الشكل (
م و يمكن أن يعزى ذلك إلى الحموضة المرتفعة للمعلق و التي هي أعلى مما هي عليه 25درجة حرارة 

) وكذلك إلى التناقص في محتوى 1في جبن التشدر الناضج المستخدم في معاملة الشاهد (الجدول رقم 
 العينات من الالكتوز.  
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  نسبة النتروجين الذائب الى المواد الصلبة الكلية) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في3شكل(
 في جبن التشيدر المطبوخ.

) قد تناقصت كلما زادت نسبة المعلق pH) تبين بأن قيم رقم الحموضة (4من الشكل رقم (         
المضاف الى المعامالت مقارنة بجبن الشاهد كما وجد أيضا" بأن تلك القيم قد انخفضت على طول مدة 
التخزين و على كال درجتي درجة الحرارة و خاصة على درجة حرارة الغرفة و ربما هذا يعود الى ارتفاع 

درجة الحرارة الذي يؤدي بدوره الى زيادة في تحلل الفوسفات المعقدة الموجودة في ملح االستحالب 
 ). 11-13المستخدم و التفاعل مع البروتين. و هذه النتائج توافقت مع ما توصل اليه (
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  في جبن التشيدر المطبوخ. رقم الحموضة) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في4شكل(
ان استبدال جبن التشيدر الناضج بمعلق الخثرة المنضج يؤدي الى زيادة المحتوى من األحماض الدهنية 

) . و من ناحية أخرى وجدت زيادة تدريجية لهذه األحماض خالل مدة 5الطيارة الكلية(الشكل رقم 
م وقد يكون مرد ذلك الى النشاط المتبقي ألنزيم الليبيز المقاوم 25التخزين و خاصة على درجة حرارة 

 ).11-10للحرارة الموجود في الخلطات. و هذه النتائج كانت متفقة مع مانشره (
 
 
 
 
 
 

٥.٥

٥.٦

٥.۷

٥.۸

٥.۹

٦

٦.۱

Fresh ۱ ۲ ۳

pH

storage period (month) at 7 °C

C ٥ ۱۰ ۱٥ ۲۰ ۲٥ ۳۰

٥.٥

٥.٦

٥.۷

٥.۸

٥.۹

٦

٦.۱

Fresh ۱ ۲ ۳

pH

storage period (month) at 25 °C

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



325 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 من األحماض  جبن التشيدر المطبوخ محتوى) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في5شكل(

 .الدهنية الطيارة الكلية
 الخواص لفيزيائية 

 أظهرت عينات الجبن المطبوخ المعاملة بإضافة المعلق قيما" أقل في معامل انفصال معامل انفصال الدهن:
). هذا يعني 6%) كما هو موضح في الشكل رقم (20% الى5الدهن و ذلك بزيادة نسب المعلق المضاف (من 

أن الجبن الناتج كان يتمتع بخواص مطاطية و استحالب جيدة. كذلك األمر أظهرت عينات الجبن المطبوخ 
م). يمكن 25الناتجة زيادة في قيم معامل انفصال الدهن خالل مدة التخزين و خاصة على درجة حرارة الغرفة (

) و النيتروجين الذائب. pHأن يعزى ذلك إلى تأثير درجة الحرارة على الخواص الكيميائية خاصة رقم الحموضة (
 فأن روابط البروتين تتحطم و يبدأ الدهن 5) أنه عندما يصل اجبن إلى رقم حموضة قيمته 14وقد بين (

 باالنفصال (الخروج من حالة االستحالب).   
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) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في معامل انفصال الدهن في جبن التشيدر 6شكل(
 المطبوخ.
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 خاصية االنصهار:
) بأن عينات الجبن المطبوخ المحتوية على المعلق المنضج تميزت بخواص انصهار أعلى 7يظهر الشكل رقم (

مما هي عليه فيه معاملة الشاهد و هذا يمكن أن يعود إلى ارتفاع محتوى المعلق المستخدم من النيتروجين 
) أن معامل االنصهار في الجبن المطبوخ يرتبط بشكل كبير إلى النسبة بين 15الذائب . وقد نشر كل من (

نيتروجين الكازين الذائب و نيتروجين الكازين الكلي في المواد الداخلة  في تكوين الخلطة . كما لوحظ خالل مدة 
 كان أقل خالل مدة ض لالنصهار وكذا االنخفاةالتخزين انخفاض بسيط في قابلية  جميع عينات الجبن الناتج

 ). 11التخزين السيما على درجة حرارة الثالجة . وهذه النتيجة جاءت متوافقة مع ما أقره (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في خاصية انصهار جبن التشيدر المطبوخ.7شكل(
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 خاصية اللزوجة:  
% و 5) ان المعامالت التي أضيف اليها المعلق بنسب B و A (8كما هو واضح من الشكل رقم 

% باالضافة الى معاملة الشاهد قد تميزت بقيم مرتفعة من اللزوجة و هي أعلى 20% و 15% و 10
% من المعلق. ويمكن أن يعزى ذلك الى 25% و 20مما هي عليه في المعامالت التي أضيف اليها 

% معلق و 20% و 15% و 10% و 5االنخفاض في رقم الحموضة في المعامالت المضاف اليها 
%. بعد شهر من التخزين أظهرت جيع 25% و 20الرتفاع في نسبة النيتروجين الذائب في المعاملتين 

م) و من ثم 25م و 7معامالت الجبن المطبوخ زيادة في قيم اللزوجة و على كال درجتي حرارة التخزين (
) أنه يوجد عوامل 17) و (16انخفضت اللزوجة عند الشهر الثالث من التخزين . و قد بين كل من (

معينة تؤثر على قيم اللزوجة في الجبن المطبوخ مثل رقم الحموضة و المحتوى من النيتروجين الذائب و 
فعل ملح االستحالب و حالة البروتين في المستحلب و تركيب المواد الداخلة في تكوين خلطات الجبن 

 المطبوخ. 
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) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في السلوك االنسيابي لجبن التشيدر المطبوخ A -8شكل(
 على درجة حرارة الثالجة.
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) تأثير إضافة معلق الخثرة المنضج في السلوك االنسيابي لجبن الشيدر المطبوخ B-8شكل(
 على درجة حرارة الغرفة.

 - خواص التقييم الحسي :
) وجد بأن إضافة المعلق قد حسن من المظهرين الداخلي والخارجي و كذلك النكهة لعينات 3من الجدول رقم (

الجبن المطبوخ مقارنة بجبن الشاهد ( بدن إضافة المعلق ) وقد كان ذلك واضحا" بشكل جلي في عينات الجبن 
% حيث أظهرت خواص نكهة وقوام و تركيب بنائي و 20% و 15المطبوخ التي أضيف إليها المعلق بنسب 

لون جيدة مقارنة بباقي العينات. و بعد انتهاء عملية التخزين حصلت العينات المخزنة على درجة حرارة الثالجة 
على أعلى النقاط بالنسبة للنكهة و المظهر ين الداخلي والخارجي مقارنة بالعينات المخزنة على درجة حرارة 

). مما تقدم يمكن التوصية باستخدام معلق خثرة جبن تشيدر 18الغرفة. وهذه النتائج أتت متطابقة مع ما نشره (
%) بنجاح في تصنيع 0.005% : 0.0002منضجة بسرعة بواسطة خليط من أنزيمي ليبيز و بروتييز بنسب (

جبن مطبوخ قابال" للمد بدون الحاجة إلى تصنيع أو استيراد جبن تشيدر ناضج. وقد تميز الجبن الناتج بجودة 
 الطعم و النكهة و القوام.
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 ) التقييم الحسي لجبن الشيدرالمطبوخ الطازج والمخزن عند درجات حرارة مختلفة.3جدول(
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ABSTRACT 

 Ripened curd slurry with good quality and flavour intensity obtained by using 
a combination of 0.0002% lipase and 0.005% protease after incubation at 30oC for 7 
days, was used in the manufacture of processed cheese spread at percentages of  5, 10, 
15,  20 and 25% of the cheese blend.  Mature Cheddar cheese at level of 25% was 
used as control. Cheeses were analyzed when   fresh and monthly during storage up to 
3 months at 7 + 3°C and 25 + 3°C.  Total nitrogen TN, salt and ash contents as well as 
the acidity exhibited an increase by increasing the slurry percent and storage period at 
both temperatures. Lactose content and pH values were decreased by increasing the 
levels of slurry and during storage.  Levels of SN and TVFA were higher in 
treatments with slurry and during storage particularly at room temperature.  Increasing 
the level of ripened curd slurry used tended to decrease the oil index  and gave good 
melting properties. Viscosity values of all treatments were generally variable. 
Treatments of processed cheese with 15 or 20% slurry gave a product with good 
flavour, consistency and outer appearance when fresh or after 3 months at both 
storage temperatures. 
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 الملخص  

 خيارًا جيدًا للحفاظ على (AD) باستخدام الهضم الالهوائيالناتجة عن الصناعات الغذائيةتعد معالجة المخلفات 
بيئة نظيفة وتوليد الطاقة.إال أن زيادة تحميل المخمر بالسكر يمكن أن يسبب عرقلة لعملية الهضم الالهوائي. 

) SP تفل الشوندر السكري([هدف البحث إلى تقييم أداء الهضم الالهوائي لمخلفات صناعة الشوندر السكري 
% مادة جافة) مع مخلفات الماشية ونباتات 70 و50 و 30وخالئطهما وفق ثالثة نسب( ]) STورؤوس جذوره(

الطاقة(سيالج الذرة والذرة البيضاء وعشب المروج). ُأجريت التجارب في مجموعة هواضم الهوائية سعة كل منها 
 (lN kg-1 VS 970-249) يوماً .تراوح ناتج الغازالحيوي بين 60  ولمدة C° 38واحد ليتر ضمن درجة حرارة 
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 57.6 %  و46.2في الغاز الحيوي بين CH4 ، وتراوح تركيز   )lN kg-1 VS 481-132 (وناتج الميثان بين
 430) مرتفعًا حيث بلغ( ST و SP. كان معدل إنتاج الميثان من CO2أما النسبة المتبقية كانت بأغلبيتها غاز 

lN kg-1 VS481  و lN kg-1 VS)  على التوالي. ازدادت إنتاجية الميثان بازدياد نسبة(SP أو ST في الخليط 
% رؤوس جذور شوندر سكري مع 70في الخليط  وكانت النسبة المثالية للتخمير المشترك في الخالئط المختبرة

)، و بمعدل زيادة للميثان المقاس lN kg-1 VS 447مخلفات الماشية ونباتات الطاقة ، بمعدل إلنتاج الميثان (
%. 40 إلى 30 إلى انخفاض إنتاج الميثان بنسبة من ST و SP% بالمقارنة مع الميثان حسابياً . أدى تجفيف 6

 وقد أثبتت الدراسة أن مخلفات صناعة الشوندر السكري تعد مناسبة جدًا  للهضم الالهوائي وٕانتاج غاز الميثان،
مخلفات الماشية ، تفل نباتات الطاقة،  الغاز الحيوي،الميثان، الهضم الالهوائي، ، الكلمات االفتتاحية:

 الشوندرالسكري، رؤوس جذور الشوندر.

Abstract  

Anaerobic digestion (AD) is a promising option for environmentally friendly 
recycling of waste of food industries. However, an overloading of digester with sugar 
might cause inhibition of anaerobic digestion processes. The aim of the present study 
was to investigate the AD of sugar beet pulp together with cattle manure and energy 
crops. 
 Eudiometer batch experiments were conducted with laboratory-scale digesters to 
evaluate the performance of anaerobic digestion of by-products from sugar beet 
processing [pressed beet pulp silage (SP) and beet-tail silage (ST)] and their mixtures 
in 3 percentage (30, 50 and 70 % DM) with cattle manure and energy crops (maize, 
sorghum and grass). The temperature was set at 38°C. Hydraulic retention time was 
60 days. 
Biogas and methane yields ranged from 249-970 and 132-481 lN kg-1 VS, 
respectively. The methane content of the biogas was of 46.2-57.6%, the remaining 
being principally CO2. The specific methane yields of SP and ST were high with 
amount of 430 and 480 lN kg-1 VS, respectively. Methane production increased with 
the increasing proportion of SP or ST in the mixtures. The average yield of methane 
was optimal for cattle manure, energy crops and 70% ST mixture. The drying process 
decreases the biogasification of SP and ST from 30 to 40 %. 
In general, sugar beet by-products are well digestible and are valuable addition for 
biogas production. 
Keywords: Biogas; Methane; Anaerobic digestion; Energy crops; cattle manure; 
pressed beet pulp; beet-tail. 

 Introduction. المقدمة 1

الغاز الحيوي الناتج عن الهضم الالهوائي للنباتات  والمخلفات العضوية الحيوانية والصناعية، مصدرًا يعد      
للطاقة المتجددة. إنتاج الميثان من خالل الهضم الالهوائي سوف يعود بالفائدة على المجتمع كونه أحد مصادر 

 يمكن للزراعة أن . [14] الطاقة النظيفة التي  تساهم في الحد من مشكلة ارتفاع حرارة الكون والمطر الحامضي 
 الناتج عن تفسخ CH4 و   N2O تساهم في تحقيق أهداف بروتوكول كويوتو عن طريقالحد من انبعاث غاز

  .  المخلفات العضوية، وذلك بواسطة تخميرها في وحدات إنتاج الغاز الحيوي واستخدام الميثان في توليدالطاقة 
[4] 
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  ورؤوس (SP)ينتج عن الشوندر السكري المستخدم في صناعة السكر مخلفات عدة تتمثل بتفل الشوندر
 الناتجة من فصل أجسام الشوندر السكري أثناء عملية اإلعداد والتحضير، و كانت هذه المخّلفات (ST)الجذور

تستعمل بشكل اساسي كعلف للحيوانات ، وقد أدى تناقص عدد رؤوس الماشية في النمسا، إلى قلة الطلب على 
 يمثل إنتاج الطاقة من مخلفات صناعة هذه المنتجات . ويجري حاليًا البحث عن طرق بديلة لإلستفادة منها.

التخمير الالهوائي في منشآت الغاز الحيوي إمكانية ممتازة لإلستفادة من هذه  بواسطة )ST و (SPالسكر
المخلفات ، حيث اليحتاج استخدامها  في منشآت الغاز الحيوي إلى معالجة  كما أن العائد الناتج من استخدامها 

 كعلف تتناقص أهميته في ظل تصاعد أسعار الطاقة نتيجة لزيادة الطلب عليها.
أال  ST( .[29] [1] و (SPمخلفات صناعة السكرأجريت العديد من الدراسات المتعلقة بإنتاج الغاز الحيوي من 

 واليزال هناك بعض أن زيادة تحميل المخمر بالمواد السكرية يمكن أن يسبب عرقلة لعملية الهضم الالهوائي
المواضيع المتعلقة بتحديد مواصفات التخمر والقدرة على تكوين الغاز الحيوي تحتاح إلى دراسة، كأمثلة نسب 

خلط هذه المخلفات مع نباتات الطاقة والمخلفات الحيوانية ودراسة تأثير جفاف المخلفات في قدرتها على إنتاج 
 غاز الميثان.

  في محطات إنتاج الغاز )ST و (SP     هدف البحث إلى تحري إمكانية استخدام مخلفات صناعة السكر
 الحيوي .و تناول المحاور الرئيسية التالية: 

 تحري اإلنتاج األعظمي للغاز الحيوي والميثان من تفل ورؤوس الشوندر السكري.  •
أمثلة التخمرالمشترك لتفل ورؤوس الشوندر السكري مع نباتات الطاقة ومخلفات المواشي.   •
دراسة تأثير جفاف تفل ورؤوس الشوندر السكري على إنتاجية الميثان.   •
تقييم نوعية الغاز الحيوي الناتج .   •

 Material and methods . موادالبحث وطرائقه2

 و ُأجريت التجارب في مخابر  AGRANA مول البحث من قبل الشركة النمساوية لصناعة السكر والنشاء 
 .قسم الهندسة الزراعية التابعة لجامعة فيينا للمصادر الطبيعية والعلوم التطبيقية،فيينا ،النمسا

 . العينات1.2 

     ُأخذت عينات تفل الشوندرالسكري ورؤوس الجذور من صوامع الشركة النمساوية لصناعة السكر والنشاء 

.AGRANA من الصنف سيالج الذرة وجلبت عينات Baxter من مركز التطوير والتنمية في  
Haidershofen) كما ُجلبت عينات الذرة البيضاء sorghum نوع  (SUSU من منطقة Marchfeld  

وأخذت عينات عشب المروج من منطقة جبال األلب. أما عينات مخلفات المواشي فقد أخذت من  مخلفات 
األبقار التي قدم لها نظام غذائي متوازن مكون من سيالج األعشاب،وسيالج الذرة،والتبن.جمعت هذه العينات من 

 في النمسا. ،والبادىء المستخدم في التجربة ناتج عن التخمير  Marchfeld حظائر تربية األبقار في منطقة
الهوائي لسيالج دوار الشمس والذرة والخضار في مخمر أفقي حيث جمع من الجزء األخير من وحدة التخمير 

 ليتر مملوء بغاز األرغون لضمان شروط الهضم 50بواسطة أداة خاصة موصولة مباشرة إلى خزان مدفأ سعته 
 الالهوائي. 

 و شملت: [23]أجريت تحاليل على العينات قبل وضعها في المخمرات وذلك وفقًا إلجراءات التحليل القياسية 
 ، (Hem) الهيمي سيليلوز ،(Cel)، السيليلوز(XF)  ،األلياف (XP) ، البروتين  الخام(DM)المادة الجافة

 و النيتروجين الحر (XA) ، الرماد(XL)الدهن الخام ، (ADL) الليغنين ،(XZ)السكر ، (XS)النشاء
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 ميغا جول لكل كيلو غرام من المادة الجافة باستخدام (GE) . تم قياس ناتج الطاقة اإلجمالي (XX)المستخرج
    calorimeter.جهاز قياس الطاقة الحرارية

 .تحديد الخليط المثالي للتخمر الالهوائي:2.2

 للحصول على  لتفل ورؤوس الشوندر السكري مع نباتات الطاقة ومخلفات المواشيلتحديد الخليط المثالي       
 و (ST)  والثانية مع رؤوس الجذور(SP)الميثان، تمت تجربة مجموعتين من الخالئط ،األولى مع تفل الشوندر

تم اختيار مواد هذه الخالئط حسب المواد المستخدمة بشكل واسع في منشآت الغاز الحيوي العملية. والنسب 
   1للمواد المضافة في كل خلطة وردت في الجدول 

 :  خالئط العينات وكمياتهاالتجريبية1جدول 

DM FM 
 
 الخلطة

ST 
[%] 

SP 
[%] 

CM 
[%] 

MZ 
[%] 

SU 
[%] 

GR 
[%] 

ST 
[g] 

SP 
[g] 

CM [g] MZ 
[g] 

SU 
[g] 

GR 
[g] 

IM 
[g] 

1 0.0 30.0 20.6 16.2 16.0 17.2 0.0 5.5 10.1 2.8 4.7 4.3 399.0 

2 0.0 48.3 15.6 12.2 11.9 11.9 0.0 8.4 7.3 2.0 3.3 2.8 400.0 
3 0.0 69.5 9.0 7.1 7.0 7.3 0.0 12.4 4.3 1.2 2.0 1.8 399.7 
4 29.1 0.0 20.8 16.7 16.2 17.2 13.5 0.0 10.1 2.8 4.6 4.2 401.0 
5 49.1 0.0 15.4 12.0 11.8 11.7 22.4 0.0 7.3 2.0 3.3 2.8 401.0 
6 68.4 0.0 9.3 7.6 7.4 7.3 30.3 0.0 6.53 1.2 2.0 1.7 402.5 

SP تفل الشوندر السكري؛= ST رؤوس جذور الشوندر السكري؛ =CM مخلفات الماشية؛ =MZ سيالج ذرة؛= SU سيالج ذرة = 
                                          =مادة طازجةFM= مادة جافة؛ DM= البادىء؛  IM =عشب مروج GR بيضاء؛  

 اختبارات الهضم الالهوائي . 3.2

تحري اإلنتاج األعظمي للغاز الحيوي والميثان من تفل ورؤوس الشوندر السكري ومخلفات أجريت تجارب 
في مجموعة هواضم الهوائية (إديومتر) سعة كل منها واحد ليتر، على درجة الماشية ونباتات الطاقة وخالئطها 

 [31]   يوماً . تمت اختبارات الهضم الال هوائي لقياس الميثان الكامن في العينات بحسب 60  مدة C°38ة حرار

VDI 4630    و DIN 38414-8  [15]  تتألف كل وحدة تخمير الهوائي من ست هواضم توضع ضمن.
حمام مائي بدرجة حرارة التجربة، وموصولة بأوعية توازن ، كل هاضم مزود بخالط مغناطيسي ومخرج لجمع 

 SELUTECُصنِّعت وحدات التخمير الالهوائي المخبرية من قبل شركة الغاز الناتج عن عملية التخمر.

GmbH, Germany  [25] . 
كررت عملية قياس حجم الميثان الناتج ثالث مرات لكل عينة، و جرى تحريك العينات داخل الهاضم مدة عشر 

لمنطلق في أوعية التوازن وروقب بشكل يومي. جرت عملية جمع ادقائق كل ثالثين دقيقة . وُجمع الغاز الحيوي 
الميثان في الشروط النظامية وذلك إلمكانية مقارنة هذه النتائج الحقا. قيس حجم الغاز الحيوي الناتج من البادىء 

بشكل مستقل ،وطرحت كميته من كمية الغاز الحيوي الناتج من تخمر العينات مع البادىء وذلك للوقوف على 
. 2الكمية الفعلية للغاز الناتج من العينات. اختبرت ست نسب من خالئط العينات،كما  هو موضح في الجدول 

من البادىء. ولمتابعة التأكد من تأثيرات التخمر الممكنة g 400 ( FM)  كل مزيج من العينات تم تخميرة مع 
 أيام خالل 3-2 كل pHفي خلطات مواد التخمير جرى تخمير كل مكون من الخليط بشكل منفرد. قيست قيم 

 GC-Carlo Erba)فترة الهضم .كما ُحلِّل الحمض الدهني السريع التطاير باستخدام الكروماتوغرافيا الغازية 
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5000, colon: DB-FFAP 15 m long; 0,53 mm ID; 1µm layer) .في بداية التجارب وقبل نهايتها 
وُأنجزت عملية تحري نوعية الغاز الحيوي كل ثالث وخامس يوم، وقيس حجمه في الشروط النظامية، درجة 

 Dragger X-am 7000ميلي بار . ُحلل غاز الميثان باستخدام جهاز 1013جوي  وضغط K 273الحرارة 

NDIR analyzer  قيس حجم الغاز الحيوي والميثان في ليتر نظامي لكل كيلو 3-1± ( إرتياب القراءة،(%
    في جهاز السحب نوعH2S. و قيس حجم (lN kg-1 VS)غرام من المادة العضوية في المادة الجافة

Dragger X-am 7000 :اسخدم جهاز10-5±  (ارتياب القراءة ،(% Dragger tubes Type 5/b 

ammonia لقياس تركيز NH3  مجال القياس)ppm 100 -5 :[16]%) 15-10 ±؛ ارتياب القراءة.  
 يساوي معدل العامل لكل عينة بعد عملية الهضم الالهوائي، هذا (η)ُحسب معامل كفاءة طاقة الهضم الالهوائي

الطاقة التي حصلنا عليها من الميثان في الغاز الحيوي من القيمة اإلجمالية للطاقة الحرارية والتي تعني  
ومجمل CO2 المحتوى الحراري (اإلنتالبي) الناتج عن االحتراق الكلي للوقود عندما يتحول مجمل الكربون الى

                        . تم حساب طاقة الميثان في الغاز الحيوي بالقيمة الحرارية العليا للميثانH2Oالهيدروجين إلى

Ho = 55,497 MJ/kg CH4)  () وبالكثافةρ = 0,717 kg m-3  ( 25عند درجة الحرارة°C  والضغط الجوي 
 تركيب العناصر.  - بالقيمة الحرارية للوقود الحيوي من غ[17]  (,Friedl, et al ). وقد تنبأ [9]بار 1,0132 

من أجل اختبار تأثير جفاف تفل الشوندر السكري ورؤوس جذوره على المقدرة النوعية لتكوين الميثان . أجري 
  ساعة وحتى ثبات الوزن.24 وخالل 104التجفيف في درجة ثابتة 

 . التحليل اإلحصائي4.2

 . لخصت البيانات  SPSS, version 11.5  [26]حللت المعطيات إحصائيًا بإستخدام البرنامج اإلحصائي 
بواسطةاإلحصاء الوصفي. واستخدم اإلنحراف المعياري والتوزيع التكراري للبيانات في بناء المنحنيات التراكمية. 

 . 0.05قورنت النتائج باستخدام أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
 Results and discussion. النتائج والمناقشة 3

 نتائج تحليل العينات قبل وضعها في المخمرات الى مركباتها وناتج الطاقة اإلجمالي، وتبين 2ُيظهر الجدول 
 تفل الشوندر   السيليلوز والبروتين في رؤوس الشوندر كان أعلى بكثيرمنه في محتوىالنتائج أن 
تحتوي على نسبة  و السكر والنشاء عاٍل نسبيًا في تفل الشوندر بالمقارنة مع رؤوس جذوره التي C/Nوأن النسبة 

 .[22] 30 و12) من وجهة نظر التخمر الالهوائي، حيث تقع النسبة المثلى بين C/N) 15.3مثلى للنسبة 
  يزداد معدل النشادر ويكون له تاثير سام على بكتريا الميثان. ولكي تتزود بكتريا 10 تنخفض النسبة عن عندما

  .[18]  600:15:5:1  هيC:N:P:Sالميثان بالمادة الغذائية الكافية يجب أن تكون نسبة 
 ُحسب تركيب المواد المحتواة في الخالئط المختبرة بناًء على تركيب المكونات اإلفرادية لعينات الخالئط .

 أن تركيب مواد خلطة رؤوس الشوندر السكري أكثر مالئمة للهضم الالهوائي من خلطة تفل 1يظهر من الشكل 
مثل البروتين والدسم الخام والسيليلوز   [6]الشوندر، ويعود ذلك إلى أن محتوى المواد األساسية لتكوين الميثان

  تقع ضمن المجال المثالي.   C/Nفي خلطة رؤوس الشوندر أعلى منها في خلطة تفل الشوندر. كما أن نسبة 
ُأجريت أربع عشرة تجربة خصص ثماٍن منها لتحري  التخمر  اإلنتاج األعظمي للغاز الحيوي والميثان لتحري

المنفرد للعينات وتأثير التجفيف على إنتاجيته.و خصصت التجارب الست األخرى لتحري تأثير التخمر المشترك 
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%)مع مخلفات الماشية وسيالج الذرة والذرة البيضاء 70 و50 و 30لتفل الشوندر و رؤوس جذوره بنسب (
 وعشب المروج على إنتاج الغاز الحيوي والميثان.

 : نتائج التحاليل التي أجريت على العينات قبل بدء التجارب2جدول 

 
 

 النوع

XP XL XF XA XX ADL Cel H- 
Cel 

C GE XS Sugar C/N DM VS 

% 
DM 

% 
DM 

% 
DM 

% 
DM 

% 
DM 

% 
DM 

% 
DM 

% 
DM 

% 
DM 

MJ/ 
kgVS 

% 
DM 

% 
DM 

 % 
FM 

% 
DM 

مخلفات 
 ماشية

14,2 1,6 22,2 20,5 41,5 15,7 27,8 17,4 46,6 21,8 0,0 n.n. 9,9 9,7 7,71 

سيالج 
 الذرة

7,6 2,4 24,0 3,56 62,5 2,9 24,1 31,8 46,9 18,8 24,7 0,6 30,2 32,2 96,4 

الذرة 
 البيضاء

10,9 1,8 37,2 9,0 41,0 6,56 37,5 22,4 49,3 18,4 1,7 0,5 27,1 19,1 91,0 

عشب 
 المروج

16,3 2,6 28,0 9,7 42.0 6,5 28,1 19,3 47,1 19,2 n.n 0.1 16,6 22,4 92,0 

تفل 
 الشوندر

8,7 1,5 19,5 5,5 64,8 3,7 25,6 18,0 49,4 18,8 67,0 7,0 40,8 30,4 94,5 

رؤوس 
 الشوندر

12,8 2,5 18,9 28,7 37,1 4,8 40,5 12,1 34,5 15,3 63,5 4,0 15,3 11,8 71,3 

XP  بروتين خام؛ =XL دهن خام؛=XF فيبرخام؛ =XA رماد؛ =XX   النيتروجين الحر المستخرج؛ =ADL اللغنين؛ =Cel =
= المادة العضوية في المادة الجافة؛ VS= المادة الجافة؛ DM؛ C: N= نسبة C/N= النشاء؛ XS=هيمي سيليلوز؛ H-Celسيليلوز؛ 

GE الطاقة اإلجمالية؛ =FMمادة طازجة =  

 

 : تركيب المواد في الخالئط المختبرة1الشكل

Mix 1 خليط تفل الشوندر السكري مع نباتات الطاقة ومخلفات الماشية؛=Mix 2 خليط رؤوس الشوندر السكري مع نباتات الطاقة= 
 ومخلفات الماشية. 
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 . إنتاج الغاز الحيوي والميثان من التخمر اإلفرادي للعينات 1.3

  ناتج الغاز الحيوي والميثان من الهضم الالهوائي للعينات المختبرة  واالنحراف المعياري لثالث 3َيبين الجدول 
-249)مكررات. تراوحت كمية الميثان و الغاز الحيوي الناتجة من الهضم الالهوائي للعينات كٌل على حدة بين

970 lN kg-1 VS)   و  (481-132 lN kg-1 VS) على التوالي. وكانت كمية الغاز الحيوي والميثان الناتجان 
 Al). أجرى كٌل من0.05عن مخلفات الماشية األقل مقارنة مع الكمية الناتجة من باقي العينات(فرق معنوي < 

Afif  [3] ، Brachtl  [11]  ,  [28] Kozmiensky و Wellinge [33] تجارب هضم الهوائي على 
  Braun )، كما حصلlN kg-1 VS 300-200 مخلفات الماشية وحصلوا على كمية غاز حيوي تراوحت بين( 

). وعليه أعطت lN kg-1 VS 266-140 على إنتاج للغاز الحيوي من مخلفات الماشية تراوح بين ( [12]
) ADL( ) و ازدياد محتوى اللغنين lN kg-1 VS  249 التجربة معدٌال جيدٌا للغاز الحيوي من مخلفات الماشية(

%  ربما يفسر ضآلة المقدرة على إنتاج الميثان بالمقارنة مع ماينتج من تفل الشوندر 15.7في مخلفات الماشية 
 السكري. ورؤوس جذوره والذرة وعشب المروج والذرة البيضاء.

،واالنحراف المعياري : الغاز الحيوي والميثان الناتج من الهضم الالهوائي للعينات المختبرة  وخالئطهم3الجدول

 لثالث مكررات، ومعامل كفاءة طاقة الهضم الالهوائي.

  η [lN (kg VS)-1] ناتج الميثان    ناتج الغاز الحيوي[lN (kg VS)-1]  العينات 
Mean n S.D Mean n S.D % 

 24 0,5 3 132 2,6 3 249 مخلفات ماشية

 84 42,5 3 431 86,8 3 782 سيالج الذرة

 85 14,9 3 348 26,8 3 608 البيضاءسيالج الذرة 

 64 9 3 385 15,5 3 668 عشب المروج

 85 18,1 3 430 33,3 3 845 تفل الشوندر

 89 32,4 3 481 68,7 3 970 رؤوس الشوندر
Mix 1 30% SP 372 3 27,1 211 3 16,1 Nn 
Mix 1 50% SP 405 3 15,5 231 3 8,1 Nn 
Mix 1 70% SP 517 3 9,2 296 3 16,1 Nn 
Mix 2 30% ST 668 3 24,0 358 3 10,2 Nn 
Mix 2 50% ST 707 3 23,3 387 3 14,3 Nn 
Mix 2 70% ST 812 3 50,0 447 3 24,9 Nn 

 Nn 13,2 3 296 21,4 3 641  جافتفل شوندر

 Nn 14,9 3 274 27,9 3 506 رؤوس شوندر جافة
S.D  اإلنحراف المعياري؛ =n؛ = عدد المكرراتnnغير مقاس؛ = ηمعامل كفاءة طاقة الهضم الالهوائي؛ = M1 عشب المروج =

 = عشب المروج والذرة ومخلفات الماشية والذرة البيضاء+M2 تفل الشوندر السكري؛ %Xوالذرة ومخلفات الماشية والذرة البيضاء+

X%رؤوس جذور الشوندر السكري.    

  lN kg-1 VS 481)يالحظ أن أعلى معدل إلنتاج الميثان والغاز الحيوي كان من رؤوس جذور الشوندر (    
 رؤوس يمكن أن يفسر ذلك بارتفاع محتوى الدهن الخام والسيليلوز  في )على التوالي. (lN kg-1 VS 970و 
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أن تركيب المخلفات العضوية(الحيوانية والنباتية) وقابليتها للتحلل الشوندر مقارنة بباقي العينات المختبرة حيث 
البكتيري هما العامالن األساسيان في إنتاج الميثان،كما يؤثر البروتين الخام والدهن الخام واأللياف  والسيليلوز 

. تدل النتائج أيضًا على معدٌال جيدٌا [6] [8] [5]والهيميسيليلوز والرماد والسكر يشكل مباشر على تكوين الميثان
)على التوالي  (lN kg-1 VS 481  وlN kg-1 VS 430) مرتفعًا حيث بلغ( ST و SPمن الميثان الناتج من 

 الذي أجرى تجارب هضم الهوائي على تفل الشوندر وحصل على  Oechsner [24]بالمقارنة بما توصل إليه 
) lN kg-1 VS 400وما توصل إليه كًال من ، (   Keymer [20]  [32] وWeiland من تخمر رؤوس

). وكانت كميات m³/tFM 96-75الشوندر السكري الهوائيًا حيث حصال على غاز الميثان بمقدار تراوح بين (
الميثان التي تم الحصول عليها من مخلفات الماشية وسيالج الذرة والذرة البيضاء والعشب ضمن المعدالت 

  أثناء التخمر الالهوائي  لجميع pH تراوحت  قراءات قياس رقم الحموضة  . [18] [6]المعروفة من المصادر
  في نهاية التجارب. علمًا أن معدل الحموضة األمثل 8.2 إلى 7.7 في بداية التجارب حتى 7.1العينات حوالي  

 عن هذا المجال يؤدي إلى عرقلة في التخمر pH . وخروج  قيمة 10 و 6.4لنشاط بكتريا الميثان يقع بين 
،وعلية أجريت التجارب في وسط  حامضي مثالي لنشاط بكتريا الميثان. [7]في الغاز الحيوي CO2 وزيادة تركيز

 قرب نهاية زمن  التخمر كما أن محتوى حمض األسيتيك كان VFAأظهرت النتائج أيضًا انخفاض في تركيز 
، وهذا يعطي دليًال إضافيًا على أن (mg/l 200)، ومحتوى حمض البروبيونيك اقل من (mg/l 1000)أقل من  

  Björnsson  [10]  Ahring , [2]عملية التخمر الالهوائي تسير دون عرقلة.أظهرت العديد من الدراسات 

[19] Harmsen, , .أن محتوى الحامض الدهني المتطاير يعد مؤشرًا جيدًا على توازن عملية الهضم الالهوائي 
 1000)حيث أن عملية الهضم الالهوائي تسير بشكل مثالي فيما إذا كان محتوى حمض األسيتيك أقل من

mg/l) ومحتوىحمض البروبيونيك اقل من ،(200 mg/l)  وعلى العكس  إذا تجاوز المحتوى الكلي للحمض .
فإن هذا يدل على وجودعرقلة في (mg/l 300) أو كان محتوى البروبيونيك أعلى من (mg/l 3000)الدهني 

 تحّدد من تطور عملية pH إلى أن التبدالت في  Uribe Juan  [30] . وأشار [33]عمليةالتخمر الالهوائي
 التخمر، من واقع تأثيرها على التفاعالت البيوكيميائية. 

 . فعالية التحلل في تحول الطاقة2.3

 الناتجة من كل من     من أجل معرفة فعالية التخمر الالهوائي في تحول الطاقة تم قياس الطاقة اإلجمالية
 ثم قورنت مع الطاقة الناتجة من الميثان الذي تم الحصول عليه تجريبياً . أكدت المقارنة وجود اختالف العينات

التي تم الحصول عليها من الميثان في الغاز الحيوي والقيمة اإلجمالية للطاقة،حيث كان معامل كفاءة بين الطاقة 
% لرؤوس 89% لتفل الشوندر و 85% للذرة و84% لمخلفات الماشية و 24 (η)طاقة الهضم الالهوائي

). تظهر هذة النتائج إمكانية الحصول على 3% لعشب المروج (جدول73% للذرة الصفراء و64الشوندر و 
وبالتالي فإن إجراء تجارب إضافية ضروري لزيادة إنتاج الميثان المزيد من الميثان من الهضم الالهوائي للعينات، 

مثل تحسين عمليات المعالجة األولية للعينات وٕاضافة خالئط األنزيمات وأمثلة معدل تغذية المواد العضوية 
 للمخمر. 

 . تأثير جفاف تفل الشوندرورؤوس جذوره على إنتاج الميثان.33

    أجري اختبار لتأثير جفاف سيالج تفل اشوندر السكري ورؤوس الجذور على المقدرة النوعية إلنتاج الميثان، 
 أن عملية تجفيف تفل الشوندر ورؤوس جذوره أدت إلى هبوط نسبة الميثان الناتجة من الهضم 3ُيظهر الجدول
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% على التوالي، ويمكن أن ُيفسر ذلك بانخفاض المقدرة على إنتاج الميثان نتيجة  44% و 30الالهوائي بنسبة 
 أثناء عملية التجفيف.  (VFA) لتبخر جزء من  الحموض الدهنية القابل للتبخر

 . تأثير التخمر المشترك على إنتاج الميثان  4.3 

 أيضًا تأثير التخمر المشترك لمخلفات الماشية وسيالج الذرة والذرةالبيضاء وعشب المروج 3    يوضح الجدول 
على اإلنتاج النوعي للميثان والغاز ) Mix 2 أو مع رؤوس جذوره ( (Mix 1 ) مع تفل الشوندر السكري

  بين  Mix2 وخالئط (lN kg-1 VS 296-211)بين Mix1  الحيوي.تراوح حجم  الميثان الناتج عن خالئط
358-447 lN kg-1 VS) ( قيس أعلى معدل إلنتاج الميثان . (447 lN kg-1 VS) من الخليط Mix 2 الذي 

% رؤوس شوندر. تدل النتائج على ازدياد إنتاج الغاز الحيوي والميثان بازدياد نسبة  مخلفات 70يحتوي على 
. يعود ذلك Mix 2كانت أقل في خالئط Mix 1 الشوندر السكري في الخلطات. وكمية الميثان الناتج من خالئط

إلى انخفاض القدرة على إنتاج الميثان من تفل الشوندر السكري مقارنة مع رؤوس الشوندر.إن إضافة 
الكربوهيدرات سهلة التحلل(السكر والنشاء) إلى العينات يمكن أن ُتخفض إمكانية التخمر لجميع مكوناتها  

وعليه يمكن أن تكون إلضافة [21]وخاصة البروتين الخام والّليف الخام وهذه العملية العكسية ُتسمى فتور الهضم
تفل الشوندر السكري الغني بالسكر والنشاء إلى خليط عشب المروج والذرة ومخلفات الماشية والذرة البيضاء 

 . Mix 2  بالمقارنة مع تخمر الخليط Mix 1الغني باأللياف سببًا في انخفاض تخمر الخليط 
  فعالية التخمر المشترك. 5.3

%) من تفل 70 ،50 ، 30 بنسب(2 و 1 إنتاج الميثان المقاس من التخمر الالهوائي للخليط 2    يبين الشكل 
الشوندر أو رؤوسه ،ومقارنته مع االنتاج المتوقع للميثان من هذه الخالئط. وحساب الميثان المتوقع الحصول 

عليه من الخالئط من مجموع كميات الميثان الناتجة من التخمر المنفرد للمواد الداخلة في تركيبها. تدل النتائج 
 المتوقع الحصول عليه.وربما يعود كان أقل منMix 1  على أن اإلنتاج الحقيقي للميثان المقاس من الخالئط  

ذلك كما ذكرنا أعاله إلى زيادة محتوى السكر والنشاءالموجودة في تفل الشوندروالتي يمكن أن تكون قد تسببت 
في تثبيط عمليةالهضم.وبناء على ذلك تشير النتائج األولية إلى عدم وجود فعاليةتستدعي القيام بتجارب إضافية 

  مع سيالج Mix 2. بينما أظهرت الخلطات   Mix 1 لتحري الميثان الناتج عن التخمر المشترك للخالئط
 - 1تراوحت بين ST% من 50% و30 تأثيرات تخمرية طفيفة لدى إضافة (ST) رؤوس جذور الشوندر السكري

% بالمقارنة مع الميثان المتوقع الحصول 6زاد إنتاج الميثان المقاس بمعدل ST % من70.وعند إضافة 2%
  علية حسابياً .  

 . نوعية الغاز الحيوي3.3

الطاقة الحقيقي في الغاز الحيوي. لذلك يعد تركيز الميثان في الغاز الحيوي ُيُ◌عد     بما أن الميثان هو عامل 
  تركيز الميثان و كبريت الهيدروجين و األمونيا  في الغاز 4مؤشرًا إلقتصاديات إنتاجه. يبين الجدول 

% . وبلغ متوسط 57.6-46.2 في الغاز الحيوي الناتج من العينات المختبرة بين CH4 الحيوي.تراوح تركيز 
، تم قياس أعلى تركيز CO2 %،أما النسبة المتبقية فإن معظمها غاز 53.6في الغاز الحيوي CH4 تركيز 

%.ويعود ذلك إلى ارتفاع  محتوى البروتين 57.6للميثان في الغاز الحيوي من عشب المروج 
)  فيه بالمقارنة مع باقي العينات المختبرة. أشار الباحثان  DM%28.0)  والدهن الخام(DM%16.3الخام(

Buswell و Solloبينمابلغ 71 إلى أن تركبز الميثان في الغاز الحيوي الناتج عن هضم الدهن الخام %
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. أدت زيادة نسبة تفل الشوندر في [13]% 60تركيزالميثان في الغاز الحيوي الناتج عن هضم البروتين الخام 
 إلى ارتفاع تركيز الميثان في الغاز الحيوي،وكان متوسط محتوى M2 و رؤوس الشوندر في الخليط M1الخليط 

 و هي ضمن الحدود (ppm 28)  ومتوسط محتوى األمونيا(ppm 291)كبريت الهيدروجين في الغاز الحيوي  
   الطبيعية. وبالتالي كانت نوعية الغاز الحيوي الناتج جيدة.

  

 

 :الميثان محسوبًا ومقاسًا من الهضم الالهوائي لخالئط العينات المختبرة2الشكل

 . اإلستنتاجات4

 lN 430)يعد تفل الشوندر السكري ورؤوس جذوره مواد مناسبة جدًا إلنتاج الميثان ، بمعدل إنتاج (  -1
kg-1 VS481  و lN kg-1 VS)  يوم  على التوالي. 60) خالل  

% رؤوس جذور شوندر 70النسبة المثالية للتخمير المشترك في الخالئط المختبرة كانت في الخليط  -2
)، و بمعدل lN kg-1 VS 447سكري مع مخلفات الماشية ونباتات الطاقة ، بمعدل إلنتاج الميثان (

 % بالمقارنة مع الميثان الذي حصلنا عليه حسابياً . 6زيادة للميثان المقاس 
 %.40 إلى 30أدى تجفيف تفل الشوندر السكري ورؤوس جذورة إلى انخفاض إنتاج الميثان بنسبة من  -3
إضافة تفل الشوندر السكري إلى خليط  نباتات الطاقة ومخلفات الماشية لم يؤدي إلى تأثيرات إيجابية  -4

على المقدرة على إنتاج الميثان .لذلك التوجد فعالية ذات قيمة إلجراء تجارب إضافية لتحري الميثان 
 الناتج عن التخمر المشترك لخالئط تفل الشوندر السكري مع نباتات الطاقة ومخلفات الماشية. 

إمكانية الحصول على المزيد من الميثان فعالية التخمر الالهوائي في تحول الطاقة تظهر نتائج دراسة  -5
وبالتالي فإن إجراء تجارب إضافية أمر ضروري لتحسين إنتاج من الهضم الالهوائي للعينات منفردة، 

  الميثان من تفل الشوندر السكري و رؤوس جذوره ومخلفات الماشية ونباتات الطاقة.
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الغاز الحيوي الناتج عن الهضم الالهوائي لتفل الشوندر السكري و رؤوس جذوره و  نباتات الطاقة  -6
 387-147% من الميثان ؛ 57.6-46.2  ومخلفات الماشية وخالئطهم يحتوي على نسبة تتراوح بين

 .CO2 أما النسبة المتبقية فكانت غاز  NH3 جزء من المليون37-16  و H2S  جزء من المليون
 : محتوى الميثان،الهيدروجين ،كبريت الهيدروجين، األمونيا في الغاز الحيوي4الجدول 
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 من ترب سورية ملوثة Pseudomonas aeruginosa بكتريا ل وتشخيصعز
 بالزيت وتقييم إنتاجها ألنزيم الليباز

               صباح يازجي     )1(          أنور الحاج علي                   )1(                    

 . جامعة دمشق ،سوريا.30621أستاذ مساعد ، كلية الزراعة، قسم علوم األغذية ، ص . ب   )1(

 الملخص

في بيئات    Pseudomonas aeruginosa عينة من ترب ملوثة بالزيت لعزل وتشخيص بكتريا15   جمعت 
 لمعرفة مدى مقدرتها على إنتاج إنزيم Brain Heart Broth  وCetermide Agar ، Tributrin Agarمن 

 م . أظهرت النتائج  نمو المستعمرات باللون األخضر أو األخضر المصفر 2008-2007الليباز خالل عامي 
والمحاطة بهاالت شفافة متباينة القطر في ثالثة عينات فقط ، وقد تأكد تنميطها في مستشفى المواساة على أنها 

 ، كما بينت النتائج بأن الشروط المثلى إلنتاج إنزيم الليباز كانت  Pseudomonas aeruginosaتابعة لنوع 
%) 63.3، والمدة الزمنية الالزمة  إلنتاج األنزيم بفعالية  عالية (pH  8 ) م º وبدرجة حموضة(35بدرجة حرارة 

في األوساط السائلة المغمورة كانت في فترة زمنية من الحضن قدرت بثالثة أيام ضمن الشروط المثلى ، مما 
يوضح أهمية هذه العزالت  في إنتاج إنزيم  الليباز و إمكانية التحكم بظروف تنميتها و إنتاجها ألغراض 

 صناعية.

  الكلمات المفتاحية:

  ،ترب ملوثة بالزيت ،  أنزيم الليباز.Pseudomonas aeruginosa، عزل ، تشخيص ، بكتريا 
 

 
Isolation and Identification   of  Pseudomonas aeruginosa   From 

Syrian Oily-soils and evaluation its production for Lipase  

(1) AlhajAli, Anwar        (1) Yazaji, Sabah          
 

ABSTRACT 
 

   Isolation and identification  of  Pseudomonas aeruginosa was  screened from 15 
samples of Syrian oily-soils to determine the ability to produce Lipase enzyme by 
Cetermide Agar, Tributrin Agar and Brain Heart Broth during 2007-2008 AD. The 
results showed that there were grown colonies with color of green or yellow-green 
surrounded with different diameter of clear zone in three samples and the 
identification by Mowasat Hospital revealed that it was Pseudomonas aeruginosa  In 
addition, the results showed that the optimum conditions to produce lipase was 35 Cº 
with the pH degree of  8 and the time of production of lipase with highest activity of 
63.3% was three days in submerged culture during the optimum conditions . These 
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results illustrated the important of this isolates to produce and control lipase for 
industrial production. 

  Keywords: 
  Isolation , Identification , Bacteria , Pseudomonas aeruginosa ,oily-Soils,   Lipase. 

_____________________________________________________________
___ 
(1)Assistant Prof., Faculty of Agriculture, Food Science Department    P. O. Box 
30621.Damascus University. Syria. 

 

 :والدراسة المرجعية  المقدمة
 تعرف األنزيمات بأنها مواد عضوية ذات طبيعة بروتينية تصنعها الخاليا الحية لتقوم بدورها الوسيط في 

 Pavlova( حيث ازداد الطلب عليها بعد الحرب العالمية الثانيةنموها ،التفاعالت الحيوية ضمن ظروف مثالية ل

and Zholner, 1988بتطور تقانات التخمير التي تعتمد على استخدام األحياء الدقيقة (He et al., 2004)  ( 
  أنزيم يتم إنتاجها في مجاالت مختلفة مع إمكانية زيادة عددها في المستقبل القريب200. وقد عرف منها حاليا 

)Schallmey et al.,2004  (. 

  و تمثل المحللة للزيوت و الدهون و المنتجة تجاريا و المباعة في العالمتاألنزيما أهم نالليباز م أنزيم ديع  
 ). Uhlig ,1998ز( و يحتل المرتبة الثانية بعد أنزيم البروتياألنزيمات من كافة 30%

في  يستخدم أنزيم الليباز في الصناعات الغذائية لتحسين الخصائص الحسية و الفيزيائية للدهون و الزيوت  و 
  الخام المعدة لتصنيع  دة في عجينة الورق وزالة الغليسيريدات الثالثية و الشموع الموجإلصناعة الورق 

)Jaeger et al., 1996الصناعات الدوائية لتقدير الغليسيريدات الثالثية في الدم و معالجة بعض  في ) و
إلزالة  مستحضرات التجميل بعض ) وSnellman and Colwell, 2004أمراض هضم الزيوت و الدهون (

 الشحوم و البقع بإزالة) و في التنظيف و الصرف الصحي Godefrey and West, 1996الدهون  (
بقع الدهون والشحوم من المالبس  إلزالة) وفي صناعة المنظفات كمادة أساسية Masse et al., 2001النفطية(

  ) . Vulfson, 1994(المتسخة 
 أن الدراسات العلمية مؤخرا ركزت إاليوجد الليباز بالطبيعة في بذور النباتات و الحيوانات و األحياء الدقيقة     

بعض تقوم  الكبيرة حيث إنتاجها نظرا لسرعة نموها و لكمية إلنتاجهغلى استخدام األحياء الدقيقة كمصدر تجاري 
(السواح بغزارة  إنتاجه  من البكتيريابعض كما تستطيع  ، )Cardenas et al.,2001(والفطور بإنتاجه   الخمائر
2002,(.   

 من أكثر أنواع البكتيريا استخداما على النطاق التجاري في aeruginosa  Pseudomonas بكتيريادعت   
 Scotobacteriaصف و Gracillicutesقسم  و Bacteriaمملكة إلى تتبع هذه البكتيريا و، أنزيم الليبازإنتاج
 Bergy and Holt( حسب تصنيف العالم    Pseudomonadaceae و عائلةPseudomonadalasرتبة 

 إنتاجتنتشر بشكل عام في التربة و الماء و لها قدرة على ،و عصوية سالبة الغرام هوائية بكتيريا) وهي 1994,
خضر ) أو بلون أFluoarescein        (       متألقة و  مزرق) بلون أخضر  Pyocyaninأصبغة ملونة(

  و º م37درجة الحرارة المثالية لنموها و ليس لها متطلبات نمو خاصة )Pyorubinبني محمر (و مصفر
  .)ºCornelis, 2008 ( م 42تستطيع النمو حتى 
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يعمل هذا األنزيم على تحلل الرابطة األستيرية للدهون في مواقع مختلفة وقد حصل على التسمية النظامية له من 
 حراريا ألسباب تتعلق ببنيته إنزيم خارجي وثابت   ، وهوEC.3.1.1.3االتحاد العالمي للكيمياء الحيوية باسم 

)Wang et. al., 2009(. 
    والتي تضم :أنواع مختلفة من األنزيمات المحللة للدهون P. aeruginosa ا   تنتج بكتيري     

,Triacylglycerollipase, Carboxylestrase , Lipoproteinlipase , Acylglycerollipase , 
Strolsterase , Chlorophyllase, Galactolipase , Glycosylphosphat idylinositol   

phospholipase D )Arpigni and Jaeger,1999(. 
وقد اختلفت ومدة التخمر بعوامل مختلفة كدرجة الحموضة و درجة الحرارة  النشاط األنزيمي لليباز فعاليةتتباين 

إحدى الدراسات الكورية على أن  فقد بينت ، الدراسات في تحديد الشروط المثلى و العظمى لنمو هذه البكتيريا
 PH  7) بدرجة حموضة (º م30لها المثلى كانت درجة الحرارة معزولة من تربة ملوثة بالزيت البكتيريا ال
)Hong et. al., 2004 ( ، تعليب يمعملالصحي لبينما استطاعت هذه البكتيريا المعزولة من مياه صرف 

) ،وفي تجربة مماثلة ºMasse et al., 2001 (م50 حرارة األسماك و معمل تكرير زيت النخيل النمو على درجة
 مئوية وبدرجة حموضة 70على درجة حرارة مثالية  نمت هذه البكتيريا على بيئة النفط المعدني الذائب في الماء 

PH   10  تساوي) Karadzic et. al., 2006. ( في حين بين )Lin et. al., 1996( مستخلص    بأن فعالية
  . 10-6 ما بين  كانت بدرجة حموضة P. alcaligenes  نأنزيم الليباز م

 وجود دراسات سابقة في القطر العربي السوري تتعلق بإنتاج األنزيم و تطبيقاته الصناعية فان هذا ندرةنظرا ل   و
 بهدف دعم االقتصاد الوطني و تقليل محليا" بالمخبر في المرحلة األولى  خطوة على طريق إنتاجه دالبحث يع

من خالل عزل  في المرحلة الثانية ما أمكن من استيراده و استخدامه في مجال المنظفات الصناعية
اختبار وتصنيفها و تحديد هويتها ، ثم   ملوثة بالزيت من ترب محليةaeruginosa  Pseudomonasبكتيريا

 . مخبريا"قدرتها على إنتاج أنزيم الليباز وتحديد  الظروف المثلى إلنتاجه
 

مواد البحث وطرائقه 
  - جمع العينات:1

بواقع ثالث مكررات من محافظة طرطوس ( معاصر زيت زيتون)  عينة من ترب 15جمعت بشكل عشوائي     
 م. 2008 و 2007 غرام لكل عينة وذلك خالل الفترة ما بين 200، حمص ، دمشق، ريف دمشق ودرعا وبوزن 

غرام ألجراء عملية العزل والغربلة عليها الحقًا 500حفظت العينات في مكان مظلم في عبوات بالستيكية سعة 
في مخابر  قسم علوم األغذية في كلية الزراعة. 

- األوساط  الغذائية المستخدمة: 2
 غ سلفات 10 غ  كلور المغنيزيوم ، 1.4 غرام بيبتون ، 20وتتكون من  Cetremide Agar    - بيئة انتقائية 

 مل ماء مقطر وعقمت 500 مل غليسرول . سخنت الكمية في 10 غ أجارو 10 سيترومايد ، 0.3البوتاسيوم ، 
  دقيقة ، ثم صبت في أطباق بتري بعدد عينات مكررات التربة الزيتية.15 لمدة ºم 121على درجة حرارة

 2.5 وتتألف البيئة من بيبتون لحم :  أنزيم الليبازإنتاجمن قدرة البكتيريا على  كدألت  Tributrin Agarبيئة  - 
 ل 1، حلت في Tributrine   مل 10 غ أجار و 12 غ ، 3 غ، مستخلص الخميرة 2.5غ، وببتون الكازئين 

 دقيقة، ثم صبت في 15 لمدة  م121ºعقمت على درجة حرارةثم . PH   7.5 )ماء مع ضبط درجة الحموضة (
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 االنتقائية وحضنت ة ولقحت بالبكتريا النامية من البيئالمذكورة سابقا"،أطباق بتري بعدد عينات مكررات التربة 
 . يترمنتيقيس قطر الهالة الشفافة بالس مئوية، ثم 35لمدة خمسة أيام بدرجة حرارة 

 لتنمية البكتريا المعزولة ودراسة الظروف المثلى إلنتاج إنزيم الليباز.  وتتركب Brain Heart Brothـ بيئة      
 غ دكستروز ، و 2، و  بروتيوز  غ 10و مستخلص قلب العجل غ200 غ مستخلص دماغ العجل ، 200من 

، مع حلها في ليتر    7 ثنائية فوسفات الصوديوم مع ضبط درجة الحموضة إلى غ2.5 ،  نقيطعامملح  غ 5
 من الماء المقطر المعقم وتوزيعها بالدوارق المخروطية المعقمة لتلقيحها الحقا" .

   )Pseudomonas aeruginosa( تحضير التربة وعزل البكتريا  - 3
بعد مزجها مذكورة سابقا" رب الت غرام من كل مكرر من عينات ال0.5أخذ بُ طريقة نثر التربة و ذلك  استخدمت    

ُ◌حضنت ، Cetremide Agarجيدا" و تجفيفها هوائيا" و طحنها و من  ثم نثرها  فوق طبق بتري يحوي 
 مº  لمدة   أسبوع وبظالم مستمر ومراقبتها 37( ثالث مكررات  لكل عينة )  على درجة حرارة  األطباق

، أو  .aeruginosa P  لون أخضر أو أخضر مصفر الخاص ببكتيريامستعمرات ذات يوميا"للحصول على 
 250ضمن دورق مخروطي سعة  كل مكررالتربة ل غرامات من 10بطريقة تخفيف محلول التربة بوضع كمية 

 دقيقة ، أخذ من السائل 30 مل من الماء المقطر المعقم ثم عرضت للهز  بشكل متقطع لمدة 90مل يحوي على 
، ثم حرك الطبق حركة رحوية لضمان توزيع Cetremide Agar مل ولقحت بطبق بتري فوق مستنبت 1الرائق 

و للتأكد من هوية هذه البكتريا نمطت   مكرر.التخفيف على سطح المستنبت بحيث يتم تحضير ثالثة أطباق لكل
  .APIفي مستشفى المواساة بطريقة 

 - تحديد الظروف المثلى  إلنتاج أنزيم الليباز: 4
 بيئة سائلة من ي ومدة التخمر فpH)درست بعض العوامل المؤثرة في إنتاج األنزيم كالحرارة ودرجة الحموضة ( 

Brain Heart Broth،  مل من 3مل وبواقع 250حيث لقحت األوساط  الزرعية في دوارق مخروطية سعة 
 دورة بالدقيقة ، ثم قدر إنتاج 140 أيام . حضنت األوساط في الحاضنة الهزازة بسرعة 3مزرعة فتية عمرها 

 لتقدير فعالية º م4 دورة بالدقيقة على درجة حرارة 10000األنزيم بعد فصل الخاليا بالطرد المركزي بسرعة 
 درجة مئوية مع ضبط 45 و 40، 30، 25 ، 20األنزيم في الرشاحة الخامة. عينت درجة الحرارة المثلى  من  

 ، أما درجة الحموضة المثلى م ولمدة خمسة أيام مع تقدير النسبة المئوية لفعالية األنزي8درجة الحموضة إلى 
)pH الموقى  من سترات الصوديوم وفوسفات الصوديوم األحادية وثنائية ل ) فكانت بتحضير المحلو 

 لمدة خمسة º 35 مع درجة حضن على 9.0، 8.5، 7.5، 7.0، 6.5، 6.0، 5.5، 5.0 ، 4.5الهيدروجين من  
أيام  ثم استخلص األنزيم وقدرت النسبة المئوية لفعاليته ، بينما مدة التخمر كانت لفترات زمنية مختلفة تراوحت 

 pH )8 و º م35من يوم واحد و حتى خمسة أيام ، حيث استخلص األنزيم وحسبت فعاليته ضمن درجة حرارة 
.( 
 أنزيم الليباز :تقدير فعالية - 5

  مل مستحلب 5 والتي تعتمد على  تفاعل   (Chartrain, et al.,1993 )حسب   طريقة المعايرة  استخدمت
 لمدة º م 4 حجما"، مجنسة بخالط سريع في درجة حرارة 3 :1% بولي فينول الكحول بنسبة 2زيت زيتون و 

 مل من ملح كلور الكالسيوم 1  ) و 0.1Mتركيزه () Tris-HC مل من محلول موقى (3 دقيقة ، و 15
)0.1M بدرجة ، (  pH)  8 م 35 مل إنزيم خام من الرشاحة والحضن على درجة حرارة 1) وٕاضافة º لمدة 

 حجما" ، فاألحماض الدهنية 1:1 مل اسيتون وايتانول بنسبة 20 دقيقة، أوقف النشاط األنزيمي بوضع 30
 مع مشعر فينول فتالين، حضر محلول M 0.05المتحررة قيست بواسطة المعايرة  بماءات الصوديوم تركيزه  
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الشاهد بإتباع نفس الخطوات السابقة وبدون إضافة األنزيم الخام . حددت فعالية األنزيم بأنها كمية األنزيم 
في الدقيقة وقورنت بكمية إنزيم الليباز ) FFAالالزمة لتحرير واحد ميكرو مول من األحماض الدهنية الحرة(

وفقا" لما السابقة تحت ظروف التجربة  وحدة / ملغ) 50 (3465 األلمانية رقم   Koch-lightمن شركةالمعياري 
 يلي:

  في الدقيقة ألنزيم الليباز المدروسFFAعدد الميكرو مول من                                   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =    % لفعالية إنزيم  الليباز المدروس

  في الدقيقة لألنزيم المعياريFFAالميكرو مول من  عدد                       
 

- التحليل اإلحصائي: 6
 بإيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري، كما تمت مقارنة الفروق بين    أجرى التحليل اإلحصائي

 )Montgomery, 1991المتوسطات لعينات الترب الزيتية للمحافظات حسب (

النتائج والمناقشة 
 : Pseudomonas aeruginosa بكتريا تشخيص عزالت 

 االنتقائية ةعينة لترب معاصر الزيتون من المحافظات المختلفة  على البيئ15) نتائج فحص 1  يبين الجدول (  
)Cetremide Agar على نمو بعض المستعمرات البكترية من (P. aeruginosa في عينات ترب محافظة 

% من العينات 20 وبنسبة º م35حمص و ريف دمشق ودرعا بعد خمسة أيام من التحضين على درجة حرارة 
 بقية العزالت األخرى والتي لم يظهر بها نمو للمستعمرات بشكل ملحوظ. وقد تالكلية المدروسة ، بينما استبعد

تميزت المستعمرات االيجابية والنامية في األطباق بلون أخضر أو أخضر- مصفر محاطة بهالة شفافة حولها 
 ، وقد بين الفحص تحت المجهر مع صبغة غرام بأنها بكتريا عصوية ، سالبة الغرام اومتفاوتة في قطر هالته

 ، وأكد تنميط عزالت (حمص،ريف دمشق ودرعا) ميكرون 1.5- 3  طولها من و ميكرون0.5-0.8 عرضها من
 شكلال و.    P. aeruginosaفي مستشفى المواساة بأنها   APIالنامية من المزارع النقية وتشخيصهما بواسطة 

 .    P. aeruginosaيوضح نمو   )1(

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  أجار االنتقائية Cetremide ةعلى  بيئ  P. aeruginosa يبين نمو  )1شكل(ال
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 أنزيم الليباز: إنتاجقدرة البكتيريا على 
 ،  P. aeruginosa   مننتاج إنزيم الليباز إ)  كفاءة العزالت المغربلة من المحافظات في 1يبين الجدول (  

عزلة محافظات حمص وريف دمشق ودرعا بعد خمسة أيام من  متفاوتا" بين كان   حيث يالحظ بان قطر الهالة
 بمتوسط بلغ في قطر الهالة تفوقا"   º B2 ، حيث أبدت  عزلة حمص م35التحضين  على درجة حرارة  

 سم ، أما عزلة 0.32±2.2بلغ  بقطر  D1ريف دمشق محافظة ، بينما كانت قيمة عزلة  سم 2.6±0.22
 لكافة 0.4±2.1وبلغ المتوسط العام  0.36±1.8بلغ   بمتوسط بقيمة أدنى من غيرها   فكانتF3درعا محافظة 

 عن بقية العزالت األخرى بمقدار الهالة الشفافة المتشكلة.B2 العزالت المدروسة، وقد تفوقت عزلة حمص 
 

 من نتاج إنزيم الليباز إفي العزالت المغربلة من المحافظات كفاءة  ) يبين 1الجدول (
P. aeruginosa 

 

 رقم العزلةالمحافظة 
البيئة االنتقائية 

Cetremide Agar 

قطر الهالة الشفافة بالسم  * 

Tributrin Agar 
 - - A1 طرطوس

 A2 - - 
 A3 - - 

 - - B1 حمص
 B2 +++++ 2.6±0.22 
 B3 - - 
 - - C1 دمشق
 C2 - - 
 C3 -  

 D1 +++++ 2.2±0.32 ريف دمشق
 D2 - - 
 D3  - 
 - - F1 درعا
 F2 - - 
 F3 +++++ 1.8±0.36 

 15 مجوع العينات 
نسبة العينات اإليجابية 

  0.4±2.1المتوسط  %)20(
  إيجابي ، - سلبي+
  القيمة تمثل متوسط ثالث مكررات*

  تشير هذه النتائج إلى وجود اختالفات واضحة في كفاءة العزالت المختلفة على إنتاج إنزيم الليباز ويعزى هذا 
ها ، فمزارع األحياء الدقيقة وٕان انتمت إلى المجموعة نفسها تتباين وراثيا" نالتباين إلى االختالفات الوراثية فيما بي

 )، السيما بين Elander and Chang,1979 (تقالبية  ساأل خصائص نموها وفعاليتها ما بينها من حيث في
المزارع والعزالت التي تنتمي إلى الجنس والنوع ذاتهما، بل قد يكون نابعا" عن استجابة العزالت للظروف البيئية . 
فالبناء الوراثي بقدر ما يتصف بالثبات فإنه يتميز بالمقابل بمرونة مذهلة في االستجابة للتغيرات البيئية ، أي أن 

 . البيئة تؤثر بشكل جذري في التعبير عن الصفات المظهرية للجينات 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



354 
 

 
 تأثير الحرارة في أنتاج إنزيم الليباز:

في المحلية   P. aeruginosaإنتاج  أنزيم الليباز من بكتريا في ) تأثير درجة الحرارة المختلفة 2   يبين الشكل(
مº وقد بلغت النسبة المئوية 35 إلى 20حظ  أن إنتاجية الليباز تزداد بزيادة الحرارة من لوالوسط السائل ، حيث 

مº، ولوحظ انخفاض النسبة المئوية لفعاليته بشكل ملحوظ 35% عند درجة الحرارة 82.7لفعالية إنزيم الليباز 
 مº على التوالي 45 و 40% لكل من 39.9% و 73.1مº، حيث انخفضت فعاليته إلى  35بارتفاع الحرارة عن 

وبالتالي تباين في النشاط األنزيمي  تباطؤ النموإلى . إن ارتفاع الحرارة عن الدرجة المثلى لنمو البكتريا يؤدي 
 Pseudomonas spp،وقد بينت الدراسات التي تناولت تأثير الحرارة في إنتاج أنزيم الليباز من لليباز وٕانتاجه 

 فقد بينت دراسة كورية على بكتيريا معزولة من تربة ملوثة بالزيت أن درجة على تفاوت درجات الحرارة المثلى ،
) بينما استطاعت نفس البكتيريا ذاتها والمعزولة من مياه Hong et. al., 2004 مº (30الحرارة المثلى كانت 

 Masseمº (50زيت  النمو على درجة حرارة  الالصرف الصحي لكل من معمل تعليب األسماك و معمل تكرير

et al., 2001 على درجة حرارة ) ،وفي تجربة مماثلة نمت هذه البكتيريا على بيئة النفط المعدني الذائب في الماء
) . Karadzic et. al., 2006مº ( 70مثالية  
 في أنتاج إنزيم الليباز: ) (pHدرجة الحموضة تأثير 

 pHالمحلية بأرقام     P. aeruginosa ن) تأثير درجة الحموضة في أنتاج أنزيم الليباز م3  يبين الشكل (
 وقد pH  8 . حيث يالحظ بأن النسبة المئوية لفعالية األنزيم كانت عالية عند رقم 9.0 – 4.5تراوحت ما بين 

 %. إن زيادة النسبة المئوية 27.7  إلى 9.0%، وانخفضت بشكل واضح عند درجة الحموضة 85.2بلغت 
 تعزى إلى أن البكتريا تنمو بشكل جيد وقادرة على  أنتاج أنزيم الليباز pH  8)  لفعالية األنزيم بدرجة حموضة (

 في بحثه عن درجة الحموضة المثلى من بكتريا  ) (Cornellis,2008عند هذا الرقم. وهذه النتائج متقاربة مع 
P. aeruginosa   في حين بين ( . 7.5المعزولة من ترب زيتية والتي كانتNishio et al., 1987 بأن (

أما المستخلص .  9.5-9ما بين pH  له فعالية عظمى بدرجة حموضة  P. fragyمستخلص الليباز من 
 ما ) بأن الفعالية العظمى كانت بدرجة حموضة Lin et. al., 1996 فقد بين (P.alcaligenes من األنزيمي 

 في تركيب البيئة فبوجود االختالف إلى وتعزى االختالفات البسيطة في درجة الحموضة المثالية  ،10-6بين 
 8.5  بدرجة حموضة %90 أن يفكك هذه الركيزة بمقدارP .aeruginosa زيت الخروع يمكن ألنزيم الليباز من

 عند مقارنته pH=7.8  إلى تغيير فعالية األنزيم إلى يؤدي   Ca, Mg, Co, Cu  وجود بعض الشواردأنكما ، 
بيتا من  ) ، و بوجود ركيزة مادة تفاعلpH 8.8)Kok et al., 1995 حموضة درجةبنشاطه األساسي في 

  من لوحظ تناقص الفعالية بدرجة حموضةفقد لقياس فعالية الليباز العظمى  )  (P -MPPنيتروفينيل بالميتات
 .) Chartrain et al.,1993 ( 9 إلى  10.5

 تأثير مدة التخمر في أنتاج إنزيم الليباز:
 المحلية وٕانتاج أنزيم الليباز خالل خمسة P. aeruginosa) تأثير مدة التخمر على نمو بكتريا 4   يبين الشكل(

أيام من الحضن . حيث بلغت النسبة المئوية لفعالية إنتاج األنزيم في المزارع المغمورة في اليوم الثالث نسبة 
% على التوالي . ويعزى هذا 42.8 % و 50% ومن ثم تناقصت في اليوم الرابع والخامس إلى 63.3مقدراها 

 بفعل األنزيم نفسه أو بسبب تراكم النواتج الوسطية للفعاليات مالتناقص إلى احتمال حدوث هدم لجزئيات األنزي
 ) أن إفرازات الخاليا البكترية  تختلف حسب 2002األستقالبية الهادمة في أنتاج أنزيم الليباز. وقد بين (السواح،

عمرها ، فمن المالحظ أن األنواع البكتيرية  تكون مزارعها قليلة النشاط في المراحل األولى من النمو ثم يحدث 
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زيادة تدريجية في النشاط األنزيمي حتى يصل أقصاه عند توقف انقسام الخاليا ثم ينخفض فعالية األنزيم بشكل 
 أساسي كنتيجة لموت الخاليا البكتيرية أو تحلل األنزيم نتيجة عمليات األكسدة.

 

 
 (B2)المحلية  P. aeruginosa ) يبين تأثير درجات الحرارة على نمو بكتريا2الشكل(

 . وإنتاج إنزيم الليباز
 

 
 (B2) المحلية P. aeruginosa) يبين تأثير درجات الحموضة على نمو بكتريا 3الشكل(

 . وإنتاج إنزيم الليباز 
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 (B2)المحلية  P. aeruginosa ) يبين تأثير مدة التخمر على نمو بكتريا4الشكل(

 8.0 ودرجة حموضة º م35 وإنتاج إنزيم الليباز في درجة حرارة  
 

 االستنتاجات
وبأقطار  P. aeruginosa بينت النتائج كفاءات العزالت على إنتاج إنزيم الليباز من بكتريا -1

 من حمص على بقية  B2%، وقد تفوقت العزلة20من ترب محلية  ملوثة بالزيت بنسبة  متفاوتة
 العزالت األخرى .

 APIأكد تنميط العزالت المنتجة ألنزيم الليباز والنامية من المزارع النقية وتشخيصهما بواسطة  -2
    . P. aeruginosaبأنها تابعة لبكتريا  

 وبنسبة فعالية بلغت B2م° إلنتاج إنزيم الليباز من العزلة  35 بلغت درجة الحرارة المثلى -3
82.2.% 

 وبنسبة فعالية بلغت B2 إلنتاج إنزيم الليباز من العزلة 8اعتبرت درجة الحموضة المثلى  -4
82.2.% 

 وبنسبة فعالية بلغت B2) أيام  إلنتاج إنزيم الليباز من العزلة 3قدرت مدة التخمر المثالية( -5
63.3.% 

 
 التوصيات

االهتمام بإنتاج أنزيم الليباز من الترب المحلية الملوثة بالزيت باستخدام المزارع السائلة أو المخمرات الصناعية    
وتنقيتها على مستوى تجاري بغية استخدامها في بعض التطبيقات الغذائية والصناعية وخاصة في مجال 

 المنظفات.
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دراسة تأثير أنزيمي الالكاز الفطري وبولي فينول أكسيداز المستخلص من 
 األرضي شوكي على نسبة المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون

 لينا حيدر، رنا مصطفى، دريد الوزير

 قسم الهندسة الغذائية، كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، جامعة البعث

 الملخص
 Myceliophtora thermophila فطر من المنتج الالكاز أنزيم استخدام إمكانية يهدف هذا البحث إلى دراسة

 Cynaraشوكي ( رؤؤس األرضي المستخلص والمنقى جزئيا" من (PPO)أكسيداز  فينول بولي و أنزيم
scolymus L.أظهرت الدراسة أن نسبة .الزيتون لعصر المائية المخلفات من الفينولية المركبات )، إلزالة 

%، وأن 64% و83 مرة، قد انخفضت بمقدار 200المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون الممددة بمقدار 
المستخلص من PPO % بعد معالجة دامت تسعة أيام بأنزيم الالكاز و 70% و89 قد بلغت  CODنسبة إزالة ال

 األرضي شوكي على الترتيب. 
أما عندما تّم استخالص هذه المركبات الفينولية من مياه عصر الزيتون بواسطة خالت االيتيل وُعولجت بأنزيم 

تفيد هذه النتائج في تطوير طريقة معالجة حيوية إلزالة %. 86.9الالكاز فقد تبين أنها انخفضت بمقدار 
الصناعية كصناعة البيرة والنبيذ المائية المركبات الفينولية من مياه الشرب الملوثة بها أو من المخلفات 

 PPOأنزيمات أنزيم الالكاز النقي أو لمشافي وذلك باستخدام المائية لمخلفات الوالصناعات النسيجية وأيضًا من 
مخلفات الصناعات الغذائية (قشور البطاطا، قشور التفاح، بقايا الفول). المستخلص من 

 بولي فينول أكسيداز، أنزيم الالكاز، مياه عصر الزيتون، األرضي شوكي، المركبات الكلمات المفتاحية:
 الفينولية.

 :Introductionمقدمة  -1
تعّد ثمار الزيتون غنية بالمركبات الفينولية البسيطة والمعقدة ويختلف المحتوى الفينولي حسب أنواع ثمار الزيتون 

 طن من زيت الزيتون يتم إنتاج حوالي 1. وعند إنتاج [1]ومرحلة النضج والبيئة وطريقة إنتاج زيت الزيتون 
 كغ من الفينوالت التي يبقى قسم كبير منها في المخلفات الصلبة فيما ينتقل قسم صغير منها إلى 138-150

 الزيت وما يبقى ينحل في مياه المعصرة. 
 التي تعّد غير قابلة للتفسخ بسهولة وسامه 80g/l-0.002يبلغ تركيز المحتوى الفينولي في مياه عصر الزيتون 

، ومن أهم ميزاتها أنها مصدرًا رخيصًا لمضادات األكسدة الطبيعية (تيروزول، [2]تجاه األحياء الدقيقة 
-هيدروكسي تيروزول، ...)، مما يجعلها تحافظ على جودة الزيت خالل عملية التخزين 2هيدروكسي تيروزول، 

. إضافة إلى أنها تقوم بدور حيوي ضد الكثير من األمراض التي تصيب اإلنسان مثل السرطان وتصلب [3]
، حيث إنها تمتلك فعالية مضادة لألكسدة ولتشكل السموم وفعالية مضادة للميكروبات وفعالية [1]الشرايين 

موجهة للكالسيوم وكذلك تحمي من الحروق الشمسية بسبب قدرتها العالية على امتصاص األشعة فوق 
 .  [4]البنفسجية

من جهة أخرى، فقد أظهرت دراسات سابقة أن المركبات الفينولية الموجودة في مياه عصر الزيتون تسبب مشاكل 
ذات  خطيرة للبيئة وهذا يعود لبطء عملية التحلل الحيوي لهذه المركبات (وخاصة المركبات الفينولية البسيطة

، حيث أنها تتأكسد ذاتيًا مما [5])، والسمية بالنسبة للنباتات واألحياء المائية Da 350 الوزن الجزيئي األقل من 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



360 
 

يؤدي إلى تخفيض نسبة األوكسجين المنحل في المياه أو التربة وبالتالي تسبب السمية بالنسبة لمعظم الكائنات 
 .[6]الحية كما أنها تمنع إنبات البذور وتؤخر نمو النباتات وتؤدي لتساقط أوراق بعضها 

 لكل هكتار تحتاج إلى زمن يصل إلى ثالثة أشهر كي تصبح m320 3وقد تبين أن األرض التي تسقى بمعدل 
.إال أن [7]صالحة للزراعة، وسقاية أشجار الزيتون بمياه عصر الزيتون بطريقة عشوائية سببت موتها بعد شهر 

احتواء مياه عصر الزيتون على كمية كبيرة من المادة العضوية وكميات جيدة من العناصر المعدنية الضرورية 
للنبات، دفعت باتجاه استعمالها بصورة مدروسة في الزراعة وضمن أوقات معينة كإضافات تسميدية على 

المحاصيل الحقلية والخضار واألشجار المثمرة لتحسين خصوبة التربة وزيادة النمو الخضري واإلنتاج، وهذا 
. رغم أن الكثير من الدراسات بينت أن [8]يساعد في تخفيض استخدام األسمدة الكيميائية والمحافظة على التربة 

ممددة أو مزالة الفينوالت أدت لتحسين اإلنتاج حيث زادت نسبة إنبات الشعير  سقاية المزروعات بمياه عصر
. في حين لم [7] مرة 16 عندما تمت سقايته بمياه عصر الزيتون غير المعالجة وممددة %80مثال" بمقدار 

 % عندما 34ينبت القمح عند سقايته بمياه عصر غير ممددة وغير معالجة، بينما زادت نسبة اإلنبات بمقدار 
 ووصلت نسبة اإلنبات إلى Lentinula edodesتمت سقايته بمياه غير ممددة ولكنها معالجة بالالكاز الفطري 

 .[9]األنزيم  مرات وعولجت بنفس 8% عندما مددت المياه 57

 :Aim- هدف البحث 2
يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير أنزيَمي بولي فينول أكسيداز المستخلص من األرضي شوكي وأنزيم الالكاز 

 على المحتوى الفينولي للمخلفات المائية لعصر الزيتون thermophilaaMyceliophtor  المنتج من فطر
OMWW. 

 :Materials and methods- المواد والطرائق 3

 المواد المستخدمة: -
 Myceliophthora thermophilaتم اختيار أحد أنزيمات البولي فينول أكسيداز وهو أنزيم الالكاز الفطري 

العظمى (حسب ته فعالي وg/ml 1.15 األنزيم على شكل سائل كثافتههذا يتواجد )، Novozyme(شركة 
. كما تّم تحضير أنزيم بولي فينول أكسيداز من pH=7.4 و30Cتعليمات الشركة المنتجة) هي عند الدرجة °

 رؤوس األرضي شوكي التي حصلنا عليها من مزرعة في حمص في شهر حزيران. 
تّم الحصول على مياه عصر الزيتون في شهر تشرين األول من معصرة تلتوت الحديثة (السلمية)، وقد تّم جمعها 

بعد العصر مباشرة من الفارزة. كما استخدمت المركبات الكيميائية التالية في البحث: فوسفات الصوديوم 
)BDH, England) وحمض األسكوربيك وكاشف فولين-سيوكالتيو (Merck, Germany وخالت اإليتيل (

 والهكسان.

 الطرائق المستخدمة: -
 تحضير المستخلص األنزيمي وتنقيته: -1

تّم استخالص وتنقية أنزيم بولي فينول أوكسيداز من رؤوس األرضي شوكي وفق لما هو وارد سابقًا في بحث 
فوسفات الصوديوم . وهي تتلخص بمزج رؤوس األرضي شوكي مع محلول موقي [1-19]أجريناه في المخبر 

 ) 0.2M, pH 6( ويتم ترسيب البروتين األنزيمي باألسيتون السائل الرائق  الترشيح والطرد المركزي، ُيؤخذ بعد و)-
18°C( ُويُ فصل البروتين الراسب، ثم ي ) 18-حفظ عند درجة حرارة°C .لحين استخدامه (
 .]12[ لمياه عصر الزيتون: باستخدام ثاني كرومات البوتاسيوم COD ال قياس -2
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 ).Kruss, Germany: باستخدام الرفراكتومتر (Bx) نسبة المواد الصلبة المنحلة (قياس -3
 .)pH meter ) Consort C835, Belgium باستخدام جهاز  (pH): قياس رقم الحموضة -4
 .)º  105 : بطريقة التجفيف حتى الوزن الثابت (TSCقياس نسبة المواد الصلبة الكلية % -5
 باستخدام السبيكتروفوتومتر 395nmقياس اللون بقياس االمتصاصية عند طول موجة  -6

)Analytikjena, Germany([9-12]. 
 .[13] الفينولية في مياه عصر الزيتون: بطريقة فولين- سيوكالتيو للمركباتالتحديد الكمي  -7

 450، 400، 300، 250، 150، 100، 50، 0تّم أوًال تحضير محلول مائي من حمض الغاليك بالتراكيز 
)  mg/lالتالية:التجربة وفقًا للخطوات ، ثم أجريت ) كمحلوٍل عياري مرجعي من أجل تحضير منحني المعايرة 

 µl لها  ويضاف، (ُتستبدل بالماء المقطر في عينة الشاهد) في  أنابيب اختبار المحاليل السابقة من20يؤخذ        
 µl100 ml جِيدًا ومن  ثم يترك لمدة المزيج حرَّك يُ  من الماء المقطر. 1.58 من كاشف فولين-سيوكالتيو و

 min5µl وديوم (300 ، يضاف بعدها ) وُيترك المزيج  في الظالم لمدة ساعة 200g/l من محلول كربونات الصُّ
 nm 765ونصف. تقاس االمتصاصية الضوئية للمحلول الناتج في جهاز السبيكتروفوتوميتر عند  طول موجة ،

 ُيرسم المنحني القياسي الذي يربط بين تركيز حمض الغاليك واالمتصاصية الموافقة  فنحصل على مستقيم يتم ثم
  .Excel إيجاد معادلته بواسطة برنامج

تعاد الخطوات السابقة على مياه عصر الزيتون ويحسب المحتوى الفينولي فيها باالستعانة بالمنحني  القياسي 
وبقيمة امتصاصية العينة حيث يتم تعويض قيمة االمتصاصية للعينة في معادلة المنحني القياسي إليجاد  تركيز 

المركبات الفينولية في العينة مقدرة بعدد الميللغرامات المكافئة من حمض الغاليك.  

  :تأثير أنزيم الالكاز والمستخلص األنزيمي لألرضي شوكي على مياه عصر الزيتون -1
 دراسة فعالية األنزيم في مياه عصر الزيتون:  -

خذت عينة من مياه عصر الزيتون وُرشحت ثم ُفصلت  األجزاء الطافية والرواسب وبقايا الزيت فيها بإجراء طرد أ
 ,SANYO ( HARRIER 18/80) باستخدام مثفلة مبردة نموذجrpm) 7875×g 6000 مركزي بسرعة

Japan 30) لمدة min   قبل البدء بالتفاعالت  األنزيمية تّم تعديل . pH مياه العصر بواسطة محلول فوسفات  
لقيمة  المثلى لعمل األنزيم. تّم فيما بعد تحديد طول الموجة الموافقة مساويًا ل ) ليكون M 0.2 ثنائية الصوديوم ( 

 ) لمزيج  التفاعل الحاوي على األنزيم مع مياه العصر وذلك باستخدام λmaxلقيمة االمتصاصية األعظمية ( 
 ). حددت   UV-VIS Double  Beam PC Spectrophotometer, INC, USA (    جهاز سبيكتروفوتومتر

 microplate readerالفعالية األنزيمية بالطريقة السبيكتروفوتومترية  باستخدام جهاز قارئ األطباق الميكروية 
 حيث ُتمأل حجيرات الطبق البالستيكي ).ELx 808UI ) Bio-TEK instrument INC, USAنموذج

 موقي ) بالمحلول ال 1/200   من مياه العصر الممددة ( 290µl يضاف أوًال  فبمزيج  التفاعل المراد دراسته للجهاز 
قي في عينة الشاهد). تّم مو  من األنزيم (يستبدل بالمحلول ال 10µl  يتبعه إضافة  ، )M 0.2 (  فوسفات  الصوديوم

قياس تغير  االمتصاصية مع الزمن عند طول الموجة المحددة مسبقاً .   

تغير المحتوى الفينولي لمياه عصر الزيتون بواسطة األنزيمات:  دراسة  -
ُأخذت عينة من مياه عصر الزيتون وُرشحت ثم ُفصلت األجزاء الطافية والرواسب وبقايا الزيت فيها  باإلضافة إلى 

  كما سبق وشرحنا في الفقرة السابقة. أجريت التفاعالت في أنابيب اختبار بنفس  الظروف المحددة pH  لتعديل ا
 ) من مياه عصر ml 9  المستخدم، حيث يتألف وسط التفاعل   ( يم لكن بتغيير حجم األنزةسابقفي التجربة ال
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  من أنزيم الالكاز أو نفس الكمية  السابقة من مياه العصر مع µl 300  و) pH = 7.4  مرة ( 200الزيتون الممددة 
  1110 µl) 6  من المستخلص األنزيمي لألرضي شوكي=pH( .عينات تُسحب )  500 µl بشكل دوري من ( 

) rpm   6000 )7875xgبعملية طرد  مركزي بسرعة(المتشكل نتيجة التفاعل) وسط التفاعل وُفصل منها الراسب 
، ثم ُقيست نسبة المركبات الفينولية بواسطة طريقة  فولين-سيوكالتيو.    30minلمدة 
 معدل انخفاض المحتوى الفينولي في مياه العصر بواسطة  األنزيمات مثل  في دراسة بعض العوامل المؤثرةتمت

 ) أو  تركيز مياه العصر  300µl ,180 ,60   :تركيز األنزيم (وذلك بتغيير حجم األنزيم المضاف إلى وسط التفاعل
تّم ضبط شروط التفاعل  من تحريك كما  ).  1/200 ،   1/100 ،   1/50 ،   /1  20وقي (موذلك بتمديدها بالمحلول ال

.   ) P.SELETAشركة  (  Rotatermوتسخين بواسطة الرجاج اآللي  
 اإلشارة إلى أنه تم إجراء ثالث مكررات من كل تجربة، باإلضافة لتجربتي شاهد بالنسبة لجميع  التجارب تجدر

المنَفذة في هذا البحث وذلك للتأكد من أن تأكسد المركبات الفينولية تم تحت تأثير األنزيمات  المستخدمة حصراً . 
قي مو سابقًا باستثناء األنزيم (أي  المحلول الرةاحتوى الشاهد األول على كل مكونات وسط التفاعل المذكوحيث 

 كل مكونات وسط التفاعل  المذكورة سابقًا تكون منمع الركيزة الفينولية أو مياه العصر)، أما الشاهد الثاني ف
قي فقط).   موباستثناء الركيزة الفينولية أو مياه العصر (أي األنزيم مع المحلول ال

األنزيمية لكال األنزيمين السابقين ليتم الحصول على عالية تّم حساب الكميات المضافة من األنزيمات بناء"على الف
 الفعالية النوعية ذاتها في بدء التفاعل وذلك لتسهيل المقارنة بين األنزيمين.

 الفينوالت المستخلصة من مياه عصر الزيتون:  فيتأثير األنزيمات دراسة  -
جع مع بعض  التعديالت ا المر بعضفي  استخالص الفينوالت الكلية من مياه عصر الزيتون وفقًا لما هو واردتمّ 

ُأخذت عينة من مياه عصر الزيتون وُرشحت ثم ُفصلت األجزاء الطافية  والرواسب وبقايا الزيت فيها . حيث [14]
 من الهكسان إلى الطبقة  المائية الناتجة عن التثفيل وذلك ثلةكما سبق وشرحنا. بعد ذلك، تمت إضافة كمية مما

 ثم طرد مركزي عند نفس min  3للتخلص أيضًا من آثار الزيت الموجودة في العينة وبعد عملية خلط سريع لمدة 
بعد ذلك  تّم الحصول على الطور المائي الذي يحوي  الفينوالت المنحلة فيه. تّم min 30الشروط السابقة لمدة 

 وذلك بطريقة االستخالص سائل-سائل عن طريق إضافة كمية  مماثلة من خالت اإليتيل والخلط ينوالتفصل الف
ُفصل الطور بعد ذلك . min  30 ثم الطرد مركزي أيضًا عند نفس الشروط السابقة لمدة min 3السريع لمدة 

الذي  ، من الفينوالتأصفرنتج  راسب فُفصل المذيب بإجراء تبخير تحت التفريغ ، ثم العضوي عن الطور المائي
 لحين - ºC4وُحفظ بالدرجة ) M   ,   7.4pH 0.05قي (فوسفات الصوديوم موتَم حله بكمية كافية من المحلول ال

 .استخدامه
 . قبل pH  لفي أنابيب اختبار بنفس الظروف المحددة سابقًا من حيث درجة الحرارة وااألنزيمية  التفاعالت ُأجريت

قي فوسفات موإجراء التفاعالت األنزيمية تم تمديد مستخلص الفينوالت (الذي تّم الحصول عليه  سابقاً ) بالمحلول ال
 مرة. حيث تم 200 مماثلة لنسبتها في مياه عصر  الزيتون الممددة نوالت تكون نسبة الفيبحيثالصوديوم وذلك 

تّم تمديد الحجم من ثم والالكاز   من أنزيم 300µl   ت معجمزمن مستخلص الفينوالت األصلي و236µl  ـــــذ أخ
 قياس تغير كمية الفينوالت خالل زمن التفاعل بطريقة فولين- بعد ذلكتمّ .  9ml قي حتى  موبالمحلول ال

    ــــــو.سيوكالتي
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التحليل اإلحصائي للنتائج    -2
للنتائج باستخدام  برنامج   إجراء جميع االختبارات بأخذ ثالث مكررات لكل اختبار، وتمَّ التقييم اإلحصائيتمَّ 

 .[15] 2001 إصدار )Minitab Release 11 for Windowsحاسوب إحصائي (
 

 :Results and Discussion- النتائج والمناقشة 4
 دراسة أهم الخصائص الكيميائية لمياه عصر الزيتون  .1

قبل البدء بعملية المعالجة األنزيمية لمياه العصر، تم تحديد أهم خصائص هذه المياه وذلك بعد إجراء ترشيح 
 ).1للمياه باستخدام ورق الترشيح المخبري، والطرد المركزي كما سبق وشرحنا (الجدول 

 أهم الخصائص الكيميائية لمياه عصر الزيتون المستخدمة في هذا البحث): 1الجدول (

 القيمة Parameterالمؤشر 

COD (g/l) 201 

pH 4.7 

 18 (g/l)الكمية الكلية للمركبات الفينولية 

 Bx 7.5)نسبة المواد الصلبة المنحلة (

 2.56  نانومتر395اللون عند طول موجة 

 12.4 (%)الكلية  الصلبة المواد نسبة

،  [17-16-2]وهذا يتوافق مع المراجع ،18g/lإن محتوى المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون يساوي 
 فقد كانت قيمتها CODحيث تتواجد في هذه المياه المركبات الفينولية األحادية والثنائية وغيرها، أما بالنسبة ل 

مرتفعة نسبيًا إال أن ذلك قد يعود لكون عينة مياه العصر قد أخذت بعد عملية العصر من الفارزة مباشرة وقبل 
طرحها إلى أحواض التجميع، أما حموضة مياه العصر فتعود لوجود الحموض العضوية فيها وهذا يتوافق مع 

 المراجع المذكورة في هذه الفقرة أيضاً . 

 دراسة نشاط الالكاز في مياه عصر الزيتون .2
) وكذلك  t=0تّم أوًال إجراء مسح طيفي لوسط التفاعل بعد مزج األنزيم مع مياه العصر مباشرة (أي في اللحظة

بعد مرور ساعة على بداية التفاعل. يبدي الطيف الذي تم الحصول عليه قمة امتصاص عظمى لمياه العصر 
) وهذا يعود إلى تفاعل األنزيم مع المركبات 1 (الشكل nm 450 والتي تتحول فيما بعد إلى nm 350عند 

 . [12]الفينولية في مياه العصر وأكسدتها والتي تنتهي بتشكل أوليغوميرات وبوليميرات وهذا تؤكده دراسات سابقة 
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 (B)         (A) 

) (يتألف وسط التفاعل B) وبعد المعالجة بالالكاز (A): المسح الطيفي لوسط التفاعل الحاوي على مياه العصر قبل (1الشكل (
9ml و 7.4 مرة 200 من مياه العصر الممددة pH=µl300 (من أنزيم الالكاز  

 
يظهر قياس تغير االمتصاصية خالل زمن تحضين أنزيم الالكاز مع مياه عصر الزيتون، وذلك عند طول 

)، ازدياد االمتصاصية مع λmax= 450 nmالموجة الموافقة لقيمة االمتصاصية األعظمية لمزيج التفاعل (
الزمن، مما يدل على أن األنزيم يملك نشاطًا عاليًا في مياه عصر الزيتون وهذا يعود لغناها بالمركبات الفينولية 

 ).2والتي يستخدمها األنزيم كركيزة (الشكل 

 
  مرة 200مياه عصر الزيتون الممددة بمقدار أثناء أكسدة أنزيم الالكاز للمركبات الفينولية في ) تغير االمتصاصية 2الشكل (

 دراسة تأثير تركيز األنزيم في معدل انخفاض المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون  .3
)، وذلك باستخدام مياه عصر pH 7.4, T 30ºCتّم إجراء التفاعالت األنزيمية بالشروط الموضحة سابقًا (

)، وتم تحديد التركيز الكلي 300، 180، 60 وبوجود كميات مختلفة من األنزيم (µl 1/50الزيتون الممدة بمقدار 
للمركبات الفينولية في وسط التفاعل بطريقة فولين-سيوكالتيو. حيث ُلوحظ وجود عالقة بين كمية األنزيم 

)، حيث أنه كلما زادت كمية األنزيم في 3المستخدمة وكمية الفينوالت المستهلكة من وسط التفاعل (الشكل 
 %58.38الوسط، كلما انخفضت كمية الفينوالت الكلية المتبقية. تتناقص الفينوالت في وسط التفاعل لتصل إلى 

 عند %36.17 و %36.62 من الالكاز، في حين تصبح نسبتها حوالي 60µlبعد تسعة أيام من التحضين مع 
). وقد اعتمدت الكمية األخيرة من األنزيم 2 من األنزيم على التوالي (الجدول 300µl أو 180µlاستخدام 

 بالنسبة لبقية التجارب. 
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 أيام من 3يتضح أيضًا من خالل النتائج التي تم الحصول عليها، أن نسبة الفينوالت تنخفض بسرعة بعد 
المعالجة وتتباطأ بعد ذلك الزمن، كما أنه لم تتم اإلزالة التامة للمركبات الفينولية من وسط التفاعل. وهذا يعود 
لعدة أسباب من بينها ارتفاع نشاط األنزيم في بداية التفاعل نتيجًة لتوافر الركائز الفينولية المهمة لعمله، لكن 

نواتج التفاعل وهي أوليغوميرات أو بوليميرات المركبات الفينولية تبدأ بإعاقة عمل هذا األنزيم وقد ُأشير إلى مثل 
. باإلضافة لذلك لم تكن التراكيز المستخدمة من األنزيم فائضة بالنسبة  [10]هذه المشاكل في أبحاث مشابهة

 للمركبات الفينولية.

 

 
(A) 

 
  (B)       (C) 

 ) و A (60µl): انخفاض نسبة المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون بوجود كميات مختلفة من الالكاز 3الشكل (
180µl)B و (µl 300) C 9) (يتألف وسط التفاعلml أو 180 أو 60 مع 1/50 من مياه عصر الزيتون الممدة µl300 من 

 =pH) 7.4أنزيم الالكاز ويتم إكمال الحجم بالمحلول الواقي فوسفات الصوديوم 
 
 

) أنه يوجد تأثير معنوي لتغير الزمن في نسبة انخفاض المركبات الفينولية عند استخدام 2كما يتبين من الجدول(
 نسبة )، كما يوجد تأثير معنوي لتغير كميات األنزيم فيP ≤ 0.05كمية ثابتة من الالكاز في المعالجة (

 ). P ≤ 0.05 مرة (50في معالجة مياه عصر الزيتون الممددة انخفاض المركبات الفينولية 
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 ): النسبة المئوية المتبقية من المركبات الفينولية في مياه العصر بعد معاملتها بكميات مختلفة من الالكاز.2الجدول (

 الزمن (يوم)
 )µlكمية أنزيم الالكاز المستخدمة في التفاعل (

60 180 300 

0 a100±0.070A a100±0.064B a100±0.051C 

3 b71.4±0.132A b56.11±0.025 B b45.15±0.060C 

6 b65.93±0.192A c37.91±0.223B c37.58±0.020B 

9 c42.09±0.021A c36.62±0.026B d36.17±0.010C 

 )n=3 االنحراف المعياري (± كل قيمة في الجدول تمثل المتوسط الحسابي 
 a , b , c األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد يعني عدم وجود فروق معنوية بين األزمنة المختلفة لألنزيم عند P ≤ 0.05  وفقًا

 .Tukeyالختبار 
A , B , C األحرف المتشابهة ضمن السطر الواحد يعني عدم وجود فروق معنوية بين الكميات المختلفة من األنزيم عند  P ≤ 0.05 

. Tukeyوفقًا الختبار 

دراسة تأثير تركيز مياه عصر الزيتون في معدل انخفاض المركبات الفينولية بواسطة  .4
 الالكاز 

نظرًا لتنوع المركبات الفينولية ولوجود العديد من المركبات األخرى المتنوعة في مياه عصر الزيتون مثل 
، فقد تّم إجراء مجموعة [18-12-9]السكريات والمواد البكتينية والمعادن والتي قد تشكل عائقًا للفعالية األنزيمية 

) وبوجود كمية ثابتة من األنزيم بالنسبة لجميع pH 7.4,T 30 ºCمن التجارب بالشروط المذكورة سابقًا (
 µl 1/100، 1/50، 1/20، ولكن تّم تمديد مياه عصر الزيتون قبل البدء بالتفاعل بالنسب 300التجارب وهي ،

 وتّم فيما بعد متابعة التغير في التركيز الكلي للمركبات الفينولية في وسط التفاعل. تبَين النتائج تناقص 1/200
تركيز الفينوالت في وسط التفاعل مع الزمن، وأنه كلما ازدادت نسبة تمديد مياه العصر، كلما كان معدل 

 ). 4انخفاض المركبات الفينولية من وسط التفاعل أكبر (الشكل 
 

 مرة، في 20% عندما ُمددت مياه العصر 42.09بلغت نسبة الفينوالت المتبقية في اليوم التاسع من المعالجة 
% عندما مددت 16.94% و 21.73 مرة وانخفضت إلى 50% عندما تّم تمديدها 36.17حين أصبحت نسبتها 

 و 78.27 و 63.83 و 57.91 مرة على الترتيب، أي أن الفينوالت انخفضت بنسبة 200 و 100بمقدار 
) على التوالي (الجدول 1/200، 1/100، 1/50، 1/20 % عندما ُمددت مياه عصر الزيتون بالنسب (83.51

وهكذا يالحظ أنه يوجد تأثير معنوي لتغير الزمن في نسبة انخفاض المركبات الفينولية عند معالجة مياه ). 3
، كذلك يوجد تأثير معنوي لتركيز )P ≤ 0.05(العصر الممددة باستخدام كمية ثابتة من الالكاز في المعالجة 

 عند نفس زمن المعالجة و باستخدام  نسبة انخفاض المركبات الفينوليةمياه العصر الممددة تمديدات مختلفة في
 ).3 (الجدول )P ≤ 0.05(نفس الكمية من الالكاز في المعالجة 
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)                      A)                                                     (B( 

 
)                     C)                                                    (D                                              ( 

 A       ،(1/50) B ،(1/100 (1/20): انخفاض نسبة المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون الممدة بمقدار 4الشكل (
)C ،(1/200) D 300) وذلك بوجودµlمن الالكاز  

إن تمديد مياه العصر قبل إضافة األنزيم يعني وجود تركيز أقل من المركبات الفينولية ذات الوزن الجزيئي 
المرتفع والتي ال تشكل ركيزة جيدة لألنزيم، غير أن وجود المركبات الفينولية منخفضة الوزن الجزيئي والتي تعتبر 
الركائز األساسية لألنزيم يساعد في ارتفاع النشاط األنزيمي. من ناحية أخرى، تسمح عملية التمديد بالتقليل من 

تركيز المركبات المرافقة المعيقة للنشاط األنزيمي. كما يالحظ أن هناك عالقة طردية بين النشاط األنزيمي 
وتركيز الركيزة ولكن بعد تركيز معين (يختلف باختالف األنزيم والركيزة وشروط التفاعل) حيث يصبح نشاط 

 .[10]األنزيم ثابتًا وال يزداد بازدياد تركيز الركيزة وهذا ما تؤكده المراجع 
 ): النسبة المئوية لكمية الفينوالت في مياه العصر الممددة بعد معاملتها بكمية ثابتة من الالكاز خالل أزمنة مختلفة.3الجدول (

 1/200 1/100 1/50 1/20  (يوم)الزمن
0 a100±0.039A a100±0.051B a100±0.193C a100±0.131D 

3 b71.93±0.038A b45.15±0.060B b41.39±0.41C b33.41±0.351C 

6 c65.93±0.015A c37.58±0.02B b32.47±0.13C c22.59±0.332D 

9 d42.09±0.018A d36.17±0.010B c21.73±0.21C d16.94±0.133D 

 )n=3 االنحراف المعياري (± كل قيمة في الجدول تمثل المتوسط الحسابي 
a, b, c األحرف المتشابهة ضمن العمود الواحد يعني عدم وجود فروق معنوية بين األزمنة  عند P ≤ 0.05  وفقًا الختبارTukey. 

A , B , C األحرف المتشابهة ضمن الصف الواحد يعني عدم وجود فروق معنوية بين التمديدات المختلفة لمياه العصر عند P ≤ 

. Tukeyوفقًا الختبار  0.05
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  لمياه عصر الزيتونCODدراسة تأثير الالكاز في تخفيض اللون و  .5
 (300µl)بعد تسعة أيام من تحضين عينات مياه العصر الممددة تمديدات مختلفة مع كمية ثابتة من الالكاز 

nm كما 395بالشروط الموضحة في الفقرة السابقة، تم قياس اللون وذلك بقياس االمتصاصية على طول موجة 
 . 4 لمياه العصر قبل وبعد المعالجة األنزيمية تم الحصول على النتائج الموضحة في الجدول  CODتم قياس ال

  من أنزيم الالكاز 300µl لمياه عصر الزيتون بعد تسعة أيام من التحضين مع COD): اللون وال 4الجدول(

 المؤشر القيمة

 نسبة التمديد 1/20 1/50 1/100 1/200

  (%)COD تخفيض ال 70.0 76.4 78.0 89.0

 )% (تخفيض اللون 89.7 86.9 89.1 90.0

 قد ازدادت بازدياد نسبة التمديد لمياه العصر عند استخدام نفس الكمية من CODيالحظ أن نسبة تخفيض ال 
، وهذا يعود الزدياد الفعالية األنزيمية وانخفاض نسبة المركبات الفينولية كما أوضحنا 300µlالالكاز وهي 

سابقا". أما بالنسبة لقياس اللون فبعد تسعة أيام من المعالجة تّم تغير اللون بنسب بسيطة ومتقاربة بين العينات 
األربعة. ويعود ذلك لعمليات البلمرة الناتجة عن أكسدة المركبات الفينولية بواسطة الالكاز والتي تؤدي لتخفيض 

نسبة المركبات الفينولية الموجودة في مياه العصر، بالترافق مع تشكل مركبات جديدة وهذا ما تبين عندما تم رسم 
 .[18-9]) وذلك يتفق مع المراجع 1طيف مياه العصر قبل وبعد المعالجة بالالكاز (الشكل 

 دراسة  تأثير الالكاز في المركبات الفينولية المستخلصة من مياه عصر الزيتون .6
تم استخالص المركبات الفينولية من مياه عصر الزيتون بواسطة خالت االيتيل بهدف عزل المركبات الفينولية 

(والتي تشكل الركائز األنزيمية) عن باقي المركبات في مياه عصر الزيتون التي تعيق الفعالية األنزيمية، وأجريت 
فيما بعد التفاعالت األنزيمية باستخدام هذا المستخلص مع األنزيم. تّم في البدء تمديد المستخلص ليكون تركيز 

 وأجريت بعد ذلك التفاعالت 1/200المركبات الفينولية مساٍو لتركيز الفينوالت في مياه العصر الممددة بمقدار 
). إن المسح pH 7.4, T 30 ºC من الالكاز بالشروط الموضحة سابقًا (300µlفي أنابيب اختبار باستخدام 

 أيام من المعالجة، أوضح تأثير الالكاز على هذه 3الطيفي لوسط التفاعل في اللحظة البدائية وكذلك بعد 
 400nm تتحول بعد المعالجة إلى 320nm). إذ يبدي الطيف قمة امتصاص عظمى عند 5المركبات (الشكل 

 بسبب نواتج التفاعل.
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): المسح الطيفي لوسط التفاعل الحاوي على المركبات الفينولية المستخلصة من مياه العصر قبل (A) وبعد المعالجة 5الشكل (

) أو محلول المركبات الفينولية A محلول المركبات الفينولية المستخلصة (9mlبالالكاز (B). يتألف وسط التفاعل من 
µl من أنزيم الالكاز( 300 المستخلصة معB.( 

)، ُلوحظ انخفاضًا كبيرًا بنسبة المركبات 6عند قياس التركيز الكلي للمركبات الفينولية في وسط التفاعل (الشكل 
% عندما عولجت مياه 33.41% خالل فترة ثالثة أيام وهذا يقابل نسبة تخفيض 27.46الفينولية إذ وصلت إلى 

) مباشرة مع الالكاز. كما تباطأت نسبة انخفاض المركبات الفينولية خالل الستة أيام 1/200العصر الممدة (
% 16.94) بينما كانت 4 والجدول 6 أيام من المعالجة (الشكل 9% بعد 13.1الالحقة حتى وصلت إلى 

 ).3 والمعالجة بالالكاز (الجدول1/200بالنسبة لمياه العصر الممدة 

 
 من الالكاز. يتالف وسط 300µl): انخفاض نسبة المركبات الفينولية المستخلصة من مياه عصر الزيتون بوجود 6الشكل (

  من الالكاز.300µl محلول الفينوالت المستخلصة مع 9mlالتفاعل من 
 

 النسبة المئوية لكمية الفينوالت المستخلصة من مياه العصر بعد معاملتها بكمية  ثابتة من الالكاز خالل أزمنة :)4الجدول (
 مختلفة.

كمية األنزيم 
)μl( 

300 

 9 6 4 3 0 الزمن (يوم)

 0.428±13.1 0.043±21.7 0.055±25.66 0.01±27.46 0.046±100 الفينوالت(%)

100

27.46 25.66 21.7
13.1
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إن المستخلص الذي تم تحضيره باستخدام خالت االيتيل قد استبعَد المركبات الفينولية مرتفعة الوزن الجزيئي 
، بينما يحتوي هذا المستخلص على نسبة عالية من [14]والغليكوزيدات التي ال تشكل ركيزة جيدة لألنزيم 

المركبات الفينولية منخفضة الوزن الجزيئي وخاصة الكاتيكول المتوفر بشكل جيد في مياه عصر الزيتون وينحل 
بسهولة في خالت االيتيل وهو ركيزة جيدة لألنزيم. وهكذا فإن الفرصة تكون أكبر ليكون األنزيم أكثر تأثيرًا في 

الركائز الفينولية بعيدًا عن مثبطات األنزيم التي كانت موجودة في مياه العصر. ُيفسر أيضًا تباطؤ نسبة انخفاض 
 أيام على بدء التفاعل بتشكل نواتج أكسدة المركبات الفينولية والتي تعيق عمل األنزيم 3المركبات الفينولية بعد 

 كما سبق وشرحنا. 

 نسبة تخفيض المركبات الفينولية في مياه عصر فيدراسة تأثير مستخلص األرضي شوكي  .7
 الزيتون

 مرة بعد تعديلها إلى (200) مياه عصر ممددة 9mlتّم تحضير عينة للتفاعل في أنبوب اختبار مكونة من 
=pH6 القيمة المثلى لنشاط) PPO 1110 )، تحتوي هذه العينة على ([11-19] في مستخلص األرضي شوكي 

mlمن مستخلص األرضي شوكي وهي تعادل من حيث الفعالية البروتينية () lµ300 ( من الالكاز الذي استخدم
 أيام بوجود 9) وأجري التفاعل لمدة T=30ºCفي التجارب السابقة، وقد تّم تأمين الشروط الالزمة لعمل األنزيم (

 أيام لقياس نسبة المركبات الفينولية بطريقة فولين المذكورة سابقاً . وكما يالحظ فقد تّم 3الهواء مع أخذ عينات كل 
 مرة بوجود مستخلص األرضي شوكي بازدياد 200ازدياد نسبة تخفيض الفينوالت في مياه العصر الممددة بمقدار 

 ). 7الزمن (الشكل 

 
 

): تأثير مستخلص األرضي شوكي على نسبة تخفيض المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون. يتألف وسط التفاعل 7الشكل (
 .PPO من أنزيم pH=1110 µl) و 6 مرة (200 مياه العصر الممددة ml 9من 

). لكن 5 أيام (الجدول9 بعد معالجة دامت %35.4تبين النتائج أن نسبة المركبات الفينولية قد وصلت إلى 
يتضح أيضًا من خالل النتائج أن نسبة الفينوالت تنخفض بسرعة بعد مرور يوم على المعالجة وتتباطأ بعد ذلك 

الزمن، كما أنه لم تتم اإلزالة التامة للمركبات الفينولية من وسط التفاعل. وهذا يعود لنفس األسباب المذكورة سابقًا 
ارتفاع نشاط األنزيم في بداية التفاعل نتيجًة لتوافر الركائز الفينولية المهمة لعمله، لكن بوليميرات المركبات وهي 

 .]10[  تبدأ بإعاقة عمل هذا األنزيم وقد ُأشير إلى مثل هذه المشاكل في أبحاث مشابهة المتشكلةالفينولية
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): النسبة المئوية لكمية الفينوالت في مياه العصر الممددة بعد معاملتها بكمية ثابتة من األرضي شوكي خالل أزمنة 5الجدول (
 مختلفة.

كمية األنزيم 
)μl( 

1110 

 9 6 2 1.25 1 0 الزمن (يوم)

 0.036A 79.74±0.199B 77.74±0.109C 65.57±0.128D 41.5±0.104E 35.4±0.075F±100 الفينوالت(%)

A ,B , C األحرف المتشابهة ضمن السطر الواحد يعني عدم وجود فروق معنوية بين األزمنة المختلفة عند قيمة P ≤ 0.05  وفقًا
 .Tukeyالختبار 

 : Conclusions- االستنتاجات 5
المستخلص من نبات األرضي شوكي يخفضان المحتوى  PPOأظهرت هذه الدراسة أن أنزيمي الالكاز والـ 

 لمياه العصر. من ناحية أخرى، يشكل COD لالفينولي لمياه عصر الزيتون، وهذا يترافق مع انخفاض قيمة ا
 بطريقة بسيطة ال تتطلب عملية فصل أو PPOمستخلص األرضي شوكي مصدرًا جيدُا للحصول على أنزيم 

تنقية معقدة. كما بينت هذه الدراسة أيضًا ازدياد نسبة تخفيض الفينوالت المستخلصة من مياه العصر تحت تأثير 
 أيام في حين 4% بعد معالجة دامت 25أنزيم الالكاز مقارنة بمستخلص األرضي شوكي حيث وصلت إلى 

 % بدون استخالص. 31وصلت نسبتها إلى 

 :Suggestions for future work- المقترحات 6
 HPLC من المقترحات والتوصيات والتي يمكن أن نذكرها في نهاية هذا البحث هو إجراء تحاليل بواسطة جهاز

باإلضافة إلى دراسة إمكانية استخدام . PPOلمعرفة نوعية المركبات الفينولية التي يتم إزالتها بواسطة أنزيمات 
وكذلك دراسة استخدام PPO مستخلصات لنباتات أخرى متوفرة في القطر على مدار العام وغنية بأنزيمات 

، PPOمخلفات الصناعات الغذائية المختلفة مثل قشور البطاطا والتفاح وبقايا الفول األخضر كمصدر ألنزيم 
 يمكن عزلها من مياه عصر الزيتون وذلك بإكثارها على مياه العصر PPOوأيضًا نقترح تنمية فطور منتجة ل 

بهدف خفض المحتوى الفينولي من مخلفات صناعة البيرة والنبيذ أو من مخلفات الصناعات الكيميائية 
 (النسيجية، الدباغة،...).

ومن الناحية العملية ال يمكن تطبيق هذه الطريقة لوحدها ولكن يمكن أن تكون هذه المعالجة متممة لمراحل 
المعالجات المختلفة األخرى كالفيزيائية والكيميائية و البيولوجية. كما أن هذه الدراسة هي مقدمة لدراسات أخرى 

الستخدامها في وذلك  PPO الحقة وخاصة تلك التي ستهتم باستعمال مخلفات نباتات أخرى تحوي  نشاط هام لـ  
المعالجة. كما يمكن أن تفيد هذه الدراسة في معالجة مياه الشرب الملوثة بالفينوالت التي تسربت من  أحواض 
تجميع مياه عصر الزيتون إلى مصادر مياه الشرب.  وكذلك األمر في دراسة خاصة لتصميم أقطاب أنزيمية 

 Biosensor التي يثبت على غشائها أنزيم الالكاز ويمكنه قياس نسبة  الفينوالت في النبيذ أو مياه الشرب  
 وغيرها. 
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محتوى المشتقات النفطية في المياه الصناعية باستخدام فطر  تخفيض
 Fusariumالفوزاريوم 

 أحمد سّمور اإلبراهيم الدكتور
 جامعة البعث/ كلية الهندسة الكيميائية واالبترولية/ قسم الهندسة الغذائية

 . الهدف من البحث1
 خاصًة    و ذلك في Fusariumنتيجة لألهمية الكبيرة التي تتمتع بها الفطور عامًة و فطر الـ 

، باإلضافة لقدرتها العالية و ةالبيئحماية  و إنتاج الطاقة و الكيميائية الحيوية و والصناعات الغذائية 
تّم العمل على دراسة إمكانية عزل فطر المتميزة على التكّيف في الظروف البيئية المختلفة المعقدة، 

Fusarium  في ظروف مخبرية متحكم بها فطر هذا الإكثار من مصادر طبيعية مختلفة مثل التربة و
في معالجة المياه على أوساط مغذية مختارة بقصد الحصول على كتلة حيوية يمكن استخدامها فيما بعد 

 الصناعية والمياه الملوثة بالمشتقات النفطية.

  . مقدمة2
اكتسبت عملية تنقية المياه الصناعية كواحدة من إجراءات حماية البيئة في البلدان الصناعية المتقدمة أهمية 

دولية و حكومية. حيث تحتوي المياه الصناعية الناتجة عن معامل التكرير و المعامل البتروكيميائية و محطات 
 وسائل النقل على كمية كبيرة من المشتقات. 

عند وصول هذه المواد إلى المصادر المائية يتغّير طعم المياه و رائحتها و لونها     و توترها السطحي و 
لزوجتها و تنخفض كمية األكسجين المنحل و تظهر المواد العضوية الّضارة و تكتسب المياه خواص سمّية و 

 تشكل خطرًا ليس على اإلنسان فقط و إنما على البيئة بشكل عام.
يشكل وجود تراكيز عالية من الملوثات المختلفة في مياه الصرف صعوبات حقيقية في أثناء التنقية و في أثناء 

االستفادة من الراسب المتشكل بعد المعالجة. من المالئم من أجل التنقية األكثر فعاليًة لمياه الصرف تقسيمها إلى 
 تيارات و تدفقات مع استخدام تجهيزات تنقية محلية.

بلغت ذروة تطور تعتمد المعالجة البيولوجية لمياه الصرف الصناعي على النشاط التأكسدي لألحياء الدقيقة. 
بعد أن تطورت التقنيات الحديثة في علم األحياء الدقيقة، وأصبحت  وذلك  الحيوية في العقود األخيرةانةالتق

. معالجة الفضالت والحفاظ على البيئة الحل األمثل لمشكلة تقريبًا هي يولوجية الصناعات الميكروب
 دورًا حاسمًا في مختلف  تؤديو Biotechnology المفاتيح األساسية للتقانات الحيوية منُتعّد األحياء الدقيقة 

التسممات، ومجموعات  األمراض و فهي تشمل مجموعات ضارة تسبب الفساد و، نشاطاتناو مظاهر حياتنا 
 تسهمة وولوجيبيوفي الصناعات الميكر أخرى ذات أهمية كبيرة في التقانات الحيوية خاصة تلك التي تستخدم

 .ةالبيئ فعاًال في قطاعات الصناعات الغذائية والحيوية والكيميائية وٕانتاج الطاقة وحماية إسهاما
انطالقًا من ذلك، تم االهتمام بدراسة إمكانية االستفادة من الفطور في المجاالت الصناعية المختلفة، و قد ثبت 

عمليًا جدوى استخدام الفطور نظرًا للنتائج الجيدة التي أعطتها خالل التطبيقات المختلفة، حيث ُتشكل الفطور 
 إمكانية حل العديد من المشاكل الصناعية بسبب سهولة عزلها و إكثارها و تواجدها بشكل واسع في الطبيعة.
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كنتيجة لما سبق فقد تم التركيز على استخدام الفطور في العديد من المجاالت الصناعية و مجاالت حماية البيئة 
من خالل معالجة المخلفات المائية المختلفة، نظرًا لكون الفطور قادرة على العيش و التكاثر على المواد المختلفة 

 التي تحويها المياه الملوثة.
باإلضافة إلى ذلك، تتميز الفطور بقدرتها على إنتاج أنواع كثيرة من البروتينات      و اإلنزيمات و الصادات 

الحيوية و األحماض العضوية، كما تتميز بقدرتها العالية و المتمّيزة على التكّيف مع الظروف البيئية المختلفة و 
 المعقدة.

   Fusariumفطرالفوزاريوم الـ 
عدة أنواع سامة منه وجد       و تُ بشكل واسع في جميع البيئات المختلفة، بشكل طبيعي وFusarium  ـيوجد ال

 .كذلك لإلنسان الحيوانات و و لنباتاتايمكن أن تسبب أمراض 

 لنمو أية أنواع اً  معادياً  كيميائياً  بالمنافسة في الوصول إلى المواد المغذية ويتخذ سلوكFusarium الـكما يتصف 
 . األمر الذي يساعد في الحصول عليه نقياً ،أخرى في وسط الزرع

   خصائص وهوية الفطر:
 )،saprophytic fungiفطر طفيلي ( .1

 ،التربة الحيوانية و  ينمو في األنسجة النباتية و.2

 للمستعمرات، يظهر في اختبارات الزرع الجرثومي غالبًا لون وردي للميسيليوم المشّكل .3

، ) أساس لتحديد الفطرmacroconidia ( للحافظة البوغية  يعتبر الوصف المورفولوجي .4
 )،1انظر الشكل (

 المطر، تنتقل األبواغ بحركة الهواء و رذاذ .5

 األوعية، يسبب عدة أمراض نباتية أهمها فساد الجذور و ذبول .6

 نفسه.  جينيًا للفطر اً  مختلفاً  تم عزل أكثر من ثالثين نوع.7

   الوصف التصنيفي للفطر:
التغيرات الطبيعية التي يمكن  ذلك بسبب البنية الجينية و  وجداً  من أنواع مختلفة Fusarium الـيتألف جنس 

هنالك صعوبات في و بسهولة أن تسبب تغير في البنية الشكلية وتسعى لتشكيل الطفرات بشكل واسع أيضًا، 
الذي قد يختلف بعدة  و ) الشكل األساسي  الذي يأخذ شكل الموز(Fusarium لفطر الـتحديد شكل مميز 

قابلية  نتيجة لهذا التنوع الكبير و  ) وChlomydosporesنماذج  بالميسيليوم الهوائي أو حوامل األبواغ (
 . Fusarium  الـدقيق لألنواع المختلفة من   العلماء لتحديد مميز وصلالتغيير لم ي

 (ديكستروز البطاطا واآلغار APDA الــمن   المغذي عالميًا من عزل الفطر على وسطFusarium  الـينتج
رطوبة نسبية للهواء بين  و ºC 28 يشّكل بعد يومين من الحضن عند الدرجة ) وpH   4.5 – 5عند  الحامضي

المنتشر، مع تحول لون الوسط إلى  من الميسيليوم الطويل و مستعمرات على شكل زغب أبيض 90-80  %
 بعدها تجمع تحضن الستكمال ،)Black )   Peritheciaاللون الوردي القرمزي مع حوامل لألبواغ بلون أسود 

  واالستخدامتوضع في البراد لحين  عملية التبوغ لمدة سبعة أيام لتحفظ بعدها في وسط ماء مقطر و معقم، و
قد  و قد تستمر لفترة عامين أو أكثر، التكاثر لفترة أكثر من ستة أشهر و التي قد تحتفظ بفاعليتها على النمو و

 المعقم لفترة ستة أشهر. APDA الـتُترك في وسط 
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 Fusarium ): أبواغ فطر الـ1الشكل(

  : Fusariumبعض استخدامات فطرالـ 
 . معالجة المياه العادمة المحلية1

التي يمكن إزالتها باستخدام الكتلة الحيوية  تحتوي المياه العادمة المحلية على مصادر الكربون و المغذيات،
  كتلة حيوية فطرية17 مقدرة 1973 في تحقيقات مبكرة عام Simard و Thanh، وقد بّين كل من الفطرية
 و (%68.1)  بنسبة واآلزوت الكلي(%73.3)بنسبة  واألمونيا (%84.1)  بنسبةعلى إزالة الفوسفاتمختلفة 

 تراكم للكتلة الحيويةو  حصال على نمو فطري على هذه المياه العادمة ، و قد(%39.3) بنسبة CODتخفيض 
 . (g/g %47)التي تحتوي على بروتين بنسبة  (mg/l 451.2)  بمقدار

 . معالجة المياه العادمة الملوثة بالمعادن2          
 لتنقية ةُيعّد استخدام الكتلة الحيوية بشكل عام و بشكل خاص الكتلة الحيوية الفطرية من أفضل طرق المعالج

 تحقق تنقية المياه الحاوية على المعادن باستخدام الكتلة الحيوية للفطور المزايا التالية:و  ،هذه المياه
  تفل)،–إنتاج حجم صغير من المخلفات (رواسب  

 ،قصر زمن المعالجة 
 .تركيب أسهل للعملية من حيث التجهيزات 

تتألف الجدران الخلوية للفطور من العناصر الكبرى (كيتين، كيتوزان، غلوكان، ليبيدات، فوسفوليبيدات) و التي 
 و الفوسفات و RNH2 و R2NH  و مجموعات األمين RCOOHتحتوي على مجموعات الكربوكسيل 

. إن هذه المجموعات الوظيفية هي أماكن  -OH والهيدروكسيدات -R-OSO3الليبيدات و الميالنين و السلفات 
عن طريق االمتزاز الفيزيائي و االمتزاز الكيميائي (تبادل  امتزاز معدنية. ُتزيل الفطور المعادن بشكل أساسي

 شاردي) والتعقيد (ربط األيونات على شكل مركبات معقدة) و الترسيب الدقيق.

 . معالجة المياه من المشتقات النفطية3
  فيهاتمتشكل معالجة المياه من المشتقات النفطية مشكلة عالمية، و قد ظهرت  في اآلونة األخيرة تقنيات حديثة 

 في المعالجة المتكاملة لمياه الصرف مرتفعة التركيز و الحاوية على المشتقات Fusariumاستخدام فطر الـ 
النفطية و المواد الفعالة سطحيًا و الفينوالت و ذلك بالمشاركة مع بعض األحياء الدقيقة األخرى حيث تم إعداد 

 تجهيزات لهذه المعالجة ُألحقت بالمصانع النفطية و الكيميائية و كذلك في مراكز صيانة اآلليات.
 المحّمل على مواد ثابتة (سرير) مثل الحجر Fusariumيتم في هذه الطريقة استخدام فطر الـ 

بالفعل  المستمرة، و يمكن  المعالجةمن طرق هذه الطريقة  و ُتعدّ ،اإلسمنتي و المواد البالستيكية
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 الحصول Rhodococuus erythropolis مع أحياء دقيقة أخرى مثل Fusariumفطر الـ ل المشترك
 على درجات تنقية أعلى و ذلك تبعًا لنوع الحامل المستخدم.

 إلى التطور الكبير للنظام  الهيدروكربونية على المركباتFusarium لفطر الـ  الممّيزيعزى هذا التأثيرو
 اإلنزيمي عند هذا الفطر، و الذي يسمح له بالتكّيف السريع مع الوسط الجديد.

على حوامل خاصة يسمح  أضف إلى ذلك أن نماذج هذه السالالت المؤكسدة للنفط و المحّملة
بتنقية أعمق لمياه الصرف. ويبّين الجدول التالي درجة تنقية المياه من النفط بالطريقة المستمرة مع 

 استخدام حوامل مختلفة.
) درجة تنقية المياه من النفط بالطريقة المستمرة مع استخدام األحياء الدقيقة على 1جدول (

 %حوامل مختلفة، 

بدون  نوع الحامل
أحياء 
 دقيقة

 بوجود أحياء دقيقة

Rhodococcus 
erythropolis Fusarium 

Rhodococcus 
erythropolis 

+ 
Fusarium 

 97.97 90.45 89.55 46.28 بالستيك رغوي

 95.49 85.27 83.29 57.31 حجر اسمنتي

 99.99 96.99 95.93 - شبك كابروني

 . إنتاج اإلنزيمات4
مثل إنتاج اإلنزيمات البكتينية أو إنتاج   في إنتاج اإلنزيماتFusarium فطر الـُيمكن أن تستخدم بعض أنواع 

 العمليات التالية: إتباعمن خالل   Fusarium  و ذلك بواسطة فطر الـ السيلوالزإنزيمات
 ،اإلنتاج التجاري لهذه اإلنزيمات يمكن أن ُيحّسنوذلك  ،انتخاب للساللة المنتجة ذات نشاط أنزيمي عال •

تركيب بيئة أو وسط النمو من خالل توفير الظروف المالئمة للساللة المختارة من مواد تغذوية كاملة،  •
من  نظافته هوائية الوسط، و نزيم، وإ  كل إلنتاجاً درجة الحموضة المثالية أيض و درجة حرارة مثالية، و

 ، الدقيق الحيمرحلة النمو للكائن  و     زمن الحيوية، و اداتصال السموم و

 .التخزين لحين االستهالك االستخالص، ثم التعبئة و التجفيف و •

 . مواد و طرق البحث:3
 مخطط العمل المخبري

  التالية:طتّم تطبيق خطة عمل مخبرية تتناسب مع هدف البحث و اإلمكانات المتاحة تتلخص بالنقا
 ،Fusariumتأمين مصدر مناسب لعزل فطر الـ  •

 تجهيز وسط اإلكثار، •

 تحضين الفطر ضمن وسط اإلكثار المجهز للحصول على األبواغ، •

 نقل الكتلة الحيوية مع األبواغ إلى الوسط الحاوي على المشتقات النفطية المراد معالجته، •

ام الفطر باستهالك المشتقات النفطية بإجراء تجربتي قياس الكتلة الحيوية و تحديد يالتأكد من ق •
 نسبة المشتقات النفطية المتبقية في المياه المدروسة.
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تنقيتها:  عزل األحياء الدقيقة وأوالً : 
 و على خاليا نوع واحد من األحياء الدقيقة، بأنها المزرعة التي تحتوي Pure culture تعرف المزرعة النقية 

 أو أكثر من األحياء الدقيقة. التي تحتوي على نوعين   Mixed culture على العكس المزرعـة المختلطـة
لدراسة خصائص  في مزارع مختلطة، و ال توجد األحياء الدقيقة عادة نقية في بيئاتها الطبيعية إنما توجد باستمرار

 المراد  النوعهو كل نوع من األحياء الدقيقة، يجب عزله بحالة نقية، بحيث ال يبقى في المزرعة إال نوع واحد و
 دراسته .

 :(موضوع البحث) الطريقة التالية Fusarium من فطر الـ ومن الطرق المتبعة للحصول على مزارع نقية

-  Streak Method المخططةطريقة األطباق (طريقة التخطيط على سطح اآلغار المتصلب 
(Plate: 

 هو تقليل عدد الخاليا الفطرية العالقة باإلبرة الالقحة بحيث ينمو الفطر في Streakingالغرض من التخطيط 
 نقية إلى حد ما. يّكون مستعمرات فردية معزولة و ينمو و في الطبق، و نهاية خطوط التلقيح بشكل متباعد

 المواد المستعملة:
تّم أخذ كمية من التراب الرطب الموجود قرب جذور إحدى األشجار المزروعة  •

 في الترب الرطبة Fusarium  الـرط على المعرفة النظرية إلمكانية تواجد فدعتماالبا
 القريبة من جذور األشجار المزروعة.

 يمكن عزل الفطر المستخدم في التجارب من تربة مزروعة بالشوندر السكري أو أي نبات جذري أو مالحظة:
 درني.

نصف ساعة، التي و بعد إضافة الماء لعينة التراب المأخوذة مع التحريك وتركها لمدة معينة من الزمن بحدود 
 للفطر باالنتقال إلى الماء، بعد ذلك تّم إجراء عملية ترشيح للحصول على الماء الحاوي على أبواغ فطر تسمح 

 .Fusariumالـ 
 .APDAتمت بعد ذلك عملية زرع لعينة الماء السابقة على أطباق بتري الحاوية على وسط 

  Acidefide  بيئة ديكستروز البطاطا الحامضية( A.P.D.A ـوسط الزرع ال •
Potato Dextrose Agar( :والذي ُيحضر كما يلي  

 و 1L ـُنقل الوزنة إلى بالون معايرة سعة ثم، الجاهزة   )P.D.A(    من بيئة ديكستروز البطاطاg 39 ُيوزن 
ثم  ) باستخدام حمض كلور الماءpH  4.5  –5 (  على ضبط رقم الحموضةُتحّل بكمية من الماء المقطر و يُ 

 على جهاز مغناطيسى كهربائي حتى الذوبان الكامل  ببطء يتم التسخينو    اللترإلىالحجم بالماء المقطر ُيكمل 
 . )bar 1.5ضغط جوي ( ) وC°121( حرارةعند درجة  دقيقة 15 البيئة باألوتوكالف لمدة ُتعقم ثم لآلغار

 لفطر الـ  دمالئم بشكل جي pH   4.5 – 5عند (A.P.D.A)  يعتبر وسط ديكستروز البطاطا :مالحظة
Fusarium.  

طريقة العمل : 
، Fusarium   الـ              من المحلول الحاوي على فطر  mL 0.5 يتم إضافة •

 .و يتم توزيعه بواسطة الماسحة بشكل متجانس على سطح البيئة في طبق بتري

  ساعة.48 لمدة   (ºC 28-27)يتم التحضين على الدرجة  •
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تظهر مستعمرات الفطر على سطح بيئة الزرع، حيث تّم الحصول على مستعمرات الـ  •
Fusarium مع مستعمرات لفطور أخرى، فتّم عزل مستعمرات فطر الـ Fusarium 

 النقية بطريقة الزرع بالتخطيط.

 بعد ذلك تمت إعادة الزرع عدة مرات حتى حصلنا على مستعمرات نقية للفطر. •

 :تحديد الصفات المورفولوجية للفطر المزروعثانياً : 
من مطابقتها  التأكد  و     الدراسة المجهرية لتحديد الصفات المورفولوجية للفطر المدروستّم ذلك بواسطة 

للمعلومات المتوفرة . 
 و كانت نتيجة هذه الدراسة كما يلي:

 في الجدول التالي   موضحة المتشكلة األوليةواصفات المستعمراتم. 1

 
 ) مواصفات المستعمرات المتشكلة2جدول (

األوصاف الخاصية 

  مع تّلون وردي في الوسطأبيضلون المستعمرات 

دائري الشكل 

مرتفعة االرتفاع 

شفافة الشفافية 

خيطي القوام 

منتشرة االنتشار 

متشعبة الحافة 

 و 2، الشكلين في الطبق  من األبيض الشفاف إلى الوردي المتجانسالميسيليومتغير لون . 2
3، 

  
) الشكل المميز لمستعمرة فطر الـ 3شكل ( Fusarium مستعمرات فطر الـ )2شكل (

Fusarium 
 .5  و 4 أخذت األبواغ شكل الموز و كانت شفافة في المركز، الشكلين .3
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 Fusarium) أبواغ فطر الـ 5شكل ( Fusarium ميسيليوم فطرالـ )4شكل (
 

 بعد التأكد من هوية الفطر تّم االنتقال إلى عملية اإلكثار بهدف الحصول على الكتلة الحيوية الالزمة للدراسة.

 عملية اإلكثار:ثالثاً : 
 .حسب اإلمكانيات المتوفرة أيضاً و  محددة عملية إكثار مخبرية وفق شروط ُأجريت
من  الذي يتكون المستخدم عالميًا في التجارب األولية والمغذي تحضير سائل التغذية: تم انتقاء الوسط تّم أوًال 

المواد التالية: 
• g 1 من الفوسفات ثنائية األمونيوم ) (NH4)2HPO4 (
•  3.5 g)  من الفوسفات أحادية البوتاسيوم KH2PO4( 

• 10 g   من الغليسرول
• 2 g ) من كبريتات المغنيزيوم المائية MgSO4.7H2O( 

•   5 g من ملح الطعامNaCl 

• 40 g من الغلوكوز C6H12O6 

 : طريقة التحضير
في  دقيقة  15 من الماء المقطر ثم يعقم باألتوكالف لمدة  mL 100تحل كمية الغلوكوز في  ♠

  .ºC 121الدرجة 
-ºC 65 من الماء المقطر وذلك بالتسخين على درجة حرارة mL 1000تحل بقية المواد في  ♠

 يتجانس المحلول . حتى  دقائق، مع التحريك بخالط مغناطيسي5 لمدة 60
 يمزج المحلوالن عند اإلكثار مباشرة. ♠

 : إجراء عملية اإلكثار
ضمن   وسط الزرع  إلى سائل اإلكثار في شروط معقمة وفي جزء من المستعمراتيتم نقل  ♠

 ،غرفة التعقيم بواسطة إبرة القحة معقمة بلهب مصباح بنزن
 بحيث يمنع تلوث  يحوي على مادة معقمة اإلكثار بغطاء قطنيفيهاتغطى الحوجلة التي يتم  ♠

 ،مع السماح بدخول أوكسجين الهواء الضروري لنمو الفطر الوسط أثناء عملية النمو

 بمعدل  ، مع استمرار التحريك السريعºC 28توضع الحوجلة ضمن حمام مائي عند الدرجة  ♠
65 rpm  إلعاقة نمو الفطر على السطح بحيث يشكل طبقة عازلة عن الوسط المغذي بالتالي يلجأ الفطر

 ،لعملية التبوغ بسبب عدم توفر الشروط المالئمة للنمو
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 أيام للحصول على 7-8   يوم للحصول على الفطر ولمدة 2-3تراقب الحوجلة لمدة  ♠
 ،األبواغ

 رابعاً : تحديد نسبة المشتقات النفطية في الماء: 
 : هدف التجربة

تجرى هذه التجربة على مياه الصرف الصناعية قبل و بعد إضافة الكتلة الحيوية، بهدف مقارنة هذه النسبة مع 
 نسبة المشتقات النفطية في هذه المياه بعد اإلضافة، ويفضل جلب العينة بعبوة زجاجية. 

 المحاليل المستخدمة:
 ) يحضر بإضافة حجم واحد من حمض كلور الماء إلى حجم واحد 1:1حمض كلور الماء :(

من الماء المقطر (هدف إضافته هو إحداث قفزة في حموضة الوسط و بالتالي المساهمة في إعطاء لون 
زهري للطبقة المائية يميزها عن الطبقة التي تحوي النفط و ذلك حتى يسهل فصل الطبقتين عن بعضهما 

 بواسطة قمع الفصل)،

 ) 0.1%برتقالي الميتيل،( 

 .نظامي الهكسان  

 طريقة العمل:
  وذلك لمدة ساعة واحدة ثم يبرد في المبرد الزجاجي،C°105ُيسخن كأس زجاجي حتى الدرجة  .1

  ) .A g(ُيوزن الكأس بدقة ويعطى الرمز . 2

  من العينة إلى قمع فصل.L 1يتم نقل . 3

 ُتضاف قطرتين من كاشف برتقالي الميتيل.. 4

 بضع قطرات) حتى يتغير لون المحلول إلى اللون الزهري.(ُيضاف قليًال من حمض كلور الماء . 5
 من نظامي الهكسان ويتم هز القمع بقوة لمدة دقيقتين ثم تفريغ الهواء الموجود mL 50ُيضاف . 6

داخل القمع، ُتكرر هذه العملية عدة مرات ثم تُترك العينة حتى ترقد و ينفصل المحلول إلى طبقتين: 
 علوية(نفط+هكسان)   و سفلية(مائية).

فرغ بالتدريج الطبقة السفلية و تُترك ثانية ليرقد ثم ُتزال الطبقة السفلية و يتم االحتفاظ بالطبقة . تُ 7
  ) و تُفصل الطبقة المائية من جديد.mL 100-50العلوية و ُيغسل المحلول بكمية من الماء المقطر (

بعد الفصل الجيد لطبقة (نفط+هكسان) ُيفّرغ المزيج في الكأس الموزون سابقًا    و ُيغسل المتبقي . 8
 بقليل من الهكسان.

 حتى ثبات الوزن بهدف التخلص من الهكسان و C° 5±80 ُيوضع الكأس في مجفف على الدرجة .9
 بقايا الماء (في حال وجودها).

  ).B g(وزن الكأس بعد تبريده و يعطى الرمز . يُ 10

   تحسب نسبة النفط في العينة بالعالقة التالية:                 . 11        
lgAB /1000)( ⋅− 

إذا لوحظ وجود بعض الشوائب في العينة يمكن إجراء عملية ترشيح للطبقة قبل نقلها إلى الكأس  .12
 في المرحلة األخيرة.
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 خامساً : قياس الكتلة الحيوية:
 : هدف التجربة

 سواًء على وسط الزرع المائي أو في مياه ملوثة بالمشتقات Fusariumتقاس فعالية عملية إكثار فطر الـ 
النفطية (حيث ثبتت قدرة الفطر الكبيرة  على استقالب المواد الهيدروكربونية بكافة أنواعها) عبر قياس الكتلة 

 الحيوية قبل و بعد عملية اإلكثار. 

 طريقة العمل:
  4000يتم فصل الطبقة المائية عن الكتلة الحيوية بعملية الطرد المركزي عند السرعة rpm  

 حتى ثبات الوزن C°105 دقيقة ثم تجفف الكتلة الصلبة الناتجة في مجفف كهربائي على الدرجة  20لمدة 
 و يعّبر عن الكتلة الحيوية الناتجة كنسبة مئوية وزنية .

  تقاس الكتلة الحيوية للفطر بعد عملية اإلكثار في الوسط المائي و بعد إكثار الفطر في المياه
 الملوثة بالمشتقات النفطية و تحسب النسبة المئوية للزيادة في الكتلة الحيوية .

 النتائج والمناقشة
 أجريت التجارب على العينات التالية:

تم أخذ عينات من المياه الصناعية (المصدر:مصفاة حمص) تحمل تراكيز مختلفة من المواد  .1
 الهيدروكربونية والزيوت المعدنية المختلفة والتي سميت باألسماء التالية : 

: التي ُأخذت من المياه الصناعية الموجهة إلى مرحلة المعالجة البيولوجية األولى 1مياه صناعية  •
 بعد خروجها من مرحلة التعويم،

: التي ُأخذت من المياه الصناعية الموجهة إلى مرحلة الفصل بعملية الطرد المركزي 2مياه صناعية  •
 و ذلك بعد خروجها من عملية الترقيد األولى،

تم تحضير عينات مياه ُأضيف إليها تراكيز مختلفة من المازوت                     هي على  .2
 حجماً .  %3.0، 2.0، 1.5، 1.0، 0.5الترتيب: 

 (منسوبة إلى حجم عينة المياه) من الكتلة %5 ، ثم أضفنا pH 4.5-5 المياه عند pHحيث تّم ضبط 
الحيوية للفطر بعد عملية اإلكثار على الوسط المغذي المائي و تركت العينات في سخان رّجاج دوراني ضمن 

) لمدة pH 4.5-5  ، وسط هوائي ،rpm 65 سرعة الدوران ،C°28الشروط المالئمة لنمو الفطر (درجة الحرارة 
  أيام ، علمًا أن التجارب قد تمت في ثالثة مكررات و تم تحديد المؤشرات قبل و بعد عملية المعالجة بالفطر.10

 في الماء:   أوالً : تحديد نسبة المشتقات النفطية
تم إجراء هذه التجربة على عينات المياه وفق الطريقة المذكورة سابقًا و ذلك قبل وبعد عملية المعالجة بالفطر ، 

 وسجلت النتائج في الجدول التالي:
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  تحديد نسبة المشتقات النفطية في الماء(3)جدول

 العينة

المشتقات النفطية نسبة 
 g/L قبل المعالجة،

  مكررات3متوسط 

المشتقات النفطية نسبة 
 g/L بعد المعالجة،

  مكررات3متوسط 

نسبة 
 ،التخفيض

mass. %
 

 90.0 0.002 0.02 1مياه صناعية 

 95.0 0.005 0.1 2مياه صناعية 

 vol. 4.25 1.692 60.0%0.5مازوت 

 vol. 8.5 2.099 75.3%1.0مازوت 

 vol. 12.75 2.231 82.5%1.5مازوت 

 vol. 17.0 1.376 91.9%2.0مازوت 

 vol. 25.5 1.683 93.4%3.0مازوت 

  g/mL 0.85كثافة المازوت=                                      

 
 الحسابات:

 من العينة 1L في g تعّبر عن كمية المشتقات النفطية بـ (g/L)نسبة المشتقات النفطية  ♠
  ،المختبرة

  بتطبيق العالقة التالية:g/l  إلىvol%يتم تحويل نسبة المشتقات النفطية من  ♠
𝑀𝑀(%𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣. ) × 𝜌𝜌(𝑔𝑔𝑔𝑔/𝑚𝑚𝑣𝑣) × 10    

 ،.vol% : نسبة المشتقات النفطية،M                       حيث: 
                                 ρ:0.85 (  كثافة النفط g/mL.( 

 يتم حساب نسبة التخفيض بالعالقة التالية : ♠

 

 حيث:               
 M1 ،المحتوى االبتدائي للمشتقات النفطية :g/L، 
 M2 ،محتوى المشتقات النفطية بعد المعالجة :g/L.  

 النتائج:
 من الجدول نستنتج ما يلي:

  يمتلك فطر الـFusarium،القدرة على استقالب المواد الهيدروكربونية  
   80  و 90 بنسبة    2 و 1تّم تخفيض محتوى المشتقات النفطية في المياه الصناعية% 
 على التوالي،

  (المواد الهيدروكربونية) توجد عالقة طردية ما بين نسبة التخفيض مع نسبة المشتقات النفطية
 في العينة المختبرة ضمن المجال المدروس،
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 ،تّكيف الفطر الواضح مع النسب المتزايدة من المواد الهيدروكربونية ضمن المجال المدروس 

  من الممكن االستفادة من إمكانية إكثار فطر الـFusarium على أوساط مغذية تحوي 
المشتقات النفطية و قدرته الكبيرة على استقالب هذه المواد في معالجة المياه التي قد تكون ملوثة بهذه 

 المواد.

 ثانياً : تحديد الكتلة الحيوية:  
بعد ذلك تّم تحديد الكتلة الحيوية في العينات بعد المعالجة كنسبة مئوية وزنية بمعدل ثالث مكررات، و 
تّم حساب الزيادة في الكتلة الحيوية في أثناء المعالجة، علمًا أنه تّم إضافة كتلة حيوية في بداية المعالجة بنسبة 

 ):4من حجم العينة المدروسة وتّم تسجيل النتائج في الجدول رقم ( 5%
  قياس الكتلة الحيوية(4)جدول 

 العينة
 قبل الكتلة الحيوية

)، G1المعالجة (
%mass  

 بعد الكتلة الحيوية
 )،G2المعالجة (

%mass 

 ،  نسبة الزيادة
%mass 

 20 3.0 2.5 1مياه صناعية 

 40 3.5 2.5 2مياه صناعية 

 vol. 2.5 3.9 56%0.5مازوت 

 vol. 2.5 4.5 80%1.0مازوت 

 vol. 2.5 4.9 96%1.5مازوت 

 vol. 2.5 5.2 108%2.0مازوت 

 vol. 2.5 5.6 124%3.0مازوت 

 
 الحسابات:

 الكتلة الحيوية فيها و من أجل تحديد من العينات في نهاية عملية اإلكثار mL 20تم أخذ  ♠
 بعدها ُحسبت كنسبة مئوية وزنية،  

 يتم حساب  نسبة الزيادة في الكتلة الحيوية من العالقة التالية: ♠

  

 حيث:
G1 :  ،النسبة المئوية الوزنية للكتلة الحيوية اإلبتدائية%mass ، 
G2 ،النسبة المئوية الوزنية للكتلة الحيوية بعد المعالجة : %mass.  

 من الجدول نالحظ ما يلي:  النتائج:
 نسبة الزيادة في الكتلة الحيوية متوافقة مع االزدياد في نسبة المشتقات النفطية،  •

كلما ازدادت نسبة المشتقات النفطية تزداد الكتلة الحيوية و تزداد نسبة تخفيضها في  •
نهاية عملية اإلكثار وهذا راجع إلى القدرة العالية لهذا الفطر على التأقلم في المياه 

 التي تحتوي على تراكيز عالية من المواد الهيدروكربونية.
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  .7و   6و  5        تّم تمثيل النتائج على شكل خطوط بيانية كما في األشكال 

 
 : العالقة بين نسبة التخفيض و نسبة المشتقات النفطية5الشكل 

 
 : العالقة بين نسبة الزيادة في الكتلة الحيوية و نسبة المشتقات النفطية6الشكل 

 
 : العالقة بين نسبة التخفيض و نسبة الزيادة في الكتلة الحيوية7الشكل 

y = 1.529x + 59.82
R² = 0.836
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y = 3.103x + 50.59
R² = 0.942
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 االستنتاجات و التوصيات:

  يجب التمييز خالل التطبيق العملي بين معالجة المياه التي تحوي على مشتقات نفطية بالفطر
بقصد التخلص من هذه المواد وبين تنمية وٕاكثار الفطر بهدف زيادة الكتلة الحيوية واالستفادة 

 منها كمصدر غذائي وذلك كما يلي:

  عند استخدام الفطر بقصد المعالجة يجب اختيار الظروف المناسبة لزيادة فعالية
 الفطر من أجل التخلص من المشتقات النفطية.

  عند استخدام الفطر بقصد الحصول على مصدر غذائي أي زيادة الكتلة الحيوية
للفطر، يجب تطبيق الشروط المثالية لنمو الفطر من خالل تصميم مفاعل من أجل 

 هذه الغاية واختيار المادة األولية المثالية (الرخيصة الثمن).

 .في حال الجمع بين الهدفين يمكن إجراء تقاطع بين الطريقتين السابقتين 

 

 اخلالصة:

 ّم عزل فطر الـ تFusarium،من التربة و تّم تحديد الصفات المورفولوجية له  

  تم إكثار فطرFusarium بعد تحضير الوسط المغذي المناسب من أجل زيادة الكتلة 
 الحيوية له،

  تم تنفيذ إحدى تطبيقات إكثار فطر الـFusarium على المياه الصناعية الحاوية على 
 المشتقات النفطية بقصد التأكد من قدرة الفطر على استقالبها،

  لوحظ زيادة في نسبة تخفيض محتوى المشتقات النفطية مع زيادة نسبتها في المياه
 المعالجة،

 ،لوحظ زيادة في الكتلة الحيوية مع زيادة محتوى المشتقات النفطية في المياه المعالجة 

  نقترح مستقبًال دراسة معالجة المياه الصناعية التي تحوي على تراكيز أعلى من المشتقات
 .Fusariumالنفطية باستخدام فطر الـ 

  نقترح مستقبًال دراسة إمكانية زيادة نسبة الكتلة الحيوية لفطر الـFusarium بقصد تخفيض 
 زمن المعالجة و رفع المردود(نسبة تخفيض أعلى).
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Comparison between covered and uncovered plant of Arabidopsis 
under cold stress 

Khalifa Suleiman Mohamed 
University of Al-Jabal Elgharbi Libya. 

Abstract 
Gene expression induced by Cold, drought and salt stress also, difference genes in 
different time are induced with different stresses. Plants of Arabidopsis were divided 
into groups one covered with cling film and others uncovered and immediately 
transferred to cold stress for up to 3 weeks. The expression of CBF1 and DREB2a was 
higher in uncovered than covered plants. The expression of COR78 in uncovered 
leaves was highest at 72 h and was only a trace at 24 h in leaves of uncovered plants. 
In contrast expression of COR47 and COR15a in the leaves of uncovered plants was 
highest at 24 h and 72 h.  Covering the plants reduced the total sugar in leaves. The 
total sugar which was higher in leaves of uncovered plants than in leaves of covered 
plants. The level of total sugar was about 2 fold higher by 72 h compared with time 0 
in uncovered plants but, it was similar to time 0 in covered plants. 

Introduction  
Water stress has some similar affects to cold. Some genes induced by water stress and 
cold stress Seki et al (2002) and Liu et al (1998). The aim of this paper was to 
understand the role of cold-induced water stress in cold acclimation.  Seki et al (2002) 
and Liu et al (1998) reported that few genes (0.3%) such as COR78/RD29a were 
expressed in response to all of cold, salt and drought stress. However, DREB2a was 
expressed during 10 min when plants of Arabidopsis were exposed to drought or salt 
but was not expressed significantly under cold stress (Liu et al 1998). In contrast, Ali 
(2002) found that DREB2a was expressed at similar levels in the cold as in the 
drought in Arabidopsis. However, DREB2a was less highly expressed when plants 
were covered by cling film than when uncovered although  the COR78 promoter was 
similarly activated in both covered and uncovered plants by 2 days in the cold 
(Ebshish 2005). Different results are reported for other cold –response genes, but 
different researchers also report different results.  Gilmour et al (1998) reported that 
CBF1 was expressed early when Arabidopsis plants were exposed to drought and cold 
stress but COR 15a and COR78 were expressed later in the cold but not in drought.  
Objective  
Ali (2002) and Ebshish (2005) used a covering of cling –film to try and reduce cold –
induced water stress. Freezing tests showed that the number of surviving plants was 
higher from uncovered than covered Arabidopsis (Ebshish 2005). The aim of my 
experiments was to test some molecular, biochemical and physiological effects of 
covering. We tested expression of the transcription factor genes (DREB2a and CBF1) 
and expression of COR genes (COR78, COR47 and COR15a). We also analysed total 
sugar and growth.  

 Materials and methods 
Plants of Arabidopsis were growth in soil under normal condition as in section 
2.2.2.1. Plants were divided into groups one covered with cling film and others 
uncovered and immediately transferred to cold for up to 4 weeks. The temperature 
was 5 ° C - 6°C day and 4°C-5°C nights and with 10 hours photoperiod. The light was 
13µmol m-2 s-1.  The Samples were collected for gene expression and sugar analysis 
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after 2h, 24 h and 72 h of both whole leaves and epidermis under covered and 
uncovered. Lower epidermis was pelt by tweezers and put it in the micro tube. The 
micro tube was in ice. About 15-25mg of lower epidermis was collected from plants 
and used to analyze. For environmental temperatures, leaves and soil were measured 
every day. A thermocouple or bar thermometer was immersed in the soil to a depth of 
about 2 cm and after 2-3 min the reading was recorded. In the leaves the 
thermocouple or thermometer was put on the surface of leaves and also, after 2-3 min 
we recorded the reading. Blade length and petiole of leaves were measured every 5 
days by ruler. For petiole the measurement was from the node to the end of petiole. 
For the blade the measurement was from the end of petiole to the end of the leaves.  
For RNA was extracted by Tri reagent from Sigma Tri reagent From Sigma (Cat 
T9424). Total sugar was analyzed by Anthron reagent.   

results 
Gene expression in leaves and epidermis from covered and uncovered plants 

Actin and Elongation factor 1 α (EF1α) were used as reference genes. These were 
similar in most samples in both leaves and epidermis in both covered and uncovered 
(Fig 1). DERB2a was undetectable at 24 h in the cold. However, it was more highly 
expressed in leaves under uncovered than covered by 72 h. Also, it had higher 
expression in epidermis under uncovered than covered at 2 h and 72 h in the cold (Fig 
1). Similarly, CBF1 was more highly expressed under uncovered than covered in 
leaves and epidermis by 2 h and 72 h in the cold (Fig 1). However, there was less 
evidence of an affect at 24 h. COR47. COR78 was more highly expressed in 
uncovered than covered in both leaves and epidermis by 72 h but it was more highly 
expressed under covered than in uncovered in leaves at 24 h. COR78 was similar at 2 
h in epidermis and in leaves (Fig1). was more highly expressed in epidermis under 
uncovered than in covered by 24 h. Also, COR15a was more highly expressed under 
uncovered than covered at 24 h in epidermis and leaves (Fig1). 

 
Fig1 PCR product using cDNA from10ng and 100ng total RNA extracted from 
epidermis and leaves from Arabidopsis exposed to 2 h, 24 h and 72 h in the cold. 
Therefore A=10ng and B=100ng, Eun = epidermis under uncovered, Ecv =epidermis 
under covered. Lun = Leaves under uncovered, Lcv =Leaves under covered.  
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Biochemistry and physiology of leaves from covered and uncovered plants 
Total sugar accumulated in the leaves when uncovered plants of Arabidopsis were 
transferred for 2 h, 24 h or 72 h to cold (Fig2). ANOVA also indicates that total sugar 
was less in covered than uncovered (Table1). Figs 4 and 5 show that the blade length 
and petiole length of leaves were slightly increased under cold stress in both covered 
and uncovered. Covering had not significantly affected leaf (blade) growth. Fig 6 
shows that the temperature was higher in covered soil and plants than uncovered in 
most time points. It was about 1.5°C - 2 °C different between covered and uncovered 
in most of time. 
 

 

 
Fig 2 Total sugar in leaves under covered and uncovered in the cold of Arabidopsis 
(bar represent standard error, n=3). 

 
Table 1 ANOVA showing the effect of time by hours and covered and uncovered on 
total sugar in the leaves under cold stress. 

source DF Ss Ms F P 

Time (h) 4 194.97 48.74 4.33 0.013 

UC/CO 1 60.57 60.57 5.38 0.032 

Time*Uc/co 
(interaction)  

4 119.53 29.88 2.65 0.067 

eroor 18 202.82 11.27   

total 29 607.36    
 

Time=0, 2, 24, 72,120 hours. 
UC= uncovered/ CO=covered. 
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Fig 4 Blade length under covered and uncovered in the cold of Arabidopsis (bar 
represent standard error, n=10 

 

 
Fig 5 Petiole length under covered and uncovered in the cold of Arabidopsis (bar 
represent standard error, n=10). 

 
 

 
Fig 6 Temperature degrees under covered and uncovered on surface of leaves and soil 
in the cold of Arabidopsis. 
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 Discussion  
DREB2a and CBF1 were more expressed under water stress than cold stress (Seki et 
al (2002) and Liu et al (1998). In some cases cold stress may induce water stress . 
This might explain why DREB2a and CBF1 were more strongly expressed in 
uncovered than covered plants. In the leaves of uncovered plants CBF1 was more 
strongly expressed at 2 h than at other times. This result was consistent with Ali 
(2002) Mohamed (2007). However, in the leaves of uncovered plants expression of 
DREB2a was different from in Ali (2002) and Mohamed (2007). Also Mohamed 
reported under cold stress DREB2a was highest at 2 h and detectable at 24 h as well 
as 72 h. Here, it was only a trace at 2 h and it was undetectable at 24 h, but it was 
highest at 72 h.  Perhaps the low light partly explains this result. However, Mohamed 
found  DREB2a was undetectable in epidermis by  PCR but it was only up to 2 fold 
higher in leaves than epidermis in the cold by real time PCR. Thus PCR in this paper 
gave only partial information about DREB2a however this, as with CBF1, did indicate 
less expression in the covered plants. 
COR78 also was not consistent with Mohamed (2007) where expression was high at 2 
h, 24 h and 72 h. In this result the expression of COR78 in uncovered leaves was 
highest at 72 h and was only a trace at 24 h in leaves of uncovered plants. This was 
also not consistent with Ishitani et al (1998), where expression at 24 h was much 
higher than earlier.  In contrast expression of COR47 and COR15a in the leaves of 
uncovered plants was similar to in chapter 4. Also it was consistent with Ishitani et al 
(1998) and Zarka et al (2003).  
At 72 h the expression of all the COR genes tested was higher in leaves of uncovered 
than covered plants, but at 24 h only COR15a was obviously higher in the uncovered 
plants. However, in the epidermis in this experiment COR78 and COR47 had highest 
expression at 24 h. Here, in the epidermis at 24 h the expression of all COR genes 
were highest in uncovered plants. This result was consistent with Mohamed (2007)  

 
Covering the plants reduced the total sugar in leaves. The level of total sugar was 
about 2 fold higher by 72 h compared with time 0 in uncovered plants but it was 
similar to time 0 in covered. However, without covering the accumulation of sugar 
was less th.  Perhaps this result was also due to the lower light.   
 Absolute water content (AWC) was higher in covered than uncovered plants Ebshish 
(2005).  He found that AWC was higher in the leaves during the first 6 h and 24 h in 
covered than uncovered. Also, he found the freezing tolerance was higher in 
uncovered plants than covered plants. 
The total sugar was lower in leaves of covered than uncovered plants. Was 
photosynthesis lower in covered than uncovered plants? Unfortunately We did not 
measure this. However, there was not much effect of covering on growth. 
There were three possibilities to explain why most of gene expression was higher in 
leaves of uncovered plants than leaves of covered. Firstly the temperature was higher 
in covered than uncovered in the first few days, may be that is why the expression 
was higher in uncovered than covered especially CBF1 and DREB2a. Pearce et al 
(1996) found that blt4.9, blt14 and blt101 were higher at 6ºC /2 ºC than 6 ºC and also 
higher at 6ºC than at 9ºC.  Also, Gould et al (2006) found that by 88 h and 92 h the 
levels of CCA1 (Circadian clock associated1) and LHY (Late elongation phyocotyl) 
were higher at 12 ºC than 17 ºC. However, TOC1 (Timing of cab expression1) was 
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similar in both 12ºC and 17ºC in seedling of Arabidopsis. So a few degrees difference 
could significantly alter expression, but this is not inevitable.   
The second possibility could be an effect of total sugar which was higher in leaves of 
uncovered plants than in leaves of covered plants.  Exogenous sucrose induced gene 
expression in the cold/dark by 2 h including DREB2a and CBF1 (Mohamed 2007).  
Therefore in this experiment endogenous total sugar may have induced gene 
expression such as DREB2a and CBF1. 
The third possibility is that cold could induce water stress. The current date does not 
disprove the possibilities that this is why most of the genes were more highly 
expressed in uncovered than covered plants in both leaves and epidermis.     
We need to investigate these further to find whether the explanations may be correct 
suggest testing the different temperatures under the same environment condition with 
these genes. Also, another experiment to test the humidity if the gene expression was 
from cold induces water stress or not. For humidity experiment you can use chamber 
room under control of humidity with the same temperature. Also, you can use 
different concentration humidity with the same temperature.  

 
References 
Ali MS (2002) Molecular analysis of plant cold acclimation to abiotic stress. PhD 

Thesis University of Newcastle Upon Tyne 
Ebshih OS (2005) Understanding signalling in acclimation to cold stress. PhD Thesis 

University of Newcastle Upon Tyne  
Gilmour SJ, Zarka DG, Stockinger EJ, Salazar MP, Houghton JM, Thomashow MF 

(1998) Low temperature regulation of the Arabidopsis CBF family of AP2 
transcriptional activators as an early step in cold-induced COR gene 
expression. Plant Journal 16: 433-442 

Ishitani M, Xiong LM, Lee HJ, Stevenson B, Zhu JK (1998) HOS1, a Genetic Locus 
Involved in Cold-Responsive Gene Expression in Arabidopsis. The Plant Cell 
10: 1151-1161 

 Liu Q, Kasuga M, Sakuma Y, Abe H, Miura S, Yamaguchi-Shinozaki K, Shinozaki 
K (1998) Two transcription factors, DREB1 and DREB2, with an 
EREBP/AP2 DNA binding domain separate two cellular signal transduction 
pathways in drought- and low-temperature-responsive gene expression, 
respectively, in Arabidopsis. Plant Cell 10: 1391-1406  

Mohamed K S (2007) comparison of cold acclimation in the whole leaf and epidermis 
of Arabidopsis. PhD Thesis University of Newcastle Upon Tyne  

Pearce RS, Houlston CE, Atherton KM, Rixon JE, Harrison P, Hughes MA, Dunn 
MA (1998) Localization of expression of three cold-induced genes, blt101, 
blt4.9, and blt14, in different tissues of the crown and developing leaves of 
cold-acclimated cultivated barley. Plant Physiology 117: 787-795 

Seki M, Narusaka M, Ishida J, Nanjo T, Fujita M, Oono Y, Kamiya A, Nakajima M, 
Enju A, Sakurai T, Satou M, Akiyama K, Taji T, Yamaguchi-Shinozaki K, 
Carninci P, Kawai J, Hayashizaki Y, Shinozaki K (2002) Monitoring the 
expression profiles of 7000 Arabidopsis genes under drought, cold and high-
salinity stresses using a full-length cDNA microarray. Plant Journal 31: 279-
292 

  

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



394 
 

 التخلص من ملوثات بعض مياه الصرف الصناعي بالفطريات

 د. م. محمد هالل و د.م. محمد وجيه عيسى
 جامعة البعث- كلية الهندسة الكيميائية والبترولية

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



395 
 

 
 

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



396 
 

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



397 
 

 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



398 
 

 
 
 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



399 
 

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



400 
 

 
 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



401 
 

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University



402 
 

 

The Second International Conference in Food Industries and Biotechnology and the Associated Fair Al-Baath University


	المكونات الأساسية %
	0.25%   من وزن الخلطة
	0.05%   من وزن الخلطة
	الرطوبة %
	source
	DF
	Ss
	Ms
	F
	P
	Time (h)
	4
	194.97
	48.74
	4.33
	0.013
	UC/CO
	1
	60.57
	60.57
	5.38
	0.032
	Time*Uc/co
	4
	119.53
	29.88
	2.65
	0.067
	eroor
	18
	202.82
	11.27
	total
	29
	607.36

	Folklore, medicinal and non-food uses
	Harvesting, Post-harvesting, Handling
	Maturity
	Harvest method


	Transport and pre-harvest storage
	Post-harvest handling
	Storage

	Processing
	Storage of dried pistachios
	Quality and grading of pistachios
	Harvesting and processing pistachio in Turkey
	Dehulling
	Splitting
	Roasting
	Unshelled Production
	Storage

	References
	محمد وجيه زين العابدين
	- معامل الانتشارية (Diffusion Coefficient)
	- معامل انتقال المادة (Transfer coefficient of mass)
	- الكتلة الحجمية الظاهرية (Density)
	- الشكل والفرضيات (Geometry and assumptions)
	- انتقال المادة مع تقلص
	(Mass Transfers with contraction & Transferts de matière avec contraction)
	- الانتشار الداخلي (Internal diffusion & Diffusion interne)
	– الشروط الحدية : الوجه العلوي (Boundary conditions - superior face)
	– الشروط الحدية : الوجه السفلي (Boundary conditions - inferior face)

	- المعادلات النهائية للنموذج (Final equations of model)
	- حل المعادلة باستخدام الطرق العددية (Solution of equation by Numerical methods)
	4. الخواص الترموفيزيائية (Thermophisic proprieties)
	البارامترات المقاسة (Measured parameters)
	البارامترات المقدرة (المختارة) (Estimated parameters)

	التأكد من صحة النموذج ومعالجة النتائج  (Experimental validation)
	- سماكة العينة 1 cm
	- سماكة العينة 10 cm

	بناء الدارة التحكمية للتحكم بمحتوى الماء (الرطوبة)
	(Closed loop control to adjust the moisture content of product)
	– وصف عملية التجفيف من وجهة نظر تحكمية (Model control)
	– اختيار قانون التحكم (Design tracking control)
	– اختيار قيمة التتبع (Setpoint)
	– تشكيل المخطط الصندوقي للدارة التحكمية

	7.  مناقشة النتائج (Result and discussion)
	الباحث الكيميائي  :  كهدرز ابراهيم
	Kulkarni, R.G.; Ponte Jr, J.G.. and Kulp, K. 1987. Significance of gluten content as an index of flour quality.Cereal Chemistry 64:1-3.

	Dr.Mohamed Massri
	م. علي الرجب1 , د. جهاد سمعان2

	Abstract
	Medeni MASKAN, Sibel NACAROĞLU and Tuğba İNANÇ
	INTRODUCTION
	RESULTS & DISCUSSION
	Change in peroxide value
	Change in free fatty acids content
	Figure 2. Change in FFA versus number of frying for palm oils.
	Change in iodine value
	Change in para-anisidine value
	Change in TOTOX value with number of frying
	Change in color values of oils during frying
	Change in rheological behaviour of palm oil during frying
	1: تأثير نواتج تفاعل ميلارد لمحلول الشرش في منع اكسدة حامض اللينوليك
	د. عبد الحكيم عزيزية(1)                    د. عادل أحمد سفر(2)
	ملخص
	الخلاصة والمقترحات
	صباح اليازجي(1)            عبد الحكيم عزيزية(2)
	Abstract
	Evrim Özkaynak*, Gülden Ova, Barış Gümüştaş, Selma Şahin

	فترة تخزين حامض اللينوليك (ايام)
	رقم TBA
	السيطرة

	فترة تخزين حامض اللينوليك (ايام)
	رقم TBA
	السيطرة

	فترة تخزين حامض اللينوليك (ايام)
	رقم TBA
	السيطرة

	مخطط (1) إعداد وتحضير المرتديلا المعلبة بإضافة منقوع مسحوق كسبة فول الصويا
	التبريد
	لمدة 40 د    1.3 ض.ج
	إغلاق العبوات
	التسخين الأولي
	تعبئة الخلطة داخل علب الصفيح
	التخزين
	النشاء
	ماء مثلج
	منقوع مسحوق كسبة فول الصويا
	البهارات والتوابل
	المواد المضافة الأخرى
	لحم غنم العواس
	الفرم بقطر (2-3) ملم
	دهن غنم

	عينات القيمر : Thick cream samples
	تصنيع القيمر (الترقيد) :
	تقدير سم الافلا M1 في عينات القيمر: -
	الكشف عن سم الافلا M1 في القيمر
	1- القيمر المصنع
	4-2-2 القيمر المحلي
	الجدول (1) نسبة تواجد سم الافلا M1 في القيمر المصنع والقيمر المحلي
	د. رنا مصطفى
	قسم الهندسة الغذائية، كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، جامعة البعث
	جدول (5) جدول تحليل التباين

	Arocha, M. M., M. McVey, S. D. Loder, J. H. Rupnow, and L. Bullerman. 1992 “Behavior of hemorrhagic Escherichia coli O157:H7 during the manufacture of cottage cheese”  J. Food Prot. 55:379-381.
	Hauben, K. J. A., K. Bernaerts, and C. W. Michiels. 1998 “Protective effect of calcium on inactivation of Escherichia coli by high hydrostatic pressure” J. Appl. Microbiol. 85:678-684
	Jay, J. M. 1996 “ Modern food Microbiology – fifth edition “ Chapman and Hall New- York . 478 – 506.
	Linton, M., J. M. J. McClements, and M. F. Patterson. 2001 ”Inactivation of pathogenic Escherichia coli in skimmed milk using high hydrostatic pressure”  Food Sci. Emerg. Technol. 2:99-104
	Malone, A. S., C. Wick, T. H. Shellhammer, and P. D. Courtney. 2003 ”High pressure effects on proteolytic and glycolytic enzymes involved in cheese manufacturing” J. Dairy Sci. 86:1139-1146
	MFMER  (Mayo Foundation for Medical Education and Research) 2000 "E. coli: Preventing a common type of food poisoning“ www.mayohealth.org/home
	Robert V,2006 “Microwave Oven”www. gallawa. com /microtech /history .html
	Rodriguez E., Arques J. L., Manuel N., Gaya P., Medina M. 2005 ‘Combined Effect of High-Pressure Treatments and Bacteriocin-Producing Lactic Acid Bacteria on Inactivation of Escherichia coli O157:H7 in Raw-Milk Cheese ‘Applied and Environmental Microb...
	Sharpe, M.E. and Bramley A.J. 1977 “Dairy Indus “ Int. J. 42(9) ,24 - 35 .

	TWE – book 2006 “Food Become Easiar to Preapare -Topic 3” www.wayabroad.com
	/
	REFERENCES
	Acknowledgements
	لينا حيدر، رنا مصطفى، دريد الوزير
	قسم الهندسة الغذائية، كلية الهندسة الكيميائية والبترولية، جامعة البعث

	دراسة أهم الخصائص الكيميائية لمياه عصر الزيتون
	دراسة نشاط اللاكاز في مياه عصر الزيتون
	دراسة تأثير تركيز الأنزيم في معدل انخفاض المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون
	دراسة تأثير تركيز مياه عصر الزيتون في معدل انخفاض المركبات الفينولية بواسطة اللاكاز
	دراسة تأثير اللاكاز في تخفيض اللون و COD لمياه عصر الزيتون
	دراسة  تأثير اللاكاز في المركبات الفينولية المستخلصة من مياه عصر الزيتون
	دراسة تأثير مستخلص الأرضي شوكي في نسبة تخفيض المركبات الفينولية في مياه عصر الزيتون
	References
	Khalifa Suleiman Mohamed
	Introduction
	Materials and methods
	results
	Gene expression in leaves and epidermis from covered and uncovered plants
	Biochemistry and physiology of leaves from covered and uncovered plants

	Discussion

	د. م. محمد هلال و د.م. محمد وجيه عيسى
	جامعة البعث- كلية الهندسة الكيميائية والبترولية

	صفحة
	/Al-Baath University
	Faculty of Chemical and Petroleum Engineering
	Department of  Food  Engineering
	Al Sham Group
	The Second International Conference in
	Food Industries and Biotechnology &
	The Associated Fair
	المؤتمر الدولي الثاني في
	الصناعات الغذائية و التقانة الحيوية
	و المعرض المرافق
	Conference lectures
	مقالات المؤتمر
	2010




