
  ال�ار��ه��رات             

�ع��� ال�ل���ز ال���  ت�ج� ال����ات في ال�ال�ا ال��ات�ة وال���ان�ة وت�ج� ��ل� في االح�اء ال��ه��ة و���رة م�ع�دة االش�ال.     

و��ج� الالك��ز ���ل م�ل� تق���ا في ال�ل�� . ت��ن ال����ات في ال�ال�ا  ال�ئ��ي في ال�ال�ا ال���ان�ة و���ن على ه��ة �ال���ج��

، ��ا ت���� ال��اتات على ان�اع ع�ی�ة م� ال��ات�ة على ه��ة ن�ا و��ل� عل ال����ات ذات ال���فة ال������ة في ال��اتات اس� ال�ل�ل�ز 

��ا ���� ال���ل على ، ���ات ال��ع�دة و��ل� عل�ها االص�اغ ال����ات االحاد�ة وال��ع�دة ق���ة ال�ل�لة وان�اع اخ�� م� ال�

االص�اغ م� االع�اب ال����ة واالح�اء ال��ه��ة ، ولل����ات اس�ع�االت ع�ی�ة في ص�اعة االغ��ة ��ا انها ت�خل في ت���� ال���� م� 

  االغ��ة .

  ��ة :ت��ف ال����ات الى ما یلي  م� وجهة ن�� العامل�� في م�ال ����اء االغ

 وت��ل :ال����ات ال����ة او االحاد�ة  : وهي ال����ات ال�ي ال ���� ت�للها الى م���ات ا���  -1

 ال����زات  : م�ل االراب���ز وال�ایل�ز وال�ای��ز .  -أ

 اله���زات  : ت��ل  -ب

 اله���زات االل�یهای��ة  م�ل ال�ل���ز وال�االك��ز . -1

 اله���زات ال����ن�ة  م�ل الف����ز . -2

 

  )Oligosaccharides( ���ات ال��ع�دة ق���ة ال�ل�لة ال�-2

  ال����ات ال��ائ�ة-أ    

 ال����لة م�ل ال�ال��ز والالك��ز  -1

 غ�� ال����لة م�ل ال���وز  -2

   gentianoseال����ات ال�الث�ة م�ل ال�اف���ز والـ -ب   

  

  ال����ات ال��ع�دة ���لة ال�ل�لة -3

 :ال���ان�ة ( ال�����ة على ن�ع واح� م� ال����ات االحاد�ة ) وت��ل   -أ

   arabanواالرا�ان   xylanال����زانات م�ال ال�ایالن -1

  اله���زانات م�ال -2

  كل���زانات م�ال ال��ا وال������� وال�ال���ج�� وال�ل�ل�ز - أ 

   Inulinف����زانات م�ل االن��ل�� -ب

  �االك�انات  -ج

 غ�� ال���ان�ة ( ال�����ة على ن�ع�� او اك�� م� ال����ات االحاد�ة ) م�ال ال����� وال��غ   -ب

  ال�����ة على ال���وج�� م�ل ال�ای��� . -ج

  

ال���وز ت���� ال����ات االحاد�ة وال��ائ�ة ��الوة ال�ع� وسه�لة ذو�انها في ال�اء وت��لف ه�ه ال����ات في درجة حالوتها ، و��خ� 

) ، ( ال��� 173) وتقاس درجة حالوة ال����ات االخ�� ن��ة ال�ه ��ا یلي  ( ف����ز 100عادة �اساس لل�قارنة و�ع�ي درجة حالوة (

) و�ال�قابل ت��ن ن��ة ال����ات ال��ع�دة 16الالك��ز ()، 32) ، (ال�االك��ز  32.5)، ( ال�ال��ز 74) ، (ال�ل���ز 130ال�قل�ب 

  � وت��لف ����ا في قابل�ة ه��ها وال ت�وب في ال�اء ل��ها ت��ن م�ال�ل غ�و�ة ف�ه .ع���ة ال�ع



  

   Monosaccharidesال����ات االحاد�ة            

  

كل���ز) و���ى ا��ا د����وز م� اه� ال����ات االحاد�ة على اال�الق وه� ���� م� ا��� ال����ات -�D-glucose   )Dع� الـ 

  �ل���ال�یهای� وال�� ����� على ثالث ذرات ال�ار��ن وم���عة ال�یهای� . - Dاالحاد�ة ال���ى 

لى م���عة ����ن وم� صفات ه�ه ت��ف ال����ات االحاد�ة عادة الى س���ات ت���� على م���عة ال�یهای� واخ�� ت���� ع

سل�لة ����ة مف��حة ت�عى ص�غة ف��  انها ت��ن م���لة، و���� ال����� ال����او� لل����ات االحاد�ة اما على ه��ة ال��ام�ع

)Fisher) او على ه��ة حلق�ة ت�عى ص�غة ه�ارث (Howarth (.  

                        
 

       
  

لل�ل���ز م���عة االل�یهای� ال��ة وال��ام�ع اله��رو���ل�ة ال��ة ل�� ال�ل���ز في ال��ال�ل ال�ائ�ة ی�ج� عادة على ت�ضح ص�غة ف��   

اس��ال على خ�� ذرات  واذا اح��ت اله��ي ) وال�� ی���ن ب�� ذرتي ال�ار��ن االولى وال�ام�ةhemiacetalش�ل ه��ي اس��ال (

) و��ا ان اله��ي furanose) واذا اح��ت على ار�ع ذرات �ار��ن ف��ل� عل�ه ف��ران�ز ( ( pyranoseكار��ن ف��ل� عل�ة �ای����ز 

  كل���ز �ای�ان�ز .-Dل�ا ���� ت���ة اس��ال في ال�ل�ز ����� على خ��ة ذرات �ار��ن 

سفل (ص�غة ه�ارث) عل�ه في  ه�ه و��ا ان م���عة اله��رو���ل ال�اقعة على ذرة ال�ار��ن االولى الى ال���� (ص�غة ف�� ) او الى اال

كل���ز �ای�ان�ز وال�� تقع م���عة اله��رو���ل ال��ج�دة -D-) لل���اanomerان�م�� ( كل���ز �ای�ان�ز وه�- D-ال�الة  ���ى الفا



االن�م���ة على ذرة ال�ار��ن االولى الى ال��ار (ص�غة ف�� ) او االعلى (ه�ارث) ، وت��ى ذرة ال�ار��ن االولى ب�رة ال�ار��ن 

)anomeric carbon atom . (  

�ل���ز ل��� ال�ص�ل الى حالة ال�عادل ، و�����  -D-ب��ا�ل���ز في م�ل�ل مائي فان ق��ا م�ه ی���ل الى  -D-ع�� وضع الفا

ال��ج�دة  ، ومع�� ال����ات Lو  Dكل���ز . وعادة ی�ج� سل�ل��� م� ال����ات هي -الفا %36ب��ا و  %64ال��ل�ل ال��عادل على 

الى ال���� اذا ب�انا   D   . تقع م���عة اله��رو���ل ق�ل االخ��ة في ال��� ال�� �ع�د الى ال�ل�لة Dفي ال���عة تع�د الى ال�ل�لة 

الى ال��ار .ب�اءا عل�ه �����ا  Lالع� م� م���عة االل�یهای� و�ال�قابل تقع م���عة اله��رو���ل في ال��� ال�� �ع�د الى ال�ل�لة 

  ��ا م�ضح في ال��ل ال�الي . Lه� ص�رة م�آة لل���  Dالق�ل ان ال��� 

  
  

و��� خاص�ة ه�ا ال��� في ت�و�� ال��ء ، وال��� ال�� ی�ور ال��ء الى  Lو   Dال ت�ج� عالقة ب�� ال��� ال�� �قع ض�� ال�ل�لة 

  ) .l) او (-ال��ار ی�م� له ( ) وال�� ی�وره الىd) او (+ال���� ی�م� له (

  ام�لة على ال����ات االحاد�ة 

                          
D-ribose                        D- xylose  

 
                                             D-galactose 



          

  

  ���Oligosaccharidesات ال��ع�دة ( ق���ة ال�ل�لة ) ال�               
  

ع�� اح��اء ال�ل�لة على وح�ات م��ابهة ف��ل� عل�ها م��ان�ة واذا �ان� ال�ح�ات غ�� م��ابهة ف��ل� عل�ها غ�� م��ان�ة ، 

  وح�ات ل�ا تقع ض�� ه�ه ال����عة ال����ات ال��ائ�ة . 10-2و����� ه�ا ال��ع عادة ب�� 

ی�ج� ال���وز في ق�� ال��� وال���� ال���� وله ع�ة ت���ات م�ل ال��اروز او ق�� ال��� او س�� ال���� او ال��� وه�  

س�� ث�ائي ی���ن م� ال�ل���ز والف����ز وه� ع�ارة ع� س�� غ�� م���ل الن االص�ة ال�ي ت���ن ب�� ج�ئي ال�ل���ز والف����ز ت��� 

على  . وه� على درجة عال�ة م� ال�و�انم ی���ن ال��ام�ل ˚220ع �ع�ه�ا. وع�� ت���� ال���وز الى ن مم���ع�ي االل�یهای� وال����

درجات ح�ار�ة م��لفة ، وه�ا ما جعل لل���وز م�قع خاص الس���امه  في ال��اب واالغ��ة ال���لفة ال�ي ت���� على ال��� ��ا ان 

  ز ��ه�لة .�ع� ال��ام� الع���ة ��ام� ال����� ت�لل ال���و 

  
اما ال�ال��ز ف����� على ج����ي �ل���ز م�ت��ة �اص�ة �ال���س���ة ب�� ذرة ال�ار��ن االولى ل����ة ال�ل���ز و��� م���عة 

الح��ائه ) ل�ا فانه س�� م���ل 4    1اله��رو���ل على ذرة ال�ار��ن ال�ا�عة ل����ة ال�ل���ز ال�ان�ة . االص�ة ال�ال���س���ة م� ن�ع الفا(

  على م���عة �ار��ن�ل ح�ة.

  
  



) وم��ره ال�ح�� ال�ل��  4    1اما الالك��ز ف����� على ال�االك��ز وال�ل���ز م��الن ب�اس�ة اص�ة �ال���س���ة م� ن�ع ب��ا( 

  وه� س�� م���ل الح��ائه على م���عة �ار��ن�ل ح�ة .

  

  
  

االخ�� .وت��غل ه�ه ال�فات في �رن� �ال����ات االخ�� و���ن اقل م� ال����ات ���ل� الالك��ز درجة حالوة ن���ها اقل اذا ما ق

ل م�ال ال����ع الغ�ائي ح�� ���� م�اد ال��هة وال�ائ�ة وال��اد ال�ل�نه و�ع�ل الالك��ز على ح�ل ه�ه ال��اد . وال ی���� الالك��ز �فع

���ع�ل الالك��ز في اغ��ة اال�فال ال���عة ومادة مغلفة ل�ع� االغ��ة ال����ة و���فاد م� صفاته االس��الب�ة في ع�ل ال������ ، و 

  وفي ان�اج حام� الالك��� .

  

  ال����ات ال��علقة �ال����ات             

  

  ه�ال� الع�ی� م� ه�ه ال����ات م�ها :

  

 ال����ات االم���ة   -أ

ذرة ال�ار��ن ال�ان�ة �����عة ام���ة وه�ا ال��ع م� ال����ات ال�اقعة على م�ل ال�ل���ز ام�� وف�ه ت����ل م���عة اله��رو���ل 

) وه� الغ�اء ال�ارجي ال�ل� للع�ی� م� ال���ات وت�ج�  chitinی�ج� ���ل سالل�ل م�ع�دة وذات وزن ج���ي عالي م�ها ال�ای��� (

  ا��ا في ال���وم وفي ب�اض ال���.

  

 glycosidesال�ال���س��ات -ب

ال�اقعة على ذرة ال�ار��ن االولى �����عة ال��ل م�ال ال���� ال���ى ام���ال��  ��H ف�ها اس���ال ذرة وهي ال����ات ال�ي ی

)amygdalin ال���ؤل ع� ال�ع� ال�� في الل�ز ، وم� ال�ال���س��ات ال�ه�ة االخ�� م���عة ت�عى �الفالف�ن�ن (             

)flavonone اله������ی� () ال��ج�دة في ال����ات وت��لhesperidin) ال��ج�د في ال��تقال وال�ارن��� (naringin (

  ) ال��ج�د في ال��دل .sinigrinوال���� ال���ى ال�������� (

  

 



  
  ال����ات ال���ل�ة -ج

  

م� اخ��ال وهي ت�ج� ���رة ���ع�ة في الف�اكه و�االم�ان ان�اجها ص�اع�ا وت��ع�ل في الع�ی� م� م��نات االغ��ة . وهي ت��ج 

ال����ات ال��ة و���ن لل���� ال�اتج حالوة م�ل ال����ات ول�� ام��اصه ��ئ ، ل�ا ن�� ان ه�ه ال����ات ت��ع�ل في االغ��ة ال�اصة 

وه�   Xylitolوال���� االخ� ���ى   Sorbitolك��ل�ات و��عى ال���� ال�اتج م� اخ��ال ال�ل���ز �ال��ر����ل  �ال��اب�� �ال���� 

  على خ�� ذرات �ار��ن . ����� 

                  
       Sorbitol                                 Xylitol 

  

  Anhydrous sugarsال����ات الالمائ�ة   -د

  ت�ج� ���ل س���ات م�ع�دة في االع�اب ال����ة م�ل االكار واالل���ات .

  

   Polysaccharidesال����ات ال��ع�دة                  

  

  Starchال��ا  -1

، وت��ن ال����ات في ال��اتات ���ل ح���ات صغ��ة ���لف ح��ها وش�لها م� ن�ات  D-glucoseی���ن م� وح�ات ع�ی�ة م� 

  amylopectinوسل�لة م��ع�ة ت��ى ام�ل������  )amylose )aالى اخ� ، و����ن ال��ا م� سل�لة غ�� م��ع�ة ت��ى ام�ل�ز 

)b(  وح�ة في ال��ا�ا ، وهي ت�ت�� مع �ع�ها  200وح�ة �ل���ز في �ع� ان�اع ال�رة الى  400ی��اوح ��ل سل�لة االم�ل�ز م�

ل���ن سل�لة ذات ش�ل حل�وني . وم� صفات ال��ا انه  )4    1م� ن�ع الفا ( glycosidic bondsب�اس�ة اواص� �ال���س���ة 

الى اح��اء ال��د في ال��ل ال�ل�وني لالم�ل�ز ، ب�اءا على ذل� ت�ج� عالقة  ��د�ة ب�� ش�ة �ع�ي ل�نا ازرق مع ال��د. و�ع�� ذل� 

م� ال�ل���ز ت��� �����ة واح�ة م� الل�ن االزرق مع ��ل سل�لة االم�ل�ز ح�� ت���ن �ل دورة في ال��ل ال�ل�وني م� س� ج���ات 

  ال��د .

) اضافة الى االواص� ال�ي س�� ذ��ها في االم�ل�ز . 6    1ى اواص� م� ن�ع الفا () ف����� في نقا� مع��ة علbاما االم�ل������ (

  و�ع�ي ل�نا اح�� مع ال��د . وح�ة �ل���ز 30- 20على  ت���ن ال�ف�عات ال��ج�دة في االم�ل������ عادة ق���ة وت���� 



  
  

  
ف�اة وع��ما فان ان ح���ات ال��ا ال ت�وب في ال�اء ال�ارد وفي حالة رفع درجة ال��ارة الى درجة ح�ارة ال�ل��ة ع��ها ت��فخ ال����ات 

ح���ات ال��ا ال����ة ت��فخ على درجة ح�ارة او�أ مقارنة �ال�غ��ة وان اس���ار ال����� �ع� ال�ص�ل الى درجة ال�ل��ة ی�د� ذل� الى 

  اك�� و���ح ال��ل�ل ل�جا ون�ف شفاف . ان�فاخ

�االم�ان ت���� خ�اص ال��ا ال���ع�ة ب�اس�ة �ع� ال�عامالت ال����ائ�ة ال�ي تع�ي نات�ا ��لح لغ�ض مع�� في ال��اعات الغ�ائ�ة 

و��ل� عل�ه ال��ا ال��ام� ل�ع�ي ن�ا ذو ق�ام خف�ف ع�� الغل�ان . وم� ال�����ات ال����ة ه� ت���� ان�ا ع� ���� معامل�ه مع 

). ��ل� �االم�ان ال���ل على ه�ا ال��ع م� ال��ا ب�اس�ة ال�عامالت االن����ة ��ا ���� ال��ا ال����� Modified starchال���ر (

ل��ع �اضافة های���ل�رات ال��دی�م الى م�ال�ل ال��ا وت�د� ه�ه ال�عاملة الى تقل�ل ل�وجة ع���ة ال��ا وت���� صفاتها و���ع�ل ه�ا ا

  .ك��اد م���ة او م���ل�ة او م�اد تع�ي ق�اما ج��ا 

  

  



  Glycogenال�ال���ج��  -2

) . �ع�ي ال�ال���ج�� 6    1) و الفا (4   �����1 على االواص� الفا ( تق�م ال���انات ���ن ال����ات على ه��ة �ال���ج�� وال��

وح�ات  7-6م� ل�نا ب��ا م���ا مع ال��د . ��ا�ه ال�ال���ج�� ال��ا م� ال�اح�ة ال����او�ة و����ن الف�ع ال�ارجي ل����ة ال�ال���ج�� 

 كل���ز .

  

  

            
  

  

 Celluloseال�ل�ل�ز  -3

) ، وان لل�ل�ل�ز و��فة ت�����ة 4   1كل���ز م�ت��ة مع �ع�ها ب�اس�ة اواص� ب��ا (-ب��ای���ن م� سل�لة ت���� على وح�ات 

اساس�ة في االن��ة ال��ات�ة . وت��ن ج���ة ال�ل�ل�ز م���ة وش�ی�ة ال�ال�ة ح�ى في ال��ال�ل ال�ائ�ة وت��ن ال��ام�ع اله��رو���ل�ة 

�ج ع� ذل� ���ة مع��ة م� ال��ل�روال�ي تقاوم فعل االن���ات وال����ائ�ات اك�� م� ال�ارزة م� سل�لة ال�ل�ل�ز اواص� ه��روج���ة م�ا ی�

  االج�اء غ�� ال���ل�رة .



  

    

  Hemicelluloses & pentosanاله���ل�ل�ز وال����زان  - 4

ال تع��� م� ال��اد ال�ل�ل�ز�ة او ال����ة بل هي ع�ارة ع� م�اد س���ة م�ع�دة معق�ة ت�ج� في االن��ة ال��ات�ة . و�ع�ف 

عال�ة اله���ل�ل�ز �انه ال�ادة غ�� ال����ة وغ�� ال�ائ�ة في ال�اء ب���ا ال����زان ه� مادة غ�� ن���ة ذائ�ة �ال�اء وت��ن على درجة 

  ة و�ام�انها ت���� الهالم.م� ال�ف�ع والل�وج

  

 Pectic substancesال��اد ال������ة  - 5

�ع� ال����� م� ال��اد ال�ه�ة في ال��اعات الغ�ائ�ة ، وتقع ال��اد ال������ة في ال�ف��ة ال�س�ى لل��ار ال�ل�� في ال��اتات ، 

وت��ن ولل��اد ال������ة ���عة غ�و�ة ولها القابل�ة على ام��اص ���ات ����ة م� ال�اء . وهي ع�ارة ع� س���ات م�ع�دة غ�� م��ان�ة 

و�ع��� حام�  Pectoseاو ما ���ى ا��ا �ال�����ز  Protopectinال�ل�ل�ز ل���ن ما ���ى �ال��وت������  م���ة عادة مع

  رون�� ال�ح�ة ال��ائ�ة لل����� .� ال�االك��

 ی���ر ال��وت������ ع�� ت���� �ع� ال��اتات الغ��ة �ال����� في ماء حام�ي و��ف�ل ع� ال�ل�ل�ز وم� ث� ی��لل الى ����� وال��

  protopectinase. اما في االن��ة ال��ات�ة ف��� ت�لل ال��وت������ خالل ع�ل�ة االن�اج ���اع�ة ان��� ی�وب في ال�اء ���عة

  وه�ال� عالقة ��د�ة ب�� ف��ة االن�اج وت��ل ال��وت������ غ�� ال�ائ� الى م�اد ������ة ذائ�ة .

 

  

  

  

  

  



            

في  ال��ال�ل ال�ائ�ة ب�اس�ة ال���ل واالس���ن ��ا ت��لف ال��اد ال������ة ال�اخ�ذة م� م�ادر م��لفةی��س� ال����� ��ه�لة م�   

���� االخ�الف في ��ل سل�لة حام� ال�االك���رن�� ودرجة اس��ة ال��ام�ع ال�ار�����ل�ة مع ال���ل  الهالمقابل��ها في ت���� 

  ال���لي.

  

وت��ن ال�����ات س�ائل ل�جة في ال�اء وت�داد ه�ه الل�وجة مع  400000 -100000ال������ة ب�� �اوح ال�زن ال����ي لل��اد �ی

وله�ا اه��ة قي ص�اعة ال�لي وال���ى ح�� ال�ام� ��اد ال������ة هالما مع ال��� و��ج�د ز�ادة ��ل ال�ل�لة ودرجة االس��ة وت��ن ال

  �ق�م ال��� ���اف�ة ال����� على ال�اء .

وه�ال� ع�ة ن���ات ح�ل ت���� الهالم ، م�ها ما ی�� على ان ال�����ات هي م�اد م��ة لل�اء الح��اءها على ال��ام�ع الق���ة ، 

وو��فة ال�اء هي الذا�ة ال��� وال�ام� ال��ور��� ل�����ه ��ل� �ع�ل ال�اء على ت���� ال�����ات وت���� ال��ال�ل الغ�و�ة ال�ي 

. اما و��فة ال�ام� فهي اع�اء ای�نات ب�اس�ة ال���ات ال�ال�ة ال�ات�ة ع� تای� م�ام�ع ال�ار�����ل  ت�اف� على ث�ات��ها

اله��روج�� ال�ي تعادل ال���ات ال��ج�دة على ال�����ات م�ا ی�د� الى ت�س�ها و��اع� ال��� على س�� ال�اء وم�اف�ة ال�����ات عل�ه 

ى ش�ل خ��� رف�عة م����ة في ال��ل�ل ال���� ث� تق�م ه�ه ال����  ب��� ال��ل�ل ال���� في . ون���ة ه�ی� الفعل�� ی��س� ال����� عل

م� م�ام�ع  %70حالة م��اس�ة وتع�ل ما ���ى ب���ج ال����� . ان ال����� ال�� ���ن هالم ���عة ���ن م����ا على ح�الي 

وان ال��اك�� ال����ة ال��اس�ة ل����� الهالم  3.4 – 2.8اوح ب�� ی��  pHت��ن هالما ع��  ال�������ل ��ا ان مع�� �����ات الف�اكه

  .%65-60ول�� ال��اك�� االم�ل لع�ل الهالم ت��اوح ب��  % 70- 40ت��اوح ب�� 

ان ج��ع ه�ه الع�امل ت�ت�� ب��ع�ة الهالم ال����ن ح�� ت��اج ال��اد ال������ة ال�����ه على ن��ة عال�ة م� م�ام�ع ال���ل الى 

���� وج�د ای�نات ث�ائ�ة �ای�نات ال�ال���م وال�ي تع�ل ����ر ل��� م���ع�ي  ال��ام�ع �� وتقل ن��ة ال��� �ل�ا قل� ه�هال�

  كار�����ل عائ�ت�� ل������ �������� وال�� ��اع� على ت���� ال���ج ال�����ي.

  

  



 Gumsاالص�اغ - 6

م�ال�ل ل�جة ج�ا. وهي ت��ع�ل على ن�اق واسع في ال��اعات الغ�ائ�ة ���اد م���ة ��� �قابل��ها و���اك�� م��ف�ة م�ها على ت���� ت�

  او م�اد م�اع�ة على ت���� الهالم او م�اد معلقة .

ت��ل االص�اغ ع�ة ان�اع م�ها اص�اغ االع�اب ال����ة واص�اغ ال��ور واالص�اغ ال���قة م� ال��ا وال�ل�ل�ز ، وت���� ج��ع 

  وال�ي ت�ت�� مع ال�اء ل�ع�ي م�ال�ل ل�جة او هالما .  hydrophilic moleculesلل�اء م��ة االص�اغ على ج���ات 

ت��لف االص�اغ في صفاتها اع��ادا على ت����ها فال����ات ال��ع�دة ال���نة لالص�اغ اذا �ان� م��ق��ة ال�ل�لة ت��ن م�ل�ال ذا 

ل�وجة اعلى م� ال����ات ال��ع�دة ال���ع�ة ال�ل�لة و�ال�قابل فان ال���ع�ة ال�ل�لة ت��ن م�اد هالم�ة ذات ث�ات�ة اعلى مقارنة 

ال�ل�لة ف���ن ��قات رق�قة تل��� ع�� ال�فاف ل�ا  ه�ا ال��ع ، اما ال���ق��ة�ة وذل� �ع�د الى ارت�ا� ت�ع�ات �ال����ات ال���ق�

  ���� اس���امها ���اد �الء او اك�اء في االغ��ة .

    carrageenanوال�اراج��ات algin واالل��� agarار گواآل �guar gumار گوم� االص�اغ ال�ع�وفة ال��غ الع��ي وص�غ ال

                 

 ال��اص ال���ف�ة لل����ات في االغ��ة                       

  

اد ال��هة او انها � اضافة الى الق��ة الغ�ائ�ة لل����ات فان لها و�ائف م�ع�دة اخ�� م�ها اع�اء الق�ام لل�ادة الغ�ائ�ة او انها ت�ت�� ��

  : ت��ن م���ة ل��اد ال��هة او م�اد م�ل�ة وغ��ها

  

 ال�اء :–عالقة ال���   -أ

تع� ال�ار��ه��رات م� ال��اد ال���ة لل�اء ل�� ب�رجات م��لفة اع��ادا على ت����ها ونقاوتها ودرجة ت�ان� ت�اك��ها ال�ل�ر�ة وله�ه 

ا القابل�ة اه��ة في تق�ل ال���هل� لل�ل��ات وال��قات  (ال�ل���ات ) لل�ع��ات وم���ات القه�ة ف��ال �ع�ف ال�ال��ز والالك��ز �ان له�

ة م��ودة على ام��اص ال����ة م� اله�اء له�ا �ف�ل اس�ع�الها في ال����ات ال����رة وعلى الع�� فان ال����ات ال�ي لها قابل�

) في ال��اع�ة على االح�فا� �ال����ة   invert sugarالقابل�ة على ام��اص ال�اء (م�ل ش�اب ال�ل���ز وال��� ال�قل�ب او ال����ل 

  �ن�ة (ال��نة).في ال�ع��ات وال�ل�� الل

  

 خ�اص ارت�ا� ال��اد ال��ا�ة:-ب

ت�ا� م�ام�ع اله��رو���ل العائ�ة لل����ات ال�ائ�ة في ال��ال�ل �����ات ماء م�ت��ة ب�ع�ها ب�اس�ة اواص� ه��روج���ة ، وت��ل� 

ی�د� الى ارت�ا� ه�ه ال����ات مع �ع�ها �ع� الع�ل�ات ال����ع�ة ازالة ال�اء ��ا في ال��ف�ف �ال�ذاذ او ال��ف�� . ان ازالة ال�اء س�ف 

وت�ل�رها ن���ة ت��ن اواص� ه��روج���ة ب�� م�ام�ع اله��رو���ل العائ�ة لل����ات ، ل�ا ت�اف �ع� ال��اد الق���ة م�ل ال���الت 

  ال��هة ) وال�ي ت��ع ال��ل�ر.م���ات م� واالس��ات وال����نات (وهي 

  

  ال���ة :ال��هات ال�ات�ة م� ال�فاعالت  -ج

م� ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة مه�ة واساس�ة في ال�ع�ف عل تق�ل ال���هل� للع�ی� م� االغ��ة ال���عة م�ل  تع� ال��هات ال���قة

م� خل�� م� ن�اتج ��ارة ت�ه� ن���ة ن�هة القه�ة والف�ل ال��داني وال�ي ت�ه� �ع� ال����� ح�� ت��� ال�وائح ال�اصة �ع� ال����� 



ن���ة لل����ف ال�� ���ل ب�� ال����ات واالم��ات وال�� ��اع� في ت�لل �ل م� ال����ات  maillard reactionsفاعالت م�الرد ل�

  واالح�اض االم���ة ���� ت��ج ال����ات ال��ارة .

  ال��ل�ات وال�الوة : -د

-Dعامة ال���وز ، ش�اب ال�ل���ز (ش�اب ال�رة) وم� ال��ل�ات ال�ي لها ق��ة غ�ائ�ة مه�ة وال�ي ت�اف الى االغ��ة ���رة 

كل���ز م��ل�ر ،وعادة تقل حالوة ال����ات ال����لة ب��ادة درجة ال��ارة ، اما ال�ال��ز فال تع��� درجة حالوته على درجة ال��ارة . 

�الت م� حالوة ال���وز ب���ا �ع�ل وت��اخل �ع� ال��اد ال��ة ال��اق واالح�اض واالمالح مع ال����ات ال�ل�ة ، ف��ال ت��� ال��

  ) على ح�� حالوة ال���وز .ال�ار����ي م��ل سل�ل�ز ( اح� ال��افات الغ�ائ�ة االع��اد�ة 

                   

   Caramelizationال��ملة                    

  

����� على ال�اء او ع�� ت���� م�ال�ل م���ة م� وه� م� ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة فع�� تع�ض ال����ات الى ح�ارة في وس� 

م ی�وب ˚160م وعلى ح�رة ˚200ال����ات ت��ث سل�لة م� ال�فاعالت ت�د� الى ت���� ال��ام�ل . ی���مل ال���وز على درجة ح�ارة 

� ال�فاعالت ت���� ثالثة م ت��ث سل�لة م˚200ل�ل م� ال�ل���ز والف����ز وع�� رفع درجة ال��ارة الى  anhydridesال���وز ل���ن 

  :م�احل مع���ة على ال�ق�

ماء ل�ل ن���ة لفق�ان ج���ة  % 4.5دق�قة ی��ج ع� ذل� خ�ارة في ال�زن مق�ارها  35م ل��ة ˚200ع�� ت���� ال���وز على  -1

  isosacchrosanج���ة س��وز و����ن م��� اس�ه ا���ساك�وسان 

                                                                                                            O   

                                                                                                          O 

                                                                                                    O 

                                                                                         O  

. ت�وب ه�ه   Caramelanوت��ى ال��غة ال����نه �ارام�الن  %9دق�قة ی�لغ ع��ها مق�ار ال�ق� �ال�زن  55ع�� ال����� لـ  -2

                             ال��غة في ال�اء واالی�ان�ل ولها �ع� م�.

2C12H22O11  -  4 H2O                    C24H36O18 

  

ج���ات س��وز  3و��از� ه�ا فق�ان ث�اني ج���ات ماء م� �ل  %14اضاف�ة ی�لغ مق�ار ال�ق� �ال�زن دق�قة  55وع�� ال����� لـ  -3

 Caramelenوع��ها ی��ج ال�ارام�ل�� 

25O50H36C   0               28 H -   11O22H123C 

  

ت�وب ه�ه ال��غة في ال�اء فق� وع�� االس���ار �ال����� �ع� ذل� ت��ج ص�غة غامقة الل�ن ج�ا ال ت�وب �ال�اء و���ن ت����ها 

  ) ت�اع� في اع�اء ال��هة ال�اصة . Humin or Caramelin) وت��ى ه��م�� او �ارام�ل�� (80O188H125Cال����او� ( 

  



  
  

  

  ال��اص ال���ف�ة لل����ات ال��ع�دة              

  

  لل����ات ال��ع�دة ثالث و�ائف في ال��اتات وال���انات ح�� تع� 

 ذات و�ائف ت�����ة (ب�ائ�ة ) م�ل ال�ل�ل�ز وال��اد ال������ة (في ال��اتات ) وال�ای��� (في ال���انات )  -1

 خ��� لل�اقة م�ال ال��ا وال������ وال�ال���ج��  -2

 على االح�فا� �ال�اء ���� ت���� الفعال�ات االن����ة ت�� ��وف ال�فاف وم� اه� ال��ائ� :القابل�ة  -3

 

 ال��اخالت ب�� ال����ات ال��ع�دة وال�اء :  -أ

���ن ال�اء اواص� ه��روج���ة مع م�ام�ع اله��رو���ل العائ�ة لل����ات ال��ع�دة و��ف� ال���قة ال�ي ���ن ف�ها اواص� 

م�ام�ع اخ�� .ل�ا فان ��قات ال�اء الق���ة م� م�ام�ع اله��رو���ل العائ�ة لل����ات ال��ع�دة ت��ن ج�ئ�ا اك�� ان��اما ه��روج���ة مع 

 وع���ة ال���ة ن���ا وه�ا ما ��اع� على اذا�ة او ت���� ال����ات ال����ة لل����ات ال��ع�دة . وع�� اضافة قاع�ة ق��ة ت���� االواص�

��نة داخل ج���ات ال����ات او ب��ها وع��ها ت���� وع�� ت���� ه�ه االواص� فان ��قات ال�اء الع���ة ال���ة ت��ل اله��روج���ة ال��

  ال�قاء ج���ات ال����ات م�ف�لة في ال��ل�ل.

  

 :  Viscosityالل�وجة  -ب

وغال�ا ما ���ث ت�اس ب�� ه�ه ال����ات  ت�ور في ال��ل�ل ت��ل ال����ات ال����ة ال���هة تق���ا ح��ا دائ��ا ، ��ا ان ه�ه ال����ات

�ف�فة في ت���� ال����ات ال��ع�دة ی�د� الى ز�ادة س��عة في اذ ان ز�ادة ، ���ن م�ال�ل ل�جة ال�ائ��ة ال���ل �ع�ها مع �ع� ف

اقل م� ال��� ال�اتج م� ذو�ان الل�وجة . و���ن ال��� الفعلي ال�� ت��له ج���ات ال��� ال��ع�دة ال���فة ال��ع� ع�� ذو�انها في ال�اء 

ال���فة ال��ع� تع�ي ل�وجة  س���ات م�ع�دة غ�� م��ع�ة لها نف� ال�زن ال����ي او اقل ��ا ��ه� ال��ل، ل�ل� فان ال����ات ال��ع�دة

ة م� االن��اء و��ل� ال�زن ال����ي ب��ه�ا ، وت���� ال����ات غ�� ال���ع� اقل م� ال����ات ال��ع�دة غ�� ال���ع�ة �ال�غ� م� ت�او� 

  ت��ل ح��ا صغ��ا واذا �ان ال��ع� ی���ن م� س�� احاد� واح� فان ذل� ی�د� الى م�ع االن��اء .



          

 
                                            

  

  االوزان ال�����ة : -ج

  م�ادرها ال���لفة والى ال�ق��ات ال���لفة ال�ع���ة على ف�لها.ت��ای� ال����ات ال��ع�دة في اوزانها ال�����ة وه�ا �ع�� الى 

  :   acid polysaccharidesال����ات ال��ع�دة ال�ام��ة  -د

ان وج�دال��ام�ع ال�ام��ة في ال����ات او ادخالها ال�ها ی�د� الى ال���ل على م�ال�ل م��لفة في صفاتها مع���ة على درجة 

حام��ة ه�ه ال��ام�ع ،واذا �ان� ه�ه ال��ام�ع صفات حام��ة ضع�فة (م���عة ال�ار�����ل ) فان الل�وجة س�ف ت�اث� ب�رجة ����ة 

) او اقل فان درجة تای� ه�ه ال��ام�ع  3ل����ات ال��ع�دة ال�����ة على م�ام�ع ال�ار�����ل الى ال�ق� (ا PHل�ا ع�� خف�  �PHالـ 

ال�ام��ة ت��ن قل�لة وت��ن خ�اص ال��ل�ل م�ابهة الى ح� ���� لل��ل�ل ال��عادل وله�ا ی���ن الهالم ل�ا فان م� ال��ارسات ال�ال�فة 

  في وس��ام�ي ل�عل م�ام�ع ال�ار�����ل غ�� م�ای�ة. في ت���ع هالم الف�اكه ال�اجة للع�ل

  

  ال����ات في تق��ات االغ��ة                  

  

�ع� ال���وز ال��� ال�ئ��ي ال���ع�ل ال���ع�ل في ص�اعة االغ��ة وم� اه� م�ادره ق�� ال��� وال���� . وت��ع�ل ال����ات في 

���ن  Invert sugarاالغ��ة �االساس على انها م�ادم�ل�ة و�ع� الف����ز م� احلى ال����ات وعل�ه فان ال��� ال����ل او ال��قل� 

االصلي (عل�ا انه م��� م� ال���وز �ع� معامل�ه �ال�ام� او االن��� ). ت�اع االن�اع ال���لفة م� ش�اب  اك�� حالوة م� ال���وز

ال���وز ت�� اس� ال��� ال�ائل وت��� عادة ل����� على ت�اك�� عال�ة م� ال��اد ال�ل�ة الن الف����ز ذو درجة ذو�ان عال�ة والن 

الس�اب االع��اد� لل��اب�� �ال���� او  �ات ال��اع�ة او غ�� ال���ع�ة ���ائل لل���ال�ل���ز ال ی��ل�ر ���عة، وت��ع�ل ال��ل

اق��اد�ة و�ع� ال��ار�� م� اق�م ال��ل�ات غ�� ال���ع�ة و���د اس�ع�اله ل�ع�ر �ع� االش�اص ��ع� م� ل�ا اس�ع�� ع�ه ����� اخ� 

  ار �ال��ة وم�ع اس�ع�اله �ل�ا .���ى سا��المات ال��دی�م و�ع� ع�ة س��ات وج� ان ه�ا ال���� ض

ال ت�ث� ال����ات فق� في ال�ع� بل في م�ه� االغ��ة وق�امها فهي ت�اه� في اضفاء الل�وجة ال�ه�ة في ت���� وق�ام االغ��ة وال�ع�ر 

لل��اب والهالمات او االح�اس الف��� ��ل� �ع� معامل االن��ار العالي لل��ال�ل ال����ة اح� اس�اب ال��ه� ال��اق ال��غ�ب ف�ه 

  وال����ات والف�اكه ال��ففة و��ل� �ع��� ق�ام ال�ل��ات في الغال� على وج�د ال����ات ال�ل�ة في حال�ها ال��ل�رة وغ�� ال��ل�رة .

 



ا في الفعل وال�ي �ع��� عل�هتع� ال����ات م� ال��اد ذات ال�فاءة في قابل��ها على خف� فعال�ة ال�اء وذل� أللف�ها العال�ة ت�اه ال�اء 

- ال���-ال�اف� في ال����ات والف�اكة ال����ة . ��ا تع� قابل�ة ال����ات على ر�� ال�اء م� الع�امل ال�ه�ة في ت�ل� ن�ام ال�����

  ال�ام� في ال����ات.

 ع�� اس�ع�ال ��� ان ���ن اخ��ار ال��� م�فقا ���� �ع�ي ال�اتج ال�هائي ال��اص الف���او�ة ال�ي ی�غ� ف�ها ال���هل� ، ف��ال

في ال�اتج ال�هائي ، ��ا ان ال��اب ال���� م� ت�لل ال��ا او ال����ات  invert sugarال���وز مادة م�ل�ة ���� ی���ل الى 

ال��ع�دة االخ�� تع��� على ت���� ه�ه ال����ات . �ع� ال���وز م� اك�� ال����ات ذو�انا وم� ال�ه�لة ت���� م�ال�ل ف�ق ال���عة 

على ه �ال�قابل ی��ل�ر ���عة ولل��ل� م� ذل� ���ع�ل ال��� ال����ل . و���ع�ل ال���وز في م���ات الل��م لقابل��ه العال�ة م�ه ول��

ح�� ال�ع� الق�� لل�لح ولقابل��ه ا��ا على م�ع تغ�� ل�ن ه�ه ال����ات وه�ا ق� �ع�د الى دوره في ت���� �ع� االح�اء ال��ه��ة او 

  االن��ة االن����ة.

ال�����ة على م���عة ان س�� ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة (تفاعالت م�الرد) �ع�د الى ال�فاعل ال�� ���ث ب�� ال����ات 

ل�ا ف�االم�ان اس�ع�ال س���ات ال  melanoidinال�ار��ن�ل ال��ة واالح�اض االم���ة و���ج ع� ذل� ت���� م���ات ب��ة معق�ة م�ل 

�ن�ل م�ل ال���وز (���� اال ت��ث ع�ل�ة ال���ل ) ��ا ان الف����ز ال ���ن فعاال لل�فاعالت ال���ة �ال�قابل ت���� على م���عة �ار�

  ���ن ال�ل���ز فعاال ج�ا .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  




