
  ال�فاعالت ال���ة         

     

م� ال��اه� ال�أل�فة ج�ا ت���� ص�غات مل�نة في االغ��ة خالل ع�ل�ات ت���ع وخ�ن االغ��ة ، وله�ا ال��ض�ع اه��ة ����ة في 

����ل على ل�ن االغ��ة وم�ه�ها فق� بل ����ل على ن�هة االغ��ة وق���ها الغ�ائ�ة. ان ان�اج الل�ن ال�اك� ك���اء االغ��ة النه ال 

ال�� ��اح� ال�غ��ات في ال��هة ���ن م�غ��ا في الع�ی� م� ال�االت م�ل ت���ع ال��ل� وت���� القه�ة وال��� ول�� �قاع�ة عامة 

ف م���ات االغ��ة ه� تغ�� ل�نها الى ب�ي او اس��اررها . وتع� ال�فاعالت ال���ة م� االس�اب ���� الق�ل انه م� العالمات ال����ة ل�ل

ال�ئ���ة ال�ي ت�د� الى تلف الع�ی� م� االغ��ة وال�ي ت�� م� ف��ة خ�نها وحف�ها . و���� تق��� ه�ا ال��ع م� ال�فاعالت الى ن�ع�� 

  ه�ا: رئ����� 

 ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة  -1

 ال�فاعالت ال���ة االن����ة -2

  ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة

ال�غ� م� انه ل� ی�� ال�ع�ف ���ل تف��لي على ج��ع ال���ات وال�فاعالت ال�ي ت�د�  الى ه�ه ال�اه�ة وخاصة �ال���ة على 

  وهي: لل��احل ال�هائ�ة اال انه �ف��ض وج�د ثالث م��ان���ات في ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة

  

  Maillard reactionتفاعالت م�الرد -1

����ل على ال�فاعل او ال��اخل او ال����ف ال�اصل ب�� ال����ات واالح�اض االم���ة (االح�اض االم���ة ق� ت��ن ح�ة او في 

م�اد ب��ة الل�ن ع�� ت����  1912ال�����ات او ال��وت��ات) .و�ان العال� الف�ن�ي م�الرد اول م� درس ه�ه ال�اه�ة ح�� الح� عام 

ت���� خل�� م� االح�اض االم���ة وال����ات وم�ها اع��� ه�ا ال�فاعل ال��� ال�ئ���لل�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة في االغ��ة ، 

  وعادة ی�� ه�ا ال�فاعل �ع�ة خ��ات رئ���ة ت��ل :

  ت���ف ال����ات مع االح�اض االم���ة -1

 تج ال����ف ن�ا  rearrengmentاعادة ت�ت��  -2

 ال��اتج ال�عاد ت�ت��ها    dehydration فق�ان ت��ه -3

 ت�لل وان��ار ال��اتج  -4

 ع�ل�ات ال�ل��ة وت���� ال��غات  -5

ان ت�اتج ت���ف ال����ات مع االح�اض االم���ة ت��ن ع���ة الل�ن وتع��� فعال�ة ال�ادت�� ال��فاعل��� على ن�ع ال��� و��ل� على 

ف�ال���ة لل��� ت��ن ال����زات (ال����ات ال�ي ت��� خ��ة ذرات �ار��ن ) اك�� فعال�ة في ه�ا ال��ال مقارنة  ن�ع االح�اض االم���ة.

�اله���زات ( ال�او�ة على س�ة ذرات �ار��ن ) ، ��ا ان االل�وزات اك�� فعال�ة م� ال����زات، ��ا ان ال����ات االحاد�ة اك�� فعال�ة 

ح�ة عائ�ة  OHج���ة ال��� على �ل ان اح� ال��و� ال�الئ�ة ل��وث تفاعل ال����ف ه� اح��اء م� ال��ائ�ة ، وم� ال��یهي الق

ل����عة �ال���س���ة وه�ا �ف�� س�� ال���ل ال���ي لل���وز وس���ات اخ�� غ�� م���لة في تفاعالت م�الرد ، اما �ال���ة 

  لالح�اض االم���ة فق� وج� ان االح�اض االم���ة القاع��ة الق��ة ت��ن اك�� فعال�ة مقارنة ب�ق�ة االح�اض االم���ة.



ت ال����رة الى ان ت���ن ال��اتج ال�هائ�ة لل�فاعل وال�ي هي ع�ارة ع� ص�غات معق�ة ذات وزن ج���ي وت���� ال�فاعالت �ال���ا

) ، وفي ال��احل االولى م� ت���� ه�ه ال����ات melanoidinsعالي غ�� مع�وفة ال����� ب��ة الل�ن ��ل� عل�ها م�الن���ی�ات (

  ت��ن ال����ات ال�ات�ة ذائ�ة �ال�اء.

  

 browning of ascorbic acidال���ة ل�ام� االس��ر���  ال�فاعالت -2

���� ان ���ن حام� االس��ر��� م��وال الى ح� ���� ع� �اه�ة ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة ال�ي ت��ث في ع�ائ� الف�اكه 

ال�ل ال�او�ة على حام� وم���اتها ، ول�ام� االس��ر��� دور مه� في تل�ن او تغ�� ل�ن ن�اتج ال����ات ، وق� وج� ان ال��

  االس����� و��ج�د االح�اض االم���ة ی��� ل�نها ���عة اك�� مقارنة �ال��ال�ل ال�����ة على س�� وحام� ام��ي ع�� نف� ال��وف .

  

  caramelization of sugarك�ملة ال����ات  -3

م ، وه�ال� الع�ی� م� ال����ات ال�ي ت��از  100وف�ها ت���مل ال����ات ال�ق�ة و���عة وفي درجات ال��ارة العال�ة وال�ي ت��� ع� 

  �ان لها دور م�اع� في ه�ه الع�ل�ة م�ها الف�سفات والق�اع� واالمالح واالح�اض ال�ار�����ل�ة.

  

  ن����ةالع�امل ال��ث�ة على ال�فاعالت ال���ة غ�� اال 

  ت�اث� ه�ه ال�فاعالت الى ح� ���� �ال��وف ال����ة وم�ها :

.وتع� ه�ه ال�فاعالت ال��� ال�ئ��ي في  ت�داد س�عة ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة �ارتفاع درجة ال��ارة  -: تاث�� درجة ال��ارة-1

تع�ض� الى درجات ح�ارة عال�ة خالل ع�ل�ة ال����ع  تلف االغ��ة ال���ونة في درجات ح�ار�ة م�تفعة ، و��ل� فان االغ��ة ال�ي

  س�ف �غ�� ل�نها ���عة في اث�اء ال��ن .

االم�� وم� ناح�ة  -م�ات�ة لع�ل�ة ت���ف ال��� pHاك�� تعق��ا ، وتع� الق�� العال�ة م� ال�ق� م� الـ  ���ن تاث��ه-: pHتاث�� الـ -2

حقة .ح�� ل�ح� ان ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة ت��ن س��عة ع�� ق�� اخ�� �ع�ل ال�ام� عامال م�اع�ا في ال��احل الال

  .pHوت��ن على ادناها في ق�� م��س�ة م� الـ  pHالـ  م��ف�ة ج�ا او م�تفعة ج�ا م� 

تاث�� ال����� ال����ي : ت�داد س�عة ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة ب��ادة ت���� ال��اد ال��ا�ة ل�ل� ن�� ان م���ات الع�ائ� -3

وه�ا للف�اكه ی��� ل�نها اس�ع مقارنة �الع�ائ� غ�� ال����ة ، ��ا ان س�عة ال�فاعالت ه�ه تقل ع�� ن�� وا��ة ج�ا م� ال����ة 

  �ة ال��اد ال��فاعلة.�ع�د الى ع�م ح� 

��اه� االو����� على االقل في ن�ع واح� م� ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة وهي ال�فاعالت العائ�ة  -تاث�� االو����� :-4

  ل�ام� االس��ر���.

ح�اض على س�عة تع�ل الف�سفات واالح�اض ال�ار�����ل�ة وامالح ه�ه اال -م���ات وم���ات ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة :-5

ال�فاعالت ال���ة وتع�ل ا��ا على ز�ادة الل�ن ال�هائي. وم� اف�ل ال����ات ال�ع�وفة لل�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة ال�ع�وفة 

  وحام� ال������ز وامالحه. SO2لل�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة ه� 

لل��اد وذل� ن���ة ارت�ا� االح�اض االم���ة مع ال��غات اضافة الى ان  ان لل�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة تاث�� على الق��ة الغ�ائ�ة

�ع� االح�اض ���� ان ت���� ، و�ع� الال���� م� اك�� االح�اض تع�ضا لفق�ان ق���ه الغ�ائ�ة خالل ه�ه ال�فاعالت وذل� الس�ع�اد 



 ��Limiting م� االح�اض االم���ة االساس�ة ال���دة ه�ا ال�ام� االم��ي لالت�اد مع م�ام�ع ال�ار��ن�ل وم� ال�عل�م فان الال��

a.a  .في الع�ی� م� االغ��ة ، ل�ل� فان فق�انه ی�ث� ����ا في الق��ة ال����ة لل��وت��  

  

 Enzymetic browningال�فاعالت ال���ة االن����ة 

  

ال���عي للع�ی� م� الف�اكه وال���وات (ال�فاح ، غال�ا ما ت�اجه العامل�� في م�ال ص�اعة االغ��ة م��لة ال���ل ال���ع لل�ن 

) الى ل�ن داك� او غام� (ل�ن ب�ي او اس��ار) وعلى ع�� ال�فاعالت ال���ة غ�� االن����ة فان ال��ز، ال��ا�ا، ال�اذن�ان

ل�� ��� ان ���ن ال�فاعالت ال���ة االن����ة ت��ن س��عة ج�ا و���ت� على ذل� تغ�� س��ع في الل�ن وت��اج الى االو����� ا

على ت�اس مع ن��ج ال�ادة الغ�ائ�ة ، وغال�ا ما ی��� الى ه�ا ال��ع م� ال�فاعالت على انها غ�� م�غ�ب ف�ها و��� ال�� م�ها 

.اال انه في حاالت اخ�� ت��ن اساس�ة ومه�ة ل���ر الل�ن وال��هة ال��غ�ب ف�ها في ال�ا� وال�اكاو ، ولل�فاعالت ال���ة 

  الل�ن ال���اة م�الن�� في ال�ل� وال�ع�.قة لل��ل�� داخل ن��ج ال�ائ� ال�ي لل��غات الغامقة االن����ة عال

 1895عام   Lindetال���ة في �ع� الف�اكه الى العال� �ع�د الف�ل في ال�ع�ف على ال���عة االن����ة له�ا ال��ع م� ال�فاعالت 

 O-dihydroxyم� تف��� ه�ه ال�فاعالت ووج� انها تع�د الى وج�د م��قات ال����  Onslowالعال�  ت��� 1920اال انه عام 

phenol ) وم�ها ال�ات���ل (Catechol   وحام� ال�اف���Caffeic acid)  وغ��ها ، ح�� ت���� ال���ة االولى اك��ة (

 (polyphenolل�ف���ل او���ی� ان���ات م�اع�ة ��ل� عل�ها ب� و��ج�د  O-quinonesم��قات ال�ات���ل الى �����نات 

oxidase) او ال�ات���ل�� (catecholase او ال��ل�ف���ل�� (polyphenolase) .(  

  

  

  



وغال�ا ما ت��ن ال�ادة ال�اضعة االصل�ة م�ع�دة الف���ل ول��ها ق� ت��ن احاد�ة الف���ل ��ا ه� ال�ال في ال�ام� االم��ي 

( ���ى ا��ا �ات���ل) و��ل� عل�ه دو�ا      O-diphenolال�ای�وس�� وف�ه�ه ال�الة ی�� اوال اضافة م���عة ه��رو���ل ل���ج 

Dopa) اس�د ،  -ب�ي –ارج�اني –ة على ت���ع ال��ن�نات الى م�اد معق�ة مل�نة وهي ص�غات ذات ل�ن اح�� ) وت��ل ال���ة الالحق

  و�ع�ق� ان ه�ه ال���ة غ�� ان����ة وال ت��اج الى وج�د االو����� .

      

  

  

  ال����ة على ال�فاعالت ال���ة االن����ة 

  ثالثة ع�امل ��� ان ت��اف� ل��وث ال�فاعالت ال���ة االن����ة هي: ه�ال�

  ال��اد ال�اضعة الف���ل�ة ال��اس�ة. -1

 ان���ات فعالةم� الف���ل او���ی�ات  -2

 االو����� -3

م� ان ت�فاعل ومع وم� ال�اح�ة الع�ل�ة ال ����ع�ل ال���� لل����ة على ال�فاعالت ال���ة االن����ة ف��ا ی�عل� �ال�ادة ال�اضعة وع�لها 

ذل� فق� اج��� ع�ة م�اوالت الزالة ال�ادة ال�اضعة وت����ها ول��ها ل� ت��ح ع�ل�ا ، وان اك�� ال��ق اس�ع�اال م� ال�اح�ة الع�ل�ة 

  ت���� على االن��� واالو����� اع��ادا على االس� ال�ال�ة:

 .  blanchingال�ف�ف � �اضافة ال����ات او �ال�ل inactivationفق�ات االن��� لفعال��ه  -1

 .water activityاو خف� الفعال�ة ال�ائ�ة  4الى اقل م�  pHجعل ال��وف غ�� م�ات�ة لفعل االن��� االن��� ��ف� الـ  -2

 االقالل ق�ر ال����اع م� ال��اس �االو����� -3

ر��� على اخ��ال اس�ع�ال م�ادات االك��ة م�ل حام� االس��ر��� وثاني او���� ال����� ح�� �ع�ل حام� االس��  -4

  ال�����ناتالى الف���ال ال�ان�ة االصل�ة.




