
  ص�غات االغ��ة      

الل�ن م� الع�امل ال�ه�ة ج�ا في درجة تق�ل ال��اد الغ�ائ�ة م� ق�ل ال���هل��� ، وه�ا ���لف م� م�ان الى اخ� وم� ف�ل الى �ع� 

ل�ل� ال�ادة  اخ� ، و�ع��� ال��الف على ع�ة ع�امل اه�ها االع�قاد ال�ائ� ال�� ��� ان ���ن عل�ه ل�ن ال�ادة الغ�ائ�ة او الل�ن ال�ف�ل 

ان العادات واالس�ع�ال ال�ائع ���دان الل�ن ال�ق��ل ، وق� اص�ح الل�ن م�ش�ا ل�ع�فة ن�ع�ة ال�ادة الغ�ائ�ة فعلى س��ل ال��ال ���ن .ك�ا 

د ال���� ال���ف ذو الل�ن ال��تقالي ال��اق مف�ال ع� ال���� ذو الل�ن الغام� ، ��ا ���ع�ل الل�ن �ق�اس لق�ة ق�� م� ال��ا

الغ�ائ�ة �القه�ة وال�ا� او ��ل�ل على درجة ال��ج ��ا في ال��ز والل�� ال����خ وال�ا� و��ل�ل على درجة ال��ج ��ا في ال��ز والل�� 

  ال����خ . ان الل�ن في الغ�اء ���� ان ���ن 

 ���ع�ا : �الل�ن االصف� في ال����ات واالح�� في ال�فاح  )1

 ل الل�ن ال�ماد� في االغ��ة ال����ة ��ا في القه�ة .نات�ا ع� الع�ل�ات ال����ع�ة : م� )2

 اضافة م�اد مل�نة ���ع�ة الى االغ��ة خالل ال����ع م�ل ال�اروت�� ال�� ��اف الى ال��� وال���. )3

 اضافة ال��غات ال�ل�نة ال��اع�ة ��ا في ال�ل�� ال�الت���ة ال���لفة. )4

ع�ارة ع� م�اد ع���ة و���� تق���ها �اس���اء ع�د قل�ل م� تل� االل�ان الى  ��اع�ة ال��افةان االل�ان ال���ع�ة في االغ��ة وال

  ار�عة م���عات ..

 م�ل ال�ل�روف�ل واله��  Tetra pyrolم���ات ال�ای�ول ال��اع�ة  )1

 م�ل ال�اروت�����ات   Isoprenoidم��قات الـ  )2

 م�ل االن��س�ان��ات والفالف�ن���ات  Benzopyranم��قات الـ  )3

 ال���غة م�ل ال��امل وال��الن���ی�.ال���ع�ة  االل�ان )4

 

  م���ات ال�ای�ول ال��اع�ة   

  

  في االوراق ال���اء وال���وات واله�� في الل��م واالس�اك.اه�ها ال�ل�روف�الت وال�ي تع� ال��غة ال�ئ���ة 

 ال�ل�روف�الت -أ

افة الى انه یلع� دور اساسي �عامل م�اع� في ع�ل�ة واوراق ال��اتات، اض�ع� ال�ل�روف�ل م��ر الل�ن االخ�� في ال���اوات 

  وال�اء ��ا في ال�فاعل االتي : CO2م�  ال����� ال��ئي الن�اج ال�ار��ه��رات

nCO2  + n H2O                    ( CH2O)n      + O2 

ن الل�ن االخ�� في اوراق ال��اتات ���في و�ع��� ه�ا ال�فاعل ال���� ال���ر االساسي ل�افة ال���نات في ال��اتات وال���انات . ا

اث�اء ���ها وق�ل ف��ة ت�اق�ها . في ح�� ان الف�اكه في ب�ء ت����ها ت��ن ذات ل�ن اخ�� ���في ت�ر���ا ن���ة ل�ه�ر الل�ن االصف� او 

� على الل�ن االخ�� ح�ى �ع� على الف�اكه غ�� ال�اض�ة ول� ان ه�ال� �ع� الف�اكه ت�افاالح�� لل�اروت�����ات وت�ل� �ل�ة خ��اء 

ة ع�ل�ة ال��ج. اما ال���وات ال�رق�ة فانه ی�� ج��ها في وق� ال ت�ال ف�ه االوراق خ��اء ولق� وج� ال�ل�روف�ل في ال�الس���ات ال���اج�

  ).Granaفي ال��اتات على ش�ل ج���ات صغ��ة ت�عى (ح���ات 



  ت���� ال�ل�روف�ل 

وال�� ت�الف حلقاته ال��اس�ة م� ار�ع ذرات �ار��ن وذرة ن��وج�� ،   pyrolع م���عات �ای�ول ت���ن ج���ة ال�ل�روف�ل م� ار�

و����� ال�ل�روف�ل على ذرة   myoglobinك�ا في ال�ای��ل����   porphyrinت��� م���عات ال�ای�ول االر�ع مع �ع�ها وت��ن حلقة 

مع حام�  7) �ال��قع رق� ��phytyl alchol .ی�ت�� ال���ل (فای��ل ال���ل ال�غ����م ب�ال م� ذرة ال��ی� ال���اج�ة في ال�ای��ل��

����ه خاص�ة  ذرة �ار��ن ، وه�ا ال��ء م� ال�ل�روف�ل ه� ال�� 20ج�ء الفای��ل ال���ل م� . و��الف ال��و���ن�� ب�اس�ة اص�ة اس���ة

و���ن االول ازرق م��� غام� وال�اني اصف� م���  bو   aه� ال�و�ان في ال��ی�ات ال�ه��ة وال�ه�ن . ه�ال� ش�الن م� ال�ل�روف�ل 

ب�ال م� ج�ر  3في ال��قع  CHO. اما الف�ق ب�� االث��� فه� وج�د م���عة ال�یهای�   1الى  3شاح� وه�ا ی�ج�ان في ال��اتات ب���ة 

  . bفي �ل�روف�ل  CH3ال���ل 

 

  

في ج���ة ال�ل�روف�ل وذل� ���� وج�د ال��ام� الع���ة وع��ها ت�ل م�لها ه��روج��  ���� ازاحة ذرة ال�غ����م ال��ج�دة

.   pheophytin b او اخ�� ز���ني و���ى  )pheophytin a (اخ��رماد� شاح� و�ع�ف �اس� ف��فای��� و���ن ال���� ال�اتج 

ع�  ال��ج�د في ع�د م� ال���وات . ان ت�لل ال�ل�روف�ل  chlorophyllaseو���� ازالة م���عة فای��ل ال���ل ب�اس�ة ان��� الـ 

ال�� ی�وب في ال�اء وه�ال� ���ات م��دة م�ه    chlorophyllideم��� ی�عى ال�ل�روفالی�ی�د� الى ت����  االس���ة���� االص�ة 

�ن ال���وات وال��خ وه� م��ر الل�ن االخ�� ال�اصع في ماء ال��خ . وفي ��وف مع��ة اث�اء ع�ل�ة ال����ع ت���ن اث�اء ع�ل�ة خ

وه� م�ا�ه   pheophorbidفانه ���� ازالة ج�ء الفای��ل وذرة ال�غ����م م� ج���ة ال�ل�روف�ل م�ا ���� ت��ن م��� ���ى ف��ف�ر��� 

  في الل�ن .  pheophytinالى م��� الـ 

  



  ث� ال�ل�روف�ل �ال����ع الغ�ائيتأ    

  

م� ال��اكل ال�ي �عان�ها ال����ائ��� في ص�اعة االغ��ة هي ال��اف�ة على ص�غة ال�ل�روف�ل اث�اء ع�ل�ة ال����ع ، وفي اغل�  

�رو���� ال��دی�م او االح�ان ت�اف ب��ار��نات ال��دی�م خالل ع�ل�ة ال��خ لغ�ض ال�فا� على الل�ن ، وق� وج� ان القل��ات م�ل ه�

  ال��تاس��م لها الق�رة في ث�ات ص�غة ال�ل�روف�ل ل��ها ��� ان ال ت��ع�ل على ن�اق ال����ع ال��ار� النها ت��� تلف الف��ام��ات .

ء ع��ما ت�ع�ض ال���وات الى ال�اء ال�غلي الول م�ة فان ل�نها ���ح اك�� ل�اعا و�ع�ق� ان م��ر ال�فاف�ة ال����ة ه� اله�ا

في ماء ال��خ م�ا ���� ال��ج�د ما ب�� ال�ال�ا ول�� اس���ار ع�ل�ة ال��خ ی�د� الى ان��ار ال���نات ��ا ف�ها ال��ام� الع���ة 

تفاعلها مع ال�ل�روف�ل وت��ن م���اته ال�ان��ة م�ل الف��فای��� و����ن ل�ن ز���ني م��� م�فاوت ن���ة ل�ه�ر ال�غات ال�ف�اء 

   ج�دة في خال�ا ال��اتات وال�ي ت�ت�� مع الف��فای���.وال��تقال�ة ال�� 

اك�� م� ال��تفعة ال�ا��ة على ت���� عالي م� ال�ل�روف�ل و�ال�الي ت�اف� على ل�نها اث�اء ال��خ  ت��ف� ال���وات ذات ال���ضة

ات ال�ل�روف�ل م� االم�ر ال�ه�ة اث�اء ال��ج�دة في ن��ج ال��اتات ب�� ج���ال���ضة ، ل�ا تع� م��لة تقل�ل تاث�� ال��ام� الع���ة 

ال��خ ، و��� ذل� ���خ ال���وات في ال��ا�ة �اواني مف��حة لغ�ض ال��ل� م� ال��ام� الع���ة ال��ارة مع اس�ع�ال ���ات ����ة م� 

ل�غلي م�اش�ة مع ت�ك ال�اء لغ�ض ال��ل� م� او تقل�ل ت���� ال��ام� غ�� ال��ارة ال���ق�ة ��ا ی��غي وضع ال���وات في ال�اء ا

االواني مف��حة الن اغل� ال��ام� ال��ارة ت�ول خالل ال�قائ� االولى ل�السة ال���وات لل�اء ال�غلي وه�ا ��اه� في ال��اف�ة على 

��ل الى لل� bاك�� اس�ع�ادا م� �ل�روف�ل  aالل�ن االخ�� ��ا ان ز�ادة م�ة ال��خ ت��� م� ت��� ال�ل�روف�ل مع العل� �ان �ل�روف�ل 

  ، و��� ان ت��خ ال���وات لف��ات ق���ة لل��اف�ة على ل�نها ح�ى وان ���� في قل�ل م� ال�اء وفي اواني مغلقة.ف��فای��� ال

م� اف�ل ال��ق لل��اف�ة على ل�ن ال���وات ال����ة ح�� ان اج�اء ه�ه ال�عاملة ق�ل  )   (blanchingتع��� ع�ل�ة ال�ل� 

ت�اف امالح ب��ار��نات ال��دی�م اث�اء ��خ ال���وات ال لغ�ض � م� اغل� ال��ام� ال��ج�دة في ال��اتات .ال����� ی�د� الى ال��ل

معادلة ال��ام� ال��ج�دة في ماء ال��خ ، ول�� ل��فاعل  مع ال�ل�روف�ل ح�� ت�ل م�ل م���عة الفای��ل وال���ل وت��ن م��� 

خ�� ب�اق وه� ذائ� في ال�اء . ان امالح ص�دی�م ال�ل�روف�ل�� تع�ي ال���وات وه� م��� ذو ل�ن ا  chlorophylinال�ل�روف�ل�� 

خ��ة غامقة غ�� ���ع�ة ول�� ال���وات ال�ي ت��خ مع ب��ار��نات ال��دی�م ت��ن ذات ق�ام ل�� ���� قابل�ة تل� ال�ادة على ت���� 

  ال��ج�د في ج�ران ال�ال�ا .  hemicelluloseاله���ل�ل�ز 

  

  ����ات ال�اروت�

وذل� الن اول  carrotت��ل اك�� ال��غات ان��ارا في ال���عة س�اء �ان� في ال��اتات او ال���انات وق� اش�� اس�ها م� ال��ر 

ن�ع او اك�� م� ال�اروت�����ات ، و�ع�د الل�ن االصف� في  60وم�� ذل� ال��� ت� ع�ل اك�� م�  1831ص�غة اس��ل�� م�ه عام 

  ل���� وال��خ وال��ر وصفار ال��� وق�� م� ان�اع ال��� ال�ه�� ���ل رئ��ي الى ه�ه ال��غات .االغ��ة �ال��ا�� وا

ت�ج� ه�ه ال��غات في ال��ال�ل ال����ة واالوسا� ال�����ة ال�����ة على ال�ه�ن النها ت�وب ف�ها . وفي ال��اتات ت�ج� في 

ة  م� ال�ل�روف�ل ، ��ل� ت�ج� م��لة مع ال��وت��ات في ال��قات ال�ائلة ��ا ال�ل�رو�الس� لالوراق ال���اء ول��ها مغ�اة ب��اك�� عال�

  انها ت��اج� في االوراق وال��ور والف�اكه واالش�ات وال�����ا واالس�اك والع�الت.

  



  اه��ة ال�اروت�����ات   

ع�ل�ة ال����� ال��ئي وذل� النها تق�م تلع� ادوارا ح���ة في ال���عة خ��صا �ال���ة الى ال��اتات النها ت�ت�� ���ل ص���ي �

ى �ام��اص ال��ء الالزم ل�ل� الع�ل�ة ، ��ا انها تق�م ب�قل ال�اقة ال��ار�ة الى ال�ل�روف�ل للق�ام ب���فة ال����� ال��ئي ، اضافة ال

اع�اء ال��اث� ال��ات�ة وال���ان�ة  انها تع��� واس�ة ل�قل االو����� الى االن��ة ال��ات�ة اث�اء ع�ل�ة االن�اج، وان وج�دها في �افة

��ة اد� الى االع�قاد �انها تلع� دورا في ع�ل�ة ال��اث� ول�� ه�ا ال�ور ل� ی��� ���ل تام ، وال�اروت�����ات ذات ق��ة غ�ائ�ة مه�ة �ال�

  لل��ل�ة ال���ان�ة .

م� وال��ف��ي الى الل�ن االس�د ، و��� ع�م تع���ها ت��ل�ر ال�اروت�����ات �اش�ال م��لفة ، و���لف ل�ن ال�ل�رات م� االح�� الغا

في عل� مغلقة مف�غة م� اله�اء او ب�ج�د غازات خاملة ���� قابل��ها لل��لل ب�اس�ة االك��ة ن���ة ل�ج�د االواص� لله�اء وحف�ها 

في ال��ی�ات الع���ة . ان الل�ن ال��دوجة ف�ها وهي ذائ�ة ���رة مع��لة في ال���ت ال��ات�ة وغ�� ذائ�ة في ال�اء وذائ�ة ج�ا 

ف�ال�اروت�����ات ناتج ع� وج�د ن�ام االواص� ال��دوجة ف�ل�ا �ان ع�د االواص� ����ا ���ن الل�ن ال�اتج اح�� و�الع�� ���ن الل�ن 

  اصف� وه�ا ی�ت�� �ام��اص االشعة ال�� ی��اس� وع�د االواص� ال��دوجة ال��ج�دة .

  

  تق��� ال�اروت�����ات  

  تق��� ال�اروت�����ات الى م���ع��� رئ������  ����

 ال�اروت��ات )1

 ال�ان��ف�الت  (ال�ي ت���� على االو�����) )2

-γاو احاد�ة ال�لقة �ال�اما �اروت��  Lycopeneثاني �ق��ها على اساس ��نها غ�� حلق�ة �الال������ وه�ال� تق���         

carotene  اروت�� او ث�ائ�ة ال�لقة �االلفا وال���ا�   α-carotene     و   β-carotene .  

  

  ال�اروت��ات     

 %15كاروت�� و���ل - ذرة �ار��ن وق� ت� ال�ع�ف على ثالثة ان�اع م�ها وهي الفا 40ت���ن م�  ع�ارة ع� م���ات ه��رو�ار��ن�ة

كاروت�� م� ال�اروت�����ات ال�ائعة وسل�ل�ه ت�الف م� سل�لة -. و�ع��� ال���ا %0.1كاروت�� - و�اما %84و���ل  �اروت�� -و���ا

وس��ة م� ذرات ال�ار��ن ی�ت�� م� ال�ان��� ��لقة ذات س�ة ذرات �ار��ن . ان ج���ة ال�اروت�� م��اثلة ا� ان ن�ف ال����ة ���ه 

  ع��� الل�ن . �A ف��ام�� ال��ف االخ� ح�� ت���ن م� ج������ م

 5ب�ال م�  5و �4دوجة في اح�� ال�لقات ت���ل ���� ت��ح ب�� ال�ار��ن�� �كاروت�� وه� ان االص�ة ال–فا ع� ال���ا ل���لف اال 

�ج� في ی ��ا ان  ه�ال� م��� �اروت��ي اخ� ه� الال����� ال��كاروت��، -وت��ن اح�� ال�لقات مف��حة واالخ�� مغلقة في ال�اما، 6و

روت�� م� ان ال�لق��� ال��ج�دت�� في ��في ال�ل�لة ت��نان مف��ح��� اضافة اك- ��ا�وال ال��ا�� فان ج����ه ت��لف ع� ج����ي االلفا

اح��  –في ال�اروت�� الفا و���ا . ان ال�اروت��ات ذات ل�ن ب�تقالي  ع� ماالى ال����ة ال����رة ت���� على ض�ف االواص� ال��دوجة 

ا ع�� ال��ف�ف ی���ل ل�نها الى االصف� . ح�� تع��� االواص� ال��دوجة هي ال���ولة ع� تفاوت الل�ن ���� مق�رة ه�ه االواص� ول��ه

لل���ا �اروت�� ناتج ع� الع�د ال���� م� االواص� ال��دوجة ال���ادلة .ا�  ح�� ال��تقالي، ل�ا فان الل�ن اال Resonanceعلى ال�ارجح 

وه�ا ما ��عله ���ل  transكاروت�� م� ن�ع م�قابل -م� ج���ة ال���ا جة تعق�ها اص�ة مف�دة ، ���ن ال��ء ال�س�يان �ل اص�ة م�دو 



و���ج ع� ذل� ت��ل ه�ه  Isomerizationم��ق�� . ان ت���� ال�اروت��ات ب�ج�د ال�ام� ی�د� الى ح�وث �اه�ة االی�وم��زم 

كاروت�� م� االح�� -الى ان�فاض ال�ارجح في ال����ة م�ا ���� ت��ل الل�ن في ال���اوه�ا ما ی�د�  cisال����ات الى ش�ل م��ا�� 

  . cisال��تقالي الى االصف� ال��تقالي ال�اح� في ال��ل 

  

  ث�ات ال�اروت��ات 

�ق�ها م� ع�ل�ة ه� ال�یتع� ال�اروت��ات ح�اسة لالك��ة وذل� النها غ�� م��عة ل�رجة ����ة ، اما في ال��اتات فان ج�ار ال�ال�ا 

االك��ة ، ل��ها اث�اء ع�ل�ة ال����ع تفق� ال��ء االك�� م� ل�نها ت�قى ال�اروت��ات ثاب�ة ع��ما ت�ع�ض لالشعة في حالة ع�م وج�د 

  اله�اء ول��ها ت�غ�� اذا تع�ض� لالث��� معا.

  

  

 
  

  Xanthophyllsال�ان��ف�الت 

وهي تع��� م� ال���الت ول�� ت�ج� ف�ها ال�یهای�ات و����نات وقل�ل  هي ع�ارة ع� م��قات ال�اروت�����ات ال���عة ب�رات االو�����

ول��ها ع���ة ال�و�ان�ة ف�ه اذا اح��ت على ال����نات ، وم� االم�لة م� ال��ام� واالس��ات . ت�وب ال�ان��ف�الت القاع��ة قل�ال في ال�اء 

ال�ي ت�ج�   cryptoxanthinال�ي ت���� في االوراق ال���اء وال�����زان���   luteinعلى ه�ا ال��ع م� ال��غات هي ص�غة الل�ت��  

 م�ل ذرات اله��روج�� ال��ت��ة )OH( �ور اله��رو���لفي ال�رة ال�ف�اء . وه�ه ال��غات ت��ه ال�اروت��ات في ت����ها ع�ا احالل ج

  ب�رات ال�ار��ن في ال�اروت��ات.



ان ال�ان��ف�الت ت���ك مع ال��غات ال�ئ���ة االخ�� في اع�اء الل�ن في ال��اتات وال���انات وم���اتها ، ح�� ����ك ال�ان��ف�ل 

  � الل�ن االح�� ال�رد� في ال�و��ان.في ت���  Astaxanthinاله��رو���لي وال����ني مع ص�غة الـ 

  

  تاث�� الع�ل�ات ال����ع�ة على ال�اروت�����ات 

ان ع�ل�ات ال����ع لها تاث�� قل�ل على ال�اروت�����ات وت��ن تل� ال��غات ال�ي ت��ل م��� معق� مع ال��وت��ات اك�� ث�اتا.ان 

��� ال�اروت�����ات ح�� ان االغ��ة ال����ة وال�عق�ة ع�ا اس���اءات قل�لة ب�رجة فل�لة الى ت� ت�د� ع�ل�ات ال�ل� وال����� ال ت�د� او

ال��ففة ���ن ضع�فا ج�ا اال في حالة خ�نها في ت�ه� ث�اتا اك�� اث�اء ع�ل�ة ال��ن . اما ث�ات ال�اروت�����ات في الف�اكه وال���وات 

  .(ن��وج��) وس� ����� على غازات خاملة 

  

  Flavonoidsالفالف�ن���ات 

  

هي ع�ارة ع� ص�غات ذائ�ة في ال�اء ، ت�ج� في ع�ارة ال�ال�ا وال�الس���ات للف�اكه وال���وات وهي ت���ل على االن��س�ان��ات 

. ان �ال م� االن��س�ان��ات واالن����ان���ات م��نة م� حلق��� �ل م�ه�ا س�اس�ة  flavonsواالن����ان���ات وت��ى سا�قا �الفالف�نات 

، اما في حالة  5وغال�ا في ال��قع  3ذرات �ار��ن في االن��س�ان��ات ی�ت�� ال��ء ال���� في ال��قع  3مع �ع�ه�ا ب�اس�ة  ت�ت��ان

  . 3و  5وقل�ال ما ی�ت�� في ال��اقع  7فانه ی�ت�� في ال��قع  �ات�االن����ان�

  Anthocyaninsاالن��س�ان��ات -أ    

�ا ���ل �ال���س��ات وال��� ال��ج�د ف�ها ه� ال�ل�ز او ال�االك��ز او ال�اف���ز او ا� ع�ارة ع� ص�غات ت�ج� في ع�ارة ال�ال

وت��ن ه�ه ال��غات   Benzopyran phenylس�� ث�ائي وال��ء ال�� �ع�ي الل�ن في ه�ه ال��غات ه� ع�ارة ع� م��قات الـ 

  ه� ه او ال���وات وال����� االساسي له�ه ال��غات م��ولة ع� االل�ان االح�� واالزرق وال��ف��ي في ع�د ���� م� الف�اك

  

ال�ع�ن�ة . ��ا ان ز�ادة م���عات واك�ت ال�راسات اح��اء ه�ه ال��غات على م�اد اخ�� اضاف�ة �ال��اد الع���ة والع�اص� 

فهي ح��اء في ال���ضة ال�ا��ة وزرقاء في درجات  اله��رو���ل ی�د� الى جعل الل�ن غامقا . ��ا ت�اث� تل� ال��غات �ال���ضة

ن�ع  �16ف على ال���ضة العال�ة ، وت�اث� تل� ال��غات �ع�امل اخ�� ��ج�د الع�اص� ال�ع�ن�ة او االرت�ا� مع ص�غات اخ�� وق� ت� ال�ع

  م�ها ول�� س�ة م�ها ت�ج� غال�ا في ال����ات وهي :

  ال��الر��ن�ی�pelargonidin  وه� م��ر الل�ن في ال�ل�� 

  ال��ان��ی�cyaniding م�ج�د في ال��ز االس�د وال�ل�� ال�ازج 



  ال���ن�ی�peonidin  ت� ف�له م� ال��ز 

  ال�لف����ی�delphinidin 

 ال�الف��ی �malvidin 

 ن�ی� ال�����petunidin 

  

ومع�ل ت��� ه�ه ال��غات ی�اث� ب�رجة ال��ارة العال�ة وز�ادة ت���� ت���� االن��س�ان��ات خالل ع�ل�ات  ت���ع الف�اكه وال���وات 

���� ت��� ه�ه ال��غات ب���ة ال����ات وال���ضة ووج�د حام� االس��ر��� ح�� ان ت�اك�� عال�ة م� ال��� مع وج�د االو����� 

  اك�� .

   Anthoxanthinsاالن����ان���ات- ب

 Flavonolsوالفالف�ن�الت   Flavonesال��اتات وت���ل على الفالف�نات وهي اك�� ان��ارا م� االن��س�ان��ات في 

  ، وهي ت��لف في ت���� ال�لقة ال�س��ة لل����ة .  Flavnonesوالفالف��نات

     

Flavonol                          Flavone                 

 



، واه� ال���وات ال�ي ت��� ه�ه ال��غات ه� ال��ل وهي تع��� م� ال��غات ال�ائ�ة في ال�اء وهي ع���ة الل�ن في ان��ة ال��ات

�ناب�� واللف� وال��ن� االب�� ، وان ت��ن الل�ن في ال���وات ال�الثة االخ��ة اث�اء ���ها في اواني مغلقة ناتج ع� اخ��الها ب�اس�ة والق

  ك������ اله��روج�� ال�� ی���ر م� ال����ات ال��������ة في ال���وات و���ل االن����ان��� الى ان��س�ان��ات.

  الل�ن في ص�غة الفالف�ن���ات  الع�امل ال�ي ت�ث� على تغ��

  

ن�ع االن��س�ان��ات ب�ج�د اح�� ص�غات ت�ج� االن��س�ان��ات واالن����ان���ات دائ�ا في نف� ال��اتات ، و��اث� ل�ن ال��غات م� 

تغ�� ل�ن ه�ه ال��غات ت�عى ص�غة م�اع�ة وه�ال� الع�ی� م� الع�امل ال�ي ت�ث� في االن����ان���ات وفي ه�ه ال�الة فان ال��غة االخ��ة 

  م�ها :

 ال���ضة )1

تع��� ه�ه ال��غات م� ال��اد االمف�ت���ة ل��نها ت�ل� القابل�ة على ال�فاعل مع ال��ام� والق�اع� ، فاالن��س�ان��ات لها ل�ن اخ�� 

�ع�ي ان ل�نها في ال��اتات ال�عادل ث� ���ح ع��� الل�ن في ال�س� ال�ام���ه�ا في ال�س� القاع�� ی�غ�� الى ل�ن اب�� حل��ي اث�اء 

  تع��� على ��وف ال�س� في ع�ارة ال�ل�ة .

ك�ا ان نف� ه�ه ال��غات ت��ن ح��اء في ال�س� ال�ام����ا في ف��ات ال�ال�ا و����ل ق�� م�ها الى ل�ن ب�ف��ي وازرق �ل�ا 

  ارتفع� قاع��ة ال�س� 

  

 تاث�� االی�نات  )2

 

 تاث�� االن���ات )3

  

 



  

  

  

  م�اد الل�ن ال���ع�ة 

  

اه�ها ال��امل ال�� �ع��� ل�نا ص�اع�ا على ال�غ� م� وج�د اع�اد ����ة م� ت��ع�ل في ص�اعة االغ��ة ما �قارب ع��ة  ال�ان م� 

االل�ان في ال���عة . تل�ن ق�� م� ال��اد الغ�ائ�ة �اضافة م�اد غ�ائ�ة اخ�� مل�نة �ال�ل�� وال��ز �ال���ة لل��ل�ات ، وه�ال� صفار 

ل��ل��ة الل�ن ال��ل�ب . وه�اك ال�ان ���ع�ة �ال�اروت�� وال�عف�ان ال ال��� والفلفل االح�� وال�اكاو وغ��ها ت����م الع�اء ال����ات ا

  ت��اج شهادة لغ�ض اس�ع�الها على ال�غ� م� ت��ی�ها رس��ا ، وم� اه� ال��اد ال�ل�نة ال���ع�ة ال��افة هي :

�ال��ارة ��ا ت�ارك  ��ه��راتوه� ال�ائل االس�د ال��ي او ال��اد ال�ل�ة ال���ة ال�ات�ة م� معاملة ال�� :  Caramelال��امل  )1

ع���ة الل�ن لل���ل على ل�ن ب�ي غام� وم�ها . وه� ��اف الى االغ��ة ال��ام� والق�اع� واالمالح في ع�ل�ة ال��ملة 

 م��وب ال���ا وفي ال�ل��ات ال���لفة.

 

ي ص�غة تع�ي الل�ن وهي ش��ة اس��ائ�ة . وه Bixa arellanaع�ارة ع� م���ل� م� ب�ور ن�ات :  Annattoاالنات�  )2

 االصف� لل��� وال��� وال�ارج��� .

  

وال�ای�ومات ال�غ��ة  curcuma longaم��رها م���ق رای�ومات ن�ات الـ :  Turmericال���� او ال�عف�ان اله���  )3

 ت��ن ع���ة الل�ن ول��ها ت�ل�ن �ع� ع�ل�ة ال��ج .

  

غ��ة و��� ت���عه م� م��� ال���ال ال��ج�د في ز�� وهي م� ال��غات ال�ائعة في اال: caroteneβ–كاروت�� -ب��ا )4

  الل���ن 

  




