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 الملخص 
الهندسة  ُنِفذ بكلية  األغذية  علوم  قسم  في  الزيوت  تكنولوجيا  مخبر  في  البحث  بجامعة    هذا  الزراعية 

عام   بإضافة  حيث   ،2019حلب  الكيميائية  األسترة  تبادل  عملية  تطبيق  الكيميائي تم  الوسيط 
شحم ئط متعددة من زيت دوار الشمس و % على خال0.5بنسبة    (ONa3CH)  ميتوكسيد الصوديوم

المدروسة وذلك ط كيميائية على الخالئالفيزيائية و الختبارات اال بعضدقيقة، وتم تقدير  60مدة ل البقر
وبعد   المدروسة   تطبيققبل  الخالئط  على  األسترة  تبادل  ونسبة    شملتو   ،عملية  البيروكسيد  رقم 

و  اليودي  والرقم  التصبن  ورقم  اإلنصهارالحموضة  في و   درجة  الصلبة  الثالثية  الغليسريدات  كمية 
رت النتائج  أظه  .وتركيب األحماض الدهنية  (%Solid Fat Index% SFI)درجات حرارة مختلفة  

، للخالئط الدهنية المدروسة   فقط   عملية تبادل األسترة كان فعااًل لتعديل الخواص الفيزيائية  إجراءأن  
عملية تبادل األسترة عالية المعنوية، تطبيق  قبل وبعد    حيث كانت الفروقات في قيم درجة االنصهار

دي بين الخالئط المدروسة قبل  في حين لم تظهر أية فروق معنوية في قيم رقم التصبن والرقم اليو 
في   %SFI  في قيم  انخفاضحدوث  إلى  عملية تبادل األسترة  أدت  كما  وبعد عملية تبادل األسترة،  

لها،   المكونة  الدسمة  المواد  ونسب  لنوع  تبعًا  المدروسة  إلىوهذا  الخالئط  تبادل  أن    يشير  عملية 
 ي عمليات التصنيع الغذائيفتدخل    إنتاج مواد دهنية ذات صفات جديدة محددة تؤدي إلى  األسترة  
    .المختلفة

  أحماض دهنية. ،%SFI، درجة االنصهار ،األحماض الدهنية ل األسترة تباد الكلمات المفتاحية:
 المقدمة: 

ف مهمًا  دورًا  الخواص  هذه  تلعب  حيث  والكيميائية،  الفيزيائية  بخواصها  مصادرها  اختالف  على  الطبيعية  الدسمة  المواد  ي تختلف 
والتصنيعيةال الغذائية  وقد    ،(Gunstone, 2003)  متطلبات  المنشأ،  وحيوانية  نباتية  دسمة  مواد  إلى  لمصدرها  تبعًا  تصنف  فهي 

وشحوم  ودهون  الحليب  ودهن  النخيل  وزيت  الكاكاو  زبدة  في  كما  الغرفة،  حرارة  درجة  في  صلبة  حالة  في  النوعين  كال  يتواجد 
في درجة حرارة الغرفة مثل العديد من أنواع الزيوت النباتية )زيت دوار الشمس وزيت القطن    الحيوانات، أو قد تكون في حالة سائلة

 ضمن جزيئاتاألحماض الدهنية    كان توضعم نسب و نوع و يعود ذلك إلى االختالف في  و   وزيت الزيتون وغيرها( والزيوت البحرية،
 Gregory)  % من كتلة الغليسريدات الثالثية96-94ل حوالي  والتي تشك  3أو  2أو  1سواء أكان في الموقع    الغليسريدات الثالثية

mailto:roula31@hotmail.comالبريد
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et al., 2018)    يلعب طول سلسلة الحمض الدهني ودرجة عدم التشبع دورًا كبيرًا في تغير الخواص الفيزيائية لهذه المواد، حيث
مع ارتفاع الوزن الجزيئي للحمض   فمثاًل ُيالَحظ تناسب لزوجة المواد الدسمة عكسًا مع درجة عدم إشباع األحماض الدهنية، وطرداً 

انصهار   ،(Gunstone, 1996)  الدهني درجة  دهون  أو  زيوت  أكانت  سواء  الدسمة  المواد  أنواع  جميع  امتالك  عدم  ُيالَحظ  كما 
واحدة، فهي تنصهر ضمن مجال واسع من درجات الحرارة كونها عبارة عن خليط من الغليسريدات الثالثية المختلفة، أي تتحول من 

حالة الصلبة إلى الحالة السائلة تدريجيًا، بينما تعطي الغليسيريدات النقية درجة انصهار حادة، ولهذا نجد درجة انصهار بعض  ال
 ( 45-35الذرة وزيت دوار الشمس و)  لكل من زيت  م    (10-حتى   18-لزيت الزيتون و)  م   (9-0أنواع الزيوت النباتية تتراوح بين )

جة االنصهار بزيادة طول سالسل األحماض الدهنية المشبعة المكونة للغليسريدات الثالثية، ونجد عند تزداد در و   ،لزيت النخيل  م  
انصهار   درجة  له  المشبع  الدهني  الحمض  أن  الدهني  الحمض  سلسلة  طول  غير ثبات  الدهني  الحمض  من  أعلى 

  (Shahidi, 2005; Akoh and Min, 2002).المشبع
في ص الغذائية المتعددة،  لكن هذا االختالف والتنوع  الصناعات  الزيوت والدهون ال يلِب كافة متطلبات  األمر الذي يحد من فات 

استخدامها في جميع الصناعات الغذائية، حيث تتطلب صناعة الزبدة النباتية مثاًل )المارغرين( صفات فيزيائية محددة تختلف عن  
والخبز والسمن  والكاتو  نات المختلفة وعن الشوكوال والحلويات والبسكويت  الصفات الفيزيائية للمواد الدسمة الداخلة في صناعة المعج

الخواص الطبيعية  العلماء إلى السعي الكتشاف طرائق جديدة هدفها تحسين  الغذائية المختلفة، هذا مادفع  وغيرها من الصناعات 
وا الغذائية  الصناعات  مختلف  في  استخدامها  قابلية  مع  يتناسب  بما  الدسمة  وغيرها للمواد  والمطاعم  المنزلية   إلستعماالت 

(Chairman et al., 2006)،  ( األسترة  تبادل  عملية  استخدام  على  العمل  تم  عمليات Interesterificationوقد  أهم  كإحدى   )
ًا من  تحسين الخواص الطبيعية للزيوت والدهون، وينتج عن هذه العملية نواتج دهنية جديدة ذات مواصفات مناسبة ومرغوبة، ابتداء

  (.Young, 1985) ةطلبات التصنيع الغذائي المختلفمواد دسمة ذات خواص تصنيعية مختلفة ويمكن توجيهها بحسب مت
ترتيب   إعادة  على  األسترة  تبادل  عملية  توزيع   مواقعتعتمد  فقط  تغير  أنها  أي  الثالثية،  الغليسريدات  داخل  الدهنية  األحماض 

، وبذلك تحافظ على ألحماض الدهنيةالثية دون حدوث أي تغير كيميائي في تركيب هذه ااألحماض الدهنية في الغليسريدات الث
الدهنية بدون تغيير األحماض  الهدرجة التي تؤدي إلى إنتاج أحماض دهنية ،  (Amir et al., 2012)  شكل  عكس عملية  على 

الشكل   من  ال  Transجديدة  مستوى  ترفع  كونها  اإلنسان،  صحة  على  السيء  األثر  ومستوى ذات  الدم  في  الكلي  كوليستيرول 
مما يؤدي إلى زيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب   ،(HDL)، وتخفض مستوى الكوليستيرول الجيد  (LDL)ر  الكوليستيرول الضا
    .(Konstantinos et al., 2012; Aronis et al., 2011التاجي )وتصلب الشرايين 

بطريقتين األولى بم كيميائيةتتم عملية تبادل األسترة  ( Chemical interesterification)  ساعدة وسائط كيميائية فتسمى أسترة 
(، ويؤدي تغير موضع األحماض الدهنية في  Enzymatic interesterificationنزيمية )إسترة  إوالثانية بمساعدة أنزيمات فتدعى 

في الثالثية  الغليسريدات  هذه  تركيب  تغير  إلى  الثالثية  الغليسريدات  إلى    جزيئات  بدوره  يؤدي  والذي  الطبيعية،  والدهون  الزيوت 
 (.Asif, 2011) حدوث تغير في الخصائص الفيزيائية فقط لهذه المواد الدسمة

على أنواع عديدة من   سواء أكانت الكيميائية أو األنزيمية  تطبيق عملية تبادل األسترة  في مجال ُأنجزت العديد من األبحاث العلمية   
ومج والدهون  والغليسريداتالزيوت  الدهنية  األحماض  من  المتنوع  تركيبها  نتيجة  الغذائية  الصناعات  مختلف  في  استخدامها   االت 

المتنوعة   التصنيعية   ;Aini and Miskandar, 2007; Chibor et al., 2018; De Martini et al., 2009) وخواصها 

Farmani et al., 2006)،    أشار  فقد Halil and Issa (2002)خال في من  الداخل  العجل  دهن  باستبدال  بها  قاما  دراسة  ل 
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الن زيت  هي  النباتية  الزيوت  من  أنواع  ثالثة  مع  بأسترته  المدخنة  النقانق  الزيتون،  تصنيع  وزيت  القطن  وزيت  يؤِد  خيل  هذا  ولم 
من القيمة الغذائية للنقانق إلى تغيرات ملحوظة في المظهر واللون والقوام والخواص الحسية للنقانق المدخنة، لكنه رفع    لاالستبدا

للجسم الضرورية  الدهنية  باألحماض  وإغنائها  المتناولة  الكوليستيرول  كمية  خفض  نتيجة  قام  ،المدخنة   .Hazirah et alكما 

بدراسة حصلوا فيها على زبدة المائدة الخالية من األحماض الدهنية بالشكل ترانس نتيجة خلط ستيارين النخيل وزيت نواة    (2012)
التالية ) ا الوزنية  الدراسة  31:20:49لنخيل وزيت الصويا بالنسب  المزيج أسترة كيميائية، وقد أظهرت نتائج  على التوالي وأسترة   )

بين الزبدة النباتية الناتجة والزبدة النباتية التجارية،    ( %SFIوجود تشابه في درجة االنصهار وكمية الغليسريدات الثالثية الصلبة )
لى إحتواء الزبدة النباتية المصنعة على نسبة عالية من حمض البالميتيك وخلوها من األحماض الدهنية ذات الشكل هذا باإلضافة إ 

السلسلة   Xia et al. (2014)وأنتج  ،  ترانس متوسطة  دهنية  أحماض  على  حاوية  مرغوبة،  فيزيائية  خصائص  ذات  نباتية  زبدة 
 Palm Stearinوإجراء عملية تبادل األسترة األنزيمية لزيت بذور الكاميليا    وخالية من األحماض الدهنية بالشكل ترانس من خالل

وبالتالي القطن،  وزيت   الثالثية  الغليسريدات  تركيب  تحسين  في  الكيميائية  األسترة  تبادل  عملية  دور  إلى  علماء آخرون  أشار  كما 
زيت بذور الصويا وزيت بذور الصويا المهدرج هدرجة تغير لزوجة ودرجة إنصهار ومحتوى الغليسريدات الثالثية الصلبة لمزيج من  

كاملة، حيث أظهر المزيج الناتج عن عملية األسترة صفات عديدة تناسب صناعات غذائية متعددة تبعًا لالختالف في نسب الخلط، 
 (.Ribeiro et al., 2009)والزبدة النباتية )مارغرين المائدة(، ودهون الحلويات  (Shortening) وهي

ذات مواصفات فيزيائية محددة تسمح لها باالستخدام المطلوب في تصنيع أنواع    مواد دهنيةزيادة الطلب على إنتاج  ًا لنظر 
عملية الهدرجة الجزئية، والتي   الناتجة عنترانس  بالشكل  ضافة إلى خلوها من األحماض الدهنية  ، إ من المنتجات الغذائية  محددة

جاءت أهمية  إلى ندرة الدراسات واألبحاث العلمية المحلية في هذا المجالباإلضافة نسان، اإلوسالمة تؤثر بشكل سلبي على صحة 
خالئط مختلفة من المواد الدسمة التالية:    في خواصعملية تبادل األسترة الكيميائية  تطبيق تأثيريهدف إلى دراسة هذا البحث والذي 

 (. بقر شحمالشحم الحيواني )زيت دوار الشمس و 
 هوطرائق البحث مواد

 العمل:مواد 
، حيمث تمم مممزج فممي مدينمة حلمب ( ممن األسمواق المحليمةبقمر شممحمدوار الشممس و قيمد الدراسمة )زيمت  الممواد الدسمممةتمم الحصمول علمى 

 (:1وفق الجدول رقم ) بنسب مختلفةو   منها خالئط مختلفة
 (: نسب خالئط المواد الدسمة المدروسة )%( 1الجدول )

 شحم البقر  زيت دوار الشمس رقم العينة 

1 100 0 

2 75 25 

3 60 40 

4 50 50 

5 40 60 

6 25 75 

7 0 100 

 العمل:طرائق 
خالل  من  التفاعل  حرارة  درجة  لضبط  مزدوجة  جدران  من  مكون  خاص  مفاعل  الكيميائية  األسترة  تبادل  عملية  إلتمام  اسُتخِدم 

ن إلدخال وإخراج المواد الدسمة وفتحة إلضافة الوسيط  اي فتحتعدة فتحات في المفاعل، وه  ترموستات حراري، باإلضافة إلى وجود
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وفتحة لدخول غاز اآلزوت الخامل، باإلضافة إلى فتحة للخالط الذي يعمل بسرعات مختلفة، حيث ُضِبطت عملية تبادل األسترة 
 المطبقة على عينات الخالئط المدروسة كمايلي:  

 Merck).)تم الحصول عليه من شركة  الذي (ONa3CH)نوع الوسيط: ميتوكسيد الصوديوم  -
 % )وزن/وزن(  0.5كمية الوسيط:  -
 م    2± 90درجة حرارة التفاعل:   -
 دقيقة  60زمن التفاعل:   -
 دورة/ دقيقة  400سرعة التحريك:  -

  %( والغسيل بالماء المقطر عدة مرات حتى تمام التعادل.5واليقاف التفاعل تم إضافة محلول من حمض الخل المخفف ) 
االختبارات الفيزيائية والكيميائية التالية على المواد الدسمة المستخدمة في الخالئط المدروسة قبل وبعد إجراء عملية تبادل   تم إجراء

 األسترة الكيميائية عليها: 
 . (ISO, 1996a) قم البيروكسيد )ميلي مكافئ أوكسجين فعال/كغ زيت( ر  -
 . (ISO, 1996b)غ(  / KOHمغنسبة الحموضة ) -

 (. AOCS, 1995a) غرام زيت( بطريقة هانس 100دي )غرام يود / الرقم اليو  -
 (.AOCS, 1995b)/غرام زيت(  KOHرقم التصبن )ملغرام  -
 (.AOCS, 1990)( Slip melting pointدرجة االنصهار ) -

الثالثي - الغليسريدات  مختلفة  كمية  حرارة  درجات  في  الصلبة  م  50و  45و  40و  35و  30و   25و  20و  15و  10و  5)ة   )  
(SFI%- Solid fat index با ) ستخدام جهاز التمدد الحراري (AOCS, 2009.) 

 (.Anonymous, 1998) (GC  الكروماتوغرافيا الغازية باستخدام) الدهنية األحماض كمية ونوع  -
األحمماض بعمد اسمترتها وتحويلهما إلمى اسمترات ميتيمل  المواد الدسمة قيمد الدراسمةالدهنية في  األحماضتم تحديد كمية ونوع 

 Shimazu  (G.C.2010 Chromatograph Gas Shimazu)بواسممطة جهمماز الكروماتوغرافيمما الغازيممة مممن شممركة  ،الدهنيممة
والغماز  (100m x 0.25mm x 0.2µm)أبعماده  عممود فصملو  ،دهنيمة القياسمية ممن شمركة سميغماال األحمماضواسمتخدام اسمترات 

 split 1:50 ممل/د وبنظمام1 س  وبتمدفق 230س  وحمرارة الحماقن  240حمرارة  ( بدرجمةFID)الحامل اآلزوت والهواء وكاشف اللهب 
 .ميكروليتر1وكمية العينة 

وقورنت المتوسطات   Genstat 12تم تحليل النتائج باستخدام برنامج  حيث    RCDُنِفذت التجارب باستخدام تصميم كامل العشوائية  
معنوية   مستوى  عند  دانكان  اختبار  كما  1باستخدام  متو %،  حساب  البحث تم  في  المذكورة  التحاليل  من  مكررات  ثالث  سطات 

 وحساب االنحراف المعياري لها.
 النتائج والمناقشة 

بداللممة انخفمماض مؤشممري الجممودة وهممما رقممم البيروكسمميد ونسممبة كانممت عاليممة  المممواد الدسمممة المدروسممةجممودة أن  أظهممرت نتممائج البحممث
 ميلمي مكمافىء اوكسمجين/كغ( 0.12±0.9و 0.01±1.29وشمحم البقمر )زيمت دوار الشممس رقمم البيروكسميد ل  الحموضة، حيث كان

ميلممي مكممافىء  10) والممدهون الحيوانيمة الحممد المسمموح بممه فممي المواصمفة القياسممية السممورية للزيموت المكممررةوهمو ضمممن علمى التمموالي، 
 0.001±0.07) محسمموبة علممى أسمماس حمممض األولييممكفممي حممين كانممت نسممبة الحموضممة ال ،(Sonntag, 1979)( اوكسممجين/كغ
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)الحممد  للزيمموت المكممررة حسممب المواصممفة القياسممية السمموريةبممه ضمممن الحممد المسممموح وهممي أيضممًا % علممى التمموالي، (0.03±0.29و
لداخلمة فمي ا الممواد الدسممةجمودة أي أن (، Shahidi, 2005) %(0.85)الحمد المسمموح بمه وللدهون الحيوانية  %(0.3المسموح به 

 الكيميائي الوسيطن الحدود الممتازة التي تتطلبها جودة الزيوت والدهون وهذا مهم جدًا لضمان فعالية ضم  تركيب الخالئط المدروسة
استخدام مواد دسمة جافة العلمية التي تشير إلى ضرورة مع العديد من األبحاث ذلك يتوافق و ، عملية تبادل األسترة الكيميائيةإلتمام  
 Amri and) لية الوسيطفعا خفضتؤدي إلى ماض الدهنية الحرة والبيروكسيدات والشوائب واألحالرطوبة  كون مكررة حديثًا تمامًا و 

Xu, 2008.) 
 رقم التصبن والرقم اليودي للخالئط المدروسة (: قيم 2الجدول )

  الخالئط

 المدروسة

 غرام(100الرقم اليودي* )غرام يود/  )غرام /KOH )مغ  *رقم التصبن

 بعد األسترة سترة قبل األ بعد األسترة قبل األسترة 

1 192.42±1.85 193.34±1.0 125.60±1.08 125.86±0.7 

2 190.53±1.79 190.18±0.8 120.40±1.07 121.8±1.1 

3 191.6±2.03 191.01±1.6 110.37±0.1 110.97±0.8 

4 194.23± 1.3 195.3±1.02 106.6±0.6 107.2±0.1 

5 187.86±0.4 188.02±1.6 82.8±0.3 83.1±0 

6 188.64± 1.06 189±1.3 75.3±1.6 74.2±1.09 

7 189.2±1.52 190.0± 1.8 41.8±1.05 42.4±1.2 

 المتوسط الحسابي ± االنحراف المعياري(   )*
( أن قيم رقم التصبن لعينات المواد الدسمة الداخلة في تركيب الخالئط المدروسة وقعت ضمن المجال  2يستدل من الجدول رقم ) 

حي سالسل  المحدد لكل ليبيد،  كانت  الدهني، فكلما  الحمض  سلسلة  طول  على  والدهون  الزيوت  عينات  التصبن في  رقم  يعتمد  ث 
أيضًا تفاوت قيم الرقم اليودي بشكل كبير   ويالحظ  ،(Brühl, 1996)  األحماض الدهنية طويلة، كلما كان رقم التصبن منخفضاً 

عدم تشبع المادة الدسمة، حيث يزداد الرقم اليودي بزيادة عدد    بين عينة زيت دوار الشمس وشحم البقر، والذي يعتمد على درجة
  125.6فقد بلغ الرقم اليودي في زيت دوار الشمس    (،Gaman and Sherrington, 1996)  الروابط الزوجية والعكس صحيح

   في شحم البقر. غرام(100)غرام يود/   41غرام(، في حين لم يتجاوز 100)غرام يود/ 
وخالئطها وذلك قبل وبعد إجراء عملية  مواد الدسمة المدروسة  في قيم رقم التصبن والرقم اليودي للن الفروقات  أ  وتجدر اإلشارة هنا

الكيميائية األسترة  معنوية  تبادل  غير  قيمة    كانت  معنوية    Tبداللة  مستوى  األبحاث ،  %1عند  من  العديد  مع  ويتوافق  يؤكد  وهذا 
الكيميا   العلمية األسترة  تبادل  عملية  توضع أن  في  فقط  تغير  كونها  وخالئطها  الدسمة  للمواد  الكيميائية  الخواص  في  تؤثر  ال  ئية 

 (.Dian et al., 2007; Hazirah et al., 2012) األحماض الدهنية على جزيئات الغليسريدات الثالثية
 : تركيب أهم األحماض الدهنية في المواد الدسمة المستخدمة في الخالئط المدروسة ( 3)الجدول  

 نسبة األحماض الدهنية )%( وع الحمض الدهني ن

 شحم البقر  زيت دوار الشمس

 4.8±0.01 - (14:0C)حمض الميريستيك 

 0.85±0.01 - (14:1C) حمض الميريستواولييك 

 6.87±0.05 33.71±0.08 ( 16:0C)حمض البالميتيك  

 2.23±0.01 - (16:1C)حمض البالميتواولييك 

 17:0C( - 1.24±0.01حمض المارغرين ) 

 4±0.09 32.40±0.19 ( 18:0C)  حمض الستياريك

 19.31±0.08 21.04±0.12 ( 18:1C)حمض األولييك 

 Trans - 1.2±0.02 (18:1C)حمض األولييك 

 - Trans 0.12±0.01 (18:2C)لينولييك الحمض 

 68.67±0.12 2.40±0.20 (18:2C)حمض اللينولييك 
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 - C 0.18±0.04)20:0(حمض االراكيديك 

 0.13 0.85 أحماض دهنية أخرى 

 72.15 11.05 % لألحماض الدهنية المشبعة 

 27.72 88.3 % لألحماض الدهنية غير المشبعة

، في حين لم تتجاوز %72  مشبعة في شحم البقر حيث وصلت حتىارتفاع نسبة األحماض الدهنية ال(  3يستدل من الجدول رقم ) 
ل   حيث،  وخالئطها  مواد الدسمةلهذه اكس على الخصائص الفيزيائية والتغذوية ل% في زيت دوار الشمس، وهذا ينع 11نسبتها   شكَّ

، في حين  %(33)حوالي    بقرالالنسبة األكبر من األحماض الدهنية المشبعة في شحم  وحمض الستياريك  حمض البالميتيك  من    كل  
ويتوافق ذلك مع دراسات علمية عديدة أشارت إلى احتواء % على التوالي، 4% و 7الشمس حوالي لم تتجاوز نسبتهما في زيت دوار 

الجسم  صحة  على  سلبي  بشكل  تؤثر  التي  المشبعة  الدهنية  األحماض  من  مرتفعة  نسبة  على  أنواعها  بمختلف  الحيوانية  الدهون 
المختلفة النباتية  الزيوت  مع  الوجبات    ،مقارنة  في  رئيس  بشكل  الحيوانية  الدهون  على  االعتماد  فإن  يؤثر  لذلك  المتناولة  الغذائية 

 ,Hu et al., 1997; Sonntag)   بشكل مباشر على رفع بعض المركبات االستقالبية في الدم ذات األثر السيء على الصحة

على نسبة مرتفعة من    ذاته   كما يالحظ من الجدول  (،1979 اللينولييك متعدد الروابط الزوجية احتواء زيت دوار الشمس  حمض 
الدهنيةمن م  %69  حتى  وصلت يستطيع جسم اإلنسان   والذي يعتبر من األحماض الدهنية الضرورية التي ال  ،جمل األحماض 

والتي بمفرده  الجس  تصنيعها  في  هامة  حيوية  أدوار  )تلعب  حين   (،Shahidi, 2005م  هذا   في  نسبة  تتجاوز  حوالي   الحمض   لم 
الدهنية في زيت دوار الشمس ودهن البقر على      حماض( قمم األ2( والشكل رقم ) 1ويبين الشكل رقم )بقر،  الشحم    % في 2.5

 التوالي. 
 

 (: قمم األحماض الدهنية في زيت دوار الشمس 1لشكل )ا

 
 شحم البقر قمم األحماض الدهنية في  :(2الشكل )

عد تطبيق عملية المدروسة وخالئطها قبل وب  المواد الدسمة( الذي يوضح قيم درجة االنصهار لعينات  4ُيستَدل من الجدول رقم )
انصهار   درجة  أعلى  أن  الكيميائية  األسترة  الحيواني تبادل  الشحم  في  إلى    49.6  ُسِجلت  ذلك  ويعزى   ، األحماض م  نسبة  ارتفاع 
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في حين تشير الدراسات العلمية أن درجة انصهار زيت دوار الشمس والستياريك،    حمض البالميتيكمتمثلة بالدهنية المشبعة فيه  
حت وتصل  حمض   م    17-ى  منخفضة  خاص  وبشكل  المشبعة  غير  الدهنية  األحماض  من  مرتفعة  نسبة  على  احتوائه  نتيجة 

الزوجية الروابط  متعدد  الدهنية  إذ،  اللينولييك  لألحماض  الزوجية  الروابط  عدد  بزيادة  االنصهار  درجة   ,Gunstone)  تنخفض 

2002). 
 ا قبل وبعد عملية تبادل األسترة المدروسة وخالئطه المواد الدسمة(: درجة انصهار 4) الجدول

 قيم درجة االنصهار )ْم(**  الخالئط المدروسة 

 بعد عملية تبادل األسترة  قبل عملية تبادل األسترة

1  - - 

2  5.2  ±0.05 1.5 ±0.01 

3  16.4  ±0.02 11.2 ±0.2 

4 26.9  ±0.1 19.1 ±0.3 

5  34.1 ±0.1 27.7 ±0.06 

6  42.4 ±0.2 35.8 ±0.4 

7  49.6 ±0.1 43.1 ±0.2 

 .جراء عملية تبادل األسترةإ** الفروق عالية المعنوية بين قيم درجة االنصهار قبل وبعد 
لنسب المواد  تبعًا    قبل وبعد عملية تبادل األسترة  تفاوت قيم درجات االنصهار للخالئط المدروسة  (4رقم )  من الجدولكما يتبين  

تركيبها،الدسمة   في  أ  الداخلة  األسترة  وقد  تبادل  عملية  وبعد  قبل  االنصهار  درجة  قيم  في  الفروقات  أن  اإلحصائية  الدراسة  كدت 
 ,Asif) %، وهذا يتوافق مع نتائج العديد من الدراسات واألبحاث العلمية1عند مستوى معنوية  T  كانت عالية المعنوية بداللة قيمة

2011; Dian et al., 2007; Karabulut et al., 2004،)  ( ُسِجلت   42.4)  تجدر اإلشارة أن أعلى قيمة لدرجة انصهار  كما م 
وذلك قبل إجراء عملية تبادل األسترة الكيميائية، في حين انخفضت إلى  % شحم البقر  75الذي يحتوي على    6  عند الخليط رقم

ار قبل وبعد تطبيق عملية األسترة م  بعد تطبيق عملية تبادل األسترة الكيميائية، بينما ُسِجل أكبر انخفاض في درجة االنصه  35.8
 زيت دوار الشمس وشحم البقر. الذي يحتوي على كمية متساوية من   4م م  في الخليط رق 7.8

 
 عملية تبادل األسترة  وبعد قبل للخالئط المدروسة %SFIقيم (: 3الشكل ) 

للخالئط المدروسة قبل وبعد   (%SFI)صلبة  تغير تركيب الغليسريدات الثالثية ال الذي يوضح  (  3يستدل من الشكل البياني رقم ) 
عليها   الكيميائية  درجة حرارة  إجراء عملية تبادل األسترة  ابتداًء من  درجات حرارة متفاوتة  عملية تبادل    أن،  م    50م  حتى    5عند 

المدروسة، كما يالمن    خفََّضت  األسترة للخالئط  درجات حرارة مختلفة  الصلبة في  الثالثية  الغليسريدات  حظ أن إضافة زيت كمية 
قيم   خفض  إلى  أدى  البقر  شحم  إلى  الشمس  الخالئط  %SFIدوار  ذلك  في  ويعزى  انصهاره   المدروسة  درجة  انخفاض  نتيجة 
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عند متعددة الروابط الزوجية، وتشير المراجع العلمية إلى اعتبار الدهون صلبة    نسبة مرتفعة من األحماض الدهنية  واحتوائه على
(20)% من الغليسريدات الثالثية الصلبة على درجة الغرفة  35  إحتوائها على أكثر من لينة عند احتوائها تكون الدهون    في حين  ، م 

  (، Marangoni and Rousseau, 1999; Ahmadi et al., 2008)  جة حرارة الغرفةفي در   %SFI% من  12على أقل من  
يعتبر  يعتبر من الدهون الصلبة، بينما  ت دوار الشمس  % زي25% شحم بقر و 75الذي يتكون من    6عليه فإن الخليط رقم  بناًء  و 

 . من الدهون اللينة 3و 2الخليطين رقم  
 االستنتاجات:

صناعات  تستخدم في  جديدة  ذات خواص فيزيائية  الدور الهام لعملية تبادل األسترة الكيميائية في الحصول على منتجات دهنية   •
 غذائية مختلفة. 

الكيمي • األسترة  تبادل  عملية  أي تلعب  حدوث  دون  وخالئطها  الدسمة  للمواد  فقط  الفيزيائية  الخواص  تعديل  في  هامًا  دورًا  ائية 
 تأثير على الخواص الكيميائية لها.

  على الصحة بخلطها وأسترتها مع زيوت نباتية مختلفة.يمكن تخفيف األثر السيء للشحوم الحيوانية   •

عملية الهدرجة الجزئية وذلك بهدف توجيهها بحسب متطلبات التصنيع    إمكانية استخدام الخالئط الدهنية المؤسترة كبدائل عن •
 الغذائي المختلفة. 

 :الشكر 
يتقدم الباحثون بالشكر إلى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية وكلية الهندسة الزراعية بجامعة حلب على تقديمهم كل مايلزم   

 إلنجاز هذا البحث ودعم البحث العلمي.
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Abstract: 

This research was carried out at the oil technology laboratory in department 

of food science of the faculty of Agriculture engineering in 2019 where the 

Chemical Interesterification was applied using the sodium methoxide 

(CH3ONa) as the catalyst (0.5%) on various blends of sunflower oil and 

beef tallow during 60 minutes. Some physical and chemical tests were 

evaluated on the mixtures studied before and after the chemical 

interesterification which containing the number of peroxide, percentages of 

acidity, number of saponification, iodine value, slip melting point, Solid fat 

index (SFI%) and fatty acid composition. The results showed that the 

interesterification was effective to modify only the physical properties of the 

mixture studied, and the values of melting point showed high significant 

differences, before and after interesterification, while no significant 

differences appeared in the number of saponification and iodine value 

between the studied mixtures before and after interesterification. The 

interesterification resulted a decrease in SFI% in the studied mixtures 

according to the type and proportions of the constituent lipids, this indicates 

that the interesterification leads to produced lipids with specific new 

properties that enter into various food processing. 

Keywords: Chemical Interesterification, Slip Melting Point, SFI%, Fatty 

acids. 
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