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 الخالصة
 

تتأكسد الزيوت النباتية الغذائية تلقائيًا لدى المعالجة الحرارية وذلك بوجود أكسجين الهواء مشكلة البيروكسيدات 
التي بدورها تعتبر المسوؤل األول عن فساد تلك الزيوت. استعمل العديد من المواد المضافة للحيلولة دون تشكل 

الهيدروبيروكسيدات مثل مضادات األكسدة أو كانسات الجذور الحرة (كابحات الجذور الحرة) الطبيعية و 
الصنعية والتي تتفاعل بدورها مع الجذور الحرة الناتجة من تفكك البيروكسيدات و تكنسها لتشكيل  معها مواد 

 لتشكيل  ككابح(Eugenol methylether) إيترأيجينول ميتيل في هذه الدراسة المركب  ثابتة. استعمل
 التي تستعمل بشكل واسع في لزيوت الغذائية كنموذج ل الشمسعبادزيت وأختير  الهيدروبيروكسيدات بعدة تراكيز

جرى  .FTIRبتحويالت فورييه المقرونة الصناعات الغذائية في سوريا باستعمال تقنية مطيافية تحت األحمر 
 عند لزيت عباد الشمس دون أي إضافة حيث لوحظ تشكل قمم الهيدروبيروكسيدات  دراسة األكسدة الحرارية

العائدة لمجموعة الهيدروبيروكسيدات الحرة المرتبطة و غير المرتبطة و إلمتطاطية  1-سم 3290 ,3473 ,3544
لمدة  للعينات الزيتية المسخنة أيجينول ميتيل إيتر. لدى إضافة في الزيوت المسخنة الغولية المرافقة O-Hالرابطة 

، لوحظ بشكل ملموس إنخفاض في شدة الحزم المسجلة و العائدة  C°160عند درجة حرارة  ساعاتعشر
.  تلعب مواد كبح تشكيل الجذور الحرة دورًا كبيرًا في خفض mL/L 0.8للهيدروبيروكسيدات وذلك عند التركيز 

 أداة فعالة لمثل هذا النوع من FTIRمحتوى الهيدروبيروكسيدات المتشكلة نتيجة األكسدة الحرارية وتعد مطيافية 
الدراسات. 

 
 أيجينول ميتيل إيترالزيوت الغذائية، الهيدروبيروكسيدات، اإلضافات الغذائية، ، FTIR :كلمات المفتاح

 

Abstract 
Edible oils can be oxidized spontaneously by thermal process in the presence of 
atmospheric oxygen causing an oxidation to these oils and forming the 
hydroperoxides; this oxidative process is a major cause of cooking oils deterioration. 
Many synthetic or natural antioxidants additives have been used as free radical 
scavenger agent. In this work, Eugenol methylether has been used as free radical 
scavenger agent at three different concentrations to heated sunflower oil at 160°C for 
ten hours using Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy for analysis and 
evaluations. Before any additives, three characteristic absorption bands were observed 
at 3544, 3473 and 3290 cm-1 in heated oil. The recorded bands were assigned to 7Tthe 
unbounded7T, 7Tbounded 7Thydroperoxide or free alcohols 7Tgroups 7T and to the O-H stretching 
alcohol associated group, respectively. After the addition of Eugenol methylether at 
0.8 mL/L concentration, the bands intensity of hydroperoxide formation content is 
reduced. It has been shown that the free radical scavenger agent plays an acceptable 
role in reducing the hydroperoxide formation content as the result of thermal 
oxidation. It is proved that FTIR spectroscopy is an effective analytical tool for such 
investigation.  

 
 
 

Keywords: FTIR, edible oil, hydroperoxide, Eugenol methylether, food additives 
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المقدمة:  .1
 
تدخل الدسم في مكونات المواد األولية لألغذية و أصنافها المختلفة بشكل طبيعي أو بطريقة صنعية مما يعطيها 
دورًا مهمًا في عمليات التغذية والنكهة. يؤدي أكسدة الدسم إلى تدهور نوعية الغذاء وطعمه وهناك تحدي للعلماء 

من أجل الحد من أكسدة تلك الدسم والذي يعود سببه إلى عوامل مختلفة نتيجة العاملين في علوم األغذية 
التعرض إلى الضوء أو الحرارة  أو بوجود بعض األنزيمات أو المعادن أو بروتينات معدنية أو بوجود كائنات 

دقيقة مما يؤدي إلى ضياع النكهة و فقدان الحموض األمينية الضرورية و األساسية في عملية التغذية و إنحالل 
للفيتامينات في المادة الدسمة  و في األوساط الحيوية األخرى. يمكن أن تتعرض الدسم أو الدهون ألكسدة تلقائية 

أو ضوئية أو حرارية أو أنزيمية تبعًا للشروط المختلفة مشكلة بذلك جذورًا حرة أو قسيمات حرة من األكسجين 
free oxygen species  [1] سوف نستعرض في هذه الدراسة العلمية األكسدة الحرارية لزيت عباد الشمس 

. تؤدي األكسدة الحرارية األكثر المستعمل على نطاق واسع في تحضير األطعمة وصناعة األغذية في سورية
 و يمكن شيوعًا إلى التدهور في البنية الدسمة نتيجة تفاعل األوكسجين الموجود في الغالف الجوي مع الدسم 

تسريع عملية تخريب الدسم عند درجات حرارة  عالية مثًال يحث ذلك أثناء عملية القلي الشديدة لمختلف األغذية.  
من أكسدة الحموض الدسمة الحرة من محتوى المادة القطبية و يتشكل الرغوة و يتغير اللون و ترفع هذه العملية 

فيما لو كانت  اللزوجة. بشكل عام، تعد الحموض الدسمة المشبعة المادة المتفاعلة التي تتأثر نتيجة األكسدة
أو احادية   أسيِل الغليسرول  لثنائية ة (باإلضافُثَالِثيُّ أسيِل الغليسرولموجودة على شكل حموض دسمة حرة 

من المتعارف علية أن عملية األكسدة اآللية والحرارية للحموض الدسمة ) أوالشحوم الفوسفورية. أسيِل الغليسرول
غير المشبعة تحدث عن طريق تشكل الجذور الحرة على السلسلة و التي تحصل من خالل ثالث مراحل هي 

 لتشكيل منتجات غير جذرية Termination واإلنتهاء Propagation و اإلنتشار Initiationمرحلة المبادرة
Nonradical products و المخطط التالي المبسط يشرح آلية التأكسد اآللي حيث يمثل LH)  Lipid (

 [4-1]كالدهون أو الزيوت:
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تبدأ مرحلة المبادرة بشكل بطيئ حتى للوصول إلى زمن معين عندها تزداد السرعة مع إزدياد سرعة تفاعل 

األكسدة نتيجة الحرارة المرتفعة. تدعى النواتج األولية لألكسدة اآللية على المادة الدسمة بالهيدروبيروكسيدات، 
يعطي تفكك الهيدروبيروكسيدات النواتج الثانوية التالية ألدهيدات ، كيتونات ، األغوال ، الهيدروكربونات و 

الحموض العضوية الطيارة ومركبات األبوكسي. تشكل هذه المركبات جميعها باإلضافة للجذور الحرة أسس فساد 
األغذية الدسمة. تحوي  مختلف الزيوت أو الدهون على الحموض الكربوكسيلية المختلفة بنسب مختلفة من ثالثة 

 . نورد فيما يلي جدوًال بأهم الزيوت الدسمة linolenic acid و oleic acid  و linoleic acidحموض هي: 
. [5]و محتواها من الحموض الكربوكسيلية 

 
 

 يتكون زيت عباد الشمس بشكل رئيسي من الحموض الكربوكسيلية وفق النسب التالية: حمض  لينوليك 
الذي يعد محصوًال رئيسيًا للعديد (%0.3>)  و حمض اللينولينيك   (%35-14)   وحمض األوليك (55-75%)

من الدول حول العالم.  
 

. طرق قياس أكسدة المواد الدسمة: 2
 

ال توجد طريقة واحدة معتمدة لقياس األكسدة في المواد الدسمة و تعيينها في كل أنظمة الغذاء، فهناك العديد من 
الطرق التحليلية التي تستخدم بشكل روتيني في قياس أكسدة هذه المواد الدسمة، لذلك من الضروري اختيار 
الطريقة المناسبة وفق الغاية المرجوة. يمكن تصنيف الطرق المتاحة لمراقبة أكسدة المواد الغذائية إلى خمس 

مجموعات رئيسية: مقدار امتصاص األكسيجين، فقد حامل الركازه البدائية ، تشكل الجذور الحرة، تشكل النواتج 
 و الكيميائية لتحديد قرينة ة. استعمل في المختبرات والصناعة عدد من القياسات الفيزيائي[6]األولية و الثانوية 

البيروكسيدات و التي تتضمن قياس كل أشكال األكسدة في المواد الدسمة. بما فيها طريقة زيادة الوزن ، طريقة 
كمية األكسجين الممتص و طرق التحليل الكروماتوغرافيا، المعايرة اليودية، تشكيل معقدات الحديد الثالثي بأكسدة 

 وهي الطريقة المعتمدة في (FTIR)الحديد الثنائي، التحليل بمطيافية تحت األحمر المقرونة بتحويالت فورييه 
هذه الدراسة ، كما تستعمل مطيافية األشعة فوق البنفسجي لتحديد الترافق في الرابطة المزدوجة و الرابطة 

 لتحيد نوع الجذور الحرة و تركيزها كما EPRوتستعمل أيضًا مطيافية الطنين اإللكتروني المغناطيسي  الثالثية.
. نورد فيما يأتي جدوًال [2-1] في قياس درجة أكسدة الدسم (DSC)التحليل الحراري التفاضلي  ةقيطرتستخدم 

. [1]ببعض الطرق المتبعة في تعيين البيروكسيدات 
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التطبيق الحساسية القياس المبدأ الطريقة 

  المعايرة اليودية
PV 

إرجاع الهيدروبيروكسيد 
بواسطة يود البوتاسيوم وقياس 

كمية اليود 
 Na2S2O3 0.5 meg/kg fatمعايرة بواسطة 

الزيوت و 
الدهون 

معقدات الحديد 
PV 

إرجاع الهيدروبيروكسيد 
بواسطة الحديد الثنائي و 

تشكيل معقد الحديد الثالثي 

 nm 510-500االمتصاص عند  
 SCN- 0.1 meg/kg fatللمعقد األحمر مع 

الدهون و 
 الزيوت

 

 للمعقد nm 560االمتصاص عند 
األزرق مع الكزيلينول أورنج 

0.5 meg/kg 
sample 

كل العينات 

مطيافية تحت 
 PV  األحمر

إرجاع الهيدروبيروكسيد 
 TPPبواسطة 

 للمركب cm-1 542االمتصاص 
TPPO 

0.2 meg/kg fat 
الزيوت و 
الدهون 

التألق الكيميائي 
PV 

تفاعل الهيدروبيروكسيد مع 
الليمنول بوجود حفاز 

إصدار التألق الكيميائي لإليمنول 
الموكسد 

1 pmol 
الزيوت و 
الدهون 

الكروموتوغرافيا 
الغازية المرتبطة 
بمطيافية الكتلة 

PV 

 إلى  إرجاع الهيدروبيروكسيد
الغول و تعين كميته 

 ROHمشتقات 
 اعتمادا fg إلى ngمن 

على تفاصيل الطريقة 
كل العينات 

فوق البنفسجي 
تقدير الترافق الثنائي و 

الثالثي 
كل العينات  nm 0.2 meg/kg lipid 234-230االمتصاص عند  

 
 من خالل FTIRيمكن تعيين الهيدروبيروكسيدات كميًا وكيفيًا بمطيافية تحت األحمر المقرونة بتحويالت فورية 

 خالل العقدين FTIR . من خالل تطوير تقنية [7]قياس حزم االمتصاص العائدة للهيدروبيروكسيدات 
الماضيين و تطبيقاتها المختلفة كونها تقنية بصمة األصبع و التي تتمتع بميزات مثل سرعة إجراء التحليل و هي 

. قام فاندر فور وزمالءه [10-8]طريقة غير تخريبية وتستخدم محاليل بشكل قليل جدًا و ال تطرحها في البيئة 

. [11] الهيدروبيروكسيدات في هذا النوع من العينات  لتعيين اللزوجة للدسم و تحديدFTIRفي تطوير تقنية 
 ولمدة  C°160الحظ كًال من رهمان وتشي مان بدراسة ثباتية الزيوت نتيجة األكسدة بالحرارة عند درجات حرارة 

الهيدروبيروكسيدات حيث  بدراسة FTIR ساعة وبين بأنه تحت هذه الشروط القاسية يمكن استعمال تقنية 120
 1-سم 722 و 3008  فيما تتناقص شدة الجزم عند 1- سم 967 1655 ,3470تزداد الحزم عند التردات التالية 

. الحظ كًال من حامد و عالم بأنه يمكن قياس فعالية مضادات األكسدة في زيت عباد الشمس باستعمال [12]
 [13] تزداد طردًا مع زيادة تركيزها للهيدروبيروكسيدات حيث وجدوا بأن حزم اإلمتصاص العائدة FTIRتقنية 

 وذلك عندما يتم مزج زيوت باهظة الثمن مع زيوت FTIRأخيرا يمكن كشف الغش في العينات الزيتية باستعمال 
. يمكن إضافة بعض [15-14]رخيصة مثًال مزج زيت الزيتون مع أحد الزيوت التالية: زيت الصويا أو زيت الذرة 
 المتشكلة للهيدروبيروكسيداتمضادات األكسدة الصنعية أو الطبيعية المستخلصة من النباتات للحد أو تخفيض 

 . [13]ية نتيجة األكسدة الحرار
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. العمل التجريبي 3
 

جرى في هذه الدراسة إضافة مستخلص صنعي  تم الحصول عليه من شركة ألدرج وهو مسموح إضافته وفق 
الدساتير العالمية المعتمدة فلم يالحظ له أي أثر سمي و يضاف كمنكه وهومستخلص نباتي موجود في الزيت 

  ويوجد Holy Basil [16]  وله اإلسم اإلنكليزي الريحان المقدس ocimum sanctum Lالعطري لنبات 
 وجوزة الطيب3Tالقرنفل 3Tوالقرفة و3T، والموز، والريحان 3Tفي اليانسون3Tأيضًا طبيعيًا 

3T) Anise, banana, basil, cinnamon, cloves, nutmeg( 3T  أيجينول ميتيل إيتر واسمه التجاري
(Eugenol methyl ether)اإلسم العلمي وفق اإلتحاد الدولي للكيمياء التطبيقية   أما IUPAC 

) C11H14O2 (1,2-dimethoxy-4-prop-2-enylbenzene  :وصيغته 

 
 

 
 من أوراق النبتة بطريقة إستخالص صلب-سائل للحصول على الزيت أيجينول ميتيل إيتريستخلص مركب 

العطري منه  

 
 
 

  لعالجأيضاً مقشع وخافض للحرارة، ويستخدم  للجو ولطفكم  أيضاً األوراقيستعمل مستخلص الزيت العطري من 
  األذن والحكةوهو مفيد لعالج أمراض المعدة ات اضطراب وفي الهوائيةالقصباتالسعال ونزالت البرد والتهاب 

[17-18]  .
 10 ولمدة  C°160جرى استعمال زيت عباد الشمس النقي عند درجة حرارة الغرفة أوًال ومن ثم سخن إلى الدرجة 

 وثم إضافته عند تراكيز مختلفة و سيتم تفصيل أيجينول ميتيل إيترساعات وجرت القياسات دون إضافة المركب 
 مع استعمال (Thermo Nicolt 6700) على جهاز FTIRذلك في النتائج و المناقشة. حللت طيوف 

http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/fluka/46110?lang=en&region=US�
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 وبقوة فصل to 400 cm−1 4000 ضمن المجال (OMNIC software, Version 7.3, USA)البرمجيات 
4 cm-1   مرة. استخدمت خلية للعينات السائلة مكونة من بلورات بروميد البوتاسيوم وحقنت 64و مسحت العينة 
المحللة بين بلورتي بروميد البوتاسيوم مع وجود طبقة رقيقة من التفلون لزيادة البعد بين  mL 2-1 العينات 

البلورتين مما يساعد على زيادة طول مسار الحزمة و الذي يؤدي بدوره إلى زيادة إمتصاصية الحزم العائدة 
 وقد حسبت سماكة طبقة التفلون وفق Beer-Lambert lawللهيدروبيروكسيدات وفق قانون بيير المبرت 

 العالقة التالية: 

 
 عدد القمم الموجودة بين تواتر التردد األول ونهاية التواتر n . تمثل mm 0.0911كانت سماكة طبقة التفلون بـ 

 التحويل من واحدة الـ سم إلى  10 بينما يعبر العدد الثابت 1- مقاسة بواحدة األعداد الموجية سمالثاني 
 مل 2-1أجريت القياسات ثالث مرات و حقن حوالي  بواحدة الـ مم. Lالـ مم وعندها يمكن تحديد سماكة الخلية 

 بعد تبريده وأخذ طيف العينة كل  C°160 ساعات عند درجة حرارة 10من زيت عباد الشمس المسخن لمدة 
أجريت القياسات باستعمال جهاز  .  تحت نفس الشروط(10 ,8 ,6 ,4 ,2)ساعتين من التسخين 

Photochem®  من شركة  (Analytik Jena, Leipzig, Germany) و ذلك لتعيين مقدرة مضادات 
 تقع للهيدروبيروكسيدات لم تساعدنا مطيافية رامان في الحصول على نتائج واضحة كون الحزم العائدة األكسدة.

 .  FTIRضمن مجال تشويش عالي في هذه التقنية لذلك إكتفينا بطيوف الـ 
 

. النتائج و المناقشة 4
 

  لزيت عباد الشمس بدون أي إضافات وفي درجة حرارة  FTIR) طيف اإلمتصاص بتقنية 1يمثل الشكل (
. يظهر الطيف المسجل حزم إمتصاص مميزة للغلسيريدات  1- سم4000-500الغرفة وذلك ضمن المجال 

الثالثية و التي تتميز بها الزيوت الغذائية والدسم المختلفة. هناك توافق تام بين الطيوف المسجلة و ما هو مذكور 
إلى اإلهتزاز اإلمتطاطي للرابطة  1- سم3009في األدبيات العلمية حول تحليل الزيوت النباتية. تعود الحزمة عند 

 و الموجودة في الزيت المدروس. تتغير شدة هذه الحزمة تبعًا cis-double bond =C–Hالثنائية المقرونة 
 حيث هذه النسبة عالية في زيت عباد الشمس المدروس  linolenic or linoleic acylلنسبة الزمر العالية من 

 [19 ,15]  عالية. oleic acylمقارنة مع الزيوت األخرى التي تكون فيها نسبة زمر 
 

 على C-H اإلمتطاط الالتناظري و التناظري للرابطة 1- سم2926–2954تمثل الحزم التي تقع ضمن المجال 
 على الترتيب. يمثل (CH3–) و  (–CH2–) تعود إلى الزمر 1- سم2855-2925الترتيب. أما الحزم عند 

  1-سم1747 أما الحزمة األخيرة عند (CH3–) و  (–CH2–)إهتزاز اإلنحناء للزمرتين  1- سم1465التواتر عند 

فهي تعود للتشوه  1- سم650-1500. هناك حزم أخرى تقع ضمن المجال C=Oفتعود لزمرة الكربونيل 
 [19 ,15]على الترتيب. C-O   و C-Hوالتأرجح للروابط 
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زيت عباد الشمس النقي عند درجة حرارة الغرفة  ل FTIR): طيف1الشكل (

 
  FTIR طيف 2 يمثل الشكل .لزيادة البعد بين البلورتيناستخدم في هذه المرحلة من العمل رقاقة التفلون 

 لزيت عباد الشمس المسخن للدرجة 1- سم 3700-3200لمجموعة من خمسة طيوف مسجلة ضمن المجال 
160°Cعشر ساعات مع التحريك المستمر بوجود محرك مغناطيسي حيث أخذ طيف العينة كل ساعتين.   ولمدة

 .  1- سم 3290  و  3473 و 3544لوحظ ثالث حزم إمتصاص مميزة ضمن المجال المدروس عند 

 
  C°160 مسجلة لزيت عباد الشمس المسخن للدرجة ال FTIR): مجموعة من خمس طيوف 2الشكل (

عشر ساعات  ولمدة
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 نتيجة األكسدة الهيدروبيروكسيدات إلى تشكيل مجموعة 1-  سم3473 و 3544يؤكد ظهور الحزمتين عند 

 غير المرتبطة الهيدروبيروكسيدات إلى مجموعتي 1-  سم3473 و 3544الحرارية. عزيت الحزمتان عند 
7Tunbounded7T 7 و المرتبطةTbounded7T  1-سم 3290 على الترتيب. عزيت الحزمة الثالثة التي تظهر عند التردد 

 غير الهيدروبيروكسيدات. هناك توافق بين تردد مجموعة O-Hإلى مجموعة إمتطاطية الرابطة الكحولية المرافقة 
 بما هو منشور في األدبيات العلمية لنفس التواتر و الذي يظهر عند 1-سم 3544المرتبطة المالحظة عند التردد 

 المذكورة في 1-  سم3511 فهي قريبة للحزمة 1-  سم3473. أما الحزمة التي تظهرعند التردد [20] 1-سم 3550
.  [21] المرتبطة الهيدروبيروكسيداتاألدبيات العلمية و المفسرة على أنها عائدة للزمرة الكحولية الحرة و مجموعة 

 تعود إلى الرابط  اإلستيري للكربونيل 1-  سم3473أشارت بعض التقارير في األدبيات العلمية إلى أن الحزمة 
. يالحظ من [2] 1-  سم3475 و الذي يظهر عند ester linkage carbonyl overtoneلمضاعفات التواتر 

 طردًا مع زيادة فترة التسخين و يظهر ذلك جليًا بعد الهيدروبيروكسيدات بأنه تزداد شدة حزم إمتصاص 2الشكل 
ستة ساعات من التسخين للزيت.   

 بعد  ستة ساعات من التسخين و يحدث إنزياح O-Hمجموعة إمتطاطية الرابطة الغولية المرافقة تتناقص شدة 
لمركز تردد الحزمة.  

مجموعة إمتطاطية الرابطة الغولية هناك عالقة متبادلة بين شدة حزم إمتصاص الهيدروبيروكسيدات مع شدة 
مجموعة ، فإذا زادت األولى إنخفضت الثانية و العكس بالعكس. قد يعود تفسير  إنخفاض شدة O-Hالمرافقة 

 إلى حالة األكسدة نتيجة تسخين الزيت و زيادة درجة الحرارة و التحول O-Hإمتطاطية الرابطة الكحولية المرافقة 
 والتي 1-  سم3544. الحظ انه تم فصل الحزمة عند [2]ألشكال أخرى من المركبات كالكيتونات و األلدهيدات 

  بشكل واضح إلى عدة قمم بعد عشر ساعات من التسخين وربما يفسر هذا تشكيل مكونات 2تظهر في الشكل 
أخرى كالكيتونات واأللدهيدات نتيجة األكسدة الحرارية.  

كانت الخطوة التالية بعد إثبات تشكل حزم إمتصاص الهيدروبيروكسيدات نتيجة التسخين هو إضافة مادة 
 و دراسة تأثير  لتشكيل الهيدروبيروكسيدات بعدة تراكيز ككابح(Eugenol methylether)أيجينول ميتيل إيتر 

تلك اإلضافات على الزيت المسخن. كما أشير سابقًا فإن الهدف من هذا العمل هو إزالة أو تخفيض أثر األكسدة 
 من خالل إضافة مضادات أكسدة صنعية أو طبيعية مستخلصة من زيوت تشكيل الهيدروبيروكسيداتفي 

عطرية.    
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 C°160مسجلة لزيت عباد الشمس المسخن للدرجة  ال FTIR): مجموعة من ثالث طيوف 3الشكل (

   منأيجينول ميتيل إيترعشر ساعات عند ثالث تراكيز من  ولمدة

0.8 mL/L (a), 1.2 mL/l (b) and 1.6 mL/L (c) 

 

عند إضافة ثالث تراكيز من  1-سم 3700 – 3250 ضمن المجال  FTIR مجموعة أطياف 3يمثل الشكل 
إلى  لزيت عباد الشمس المسخن mL/L (a), 1.2 mL/l (b) and 1.6 mL/L (c) 0.8إيتر أيجينول ميتيل 

 مل مع التحريك باستعمال محرك مغناطيسي. 250عشر ساعات ضمن بيشر سعته   ولمدة C°160الدرجة 
 المسجلة من ناحية البنية و  FTIRأخذت الطيوف بعد تبريد العينات ، لوحظ بعض التغيرات في طيوف الـ 

 بتراكيز مختلفة ضمن المجال المشار إليه أعاله أيجينول ميتيل إيترالشدة وقد حصل هذا التغير نتيجة إضافة 
مجموعة الهيدروبيروكسيدات   العائدة إلى 1-  سم3544. حدث إنزياح لمركز الحزمة عند التردد 3في الشكل 

  وهي المادة الكابحة لتشكيل الجذور أيجينول ميتيل إيتر إلى ترددات أخفض نتيجة إضافة الحرة غير المرتبطة
 1.2 و  mL/L (a) 0.8 عند إضافة تركيز1-  سم3540  و 1-  سم3536 بحيث أصبح التواتر عند الحرة

mL/l (b)  أن بنية الحزمة قد تغير و تناقصت 3 من المادة الكابحة على الترتيب. يالحظ أيضًا من الشكل 
 المسخنة لمدة عشر ساعات وبدون أي إضافات. بينما و 2شدتها مقارنة مع الحزم نفسها الظاهرة في الشكل 

  العائدة إلى 1-سم  3473  لم يحصل اي إنزياح لمركز الحزمة عند التواترmL/L (c) 1.6لدى إضافة التركيز 
. من المعلوم أن هناك عالقة بين التركيز و شدة الحزم حسب قانون مجموعة الهيدروبيروكسيدات الحرة المرتبطة

 حيث تناقصت محتوى 3بيير المبرت فعند تناقص الشدة يتناقص التركيز و هذا ما يمكن مالحظته في الشكل 
 مقارنة مع مجموعة الهيدروبيروكسيدات الحرة غير المرتبطة  العائدة إلى 1-  سم3544شدة  الحزمة عند التواتر 

 بأنها   FTIR. أثبتت التجارب أن مطيافية الـ المادة الكابحة لتشكيل الجذور الحرة و ذلك بعد إضافة 2الشكل 
كفاءة من إضافة طريقة فعالة و دقيقة وسريعة وبسيطة لتقييم األكسدة الحرارية للزيوت الغذائية إضافة لتقييم ال

مجموعة إمتطاطية كابحات تشكيل الجذور الحرة الضارة بالصحة. حدث إنخفاض شبه كلي لشدة الحزمة العائدة ل
مجموعة الهيدروبيروكسيدات  او ما يشار إليها في بعض األدبيات العلمية إلى O-Hالرابطة الغولية المرافقة 

و خصوصًا عند  1- سم3473 والتي تظهر عند  الغولية المرافقةO-Hالحرة و المرتبطة إلمتطاطية الرابطة 
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 غياب تام لهذه الحزمة عند هذا 3من المادة الكابحة حيث يظهر في الشكل   mL/L (a) 0.8إضافة تركيز
 فعالة في تخفيض محتوى أيجينول ميتيل إيتر من  mL/L (a) 8 التركيز. يمكن القول أن إضافة تركيز

المتشكلة نتيجة األكسدة الحرارية للزيوت و الدسم و بذلك تلعب هذا النوع من اإلضافات دورًا الهيدروبيروكسيدات 
هامًا في الحد تشكيل الجذور الحرة أو كبحها. 

 

 ثنائي بنزويل بيروكسيد إضافة 1.4
 

 الذي يلعب دورًا مولدًا للجذور  C6H5COOOCOC6H5 هو ثنائي بنزويل بيروكسيدآخرجرى إضافة مركب 
 الذي استعملناه كمادة كابحة لتشكيل الجذور الحرة. أيجينول ميتيل إيترحرة و مؤكسد وقد اضيف إلى المركب 

ثنائي بنزويل ) طيف المركب 1حيث يمثل الطيف رقم (   FTIR) ثالث طيوف 4يبين الشكل (

. لدى إضافة أيجينول ميتيل إيتر) يمثل طيف المركب 2 أما الطيف رقم ( C6H5COOOCOC6H5بيروكسيد
) الذي أخذ بعد ترك المزيج لمدة نصف ساعة عند 3المركبين لبعضهما البعض كما هو ظاهرًا في الطيف رقم (

 قد أزال الحزم العائدة أيجينول ميتيل إيتر) لكن أن المركب 4درجة حرارة الغرفة. من الواضح جدًا في الشكل (
 مما يؤكد أن المركب المضاف في 1- سم 3700-3200المجال  و التي تظهر ضمن المجال للهيدروبيروكسيدات

 فعليًا و التي ظهرت نتيجة تسخين زيت عباد الشمس للدرجة للهيدروبيروكسيداتتجاربنا قد أزال الزمر العائدة 
160°C   .

 
ثنائي بنزويل ) طيف المركب 1حيث يمثل الطيف رقم (   FTIR) ثالثة طيوف 4الشكل(

 و الطيف رقم أيجينول ميتيل إيتر) يمثل طيف المركب 2 أما الطيف رقم ( C6H5COOOCOC6H5بيروكسيد
  المزيج بينهما3

 
 

. مقدرة مضادات األكسدة 5
 

فقد  زيت عباد الشمس في تنحلكسدة أمضاد  هي بالفعل أيجينول ميتيل إيتربأن المادة المضافة  جرى التأكد
 المستخلصة بالميتانول عند التراكيز الثالثةفي العينة المضادة لألكسدة الوسطى السعة بلغت القيمة 
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 التألق في العينة المضافة بتقنيةالمضادة لألكسدة الوسطى السعة حيث قيست   نانومول/غرام3.20±0.78
 المضاف للوسط الزيتي Trolox  مقابل تركيز الترولكس photochemiluminescence الضوئيالكيميائي 

 .  من ®PCLsoftالمقاس. حسبت المساحات الواقعة تحت المنحنيات باستعمال برنامج التحكم والتحليل 
المالحظ بأنه بقدرما تكون تراكيز الترولكس كبيرة في المحاليل المضافة إلى وسط اإلختبار فإنه يالحظ زيادة 

أكثر إلشارة التألق الكيميائي الضوئي. لقد استعمل هذا التثبيط كمتغير للتحديد الكمي ويعزى إلى النقصان في 
تكامل شدات التألق الكيميائي الضوئي الناجم عن التغيرات إلى تركيز الترولكس. رسمت شدة إشارة التثبيط 

المالحظة بداللة تغير تركيز الترولكس المضاف لوسط االختبار. كان تركيز محلول العينة المضاف يتناسب مع 
 ثانية وهذه السرعة في القياس 180التألق المطلوب ضمن حدود منحني المعايرة  وكان زمن قياس العينة هو 

. يظهر الشكل التالي  عن الطرق األخرىالمضادة لألكسدةالوسطى السعة تتميز بها الطريقة المتبعة في تعيين 
قدرة مضادات األكسدة  المتوسطة المحسوبة للعينة المضافة وهو المنحني األخير في األسفل بالمقارنة مع 

  . nmol Trolox/gالمنحني العياري للترولكس ومعبرًا عنها بـ  
  

 
 

. النتيجة 6
تلعب مضادات األكسدة المستخلصة من الزيوت العطرية و الصنعية  دورًا كبيرًا  في كبح تشكيل الجذور الحرة 
الطبيعية وفي خفض محتوى الهيدروبيروكسيدات المتشكلة نتيجة األكسدة الحرارية للزيوت الغذائية وتعد مطيافية 

FTIR بميزة سرعة إجراء التحليل و هي طريقة غير تخريبية تتمتع  أداة فعالة لمثل هذا النوع من الدراسات
 للعينات الزيتية أيجينول ميتيل إيتر، لوحظ لدى إضافة تستعمل محاليل بشكل قليل جدًا و ال تطرحها في البيئة

 إنخفاض في شدة الحزم المسجلة و العائدة C°160 ساعات عند درجة حرارة عشرلمدة المسخنة 
 بشكل ملموس. أيجينول ميتيل إيتر  من mL/L 0.8للهيدروبيروكسيدات وذلك عند التركيز 
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أيجينول ميتيل  يحتاج العمل إلى دراسة حيوية و سمية من قبل مختصين قبل إعتماد : التوصيات
 كمادة مضافة للحد من أكسدة الزيوت النباتية نتيجة التسخين الجائر للزيوت المستخدمة في إيتر

الصناعات الغذائية. 
 

كلمة شكر: نشكر إدارة الهيئة ممثلة بمديرها العام د. إبراهيم عثمان على الدعم في البحث بمواضيع تهم 
 المجتمع و خصوصًا المتعلقة بالغذاء.
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