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الخالصة

استخمصت السكريات المتعددة من الطحمب األخضر Cladophora crispataالذي

جمع من مياه نير كرمة عمي في البصرة أذ تم عزل وتنقية العزلة الطحمبية .استخدمت كاربونات

الصوديوم  Na2CO3الستخالص السكريات المتعددة ودراسة خصائصيا الفيزيوكيميائية.
أظيرت النتائج ان المزوجة النسبية لمسكريات المتعددة المستخمصة من الطحمب ازدادت بزيادة
التركيز وانخفضت بزيادة درجة الح اررة أذ كانت اعمى قيمة لمزوجة بدرجة ح اررة ᵒ 03م

) (11.0020وأقل قيمة لمزوجة ) (8.0576عند درجة ح اررة ᵒ 50م وكانت لزوجة السكريات
المتعددة المستخمصة أقل من لزوجة الصوديوم القياسية .أما قابمية السكريات المتعددة
المستخمصة المتصاص الماء وربط الدىن فموحظ انيا ازدادت بزيادة التركيز وكانت مقاربة

لقابمية ألجينات الصوديوم القياسية .سجمت النسبة المئوية لذوبان السكريات المتعددة المستخمصة

 %69.72وىي اعمى من ذوبان ألجينات الصوديوم القياسية والبالغة  .%65.68أظيرت
النتائج انخفاض قابمية السكريات المتعددة عمى تكوين الرغوة بسبب لزوجتيا العالية وكثرة

االواصر الييدروجينية.

الكممات المفتاحية ،Cladophora crispata :الخصائص الفيزيوكيميائية ،السكريات

المتعددة ،المزوجة ،قابمية حمل الماء ،قوة اليالم.

المقدمة

الطـح ــالب ىي كائنات حية تفتقر الى الجذور والسيقان واألوراق والثمار واالزىار ،وىي كائنات وحيدة

الخمية او متعددة الخاليا وتتواجد في المياه المالحة والمويمحة والمياه العذبة وغالباً ما تكون سـ ـريعة

 .Macrocystisم كما في الـطحالب الــبحرية مثل طحمب  6النمو ويصل اطوال بعضيا الى اكثر من

بعض الطـحالب تعيش في البيئات المعقدة والتي تتحمل الظروف غير المالئمة مثل األشعة pyrifera
فوق البنفسجية و التـغير بـدرجات الح اررة و التقـ ــمبات في مستوى المواد الغذائية والمموحة لتتمكن من

الت ــكيف الس ـريع مع الـظــروف البيئية الجديدة و أنـ ــتاج م ــجموعة كـبيرة ومــتنوعة مـن الـمركبات الـثانوية
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النـشطة حيوياً والـتي ال يـ ــمكن بنائيا في الكائنات الحية األخــرى .اىتم الباحثون في الوقت الحاضر

بدراسة الطح ــالب البحـرية ليس بسبب الخصائص ال ــحيوية أو .بناء المركبات الكيميائية ولكن األىم منيا

الغذائية التي تعـ ـ ــد مصد اًر بـروتــيناً بديالً فضالً عن أنيا مصدر مـيم لمكربوىيدرات المعقدة (Khan and
;Satam, 2003; Kharkwal et al., 2012; Ibañez and Cifuentes, 2013
Michalak and
) Laungsuwon and Chulalaksananukul, 2013ذكر
) Chojnacka (2015أن السكريات المستخمصة مـ ــن الطحالب ميمة من الـ ــناحية الصحية اذ تــمتاز
بفـعاليتيا كـمضادات لم ــبكتريا  Antibacterialومضادة لاللتيابات ،Anti-inflammatory
ومضادة لألورام  ،Antitumorومضادة لألكسدة  Antioxidantكما تستعمل في صناعة

مستحضرات التجميل كمغذيات.

تـ ـخــتمف ســكريات ال ـ ـطــحالب واالعشاب البـحرية عــن السكريات ال ـمــوجودة في النباتات الراقية بمجموعة
الكب ـريتات ،ونسـ ــبة عـالية من المــجمـوعات االي ــونية وذوبانيا العـالي في الماء وخصائصيا البيولوجية
الفـ ـريدة من نوعيا .تحتوي معظم الطــحالب الحـمر والخضر عمى السميموز وىي مش ـ ــابية ف ـ ـ ــي ىـ ـ ــذا
النـ ـبـ ــاتات الوع ــائية وىو مــن الســكريات البنـائــية الرئيسة بالرغم من اح ـتـ ـواء ىــذه الــطحالب عــمى سكريات

أخرى مثل  Codiumو  Rhodemineaويـ ـش ــكل عــام تـ ـ ـش ـكــل الس ــكريات ال ـ ــمتــعددة حـ ـ ـوالي%928
مــن جـ ــدار الـ ـ ــخمية عمى أس ـ ـ ــاس ال ــوزن الجاف ) (Alves et al., 2013;Heffernan, 2015مـن
الس ــكريات ال ـ ــمتعددة الموج ـ ــودة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـطحـالب ىــي الـ ـكـ ـ ارج ـ ـيـ ـ ــنن  Carrageenanو Ulvans
و  ،laminarin ،Fucoidanاالكــار  agarو األل ـجــينات . (Silva et al., 2012; alginate
)Rhein–Knudsen et al., 2015
تعد الخصائص الفيزيوكيميائية لمسكريات المتعددة من الخصائص الميمة التي تجعل ىذه السكريات
مفيدة في العديد من الصناعات الغذائية والصناعية وتشمل ىذه الخصائص القدرة عمى امتصاص الماء و
التيمم و قابمية امتصاص الدىن و االستحالب و الرغوة والمزوجة وبما ان ىذه السكريات من المواد المحبة

لمماء لذلك يمكن ان ينتج عنيا محاليل عالية المزوجة عند تراكيز منخفضة (.)Draget et al., 2005
تـ ـ ـ ـ ـ ــتأثر الخواص الفيزيوكيميائية لمسكريات المتعددة المستخمصة من الطحالب بنوع الطحمب واالعشاب
البحرية ،تركيبيا الكيميائي والبنائي والظروف البيئية وطريقة االستخالص ).(McHugh, 2003
أجريت الدراسة الحالية بيدف استخالص السكريات المتعددة من الطحمب األخضر

 cladophora crispataودراسة صفاتيا الفيزيائية والكيميائية.
المواد و طرق العمل

 -5عزل الطحمب وتنقيته

استع ـمــل في الدراسة الحالية طـ ـح ـ ـ ـمـب  Cladophora crispataالذي تم جمعو من ضفاف

نير كرمة عمي ووضع في أكياس من البولي اثيمين ونقل الى المختبر وتم التأكد من تشخيصو من قبل

الـخصائص الـفـيزيوكيميائية لمـسكريات الـمتعددة المستخمصة مــن الطـــحـمب األخضر

3

أساتذة مختصين في قسم األسماك والثروة البحرية في كمية الزراعة /جامعة البصرة وباستخدام المصادر
التصنيفية ) .(Prescatt, 1975بعد الحصول عمى الطـحمب تم غسمو بالماء جـ ــيداً وازالة االحياء العالقة

منو وبقــايا النــباتات الم ــائية وغيرىا من الشوائب غسل بــعد ذلك م ـرات عــدة بالـ ــماء المـ ـقــطر .كـررت

ال ـع ــممية اكثر مــن م ـرة لـغ ـ ــرض ال ـتـخمص من االح ــياء المـجيرية اعــتماداً عمى الـطريقة الـمــوصوفة من

ق ـ ــبل) Weidman et al.(1984ولمــتأكد من نقاوة الـ ــطح ــمب اعـ ـ ــتمدت طـ ـ ـريقة )Stein (1973

والمتضمنة الفحص المجيري لمخيوط الطحمبية بعد زرعيا عمى وسط  Nutrient.agarفي اطباق

بتري وحــضنت في درج ــة ح اررة  37م ᵒلمدة  48ساعة ،ثم فحصت العينات بعد تكرار العممية مرات عدة
لمتأكد من خ ــموىا من االح ــياء المجيرية ،جففت الطحالب بعد تنقيتيا ىوائياً تحت الظل ونشرت عمى
رقائق االلمنيوم عمى شكل طبقة بسمك  2-1سم مع التقميب المستمر لمتخمص من الرطوبة الى اقل ما

يمكن وحفظت في عبوات ونقمت الى المجمدة بدرجة  93-م.ᵒ
 -3استخالص السكريات المتعددة من الطحمب

أجري االست ـ ـ ـ ـ ــخالص وفــقاً لطريقة) ،Hernãndez-Carmona et al.(2002أذ تـ ـ ـ ـ ــم خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــط 9:1

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ج ـ ـ ــافة %0.1:فورمالين وترك المستخمص بعدىا ليمة كاممة لغرض الترطيبُ ،رشح بورق
 Whatman No.1واخذ
الراسب وغسل مع  03مل من  0.1موالري حامض الييدروكموريك وىو عمى المحرك المغناطيسي مدة
 50دقيقة لحين وصول الرقم الييدروجيني الى  4ثم الترشيح .أُضيف لمراسب  30مل ماء مقطر لتعديل
الرقم الييدروجيني لممزيج الى  53باستعمال مسحوق كاربونات الص ـ ـ ـ ـ ــوديوم الالمائية وعمى درجة ح اررة

 33م ᵒولمدة  4ساعات مع التحريك المستمر .رشح الخميط وأُضيف لمراشح  %53كموريد الكالسيوم
لترسيب السكريات المتعددة ،ثم الترشيح مع إضافة  50مل ماء مقطر عمى دفعات مع التحريك .اضيف
بعدىا حامض الييدروكموريك لحين الوصول الى الرقم الييدروجيني  9مع التحريك المستمر .اضيف

مسحوق كاربونات الصوديوم لرفع الرقم الييدروجيني الى  3مع التحريك مدة ساعة واحدة ،رشح الخميط
لفصل السكريات المتعددة التي جففت عند درجة ح اررة  03م.ᵒ
 -3الخصائص الفيزيوكيميائية
 5-3المزوجة

اتـبعت طريقة ) Reyes-Tisndo et al. (2004في تقدير ل ــزوجة السـ ــكريات المتعددة

المستخمصة عند درجات ح اررة مختمفة ) 30و 40و )03م ᵒأذ تـ ـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــضير م ـ ــحمــول ال ــعينة بتراكيز
مـ ـخـتمفة  0.2و 0.4و 0.6و 0.8و %1باست ـعـمال جـ ـي ــاز ق ـ ـ ـيــاس المـ ــزوج ـ ــة ( موديل (Ostwaled
Viscometer Size Dوق ـ ـ ــدرت المزوجة وفق المعادلة التالية:
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P 2 t2

=

η2

η1
P1 t1
 = η5لزوجة لمـماء المـ ـق ــطر والتي تـم الح ـ ــصول عمــييا م ــن جداول ).Weast and Melvin )1983
 = P1الكثافة النوعية لمماء المقطر والتي تـم الح ــصول عم ــييا من جداول ).Weast and )1983
Melvin
 = η9لزوجة العينة.
 = p 2الك ـ ــثافة الن ـ ـ ــوعية لمـ ـ ـعـ ـ ــينة.
 =t1معدل ثالث قراءات لموقت الالزم لمرور الماء المقطر خالل االنبوبة الشعرية.
 = t2معدل ثالث قراءات لموقت الالزم لمرور العينة خالل االنبوبة الشعرية.

 2-3سعة حمل الماء )Water Holding Capacity (WHC

قــدرت ق ــابمية الســكريات المـ ــتعددة عـ ـ ــمى س ـ ــعة حمل ال ــماء باتباع طريقة Mirhosseini and

) Amid (2013وذلك بخمط 1غم من العينة مع 10مل من الماء المقطر في أنبوبة اختبار معروفة
الوزن ومزجـ ــت العينة جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيداً ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمدة دقيقتين وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصمت بالنبذ المركزي عمى  3000دورة  /دقيقة

لمدة  30دقيقة ،وتم التخمص من الراشح جيداً بنقمو الى أسطوانة مدرجة ،ووزنت االنبوبة مع العينة.
Water Holding Capacity (WHC) ( SSW – SW) / SW
 = WHCسعة حمل الماء
SSW
SW

وزن العينة المنتفخة

وزن العينة األولية

 3-3سعة حمل الدهن )Oil Holding Capacity (OHC

ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت قـ ـ ـ ــابـ ـ ــمية السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكريات ال ـ ــمتعددة ع ـ ـ ــمى ربط الدىن باتباع طريقة Mirhosseini and

) Amid (2013عن طريق خمط  5غم من العينة مع  10مل من زيت الذرة النباتي في انبوب اختبار
معروف الوزن ومزجت العينة مدة دقيقتين ،ثم فصمت بالنبذ الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمركزي عمى  3000دورة  /دقيقة مدة
 30دقيقة ،وبعد التخمص من الراشح وزن االنبوب مع العينة المتبقية .وحسبت سعة امتصاص الدىن من
خالل المعادلة التالية:

)OSW–SW) /SW
OHC

سعة حمل الدىن

OSW

وزن العينة المنتفخة

SW

وزن العينة األولية

)Oil Holding Capacity (OHC
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قابمية الــــــذوبان Solubility

قــدرت ذوبانية الس ـ ــكريات المتعددة باتباع طـ ـ ـريقة ) Mirhosseini and Amid (2013من

خالل مزج 1غم من العينة مع  25مل ماء مقطر عمى محرك مغناطيسي بدرجة ح اررة المختبر ،رفعت
بعدىا درجة الح اررة الى  80م ᵒلمدة  30دقيقة .نبذ المحمول مركزياً عمى سـ ـ ـ ـ ـ ــرعة مقدارىا  5000دورة/
دقيقة مدة  30دقيقة لمتخمص من المادة غير الذائبة ينقل بعدىا الى طبق بتري معروف الوزن مسبقاً مع

تركو ليجف عمى  105م ᵒحتى ثبات الوزن ،وقدرت النسبة المئوية لمذوبانية من خالل المعادلة التالية:
الذوبانية 100 × C2 / C1 = %

 = C1وزن الراشح المركز  = C2 ،وزن المادة األولية
 5-3سعة الرغوة Foaming Capacitiy

ق ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــست س ـ ـ ـ ـ ــعة رغـ ـ ـ ـ ـ ــوة الس ــكريات الـ ــمتعددة بأت ـ ــباع الـ ـ ـ ـ ـط ـريقة التي ذك ـ ــرىا Mirhosseini

) and Amid (2013وذلك بخمط  2غم من السكريات مع 100مل ماء مقطر وتعديل الرقم
الييدروجيني الى  6وخفق  60مل من المحمول عمى  1500دورة لمدة دقيقتين بسرعة عالية في درجة
ح اررة المختبر .وحسبت سعة الرغوة من المعادلة التالية:
× 100%

= Foaming capacity %

 =Vحجم الرغوة بعد الخفق
 =V0حجم المحمول قبل الخفق
 6-3قوة الهالم Gel strength

تـ ـ ـ ــم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياس قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة ىالم السكريات المتعددة المستخمصة من طحمبcrispata

Cladophoraحسب الطريقة الموصوفة من قبل ) Lopez and Li-Asieng (1968بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركيز
 %5وتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراكيز مختمفة من كموريد الكالسيوم من .%0.12 - 0.02
الـــنتائج والمــناقــــشة
 -5المـزوجــة

أظي ــرت ال ــنتائج ف ــي الـشكل ) )A-1لــزوجة الســكريات المتعددة المستخمصة من الطحمب

األخضر  C. crispataعند تراكيز و درجات ح اررية مختمفة وباستعمال الماء المقطر كمذيب ،أذ
بمغت المزوجة  11.0020عند تركيز  %0.2بدرجة ح اررة  30م ᵒثم انخفضت المزوجة عند درجة ح اررة

 40و 03م ᵒوالبالغة  10.2118و  8.0576عمى التوالي عند التركيز نفسو وىي اقل مما اظيرتو
الجينات الصوديوم من لزوجة عند التركيز %0.2ىي  12.2614السكريات المستخمصة عند %0.6

 12.8797و  11.5524و  9.2010لكل من الدرجات الح اررية  43 ،30وᵒ 03م معمى

التوالي،
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في حين بمغت لزوجة االلجينات عند التركيز نفسو  13.4736و  10.9356لكل من  30و  03مᵒ
عمى التوالي ،بينما كانت لزوجة السكريات المتعددة المستخمصة من الطحمب  14.1221عند تركيز%5
وفي درجة ح اررة  03م ᵒثم انخفضت المزوجة بشكل واضح وفي درجة الح اررة نفسيا والتركيز نفسو الى
 .11.0090أما في الجينات الصوديوم القياسية فقد بمغت لزوجتيا عند تركــيز 12.2614 %5و

11.1681و 8.9424عند الدرجات الح اررية ( 43،03و )03م ᵒعمى التوالي كما بينو الشكل ))B-1
أما عند زيادة تركي ز عينة السكريات المتعددة والجينات الصوديوم القياسية ازدادت لزوجة ىذه السكريت أذ
بمغت  11.9050و  12.9406عند تركيز  %0.4لكل من السكريات المستخمصة والجينات الصوديوم
عمى التوالي ووصمت المزوجة الى قيمة مقدارىا  13.6791و  14.1221عند كل من التركيزين )0.8
و %)5وفي درج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ح اررة  30م ᵒعمى التوالي ،بينما كانت المزوجة اعمى في ألجينات الصوديوم
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــند ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتراكيز نفسيا و درجة الح اررة ذاتيا و) 0.8و % )5وىي  14.7766و  15.7154عمى

التوالي وىذا ما يوضحو الشكل(.)B-1
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شكل( :)5لزوجة السكريات المتعددة المستخمصة ( )Aوالجينات الصوديوم القياسية (.)B

يالحظ من الش ــكمين( )A-5و( )B-5ان ل ــزوجة ال ـ ــسكريات الـ ـ ــمتعددة المستخمصة والــقياسية انــخفضت
مع ارتــفاع درجا ت الح اررة أذ بم ـغ ــت لزوجة %1وف ـ ـ ـ ــي درجـ ـ ـ ـ ـ ــة حـ ـ ـ ـ ـ اررة  30و  43م 15.7154 ᵒو
 14.5228عمى الــتوالي بــينما ف ــي درجـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـ ـ ـ اررة  50م ᵒوص ـ ـمــت المــزوجة الى .12.4461

ات ـ ـف ــقت الـ ـ ــنتائج مــع م ــا حـ ـصــل عـ ـمـ ــيو  (2010) Mahmood and Siddiqueعـند تـقديرىما
لمزوجة الـ ــجينات الصوديوم ال ــمستخــمص ــة مــن ال ـ ـطــحالـب ال ــبني ــة  Sargassum errariumبتراكيز-
) )0.25 0.05موالري وفي درجات ح اررية تراوحت بين  323-303درجة مطمقة وتبين من الـنتائج ان

الـخصائص الـفـيزيوكيميائية لمـسكريات الـمتعددة المستخمصة مــن الطـــحـمب األخضر
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لـزوجة الجينات الصوديـوم قـد ازدادت مع زيادة التركيز أذ كانت  1.9964سنتي بويز عند تركيز 0.05

موالري ،ووصمت الى  6.3400سنتي بويز في درجـة ح اررة  030درجة مــطمقة .فضالً ع ــن حصول
ان ــخفاض واضح في المــزوجة مع ارتفاع درجات الح اررة والتي كــانت  6.3400س ــنتي بويز عند درجة

ح اررة  030درجة مطمقة و 4.4020سنتي بويز عند درجـة حـ اررة  32درجــة مـطمقة عــند تركيز 0.25
وبينا أن االواصر الـييدروجينية والتداخالت الـكارىـة تكون مسؤولة عن زيادة المـزوجة .كــانت
موالري ّ
ال ــنتائج مــقاربة مع ما توصل اليو  (2015) Subramanian et al.من خالل تقديرىم لزوجة
االلجينات الـ ــمستخمصة من مجموعة من الطحالب البنية والتي تراوحت ما بين  13.59-11.06ممي
باسكال .ثانية ،عند است ــخالص االلجينات لمــدة س ــاعة واحـ ــدة وما بين  15.92-12.76ممي باسكال.
ثانية وخالل مدة االستخالص التي كانت  0ساعات ولألنـواع الــثمانية المدروسة ،وعزيت المزوجة العالية
مع زيادة مدة االستخالص الى ذوبان جزئيات كبيرة الوزن الجزيئي مع االلجينات .ي ــعود انخفاض المزوجة
مع ارتفاع درجات الح اررة الى التغيرات التي تحصل في شكل البوليمر وتحولو الى ت ــركيب ح ــمزوني
عشوائي مما ي ــؤدي الى ق ــمة ت ـج ــمع الجزئيات يتبعو انـ ــخفاض في لــزوجة المحاليل Noorlaila et al.,
) .)2015تعــتمد المزوجة عمى عـ ـوامل ع ــدة وىي درجــة البمم ـرة و ال ــتركيز و الم ــزوجة ووج ـ ــود االي ــونات
واالمالح الــمعدنية ) .(Yung, 2000ذكر) Truus et al. (2001أن لزوجة الجينات الصوديوم

تعتمد بشدة عمى وقت جمع الطحالب ،الظروف البيئية ،طريقة االستخالص فضالً عن زيادة القوة االيونية
كما اكدوا عمى ان ارتفاع درجات الح اررة يؤدي الى انخفاض شديد في المزوجة.

 - 1سعة حمل الماء )Water Holding Capacity (WHC

تـ ـ ـ ـ ــوضح ال ـ ـ ـ ــنتائج في الشكل( )9قــابمية السكريات المتعددة المستخمصة من الطحــمب األخضر

 C. crispataعمى سعة حمل الماء ،أذ يالحظ من خالل الشكل ان السكريات المتعددة المستخمصة ليا
قابمية عمى امتصاص الماء وتزداد ىذه القابمية مع زيادة التركيز أذ بمغت قابمية السكريات المستخمصة

عمى امتصاص الماء عند  1.5 %0.2مل/غم عينة واخذت بالتزايد مع زيادة التركيز حتى وصمت 2.82
و  2.95مل /غم عينة عند كل من تركيز ) 0.8و % )5عمى التوالي ،بينما أظيرت الجينات الصوديوم
قابمية امتصاص ماء اعمى قميالً مقارنة بقابمية السكريات المستخمصة عمى امتصاص الماء أذ كانت  2و

 2.90و  0مل ماء/غم عينة عند التراكيز  % 5، 0.8 ،0.2عمى التوالي وىي مقاربة لما اظيرتو
السـ ـ ــكريات المتعددة المست ـ ـ ـ ـ ــخمصة كما موضح في الشكل نفسو ( .)9ت ـ ــمثل س ــعة حـمـل الماء WHC

قابمية الــمادة لالرتباط بالماء تــحت ظـ ـ ــروف محددة من الماء) .(Singh, 2001وتمثل  WHCالنسبة
عرف ) Amid et al.(2013سعة
المئوية لمجزء المحـب لمـماء والـذي لو الفة عالية المتصاص الماءّ .

حمل الماء ) (WHCبانيا كمية الماء المحمولة من قبل  5غم من السـ ـ ـ ـ ـ ــكريات المتعددة.
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ات ـ ـ ــفقت النـ ـ ـ ــتائج م ــع مــا وج ــده  (2013) Amid et al.عند دراستيم سعة حمل الماء لكل من الجينات
الصوديوم ،الص ــمغ العـربي و  k-carrageenanوصمغ الكوار والبكتين إضافة الى الصمغ
المستخمص من بذور  Durianوتـ ـ ـ ـ ـبـّين ان كل من الج ـيـنات الصوديوم و  k-carrageenanوصمغ
الكوار ليا قابمية عالية عمى امتصاص الماء مقارنة بكل من الصمغ العربي وصمغ بذور Durian
ويـ ـ ــعود الس ــبب في ذلك ل ــكثرة األواصر ال ــييدروجينية الموجودة في الـ ــتركيب الـ ــثالثي االبـعاد .واق ـ ــل م ـ ــما

حــصل عميو

 (2011) Benjama and Masniyomعـ ـن ــد تـ ــقديرىما سعة حـ ـمـل ال ــماء

لمستخمصات ال ــطحالب مــن األن ـ ـواع  Ulva pertusa U. Intestinaliوالـ ــتي كــانت 8.08
و 13.90غم ماء /غم عينة عمى التوالي .تـ ــعد مـعظم السـ ــكريات ال ــوليمرات مــحبة لمماء والتي يـ ـمــكن ان
تـ ـمـتــص ال ــماء وتــنتفخ لـ ـتـكون ىــالم أو مـحال ــيل ع ــالـ ــية الم ـ ــزوجة واح ــدة مـن اىــم خ ـواص ى ــذه السكريات

والــتي ت ــؤثر بــشكل مــعنوي فـي است ـع ــماالتـيا الــوظيفية ).(Simas–Tosin et al.,2010
السكريات المتعددة المستخلصة
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شكل ( :)9سعة حمل الماء (مل/غم) لمسكريات المتعددة المستخمصة والجينات الصوديوم القياسية

ذكر  (2011) Venugopalان الس ـ ـك ـ ـريات المـتعددة ليا قـ ـ ـ ــدرة عـالية عمى ربـ ــط كميات كبيرة

من الماء وت ـ ـ ــوزيعيا ،وتـ ـ ــختمف ق ـ ــابمية السكريات الم ـ ــتعددة عمى حمل الماء ويـعـ ـ ــتمد ىذا ع ـ ـ ــمى المجاميع

الوظيفية في تركيبيا والتي ت ــتفاعل بقوة مع الماء ،أذ تحتـوي األمالح االلـ ــجينية عمى كــميات ك ــبي ـ ـرة من
مجاميع الكاربوكسيل وتـ ـ ــعمل ىذه المجاميع عمى زيادة ربط الماء بمقدار  %23وبال ـ ـ ــتالي يمكن ت ـ ـ ــطبيقيا
في مـختمف األغذية .وت ـ ـعــود االختالفات في سـعة حــمل الغــرويات لمماء الى ن ــوع ومح ـتـوى المجاميع

الــوظـ ــيفية الـ ـ ـم ـحــبة لـمماء الم ــوجودة في الجــزء الكاربوىيدراتية لمســكريات الم ــتعددة وع ـ ــدد المـ ـواقع المتميئة

وحـجــم المسامات وال ـتــداخالت مـا بـين الغرويات وجـ ـزئيات ال ــماء ،وتـ ـتــأثر ى ــذه ال ـص ـفــة أيــضاً ب ــوجــود

الـخصائص الـفـيزيوكيميائية لمـسكريات الـمتعددة المستخمصة مــن الطـــحـمب األخضر
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األج ـ ـ ـ ـ ـزاء الصـغ ـيـرة م ــن الـ ـبـروتين المرت ـ ــبطة مــع الت ــركيب الجـزيئي لم ـس ــكريات المـتـع ـ ـ ـ ـ ــددة وال ـ ـمــجاميع
الـ ــوظيفية والمتــضمنة الـجزئــيات الـ اربـطـة لمـ ـمــاء ف ـ ـضـالً ع ـ ــن الـظــروف )Amid et al., 2013

;.(Mirhosseini and Amid, 2012

 -3سعة حمل الدهن )Oil Holding Capacity (OHC

أظ ـ ـ ـي ـ ـ ــرت الـ ــنتائج في الشكل ( )0قابـ ــمية السكريات المتــعددة المستخمصة عمى ربط ال ـ ــدىن

والـ ــتي تـ ـ ــزداد مع زيادة تركيز السكريات ال ـ ــمتعددة المستخمصة من طحمب Cladophora crispata
أذ بمغت قابمية السكريات عمى ربط الدىن عند تركيز ) 0.1 %(0.4 ،0.2و  0.3مل زيت/غم عينة

عمى التوالي ،بينما ارت ــفعت ال ـ ـكـمية الى  0.78 ،0.56و  0.84مل زيت /غم عينة عند التراكيز
) 0.8 ،0.6و %) 5عمى التوالي .وكـ ـ ـ ـ ــانـ ــت النــتائج اقـ ـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــصل عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــييا
 (2011) Benjama and Masniyomل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمست ـخــمص الط ــحالب الخضراء من األن ـواع
 U. pertusa and Ulva Intestinalisوالبالغة  1.53و  4.62غم زيت/غم عينة عمى التوالي
وترتبط صفة سعة حمل الدىن بالصفات الفعالة لسطح الغرويات وشدة الشحنات الكيربائية الكمية

والمجاميع المحبة والكارىة لمماء والتي عن طريقيا يمكن استعماليا كمثبتات في المنتجات الغذائية.

تعتمد سعة حمل الغرويات لمزيت عمى التركيب الييكمي والكيميائي لمغرويات وعمى النسبة بين
المجاميع الكارىة والمحبة لمماء ومـ ـ ـواقعيا الموجودة في التركيب الييكمي لمغرويات وترتبط سعة حمل
الزيت بتحسين الخواص الكارىة لمماء .وغالباً ما تعزى السعة العالية لحمل الزيت الى وجود السالسل
البروتينية واألحماض االمينية الكارىة لمماء الطائي( .)5235أما الجينات الصـوديوم فقد أظيرت قابمية
اقل في سعة حمل الدىن مقارنة بالسكريات المتعددة المستخمصة من الطحمب قيد الد ارســة فعن ــد تركيز
 %0.2بمغت قابمية االلجينات في ربـ ـ ـ ــط الدىن  0.1مل زيت/غم عينة وارتفـعت قميالً عند ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــركيز
 % 0.4اذ وصمت  0.17مل زيت /غم عينة ،أما عند تركيز  %5فق ـ ـ ـ ــد وصمت قابمية االلجينات في
ربـط الـدىن الى  %0.4مل زيت/غم عينة.

وتـعتمد قــابــمية الغـرويات عمى ربــط ال ــدىن عـ ــمى عــدد ونـوع األواص ــر الكـارىة لـم ــماء ال ــموجودة
في ىـ ــيكميا ،وجود االحماض االمينية والتي ق ــد ت ــكون مسؤولة عن م ـ ــيميا الم ـ ـ ــتصاص الــدىن ف ــضالً
عــن وجــود الــعديد من السالسل الجانبية غير القطبية التي ليا ال ـ ــقابمية عــمى ربـط السالسل

الييدروكاربونية من الدىن مما يــؤدي الى ارتـفاع قــابمية ربـط ال ــدىن مــن قبل الغرويات
).(Mirhosseine and Amid, 2013 ;Noorlaila et al., 2015
 -4قابمية الـــــذوبــــان Solubility

تـ ـ ـ ـ ـ ــوضح النتائج في الجدول( )5النسبة المئوية لقابمية السكريات المتعددة المستخمصة عمى الذوبان

والبالغة  %69.72في حين أظيرت الجينات الصوديوم القياسية قابمية اقل عمى الذوبان مقارنة
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بالسكريات المستخمصة ق ـ ـ ـي ــد الدراسة والبالـ ـ ـغ ـ ــة  .%65.68ذكــر )9335( Rioux et al.أن قابمية
الذوبان تتأثر بمجموعة من العوامل وىي الرقم الييدروجيني لموسط ،تركيز المادة األولية ،وجود االيونات
ثنائية التكافؤ ،تركيز األمالح في المحمول ويعود السبب في انخفاض قابمية السكريات المستخمصة
والجينات الصوديوم عمى الذوبان الى كثرة االواصر الييدروجينية الموجود في الييكل التركيبي لمبوليمر.
السكريات المتعددة المستخمصة

القياسية

0.9

0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

سعة حمل الزيت (مل/غم)

0.7

0
1

0.8

التركيز

0.6

0.4

0.2

شكل( :)0سعة حمل الدىن (مل /غم) من قبل السكريات المتعددة المستخمصة والجينات الصوديوم القياسية

ذكر  (2012) Mirhosseini and Amidأن تداخل الغرويات مع جزئيات الماء يمكن ان يقمل

من معدل انتشار جزئيات الماء في مادة الغرويات ،ويعتمد معدل التداخالت عمى االواصر الييدروجينية
ودرجة الح اررة فضالً عن تكون ماء متجمع .ويمكن ان يعود عدم الذوبان الكامل لمسكريات المتعددة

المستخمصة الى وجود جزئيات غير ذائبة وشوائب ويعتمد الذوبان عمى مجاميع الييدروكسيل وطبيعة
السكريات األحادية واالواصر الداخمية ما بين السكريات سواء كانت(  αأو  )βوقابميتيا لالرتباط بواسطة

التداخالت بين الجزئيات وحجم الجزئيات (.)Laaman, 9355
 -5سعة الرغوة Foaming Capacity

أظيرت النتائج في الجدول( )5سـعة الرغوة لمسكريات المتعددة المستخمصة والجينات الصوديوم

القياسية والتي يظير فيو انخفاض قابمية ىذه السكريات عمى تكوين رغوة وىي  %86.33و%33.88
عمى التـ ـ ـ ـ ـوالي وي ـ ـ ـ ــعزى السبب ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ذلك الى انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــفاض قــاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمية السـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريات المتعددة
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المستخمصة والجينات الصوديوم عمى الذوبان ولزوجــتيا الـ ـعـالية وكثـ ـرة االواصر الييـدروجينية في تـركيبيا
).)Amid et al., 2013
جدول( :)5النسبة المئوية لمذوبانية وسعة الرغوة لمسكريات المتعددة المستخمصة والجينات الصوديوم القياسية.

المادة

الذوبانية %

سعة الرغوة %

السكريات المتعددة المستخلصة

69.72

86.33

الجينات الصوديوم القياسية

65.68

80.66

أت ــفقـ ــت ال ـ ـنـ ــتائج مــع ما وجده  (2013) Amid et al.عند تــقدير سـعة مجموعة من السكريات
المتعددة عمى تكوين الرغـ ــوة وى ـي الص ـ ـمـغ ال ــعربي ،الــجينات الصوديوم ،k-carrageenan ،صمغ
الكوار والبكتين ،الصمغ المستخمص من بذور  Durianإضافة الى الخميط المتكون من مزج الصمغ

المستخمص من بذور  Durianوبروتينات الشرش ،أذ لوحظ ان كل من الجينات الصوديوم وصمغ

الكوار يمتمكان سعة حمل ماء عالية وبالمقابل ليما قابمية رغوة ضعيفة جداً مقارنة بالسكريات المتعددة

األخرى المدروسة ،أما خميط الصمغ وبروتينات الشرش فقد امتمك سعة رغوة عالية مقارنة بالعينات

األخرى وصمت الى حوالي  .%03تعود ىذه القابمية عمى تكوين رغوة الى وجود نظام سكريات متعددة –

بروتين ال ذي لو القابمية عمى تكوين طبقة لزجة مطاطية عند سطح الفقاعات اليوائية والتي تمنع من تمزق
ىذه الطبقة الرقيقة وتعتمد قابمية البروتين عمى تكوين رغوة عمى صفاتو وتركيبو ومحتواه الكيميائي
(المجاميع الكارىة لمماء واعادة ترتيب الشكل التركيبي لمبروتين والمناطق القطبية وغير القطبية) .ترتبط
المجاميع المحبة لمماء الموجودة في تركيب جزئية البروتين بسطح الماء بينما تتجو المجاميع الكارىة
لمم ــاء الـ ــموجودة في ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزئية البروتين نحو طور اليواء ويحدث خالل تكوين الرغوة ادمصاص سريع

عند السطح البيني خالل تكوين الفقاعات اليوائية وحـ ــدوث ت ــغيرات واعادة ترتيب في الشكل التركيبي

لمبروتين و تكوين طبقة رقيقة لزجة مطاطية عند السطح البيني ضد التداخالت التي يمكن ان ت ــحدث مــا
بين الجزئيات ،أن االدمصاص السريع عند السطح البيني واعــادة ترتيب الشكل التركيبي ع ــند السطح
ال ــبيني يـ ـرتبط ارتباطاً بقابمية تــكوين الرغ ــوة وان وجـ ـ ـ ــود مـجاميع فــعالة في تركيب جزئية السكريات
المتعددة يؤدي الى انـ ـخـفاض ال ــشد السطحي مــما يـ ـجـعل ىــذه الـمــادة ليــا قــابمية عـالية عمى تـكوين رغــوة

ع ـ ـن ــد السـح ال ــبيني لمفقاعات الي ـوائية .(Mirhosseini and Amid, 2013;Amid et al.,
)2013
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 -6قوة الهالم Gel strength

توضح الن ـ ـ ـ ـ ـ ــتائج في الــشكل ( )4و الجدول ( )9قـوة ىالم السكريات المتعددة المستخمصة من

الطحمب األخضر  Cladophora crispataو باست ـ ــعمال ت ـ ـراكيز مـ ــن ايونات الكالسيوم تراوحت بين
 ،%0.12 – 0.02أذ وجد ان العينات المضاف ليا ايونات الكالسيوم بتركيز  %0.02و  .%0.04قد
أعطت ىالم ضعيف ومع زيادة تركيز ايونات الكالسيوم ازدادت قوة اليالم كما موضح في الجدول نفسو،
في حين اصبح اليالم قوي جداً عندما وصل تركيز ايونات الكالسيوم  %0.12وبقوة ىالم من الجينات
الصوديوم القياسية عندما كان تركيز ايونات الكالسيوم .%0.06

جدول( :)9قوة ىالم السكريات المتعددة المستخمصة بتركيز  %5والمضاف ليا تراكيز من كموريد الكالسيوم

 +ىالم ضعيف ،

 ++ىالم متوسط ،

 +++ىالم قوي

شكل( :)4قوة ىالم السكريات المتعددة المستخمصة

االســتـــــنـتــاجـات

نستنتج من الدراسة الحالية انو يمكن استغالل الطحالب الخضراء في انتاج السكريات المتعددة

تميزت بمحتوى عالي من السكريات المتعددة ولزوجة عالية وذات سعة عالية عمى امتصاص الماء
وتكوين اليالم قوي وبذلك يمكن استعماليا في بعض الصناعات الغذائية.
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Physiochemical Properties of Polysaccharides Extracted From
green algae Cladophora crispata
Suham W. A. Al-Aumara Aum–El-Basher H. J. Al-Mossawi
Rawdah M .A . Al-Ali
Dept. Food Science. /Coll. Agriculture / Univ. Basrah

Abstract
Extraction of polysaccharides from green algae
Cladophora crispata was studied. Algae was collected from
Karmat Ali River in Basrah. Polysaccharides was extracted
by sodium carbonate Na2CO3 and the properties for it were
studied. The result showed that the relative viscosity was
increased with the increase of concentration and decrease
with the increasing of temperature the highest viscosity
was 11.0020 in 30°C and the lowest was 8.0576 in 50 °C.
The ability of polysaccharides for water absorbtion and fat
binding was noticed that it was increased with the
increasing of the concentration, the percentage of
polysaccharides solubility was 69.72%, and it was higher
than sodium alginate (65.68%). the results also showed
decreased of foaming of polysaccharides because of its high
viscosity.
Keywords:

Cladophora
crispata,
Physicochemical,
Polysaccharides, Viscosity, Water holding capacity,
Gel strength

