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فصل وتشخیص الصبغات في مخلفات الطماطة*
)2(سعود رشید العاني)1(نهله طارق الشیخلي)1(عبد المجید حماد السامرائي

) كلیة الزراعة / قسم علوم األغذیة والتقانات األحیائیة .1(
) وزارة العلوم والتكنولوجیا .2(

:الخالصة 
ت ألستخالص الكاروتینویدات من مخلفات الطماطة الجافة . تكّون النظام األول من أستیون أستخدم نظامان من المذیبا

ْم) ، حیث استعمل االسیتون اوال ثم بعد عزله عن المخلفات استخدم االیثر النفطي 60–40واالیثر النفطي (درجة غلیانه 
) ، ثم شخصت 1: 2: 1: هكسان : كحول أثیلي (الستخالص الصبغات منه  ، وتكّون النظام الثاني من خلیط من أسیتون
مركبًا ، كان أبرزها 17) فأمكن التعرف على HPLCأنواع الكاروتینویدات بواسطة تقنیة كروماتوغرافي السائل عالي األداء (

39.6مقارنة بـ % 80.9صبغة الطماطة الرئیسة (الالیكوبین) ،وقد أظهر النظام الثاني كفاءة أعلى من األول في أستخالصها (

% على التوالي) ، وعلل سبب األنخفاض عند أستخدام النظام األول الى حدوث أكسدة لنصف الالیكوبین تقریبًا مكونًا مركب 
Lycopene diepoxide كما أستخلص النظام الثاني صبغة البیتاكاروتین بكفاءة فكانت نسبتها 37.7الذي ظهر بنسبة ، %

β% 1.8% مع 1.7سدة مقارنة بالنظام األول الذي ظهر فیه نسبة البیتا كاروتین % ، ولم یحدث لها أك2.5 – carotene

diepoxideوعلى العكس من ذلك كان النظام األول أفضل من الثاني في أستخالص أحد الزانثوفیالت وهو .Lycoxanthin

cisوال سیماcisمن نوع % للنظامین على التوالي . كما ظهرت المجانسات 2.1و 8اذ بلغت نسبته  – lycopen – l

% عند األستخالص بالنظامین على التوالي ، وقد یعود ظهورها إلى التعرض للضوء بوجود األوكسجین.9.6و 6.6بنسب
Separation and identification of pigments in tomato residue
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Abstract

Carotenoids of dry tomato residues were extracted by two systems of solvent
namely acetone - petroleum ether (b . p. 40 – 60 °C)(System 1) and acetone – hexane – ethanol (1 :
2 : 1) (System 2) . The pigments in extracts were identified by HPLC technique . From the 17
pigments identified , lycopene was the major .

System 2 gave higher percentage of lycopene (80.9 %) as compared with system 1 which gave
39.6 % . Formation of 37.7% of lycopene diepoxide  might be the reason for the reduced percentage
of lycopene when System 1 was used . β – Carotene was extracted effeceintly (2.51%) by system 2 ,
while the percentage decreased to 1.7% when using System 1 due to oxidation which produse 1.8%
of β – Carotene diepoxide. On the contrary Lycoxanthin was efficiently extracted by system 1 (8%)
rather than system 2 (2.1%) . Cis – isomers , mainly Cis – Lycopen – 1 was extracted by  both
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systems (6.6 and 9.6% respectively). The appearance of these isomers may be due to exposure to
light with oxygen .

ـــــــــــــــــــــــــــ
*بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني

المقدمة
الناتجة صبغات الناعیة و طصالالطبیعیة وا:الثالث عامة الى احد المجامیع الرئیسة عود العدید من الملونات الغذائیة بصورة ی
أصل نباتي  منذ زمن بعید كصبغة االندیجو الزرقاء المستخلصة منالصبغات الطبیعیةعرفتوقد التفاعالت الكیمیاویةعن 

).13االندیجو(ة من أوراق نباتلصالمستخ
في الشوندر وصبغة االناتو ومستخلص قشرة العنب والفلفل االحمر المواد الملونةو تفیالو ور والكلاتالكاروتینتاستخدمكما 

).1والزعفران (
لتفـادي المخـاطر أكدت الدراسات الحدیثة علـى ضـرورة اسـتخدام المصـادر الطبیعیـة للحصـول علـى الملونـات الغذائیـة وذلـك 

حیویـةان الملونات الطبیعیـة تمتلـك خـواص فضال عنصحة االنسان ،على ناعیةطصالاالناجمة عن التأثیرات السلبیة للملونات 
. والكاروتینویـــدات عمومـــا ذات قـــدرة كبیـــرة علـــى منـــع Aفالكـــاروتین مـــادة اولیـــة لتكـــوین فیتـــامینتجعلهـــا ذات قیمـــة غذائیـــة هامـــة، 

صـبغة الالیكـوبین یلیـه االلفـا كـاروتین والبیتـا كـاروتین االكسدة لما تحتویه جزیئاتها على عدد كبیر من االواصر المزدوجة ال سـیما
) ، كما تكون مانعات اكسدة في انظمـة جسـم االنسـان ممـا یسـاعد 11)، وبذلك تمنع تأثیر االكسدة على نكهة الغذاء ولونه ( 4( 

روتین الــدهني مــنخفض ) ، ومنــع اكســدة الكولســترول الســئ (البــ10) و(17فــي الوقایــة مــن االصــابة بــبعض حــاالت الســرطان (
) وغیــر ذلــك مـن الفوائــد. تعـد الطماطــة ومنتجاتهــا الغنیـة بــالالیكوبین اكثــر 18) فیقلــل مــن خطـر امــراض القلـب ( LDLالكثافـة 

) ، وعلیـه قامـت بعـض شـركات االدویـة بتلـوین بعـض منتجاتهـا الدوائیـة بالكاروتینویـدات ، امـا 17قابلیة على منع هذه االمراض( 
% 11.45% الـــذي یحتـــوي علـــى Lycovit10ن فـــأنتج كمستحضـــر بشـــكل كبســـوالت مثـــل المنتـــوج التجـــاري المســـمى الالیكـــوبی

اذا تـم االعتمـاد علـى االثمـار نفسـها ، ولـذا جـاءت الدراسـة السـتغالل قشـور ، ولكن انتاج هذه المواد مكلفة احیانا )9الیكوبین ( 
صانع معجـون الطماطـة فـي انتـاج بعـض انـواع الكاروتینویـدات مـن هـذه القشـور الطماطة التي ترمى كنفایات وبكمیات هائلة من م

عمومــــا والالكــــوبین ومشــــتقاته خصوصــــا و اســــتخدمت طریقتــــان لالســــتخالص ثــــم تقنیــــة دقیقــــة فــــي فصــــل وتشــــخیص المركبــــات 
) . HPLCالكاروتینویدیة وهي كروماتوغرافي السائل عالي االداء (

المواد وطرائق العمل 
-طریقتان ألستخالص الكاروتینویدات هما :أستخدمت 

مل أسیتون على 250غم من قشور الطماطة الجافة مع 1مزج بواسطة الهزاز الدوامي :Ranganna) 1977طریقة (–1
مل من األیثر النفطي(درجة 10دفعات إلى أن أصبحت القشور عدیمة اللون . وجمع المستخلص في قمع فصل یحتوي على 

% من كبریتات الصودیوم الالمائیة بشكل قطرات مع التحریك لحین إنفصاله إلى 5م ) . وأضیف له محلول مائي60-40غلیانه 
طبقتین . بعد فصل طبقة األسیتون السفلیة أعید غسلها باألیثر النفطي أكثر من مرة حتى أصبح األسیتون عدیم اللون وكانت 

مل . جفف المحلول 250، ومع ذلك أستخدمت كمیة إضافیة منه لتصبح مل250الكمیة الكلیة الالزمة من األیثر أقل من 
.HPLCبالمبخر الدوار ، وٕاذیب بكمیة معینة من األسیتون لتشخیص مركباته بجهاز 



2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11مجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجلد: 

392

غم من قشور الطماطة المجففة مع خلیط مكون 1مزج بواسطة الهزاز الدوامي ) :2000وآخرون (Thompsonطریقة –2
مل ماء مع الخلط قبل سحب الطبقة العلویة 1.5دقائق ثم أضیف 10لمدة 1:2:1ان : كحول األثیل) بنسبة من (أستیون : هكس

أعیدت عملیة األستخالص على القشور نفسها حتى أصبحت القشور عدیمة اللون جفف المحلول . المحتویة على الصبغات 
mm4.6end-cappedعمودالجهاز هي: وكانت ظروف تشغیل HPLCوٕاذیب باألسیتون لتشخیص مركباته بالـ 

Neucleosil100,5μM,250 470طول موجيوقرئ االمتصاص الضوئي علىnm مل/ دقیقة1وسرعة جریان المذیبات
)6. (

النتائج والمناقشة 
صها بعد أستخالHPLCالكاروتینویدیة لمخلفات الطماطة بتقنیة ) مخططات فصل الصبغات2) و (1یبین الشكل (

بنظامین من المذیبات العضویة هما األسیتون واألیثر النفطي (النظام األول) وخلیط األسیتون : هكسان : كحول األثیل (النظام 
مركبًا بمقارنتها بمركبات قیاسیة من خالل أوقات 51مركبًا أمكن تشخیصها من بین 17) أسماء 1الثاني) ، ویبین الجدول (

وخواص طیف األمتصاص لكل مركب منها.(Retention time)األحتجاز 
) أن النظام الثاني كان على العموم أكثر قدرة من النظام األول على أستخالص الكاروتینویدات من 1یتضح من الجدول (

، Lycopene ،Lycopene mono epoxideقشور الطماطة إذ أعطى أعلى مجموع لنسب صبغات الالیكوبین شملت (
Lycopene diepoxide ،Cis – Lycopene – 1 ،Cis – Lycopene – 84.6% مقارنة بـ 91.8) إذ بلغ المجموع 2

للخلیط األول .
Cisكان النظام الثاني أكثر قدرة أیضًا في أستخالص مركب  – lycopene – % 6.6% مقارنة بـ 9.6إذ بلغت نسبته 1

% 37.7بكفاءة عالیة لیظهر بنسبة diepoxideLycopeneص مركبللخلیط االول. اال ان النظام االول تمكن من استخال
االخیر عند أستخدام النظام األول بهذه النسبة العالیة قد یعود % عند أستخدام النظام الثاني . أن ظهور المركب0.6مقارنة بـ 

أن هذا النظام وبوجود األوكسجین إلى مالئمة النظام تحت ظروف التجربة ألستخالص هذا المركب من األنسجة ، أو یعود إلى
كان سببا الكسدة قسم من الالیكوبین وتحویله إلى هذا المركب أثناء عملیات األستخالص ، أي أن النظام األول لم یوفر حمایة 

βلالیكویین من وصول األوكسجین إلیه . ومما یؤكد حدوث عملیة األكسدة للصبغات هو ظهور مركب  – carotene

diepoxide16ند أستخدام النظام األول (ع. (
% 2.5إن أفضل مذیب ألستخالص الكاروتینات وال سیما البیتاكاروتین هو النظام الثاني حیث كانت النسبة المستخلصة 

β% ولكن  المذیب األول كان أكفأ في أستخالص 1.8في حین كانت نسبته بالنظام األول  – carotene diepoxide اذ كانت
% للخلیط الثاني .0.03% مقارنة بـ 1.7نسبته 

إذ بلغت نسبته المستخلصة Lycoxanthinأما الزانثوفیالت فقد فصل منها تسعة أنواع كانت تراكیزها ضئیلة ماعدا مركب 
% .0.7و 0.02% في حین كانت بقیة الزانثوفیالت تتراوح بین 2.1و 8بالنظامین على التوالي 

Cisنسات من نوع أن ظهور المجا – carotenoids) 4یعد مؤشرًا على تعرض المادة الغذائیة إلى الضوء واألوكسجین(
) .11) و(5و(
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) أیضًا خواص طیف األمتصاص ممثًال باألطوال الموجیة التي أعطت قیم أمتصاص عالیة لكل مركب 1یظهر من الجدول (
Cisالموجیة لالیكوبین وألـ ) كیفیة إیجاد تلك األطوال 3. یوضح الشكل ( – Lycopen كمثال ، وبذلك أمكن التعرف على نوع

.HPLC) في عمود ألـ Retention timeكل مركب فضًال عن األعتماد على مدة أحتجازه (
قریبة من تلك النسبة المدونة لهذه الصبغات في ثمار أن وجود نسبة مرتفعة من صبغات الالیكوبین في قشور الطماطة هي

) .3(و )7(الطماطة التي حصل علیها بعض الباحثین مثل 
) لدیه قدرة عالیة على أستخالص 1: 2: 1مما سبق نستنتج أن خلیط األسیتون : الهكسان : الكحول األثیلي (

) 15() و2بشكل خاص وهو ما یتطابق مع ما وجدته (–طة الرئیسة وهي صبغة الطما–الكاروتینویدات بشكل عام والالیكوبین
وكانت نسبة ان اهم الكاروتینات التي ظهرت بتراكیز عالیة بفضل هذا النظام من المذیبات هي الالیكوبین والبیتاكاروتین 

ن المذیبات المستخدمة في النظام  % من الكاروتینویدات الكلیة المشخصة . هذا فضًال عن أ80المستخلصة تزید عن الالیكوبین
الثاني أقل سمیة من أنواع أخرى من المذیبات مثل رابع كلورید الكاربون والكحول المثیلي وثنائي كلورومیثان ......ألخ التي 

) ویعد مذیب الهكسان حتى التجاري منه خالیًا من عوامل األكسدة والجناس 3و()8(و )12أستخدمها باحثون أخرون (
.Isomerization

،
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ات صبغلمستخلصHPLCكروماتوغرافي السائل عالي االداءنویدات المفصولة بتقنیةی) نسب الكاروت1الجدول (
*الخام بنظامین من المذیباتقشور الطماطة

***النظام الثانيالنظام االول**نویداتیتو الكار ت

الطوال الموجیة في نظام مذیب الفصلاالمئویةالنسبةالمئویةالنسبة

1.Neoxanthin0.020.1415،436،464

2.Cis-neoxanthin0.10.1356،412،432،462

3.Violaxanthin epoxide0.10.1416،442،466

4.Violaxanthin0.10.1418،442،468

5.Zeaxanthin0.30.4266.3 ،445.5 ،474.6

6.Neolutein0.20.4348،424،449،474

7.Cryptoxanthin0.40.7274.6,334 ،449.1,475.8

8.Lycopene diepoxide37.70.6431,454,491

9.Lycoxanthin8.02.1349.5,460 ،490.3

10.Cis-lycoxanthin0.10.3349.5,458.8 ،485.5

11.Lycopene
monoepoxide

0.40.1501.2,472.1,360.8

12.B-carotene diepoxide1.70.03472.1,443.1

13.Lycopene39.680.9504.9,474.6,361.8

14.Cis-lycopene-16.69.6498.8,468.5,443.1,361.8

15.Cis-lycopene-20.30.6496.4,464.9,440.7,360.8

16B-carotene1.82.5480.6,452.8,279.3

17.Cis-B-carotene0.10.1348،420،448،478

84.691.8مجموع نسب صبغات الالیكوبین

هي نسبة كل مركب بین المركبات*

)60- 40اسیتون ثم ایثر نفطي (درجة غلیانه * *

)1:2:1اسیتون : هكسان : كحول اثیلي (***
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المستخلصـة اروتینویدیـة               الكللمركبـاتHPLCالسائل عالي االداء توغرافياالكرومتحلیل) 1(شكل
والمفصـولة علـى عمـود الطـور المعكـوس ))60-40(األول(اسیتون ثم كحول نفطي درجـة غلیانـه النظاممن قشور الطماطة ب

mm4.6 ×End-capped Neucleosil، نــوع العمــود)gradient(المتــدرج یبالمــذمــع طــور متحــرك بنظــام

100,5μM,250 470طول موجيعلىnm، مل/ دقیقة .1سرعة الجریان
)1كما مذكورة في الجدول رقم (17إلى 1المركبات من 
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من قشور الطماطة الكاروتینویدیة المستخلصة للمركباتHPLCالسائل عالي االداءتوغرافياالكرومتحلیل) 2شكل (
عمود الطور المعكوس مع طور متحرك بنظاموالمفصولة على)1:2:1-سان : كحول اثیليبالنظام الثاني(اسیتون : هك

طول علىmm4.6×End-capped Nucleosil 100,5μM,250العمود، نوع)gradient(المذیب المتدرج 
قیقة .دمل/1، سرعة الجریان nm 470موجي

)1(كما مذكورة في الجدول رقم 17إلى 1المركبات من 

1 2 43 5 6 7 8 9
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تقنیة المستخلصة من قشور الطماطة بعد فصلها بالكاروتینویداتبعضعلى إمتصاص ضوئي لألاالطوال الموجیة) 3شكل (
في مذیبات الطور المتحرك )HPLC(كروماتوغرافي السائل عالي االداء
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