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 م . باهرة محمود جعفر 

 -  Waterم/ الماء 

وهو احد مكونات الغذاء االساسٌة حٌث انه ٌشكل نسبة   Universal Solventٌعد الماء مذٌبا عاما 

عالٌة فً االغذٌة مختلفة كالخضراوات والفواكه والحلٌب بٌنما ٌحتوي البعض االخر على نسبة اقل 

مثل اللحوم ومنها ماٌحتوي على نسبة قلٌلة جدا مثل الحبوب الجافة ومنتجاتها , وهناك قسم اخر من 

ها ضئٌلة للغاٌة مثل الزٌت واالغذٌة المتبلورة النقٌة نقاوة تامة نسبٌا االغذٌة تكون نسبة الماء فٌ

كالسكر او ملح الطعام حٌث تحتوي على رطوبة مدمصة على السطوح الخارجٌة لبلورات تلك المواد 

. 

فضال عن كون الماء احدى المواد الرئٌسٌة فً تحضٌر المحالٌل الملحٌة والسكرٌة التً تضاف 

 ملٌات التصنٌع .لالغذٌة اثناء ع

 خواص الماء  1-1-2

  -ل فٌه :ٌمكن تقسٌم خواص الماء الى قسمٌن فً ضوء التغٌرات التً تحص

 التغٌرات الكٌمٌاوٌة : كما فً حالة كسر األصرة بٌن ذرتً الهدروجٌن واالوكسجٌن . -1

من االشارة  التغٌرات الفٌزٌاوٌة : كما فً بقاء جزٌئة الماء على حالتها الطبٌعٌة , والبد -2

الى ان الحٌاة تعتمد بدرجة كبٌرة على حدوث هذٌن النوعٌن من التغٌرات . كما ان الماء من 

مواد الشائعة التً تؤخذ خواصها الفٌزٌاوٌة على كونها حقٌقة مسلم بها . حٌث انه ٌعد سائال 

 18( ذو وزن جزٌئً ) H2O  (مزٌدا فً خواصه اذا ما قورن ببقٌة السوائل . فالماء 

م( . وٌعود الفرق فً االختالف الكبٌر بٌن درجتً  111(وٌنجمد فً )صفرم( وٌغلً فً )

انجماد الماء وغلٌانه وبقٌة المواد بشكل رئٌس الى االصرة الهٌدروجٌنٌة الموجودة بٌن 

فأن كل من الحرارة النوعٌة , والحرارة الكامنة لالنصهار ودرجة التبخر جزٌاته كذلك 

لٌة , وٌعزى ذلك الى قوة تلك االصرة التً تربط مابٌن جزٌئات الماء التً بالنسبة للماء عا

تكون مرتبة بشكل غٌر منتظم , وعلى الرغم من التسخٌن فأن جزءا مهما من االواصر 

الهٌدروجٌنٌة ٌبقى ثابتا , وكلما ازدات درجة الحرارة فأن تلك االواصر تقل ولكن الحالة 

م , وفً اثناء هذه الدرجة تتحطم االواصر الهٌدروجٌنٌة 111السائلة للماء تبقى حتى فً 

 وٌتحول الماء الى بخار ولكن درجة الحرارة التتغٌر.

 

 انواع الماء  1-1-3

 ٌمكن تقسٌم الماء الموجود فً االغذٌة الى ثالثة انواع : 

                         Mono Layer Waterالماء ذو الطبقة االحادٌة  -1

                                    Capillary  Water       الماء الشعري   -2

                                                   Bond waterالماء المرتبط   -3



والٌعد الماء الرتبط مذٌبا وال ٌنجمد وٌتوافر فً المواد الصلبة . حٌث ٌعرف الماء المرتبط       

م تحت الصفر .او هو ءالماء  21بكونه )هو الماء الذي ال ٌنجمد فً درجات حرارٌة لغاٌة 

 الموجود فً نظام ما والٌعد مذٌبا ( .

%( من الماء الموجود فً انسجة الحٌوانات والٌمكن تجمٌده مع العلم 11ٌشكل الماء المرتبط ) 

( غم من الماء 1,4بأن كل من بروتٌنات بٌاض وصفار البٌض واللحوم واالسماك ,تحتوي على) 

% بالنسبة الى اللحوم من مجموع  11,4غم من البروتٌن الجاف , وهذا ٌعادل  1المرتبط لكل 

% من الماء الذي الٌنجمد . 6الموجود فٌه كما ان اغلب الخضراوات تحتوي على اقل من  الماء

والٌمكن التفرٌق بٌن الماء الحر والماء المرتبط فً االغذٌة اثناء استخالصها بواسطة العصر او 

(  NMR  (الطرد المركزي لكن هناك طرٌقة جدٌدة تعتمد على التارجح المغناطٌسً النووي 

Nuclear Magnetic Resonance  لنواة الهٌدروجٌن التً ٌمكن من خاللها التفرٌق بٌن الماء

 الحر والمرتبط.

وٌحتاج الماء اثناء تحوله من الحالة السائلة الى الحالة الغازٌة الى كمٌات كبٌرة من الحرارة وهذا 

 ماٌطلق علٌه بالحرارة الكامنة للتبخر . 

 تركيب الماء  1-1-4

 ذرة اوكسجٌن ترتبط مع ذرتً هٌدروجٌن  ٌحتوي الماء على

        ةاصرة هٌدروجٌنٌة          اصرة هٌدروجٌنٌ         

H………O…………………………......H…………..……….O            

H                                             اصرة تساهمٌة     H    

 وتكون االصرة الهٌدروجٌنٌة اضعف من االصرة التساهمٌة 

 الحالة السائلة للماء   1-1-5

ان قابلٌة جزٌئات الماء على تكوٌن االصرة الهٌدروجٌنٌة منحته الخواص الفرٌدة التً ٌتمٌز بها, 

هً المسؤولة  الهٌدروجٌنٌة حٌث ان ارتباط عدة جزٌئات من الماء مع بعضها عن طرٌق االصرة 

ن خاصٌة السٌولة فً الماء اذا تتحد عدة جزٌئات من الماء مع بعضها بشكل عنقودي محدد وتكون ع

 حركتها حرة .

 الحالة البلورية للماء   1-1-6

ٌؤدي انخفاض درجات الحرارة الى قلة حركة جزٌات الماء تدرٌجٌا فضال عن تقلص حجمه وعندما 

 بتكوٌن شكل محدد من الترابط الهٌدروجٌنً .م فأنه ٌبدأ 4تصل درجة حرارة الماء الى 



الى صفر م  وتبدأ البلورات بالتكوٌن نتٌجة  4ٌبدأ حجم الماء بالتمدد عندما تنخفض درجة الحرارة من 

حرارة لفقدان الحرارة من الماء وخالل تحول الماء الى بلورات ثلجٌة فان التمدد ٌصبح فجائٌا حٌث 

 لبة.ٌتحول السائل الى حالة بلورٌة ص

النه اقل كثافة من الماء وعندما تتبلور جزٌئات الماء من الحالة الغازٌة فأنه  ٌطفو الثلج على السطح 

وتكون ذات شكل مسدس االضالع . ان توٌل الثلج  Snow Flakesٌكون ماٌسمى بزهرة اوندفة الثلج 

( وتسبب هذه  Sublimation (ظاهرة التسامً الى بخار دون المرور بالحالة السائلة ٌطلق علٌه 

( خاصة فً االغذٌة المجمدة وذلك بسبب  Freezer Bumالظاهرة ماٌسمى باالحتراق االنجمادي )

                                     فقدان الرطوبة من سطح االغذٌة المعرضة للهواء .

 

 

 


