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 تحضير المحاليل القياسية

 ( standard solution: باإلنجليزية) القياسي المحلول

 او صلبة ( المذابة المادة من معلوم وزن على منه معين حجم يحتوي الذي المحلول هو

  .التركيز صيغ من صيغة وبأي التركيز المعلوم المحلول هو اي , ) سائلة

 

 : يمكن تحضير المحلول القياسي من خالل اتباع الخطوات اآلتية

 التحضير بطريقة الوزن:اوالً : 

 حساب وزن كتلة المذاب المراد تحضير محلول له.   -1

 ورق. نقل المحلول إلى دورق حجميإذابة المذاب في الماء المقطر في د -2

 المطلوب، ثم يتم تحريكه بالهّز. إضافة الماء المقطر حتى يصل إلى الحجم -3

 من كلوريد الصوديوم يموالر 1: عند تحضير محلول تركيزه مثال للتوضيح

(NaCl) لتر، يتم اتباع الخطوات اآلتية: 1، وحجمه 

حساب الكتلة المولية لكلوريد الصوديوم؛ والتي تساوي مجموع الكتلة المولية  

 غ/مول. 58.44=  35.45+  22.99ي: ديوم، والكتلة المولية للكلور كما يأتللصو

 ) مجموع االوزان الذرية (



لتر، فإن  1)مول /لتر(، والحجم  يموالر 1بما أن التركيز المطلوب تحضيره هو 

 مول .1عدد الموالت يساوي 

الة تساوي الكتلة = الكتلة /الكتلة المولية فإن الكتلة في هذه الح بما أن عدد الموالت 

غ من كلوريد الصوديوم، ثم تذويبها في  58.44. وزن 58.44المولية وتساوي 

 لتر. 1الماء ونقلها إلى دورق حجمي سعته 

 

 

  التحضير بطريقة التخفيف ثانياً :  

 حلول أقل تركيزا  هو إضافة مذيب إلى المحلول المراد تخفيفه لتحضير م التخفيف



 

 

 مالحظات :

 Volumetric :أنبوب مدرج خاص بسحب السوائل )باإلنجليزية استخدام -

pipette) من المحلول ووضعها في دورق ، وذلك لسحب كمية محددة

 حجمي.

تخفيف المحلول باستخدام مذيب مناسب مثل الماء، حتى يصل إلى الحجم  -

 المطلوب. 

على حمض مركز فإنه يجب  : إذا كان المحلول المراد تخفيفه يحتويمالحظة

ّنب إضافة الماء على الحمض، وذلك ألن التفاعل يكون طاردا  جمراعاة ت

للطاقة وقد يسبب تناثر الحمض خارج الوعاء، مما قد يسبب ضررا ، 

 والصحيح هو إضافة الحمض على الماء.

 

 ضبط حموضة المحاليل

 درجة ضبط الضروري من يكون األحيان بعض في الحموضة درجة في التحكم

 حمض بإضافة يكون وذلك المحلول، تحضير عند( PH: باإلنجليزية) الحموضة

 الصوديوم كهيدروكسيد قاعدة أو ،للحوامض ( HCl) الهيدركلوريك كحمض

(NaOH )،المطلوبة الحموضة درجة إلى للوصول وذلك للقواعد. 



 

 

 

  شروط المادة القياسية األولية

الحصول عليها بدرجة عالية من ذات تركيب معروف، ويسهل  –1

أو من السهل تنقيتها بعد الكشف أو معرفة الشوائب التى تنبغي أن  (%99) النقاوة

وحفظها في حالة نقية. ومن  (Co 120- 100) كما يسهل تجفيفها %0.2 تتجاوز

 الصعب أن تتوفر هذه المميزات في المواد المائية.

كما يجب ان ال تكون قابلة  Non hydroscopic أن تكون المادة غير متميعة –2

 . ألي تغير فيها في أثناء عملية الوزن

يجب ان يكون وزنها المكافئ كبيرا  حتى تصبح أخطاء الوزن في حدود  -3

 اإلهمال.

 يجب أن تكون المادة سهلة الذوبان في الماء تحت الظروف التي تستعمل فيها –4

التفاعالت التي تظهر تماما  عند نقطة أن يكون التفاعل مع المادة القياسية من  –5

 التكافؤ وأن يتم بسرعة.

يجب أن ال يكون محلول المادة القياسية األولية ملونا  قبل انتهاء عملية المعايرة  –6

 أو بعدها. منعا  لتداخل لونها مع لون الدليل المستعمل إليجاد نقطة انتهاء التفاعل.



 رارة والغبار والمواد العضويةيجب أن ال تتأثر بالضوء ودرجات الح –7

  أمثلة على المواد القياسية االولية  

  Na2CO3كاربونات الصوديوم  -

 NaClكلوريد الصوديوم  -

 NaC2O4اوكساالت الصوديوم  -

 H2C2O4حامض االوكساليك  -



  

 :القياسي المحلول مواصفات

 أشهر لعدة ثابت التركيز يبقى 1.

 وغير وتآم وآني سريع تفاعل تقديرها المراد المادة مع القياسي المحلول تفاعل 2 .

 واحدة تكافؤ نقطة على للحصول عكسي

 الموزونة الكيميائية بالمعادالت التفاعالت عن التعبير يمكن 3 .

 .واضحة تكافؤ نقطة القياسي المحلول كاشف يعطي ان 4 .

 

 طرق التعبير عن تراكيز المحاليل :

المادة على اساس انها تؤخذ وزنا او المحاليل المئوية : يعبر عن تركيز  -1

 وزنا او حجما 100حجما ثم تتم اذابتها في المحلول ويستكمل الى العالمة 

 غم محلول 100غم/   3وزن / وزن :   W/W - أ

 مل محلول 100غم /  3وزن / حجم :    W/V - ب

 مل محلول . 100مل /  3حجم / حجم :   V/V  - ت

المادة على اساس كمية المواد المتفاعلة المحاليل العيارية : يعبر عن تركيز  -2

 وزنا او حجما  . 1000وزنا  ثم يتم اذابتها في المحلول ويستكمل الى العالمة 

 المحلول المواللي  - أ

عبارة عن الوزن الجزيئي للمادة بالغرامات او اجزاءه او مضاعفاته 

 مذاب لوزن لتر من المحلول.

: عبارة عن الوزن الجزيئي للمادة بالغرامات او  المحلول الموالري - ب

 اجزاءه او مضاعفاته مذاب لحجم لتر من المحلول .

المحلول العياري : عبارة عن الوزن المكافئ بالغرامات او اجزاءه او  - ت

 مضاعفاته مذاب لحجم لتر من المحلول .

 

 

 



 

  تحضير محلول قياسي اولي من كاربونات الصوديوم

 في التجربة . المستخدمة المواد واالدوات

  Beakerبيكر  -1

 Stirrerمحرك زجاجي  -2

 Volumetric flaskقنينة حجمية  -3

 Na2CO3كاربونات الصوديوم الالمائية -4

 طريقة العمل

( من كاربونات الصوديوم الالمائية النقية في بيكر gm0.2 -0.3 توزن بالضبط )-1

 نظيف وجافة .

 10-5الى القنينة الحجمية وذلك بعد ان يضاف حوالي ) تنقل المادة الصلبة كليا -2

ml. من الماء المقطر باستخدام محرك زجاجي الذابة المادة الصلبة بشكل تام ) 

( ويراعى غسل البيكر 50ml)سعتها ينقل المحلول من البيكر الى القنينة حجمية  -3

الحجمية )لكي عدة مرات بقليل من الماء المقطر وسكب ماء الغسل داخل القنينة 

 يغسل المحرك الزجاجي في كل مرة  نضمن نزول المادة المذابة الى داخلها( وكذلك

 ميةيضاف الماء المقطر الى القنينة الحجمية الى حد العالمة في عنق القنينة الحج-4

يحكم سد الفوهة القنينة الحجمية بسداد مناسب وتقلب عدة مرات ليتجانس -5

 المحلول داخل القنينة



 

 تحضير محلول قياسي ثانوي من مادة سائلة

سائلة( وذلك لعدم  تسمى المحاليل قياسية ثانوية عندما تكون المادة المذابة )مادة

 امكانية ضبط التراكيز بسبب :

ان الحجم يؤخذ باالسطوانة المدرجة وهي ليست من االدوات القياسية )االدوات -1

 جمية (القياسية هي السحاحة والماصة والقنينة الح

 عند فتح قنينة المادة السائلة تتبخر المادة وهذا يؤثر على التراكيز .-2

يتم استخدام المحاليل القياسية الثانوية في حالة عدم توفر المادة القياسية  -3

 االولية .

 

 معلومة :

 لم منه : يمكن حساب عيارية وموالرية محلول اذا ع  

الوزن النوعي أو الكثافة غم / سم -1
3
 Specific gravity or density 

  Percentageالنسبة المئوية %  -2

  Molecular weightالوزن الجزيئي  -3

 =(N)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئ كاف م وزن ال ال
 



      

 =(M)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئي جزي وزن ال ال
 

 

 

 

 

 تحضير محلول لحامض الهيدروكلوريك بتراكيز مختلفة ((

 المواد واالدوات المستعملة في التجربة

            Concentrate Hydrochloric acidحامض الهيدروكلوريك المركز -1

                                                                            

   Volumetric Flask(50mlقنينة حجمية سعة )-2

 Beakerقدح زجاجي  -3

 Graduated Cylinderاسطوانة مدرجة  -4

 Funnelقمع زجاجي  -5

 Stirrerمحرك زجاجي  -6

  Distil Waterماء مقطر -7

 طريقة العمل :

من حامض  )ml)0.8 باستخدام االسطوانة المدرجة جافة يتم قياس -1

 الهيدروكلوريك المركز .

 (. ml10ضع كمية من الماء المقطر في القنينة الحجمية) -2

 خالله الحامض .ثبت القمع الزجاجي فوق القنينة الحجمية ثم اسكب من -3



 اكمل الحجم في االسطوانة لحد العالمة بالماء المقطر ثم اغلقها بالسداد.  -4

 قم برج المحلول في القنينة بشكل عمودي عدة مرات.-6

 الحسابات :

يحسب الوزن الجزيئي للحامض من مجموع االوزان الذرية لمكوناته ، اي -1

 غم/مول .36.5يساوي 

 صلية من القانونتحسب عيارية الحامض اال-2

 =(N)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئ كاف م وزن ال ال
 

  أمثلة :

 1.18( من الحامض الوزن النوعي له HClمن حامض ) N0.1تحضير

 ? 36.5% والوزن المكافئ 35والنسبة المئوية 

 حسب القانون 

 =(N)ةيرايعلا

 1000X ةيوئملا ةبسنلا X ةفاثكلاوا يعونلا نزولا 

ئ كاف م وزن ال ال
 

 = N
1000X

36.5

100

35
1.18X

 

 = N12
 

 

في قنينة  N12من حامض تركيزه  N  0.1تحضير حامض تركيزه 

 ml100حجمية سعة 



N1XV1 =N2XV2 

12 X V1 = 0.1 X 100 ml 

V1 = 0.83 ml 
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Solution 

 

 

 المحاضرة الثانية / تحليل االغذية / الجزء العملي

 إعداد : م.م. عمر صالح المحارب

 تقدير الرطوبة

 Moisture الرطوبة

 التجفيف فرن في تجفيفها بعد الغذائية المادة من تفقد التي الماء كمية هي: تعريفها

 .الوزن ثبات وحتى

 Dry matter الجافة المادة



ا منها الرطوبة طرد بعد الغذائية المادة من المتبقي الجزء أو المادة هي: تعريفها  تمام 

 .األخرى العينة مكونات سائر تشمل وهي التجفيف فرن في

 Principle للتقدير األساسية الفكرة

 أو ساعات 6 لمدة م   105 درجة على إما التجفيف فرن في الغذائية العينة تجفف

 .ساعتين لمدة م   135 درجة على

 الطريقة وتستخدم جافة مادة% 88 من األكثر العلف مواد في الطريقتين ستخدموت

 ارتفعت إذا الرطوبة مع فقدها ويخشى طيارة مواد بها يوجد التي العينات في األولى

 رطوبة على المحتوية المواد فيم    70-60 حرارة درجة على أو. الحرارة درجة

 التجفيف نتيجة الوزن في والفقد الوزن ثبات وحتى جافة مادة% 88 من أقل عالية

 .الرطوبة كمية عن عبارة

 :الجافة والمادة الرطوبة حساب

 100( × الطبيعية العينة وزن÷  الرطوبة وزن= ) للرطوبة المئوية النسبة

 100( × الطبيعية العينة وزن÷  الجافة العينة وزن= ) الجافة للمادة المئوية النسبة

 (100÷  الجافة المادة نسبة× ) الطبيعية العينة وزن=  الجافة العينة وزن

 

 

 

 :الغذائية المواد في الرطوبة تقدير أهمية

 زادت كلما حيث والتخزين، الحفظ لعملية الغذائية المادة تحمل مدى معرفة -1

 .للعفن المادة قابلية زادت الرطوبة

 .الغذائية المادة قيمة على تدل الرطوبة نسبة -2

ا النتائج عن التعبير ألن الجافة المادة نسبة تحدد -3  الجافة المادة أساس على دائم 

 .الغذائية المادة مكونات لكل وذلك

 



 أشكال الماء في االغذية :

 يتواجد الماء بثالث حاالت مختلفة وهي :

  Free waterاوالً : الماء الحر 

من حيث كونه مذيبا  للسكريات  يمأل الفجوات الغذائية ويحتفظ بصفاته الفيزياوية

 واالمالح والحوامض ذات الوزن الجزيئي الصغير .

  Absorbed waterثانياً : الماء المدمص 

يتواجد بشكل طبقة رقيقة جدا  في داخل وخارج سطوح المواد الصلبة كالنشا 

والبكتين والبروتين مرتبطا  معها بقوى جذب هيدروجينية تسمى قوى فاندرفال 

Vander waals forces   . 

  Combined waterثالثاً : الماء المتحد 

ويكون جزء منه متحد كيمياويا  مع بعض المركبات مثل الكلوكوز والمالتوز وكذلك 

  Hydration waterبعض االمالح مثل نترات البوتاسيوم ويسمى بماء الهدرته 

 

 تقدير الرطوبة في االغذية

 يمكن جمعها حسب االسس التالي :هنالك طرق عديدة لتقدير الرطوبة 

الطرق التي تعتمد على فصل الماء من الغذاء او تقدير كميته بمقدار الفقد  -1

 بالوزن كالطرق الحرارية كاالفران الهوائية والمفرغة والطرق التقطيرية .

للمنتوج والتي تتغير بتغيير  الطرق التي تعتمد على قياس خاصية فيزياوية -2

الرطوبة كمعامل االنكسار والتوصيل الكهربائي والضغط البخاري والكثافة 

 النوعية ... الخ 

الطرق التي تعتمد على الفاعلية الكيمياوية للماء حيث تؤدي الى قياس اللون  -3

 المتغير او الحرارة الناتجة كما في الطرق الكيمياوية .

 

 الطرق الحرارية

 تقدير الرطوبة بطريقة التجفيف بالفرن

 األساس العلمي :



يتم حساب % للرطوبة بالمنتجات الغذائية بتبخير الرطوبة من المادة الغذائية على 

 درجة حرارة محددة وضغط محدد ولمدة محددة حسب طبيعة المادة.

وبالتالي بالفرق بين وزن المادة قبل وبعد تجفيفها مقسوما  على وزن العينة 

 نستطيع حساب % للرطوبة. X 100 االصلية

 

 الخطوات العملية لتقدير نسبة الرطوبة

يتم تنظيف طبق االلومنيوم بالغطاء الخاص به جيدا بالماء والصابون ثم       .1

درجة مئوية  105الشطف بالماء جيدا وتجفيفه في فرن التجفيف على درجة حرارة 

 حتى يبرد. desiccator لمدة ساعة ثم يوضع في مكان جاف

يوزن الطبق بالغطاء على ميزان حساس الربعة ارقام عشرية ثم يوزن       .2

 جرام ويراعى توزيع العينة داخل الطبق بعد تجهيزها. 5-3بداخله العينة في حدود 

وضبط درجة الحرارة وال تحسب  Oven يتم نقل الطبق إلى فرن التجفيف      .3

 وصولها داخل الفرن للدرجة المطلوبة كما يلي:درجة الحرارة اال بعد 

درجة مئوية لمدة  130الحبوب ومنتجاتها تجفف على درجة حرارة           -

 ملم زئبق. 760ساعة تحت الضغط الجوي العادي 

الفاكهة والمنتجات المرتفعة في نسبة السكر تجفف على درجة حرارة           -

 ملم زئبق )تحت تفريغ(. 100ت ضغط درجة مئوية حتى ثبات الوزن تح 60



درجة مئوية حتى ثبات  98اللحوم ومنتجاتها تجفف على درجة حرارة           -

 ملم زئبق )تحت تفريغ(. 25الوزن تحت ضغط 

درجة مئوية  105المنتجات الغذائية بشكل عام تجفف على درجة حرارة           -

 760تحت الضغط الجوي العادي  حتى ثبات الوزن )ثبات للرقم العشرى الثالث(

 ملم زئبق

 قبل الوزن. desiccator . يراعى تبريد الطبق في ال4

    . تحسب النسبة المئوية للرطوبة5

 

 

  Precisionالعوامل المؤثرة على ضبط نتائج التحليل 

 درجة حرارة الفرن -1

 الرطوبة النسبية -2

 حركة الهواء داخل الفرن -3

 مقدار التفريغ -4

 العينة وعمقها ومساحتها السطحية حجم دقائق -5

 عدد العينات ومواقعها داخل الفرن . -6

 



  Accuracyالعوامل المؤثرة على دقة نتائج التحليل  

التكلسات السطحية لألغذية الغنية بالسكريات ) تؤدي الى منع فقدان الرطوبة  -1

لزيادة المساحة السطحية   وحلها يكون بمزج العينة باالسبست او الرمل

 لة تبخر الماء .وسهو

فقدان الماء بسبب التفاعالت الكيمياوية مثل التحلل المائي للبروتين  -2

والسكريات وحلها يكون بتخفيض درجات الحرارة حيث يتم التجفيف على 

حرارة واطئة في البداية للتخلص من الرطوبة الزائد ثم بعدها يتم رفع 

 الرطوبة بشكل نهائي .الحرارة الى الدرجة التي يتم من خاللها التخلص من 

زيادة وزن العينة  بالنسبة للحوامض الدهنية غير المشبعة ) بسبب  -3

امتصاصها لالوكسجين ( والتانينات والمركبات الفينولية وحل هذه المشكلة 

 يكون باجراء التجفيف في فرن مفرغ من الهواء .

 من االمثلة على االفران الحرارية الهوائية :

 Brabender moisture tersterالنصف اوتوماتيكي  جهاز البرابندر -1

يحتوي على ميزان يقيس الوزن اوتوماتيكيا  كل فترة زمنية لحين ثبات 

 الوزن .

   Carter-Simonجهاز كارتر سيمون  -2

/ تعتبر االفران الحرارية المفرغة هي االفضل واالدق في تجفيف العينات  معلومة

مشاكل المرافقة لعمليات التجفيف من التكلسات النها تستهلك وقت اقل وتقل فيها ال

السطحية لالغذية وتطاير المواد وامتصاص الحوامض غير المشبعة لالوكسجين 

وبالتالي تخلخل الوزن االخير للعينات المفحوصة . والننسى انها تستخدم حرارة 

 اقل وبالتالي تحافظ على اغلب المكونات الغذائية .

 الطريقة التقطيرية

 تقدير الرطوبة بواسطة التقطير بالتولوين طريقة 

 عن الماء فصل يتم حيث .للماء المباشر بالتقطير الغذائية المواد رطوبة تقدير يمكن

 ال مذيب مع التقطير هي االستعمال الشائعة والطريقة. كميتها وتقاس الغذائية المادة

 Refluxing رجوع مكثف بواسطة Immiscible solvent بالماء يمتزج

condenser .طرق أدوات توفر عدم حالة في إليها يلجأ الطريقة هذه ولكن 

 .بالفرن التجفيف



 

 :الطريقة

 التجميع وأنبوبة المكثف أن من التأكد جدا   المهم من التحليل في البدء قبل ملحوظة]

 [جيدا   ومجففة نظيفة جميعها التقطير ودورق

 ببعضها العينة مزج مع مرات ثالث وتفرم عينة منها يؤخذ ثم جيدا   المادة تخلط-1

 .مرة كل بعد

 الجرام من 0.1 إلى الوزن دقة مراعاة مع العينة من جم25 ذلك بعد يوزن-2

 إلى وتقطع رفيعة أسطوانة هيئة على تشكل ثم ترشيح ورقة سطح على وتفرش

 فوق ذلك إجراء ويفضل مقص، بواسطة سم1 عن منها كل طول يزيد ال أجزاء

 .مباشرة الدورق فوهة

 إلى الجهاز أجزاء وتثبت الدورق محتويات إلى التولوين من مل200 يضاف-3

 .للخارج األبخرة لتسرب منعا   المطاط من صمامات استخدام مع بعضها

 لدرجة ذلك بعد يسخن ثم المكثف في كبيرة بسرعة البارد الماء من تيار يمرر-4

 بداية من بالضبط ساعة نصف لمدة ليغلي التولوين يترك ثم( م°114) الغليان

 .الغليان فترة خالل ثابتة الحرارة درجة حفظ مع الغليان

 داخل المتكثف السائل يتجمع حتى دقائق عدة ليبرد الجهاز ويترك التسخين يوقف-5

 طرفه ينتهي رفيع بسلك المكثف ألنبوبة الداخلية الجدران وتسمح التجميع، أنبوبة

 .بها العالق السائل بقايا جمع يتم حتى المطاط من صغيرة بقطعة

( والتولوين الماء) المتكثفين السائلين انفصال سطح تحت المتكثف الماء حجم يقرأ-6

 وحاصل 4×  الناتج قيمة وتضرب التقطير مجمع على المبين التدريج بواسطة

 الوزن أن أساس على) مباشرة العينة في للرطوبة المئوية النسبة هو الضرب

 (.جم25 هو العينة من المستعمل

 وال اشتعاله، لسرعةالمفتوح  اللهب من تقربه ال ... التولوين مع حذرا   كن: معلومة 

 . سامة ألنها أبخرته تستنشق



 

 

 الطريقة الكيمياوية 

  Karl Fischer Titrationكارل فيشر التسحيحية 

الحرارية تستخدم هذه الطريقة مع االغذية التي تعطي نتائج متذبذبة بالطرق 

 خصوصا االغذية  الغنية بالسكريات والبروتينات والفواكه والمعجنات .

 تعتمد هذه الطريقة على اختزال اليود بواسطة ثاني اوكسيد الكبريت بوجود الماء .

يتم تحضير محلول كارل فيشر تجاريا  بإذابة اليود في الميثانول وثاني اوكسيد 

الرطوبة هنالك طريقتان في استعمال هذه الكبريت في البايريدين فعند تقدير 

 المركبات :



االولى / تؤخذ العينة وي ضاف لها البايريدين والميثانول وثاني اوكسيد الكبريت ثم 

لغاية الغليان من اجل انتزاع الرطوبة   Refluxيتم تسخينها تحت التقطير المعاكس 

 منها ثم تسحح باليود الة نقطة النهاية .

العينة ويضاف لها جميع المركبات بعد الغليان ثم يتم عمل التسحيح الثانية / توخذ 

 الخلفي بواسطة الماء القياسي لمعادلة اليود الفائض عن التفاعل الى نقطة النهاية .

  

 : كارل فيشر  التداخالت والمشاكل التي تواجه طريقة

وتعطي قيمة عالية للرطوبة  وااللديهايدات والكيتونات Cتداخل فيتامين  -1

ولحل هذه المشكلة تتم اضافة سيانيد الصوديوم لينتج سيانوهيدرين الذي 

 اليتفاعل مع محلول كارل فيشر وبالتالي يقف التفاعل .

تداخل المركبات االمينية والكحول االميني لتعطي قيمة عالية للرطوبة ولحل  -2

 هذه المشكلة يتم اضافة حامض الخليك الثلجي .

 

 

 

  طريقة العمل :

 غم من العينة الغذائية ووضعها في دورق زجاجي . 20 – 5أوزن  -1



مل من محلول البايريدين والميثانول وثاني اوكسيد الكبريت الى  25اضف  -2

مل  50الدورق وتمزج جيدا  ) اذا كانت العينة حاوية على دهن فتتم اضافة 

 من الكلوروفورم ( 

 التسخين برفق لحد الغليان تحت تكثيف معاكس .. ثم قم بتبريد الدورق . -3

ميثانول الموجود بالسحاحة وصوال  –سحح المحتويات بواسطة محلول اليود  -4

الى نقطة النهاية والتي يتحول فيها لون المحلول من اللون االصفر الى 

 االحمر .

 –بايريدين من محلول ال 25( باستعمال (Blankاعمل تجربة مقارنة  -5

ثاني اوكسيد الكبريت وسحح الى نقطة النهاية كما تم ذكره سابقا   –ميثانول 

 للحصول على نتيجة مؤكدة .

 الحسابات : -6

 X     100م       Xخ (  –وزن ( = )ح   %نسبة الرطوبة ) 

      X 1000و                                       

 حيث إن :

 كارل فيشر للعينةح = ملليلتر من محلول 

 خ = ملليلتر من محلول كارل فيشر الخالي

 م = معامل الماء القياسي

 و= وزن العينة 

 

 الطرق الفيزياوية 

 استخدام طريقة امتصاص االشعة تحت الحمراء لتقدير الرطوبة 

Near infrared spectroscopy  

 تعتمد هذه الطريقة على قياس االمتصاص على طول الموجات المعينة

الخاصة بذبذبة جزيئات الماء  وتكون حساسة جدا  حتى يمكنها قياسها اجزاء 

من المليون من الماء وتعتبر هذه الطريقة سريعة ودقيقة في قياس رطوبة 

 الخضراوات والتوابل مقارنة مع طرقة الفرن المفرغ .

مايكرون لمعظم االغذية . اما  6.1 - 0.3افضل واكثر الموجات فائدة هي 

. وفي الحبوب والبذور  0.97فستق والمكسرات فتقاس على موجات في ال

 مايكرون . 2.4 – 0.7تقاس على موجات 

 



 
 

 الطرق الكهربائية :

 طريقة التوصيل الكهربائي لتقدير الرطوبة :

 للتيار  Electrical resistanceتتم العملية بقياس المقاومة الكهربائية 

الكهربائي المار في داخل العينة الغذائية . فكلما قلت المقاومة الكهربائية 

زادت الرطوبة مع االخذ بعين االعتبار ان المقاومة تقل بزيادة درجة 

 الحرارة .

 من االجهزة المعروفة في قياس الرطوبة بهذه الطريقة هي :

1- Universal moisture meter 

2- Marconi moisture meter 

3- Tag-Heppentall moisture meter  يعتبر االفضل لسرعته

ثانية . 20 – 10ودقته حيث يستطيع تقدير الرطوبة في غضون   

  

 

 



 أدناه جميع الطرق المستخدمة في تقدير الرطوبة في االغذية

 اوالً / الطرق الحرارية

 الفرن الحراري الهوائي  -1

 الفرن الحراري المفرغ -2

 األشعة الحمراء -3

 التقطيريةالطرق ثانياً / 

 التقطير بالتولوين  - 1

 الطرق الكيمياويةثالثاً / 

 كارل فيشر -1 •

 الصوديوم مع الماء -2 •

 كاربيد الكالسيوم -3 •

 بروميد الكوبلت -4 •

 ورقة كلوريد الكوبلت -5 •

 حامض الكبريتيك -6 •

 خماسي اوكسيد الفسفور -7 •

 رابعاً / الطرق الفيزياوية 

 امتصاص االشعة تحت الحمراء -1

  GLCالكروماتوغرافي الغاز / السائل  -2

 Nuclear magnetic Resonanceن . م . ر  -3

 الرفراكتوميتر ) قياس معامل االنكسار (   -4

 خامساً / الطرق الكهربائية 

 التوصيل الكهربائي -1

 الحاجز الكهربائي -2

   



 المصادر

غذية . كلية داللي ، باسل كامل و صادق حسن الحكيم . كتاب تحليل اال -4

 الزراعة . جامعة الموصل

 التحليل أساسيات/   الرابع الباب Standard solutions القياسية المحاليل -5

 الكيمياء أسس كتاب من  Principles of Volumetric analysis الحجمي

 عبدهللا مجدي محمد/  للمؤلف(  واآللي والكمي الوصفي التحليل) التحليلية

 واصل

6- Anne Marie Helmenstine, Ph.D (2018) . "How to Prepare a 

Solution 

 

 

المحاضرة الثالثة / تحليل االغذية / الجزء العملي / 

  المرحلة الرابعة / علوم االغذية

 م.م. عمر صالح المحارب

  Ash Determinationتقدير الرماد 

 درجة على الغذاء في العضوية المادة حرق بعد العضوية غير البقايا هو الرماد

 غير البقايا لهذه المكونة المعادن اما. م ۱۰۰ – ۵۰۰ بين تتراوح عالية حرارة

 وكلوريدات وسيليکات وفوسفات وسلفات أوكسيدات بشكل موجودة فهي العضوية

 للرماد المعدنية المركبات أما.  الحرق وظروف الغذاء تركيب على تتوقف وهذه

 بكميات موجودة وهي والمغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم البوتاسيوم على فتشمل

 والنحاس والحديد األلمنيوم فهي قليلة بكميات الموجودة المعادن بينما كبيرة

 في موجودة اخرى معادن هناك.  واليود والفلور والزرنيخ والزنك والمنغنيز

 كالرصاص سامة معادن ايضا وهناك اثار شكل وعلى جدا قليلة ولكنها األغذية



 التربة من اما ومصادرها خاصة وظروف حاالت في النموذج يحتويها فقد والزئبق

 أخرى . مصادر أو الحشرية المبيدات أو

 

: الكلي الرماد تقدير من الهدف  

يؤثر ووجوده والنشأ كالبكتين المنتجات بعض نقاوة لدرجة جيدا مؤشرا يعد  1  )  

. تنقيته عمليات اثناء في السكر لون وقصر تبلور درجة على سلبا  

تكاثرها ومقدار للخميرة الحيوية العمليات تتبع في الرماد كمية على يعتمد(  2  

. وانتاجها  

. جودته على دليل الطحين في الرماد كمية تعتبر( ۳  

مهم جدا لمعرفة المواد الداخلة في تركيب العالئق للدواجن واالبقار  الرماد تقدير( 4  

 

المئوية النسبة عن فكرة يعطي والمرمالد الجلي في وتركيبه الرماد كمية تقدير( ه  

بالماء الذائب الرماد يؤخذ واحيانا تصنيعها في المستعملة للفواكه  

. التصنيع في الداخلة الفاكهة كميات لتقدير ؤشركم  

المستخلص الطبيعي الخل بين بسهولة تميز قاعديته ودرجة الكلي الرماد كمية( 6  



االصطناعي والخل الفواكه من  

( اذا كانت كمية الرماد غير الذائب بالحامض عالية فهذا يدل على وجود االوساخ  7

 والرمل ويستعمل هذا الفحص لمعرفة كمية الغش في التوابل .

 

 

 طرق الترميد تشمل :

 اوالً : الترميد الجاف 

 ثانياً : الترميد الرطب

 

 الترميد . قبل اجراء عمليةاالغذية معلومات يجب معرفتها عن 

اذا كانت النماذج سائلة فيجب تجفيفها بفرن حراري او حمام مائي قبل  -1

 وضعها في فرن الترميد .

المواد الغنية بالزيوت الطيارة كالتوابل يجب تسخينها بحذر وعلى درجات  -2

 حرارية واطئة للتخلص من التوغيف  .

 الدهن منها . االغذية البحرية والغنية بالدهن يجب تسخينها على لهب لتبخير -3

 الجبن الغني بالدهن تضاف اليه خيوط من القطن ويسخن . -4

م  في فرن  100االغذية الغنية بالسكريات يجب تجفيفها بدرجة حرارة  -5

حراري للتخلص من الماء ثم تضاف قطرات من زيت الزيتون وتسخن 

 بلطف للتخلص من االنتفاخات والتوغيف .



وبروتين من الممكن زيادة سرعة االغذية االخرى الحاوية على سكريات  -6

تجفيفها باضافة كمية قليلة من الكليسيرين النقي او الكحول او بيروكسيد 

 او كربونات االمونيوم .  H2O2الهايدروجين 

 . قبل اجراء عملية الترميداالوعية معلومات يجب معرفتها عن 

ذية تفضل االوعية العريضة والمسطحة القعر عن اجراء الترميد على االغ -1

 الكسرية النها تنتفخ وتتوغف .

جفنات الكوارتز المقاومة للحوامض بكل التراكيز ) باستثناء الفسفوريك ( .  -2

 مشكلتها انها غير مقاومة لالغذية القاعدية .

جفنات البورسيلين مشابهه لصفات جفنات الكوارتز لكنها ايضا غير مقاومة  -3

 للقواعد .

حجم وتستعمل لترميد االغذية ذات الكميات كبيرة ال  Steelاالوعية الفوالذية  -4

 الكبيرة الوزن والحجم .

 قليلة االستعمال لسرعة تدهورها بتكون الكاربونيل .  Nickelالنيكل  -5

افضل االنواع المستعملة لخمولها كيمائيا    Platinumاالوعية البالتينية  -6

 من .م  لكنها غالية الث 1700وتحملها لدرجات حرارة تصل الى اكثر من  

 10ذهب و  90بنسبة   Gold-Platinum Alloyجفنات الذهب مع البالتين  -7

بالتين هي االفضل على االطالق بسبب تحملها للحوامض بكافة انواعها 

 م  . 1100وكذلك القواعد وتتحمل درجات حرارة 

 

 / معلومة 

الكادميوم  –الرصاص  –المنغنيز  –يتم قياس المركبات المعدنية ) الصوديوم 

   Sulfatesالباريوم ( على شكل مركبات سلفاتية  –الكالسيوم  –البوتاسيوم  –

 –السليكون  –القصدير  –النحاس  –االلومنيوم  –يتم قياس مركبات ) الحديد 

 Oxidesالمغنسيوم ( على شكل اوكسيدات 

 

 الترميد الجاف



 العضوية المادة حرق بعد المتبقية Inorganic العضوية غير هو المواد الرماد

Organic م وقد تصل 550 و 500 بين تتراوح عالية حرارة درجة على الغذاء في

 .م  للحبوب ومنتجاتها  600الى 

 أوكسيدات شكل في موجودة فهي العضوية غير البقايا لهذه المكونة المعادن أما

 تتوقف وهي( األيوني الرماد وتسمى) وكلوريدات وسيليكات وفوسفات وسلفات

 . الحرق وظروف الغذاء تركيب على

 -الكالسيوم  – الصوديوم - البوتاسيوم  على فتشتمل للرماد المعدنية المركبات وأما

 الرصاص من والزنك وآثار والنحاس والحديد األلمونيوم من وقليل  المغنسيوم

 (.الكاتيوني الرماد تسمى هذه وكل) خاصة ظروف تحت والزئبق.. وتوجد

=============== 

 :Apparatus واألجهزة المعدات

 Muffle Furnace رميدت فرن -1

 Porcelain, Silica or البالتين أو السيليكا أو الصيني من بواتق -2

Platinum Crucible 

 ميزان حساس -3

Procedure : العمل خطوات

 الترميد حرارة درجة على تسخينها سبق الصيني بواتق من ناثني بدقة يوزن -1

 .المجفف في وتبريدها

  جيدا   ومخلوطة متجانسة الغذائية المادة من عينة بدقة توزن -2

 عملية قبل نزعها يجب الرطوبة من نسبة تحوي الغذائية المواد من كثير -3

 أو تجفيف فرن في م  105 -100 حرارة درجة على تجفف العينة وزن بعد: الترميد

 .مائي حمام على

 على الرطوبة نزع بعد: إضافية خطوة تتطلب بالدهون الغنية الغذائية المواد -4

 Bunsen بنسن موقد على بحذر البوتقة محتويات تسخن م100 حرارة درجة

Burner تماما   ويحترق الدهن يشتعل حتى. 



 م425 عن تزيد ال حرارة درجة على الترميد فرن إلى( بوتقتها في) العينة تنقل -5

 :غذائية مادة لكل المطلوبة الدرجة إلى الحرارة درجة ترفع ثم

 المالئمة : الترميد حرارة درجةو الغذائية المادة

 م500 والمرغرين الزبد

 م525 الفواكه منتجات

 م525 اللحوم منتجات

 م525 السكر منتجات

 م550 األلبان منتجات

 م550 األسماك منتجات

 م600 الحبوب

 أو White أبيضا   المتكون الرماد لون يصير حتى الترميد فرن في العينة تترك -6

 طوال الفرن في العينات تترك الحالي الفصل حالة في) Light Gray فاتحا   رماديا  

 (.التالي الصباح في البواتق تخرج ثم overnight الليل

 الحرارة من عالية درجة على تكون البواتق ألن) بحذر الفرن من البوتقة تخرج -7

 الغرفة حرارة درجة إلى لتبرد المجفف إلى وتنقل( fluffy جدا   خفيفا   الرماد ويكون

 .توزن ثم

 الذائب الرماد تقديرات في الستخدامها المجفف في بواتقها في العينات تحفظ -8

 . المعدنية العناصر بعض وتقديرات بالحامض الذائب غير الرماد أو بالماء

 :للعينة التالية األوزان استخدام يمكن /  معلومة

==================== 

 جم2 األسماك

 جم5-3 األلبان منتجات/الحبوب

 جم10-5 السكر منتجات



 جم10-5 اللحوم

 

  water soluble ash: بالماء الذائب الرماد

====================== 

 الشراب تصنيع في الداخلة الفاكهة كميات لتقدير مؤشرا   بالماء الذائب الرماد عدي  

 .والمرمالد والجلي

 

  procedure العمل خطوات

============== 

 زجاجة بغطاء البوتقة وتغطى الرماد إلى المقطر الماء من مل 25 يضاف -1

 .دقائق خمس لمدة المكونات وتغلى watch glass الساعة

 Ashless filter- paper الرماد من خالية ترشيح ورقة خالل المكونات ترشح -2

 .الساخن الماء من كمية بواسطة الترشيح ورقة على المتبقي يغسل -3

 ثانية الترميد فرن في وتوضع البوتقة إلى محتوياتها مع الترشيح ورقة ترجع -4

 الذائب غير الرماد على للحصول وتوزن المجفف في تبرد ثم المحتويات لحرق

 بالماء

 :الوزنتين بين الفرق من بالماء الذائب الرماد كمية تحسب -5

 .بالماء الذائب غير الرماد – الكلى الرماد=  الذائب الرماد

 

  Acid Insoluble Ash: بالحامض الذائب غير الرماد

 dirt واألوساخ sand الرمل لكمية مقياسا   بالحامض الذائب غير الرماد بعد

 .والتوابل األعشاب مثل الغذائية المواد في المتواجدة

  procedure: العمل طريقة



 المركز الهيدروكلوريك بحامض( II) أو( I) في عليه المتحصل الرماد يرطب -1

 .العينة جفاف حتى منخفض لهب على تسخن ثم الساعة بزجاجة البوتقة وتغطى

 السـاخن الهيدروكلـوريك حامض بواسطة( مرات عدة) الرمل يستخلص -2

 %(.25) المخفـف

  Ash less الرماد من خالية ترشيح ورقة على المخلوط يرشح -3

 في تبرد ثم الترميد فرن في تحرق ثم ساخن بماء الترشيح ورقة محتويات تغسل -4

 .وتوزن المجفف

 النتيجة وتسجل األصلية العينة من مئوية كنسبة البوتقة في المتبقي يحسب -5

 . أخرى سيليكونية ومواد كرمل" أو" بالحامض ذائب غير كرماد"

  



 الترميد الرطب

فهو يستخدم الختصار الوقت لكن ترافقه عدد من المشاكل  للترميد الرطببالنسبة 

اتمام اكثر من عينة او نموذج في وقت واحد اضافة الى  ابرزها هو انك التستطيع

استخدام مزيج من الحوامض المركزة الخطرة وصعوبة ضبط التجربة .. لكن احيانا  

 يفضل استخدامه عن الترميد الجاف لألسباب التالية :

 للكلوريدات والرماد بشكل كبير لخفة وزنه . التحدث فيه عمليات تطاير  -1

 رطوبة من قبل الرماد  اليحدث فيه امتصاص -2

 عملية االكسدة تكون سريعة -3

 درجات الحرارة قليلة نسبيا  مقارنة بالترميد الجاف . -4

في الترميد الرطب تستخدم مزيج من الحوامض المركزة الختصار الوقت وسهولة 

 تشرب اجزاء الغذاء وتحللها .. وابرز الحوامض الممزوجة هي :

حيث تتم اضافة الكبريتيك واالنتظار لفترة حامض الكبريتيك + حامض النتريك ) 

 حتى يتشرب الغذاء ثم التسخين ببطيء واضافة حامض النتريك على دفعات ( 

%  + حامض النتريك ) حيث يمكن انجاز هذه  70حامض البيروكلوريك تركيز 

ساعات  لكن يجب اجراءها في الهود  8دقائق بدال من  10التجربة خالل 

 لخطورتها . .

لكبريتيك + حامض البيروكلوريك ) حيث تتم اضافة الكبريتيك وتسخين حامض ا

العينة ولحين انتهاء التوغيف والتبريد للعينة يتم اضافة حامض البيروكلوريك ثم 

 التسخين مرة اخرى بحذر ويتم استمرار الهضم لحين الحصول على محلول رائق(.

 

 

 إعداد                                                                          

 م.م. عمر صالح المحارب
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 الجزء العملي –تحليل االغذية  –المحاضرة الرابعة 

 Fat determinationتقدير الدهن 

 إعداد م.م. عمر صالح المحارب

    الدهون

وتعرف باسم  الجلسرين من بعض األحماض الدهنية مع استراتهي 

قد تكون مشبعة أو غير مشبعة، ويغلب أن هذه األحماض  .. الجليسريدات

تحتوي على أربع ذرات  الكربون تتكون الدهون التي نأكلها من سالسل من

الجليسريدات منها أو على عشرين ذرة على األكثر. وعادة ما تكون 

و بها عدد قليل من ذرات أالناتجة من اتحاد أحماض دهنية غير مشبعة 

. وبصفة عامة يغلب العاديةعلى هيئة زيوت في درجات الحرارة  الكربون

أن تكون الدهون الحيوانية مشبعة لذلك فهي أصعب في الهضم من الزيوت 

وال تذوب  .تتكون الدهون من كربون وهيدروجين وأكسجين ..  النباتية

الدهون والزيوت في الماء لكنهما يذوبان في الكحوالت واأليثر 

 والكلورفورم والبنزين. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86


يتم استخالص الدهون اعتياديا  من االغذية بواسطة االيثر االثيلي الجاف  

أو االيثر النفطي .. ويعد االيثر االثيلي افضل واكثر استخداما في عملية 

الي تماما  من الماء لذلك يجب تجفيفه االستخالص لكن يجب ان يكون خ

بواسطة سلك من الصوديوم للتخلص من اثار الرطوبة . او يتم تجفيفه 

 بواسطة كلوريد الكالسيوم او سلفات الصوديوم ..

إن وجود الماء في المذيب يؤدي الى ذوبان السكريات المنفردة 

 والبروتينات واالمالح وبالتالي تكوين البيروكسيدات .

 

 

 

 

 لتأكد من عدم وجود البيروكسيدات نقوم باالختبار التالي :ل

مل من االيثر ونضعه في اسطوانة زجاجية مدرجة ونظيفة  10نأخذ 

% ( تم تحضيره حديثا  .. 10) KIمل من يوديد البوتاسيوم  1ونضيف لها 

نرج المزيج ونتركه لمدة دقيقة واحدة ___ إذا تكون اللون االصفر فهذا 

 دليل على وجود البيروكسيد .

لكن  االيثر النفطي و االيثر االثيلي/ احيانا يتم استخدام مزيج من  معلومة

المشكلة المرافقة لهذا المزيج هو احتمالية استخالص المواد غير الدهنية 

 من النموذج لذلك يجب تنقيته للتخلص منها .

تعتبر الدهون احد المكونات االساسية الكبري في االغذية والتي يمكن 

تقديرها بطرق عدة وكذلك تقدير صفاتها، وتوجد الدهون في جميع انواع 

تفاوتة من االغذية المنخفضة في نسبة الدهن والتي ال االغذية بنسب م

% حتى بعض االغذية التي تصل نسبة الدهن فيها اكثر من 1تتجاوز 

%، وترجع اهمية الدهن الى الخصائص الحسية والتكنولوجية التي 80



يضيفها للمنتجات باالضافة الى الخصائص التغذوية التي تعود على جسم 

 .بالشكل المعتدل االنسان عن تناول الدهون

 

  طرق استخالص وتقدير الدهن 

يعتمد تقدير الدهن على استخالص الدهن باستخدام مذيب غير قطبي 

 المزيجر( والحصول على االيث -ايثر البترول  -الهكسان مناسب مثل )

 .)مذيب + دهن( ثم تبخير المذيب والحصول على وزن الدهن في العينة

 : إعداد العينة

قبل البدء في التقدير يجب اعداد العينة لكي تصبح بالشكل الالزم الجراء 

عملية التقدير حتى يتم تقدير نسبة الدهن بطريقة صحيحة وال تحدث اي 

 .مشكالت

يجب ان تكون العينة ممثلة لألصل المأخوذة منه ويراعى  -1

 .العشوائية في أخذ العينة

واذا % 10أقل من  يجب ان تكون العينة جافة نسبة الرطوبة بها -2

يجب تجفيفها قبل البدء في ف كانت الرطوبة اعلى من هذه النسبة 

 ر وفي ادناه درجات الحرارة المناسبة لمعظم االغذية :التقدي

درجة مئوية تحت تفريغ حتى ثبات  60اللحوم ومنتجاتها تجفف على  -

 .لمراعاة عدم احتراق الدهن بالحرارة العالية - الوزن 

 .    درجة مئوية تحت تفريغ 70 - 60ف على جف  ت   منتجاتها  والفاكهة  -

% تصبح العينة 10صول الى نسبة رطوبة اقل من وبعد تمام التجفيف وال

 .جاهزة

يجب ان تكون العينة مطحونة لزيادة مساحة السطح المعرض   -3

 .لالستخالص وبالتالي تزيد كفاءة عملية االستخالص

  



 من االغذية : ومن ابرز طرق استخالص الدهون

   Goldfisch طريقة جولد فيشوتتمثل ب االستخالص المستمراوالً / 

تستند على استخالص الدهن بطريقة مستمرة من العينة بواسطة نزول 

المذيب للعينة  المذيب عليها بعد تكثيفه من الحالة البخارية .. فعند مالمسة

يتم استخالص الدهن تدريجيا  وبشكل مستمر ويتم تجميعه في اسفل 

 الدورق الذي يتبخر منه المذيب مرة اخرى  .

  طريقة العمل :

تبان الخاص شلكجرام وتوضع في ا 5 - 3. يوزن عينة في حدود 1

 بالجهاز. الخاصبالجهاز وتركب في الجزء 

 يب ويتم تركيبه في الجهاز.. يتم ملء الكأس الى ثلثيه بالمذ2

. يتم ضبط البرنامج الخاص بالمذيب وضبط درجة الحرارة حيث انه 3

 مدون على الجهاز درجة الحرارة لكل نوع مذيب.

 . يتم تشغيل ماء التبريد وبدء تشغيل الجهاز.4

وتستمر لمدة ساعة يتم  Immersion. الخطوة االولى هي خطوة الغمر 5

فيها استخالص الدهن من العينة وهي مغمورة تماما داخل المذيب الذي 

 يغلي بسبب الحرارة العالية.

تبان بالعينة ألعلى ش. الخطوة الثانية بعد انتهاء الساعة االولى يتم رفع الك6

وتستمر نصف ساعة لغسل الدهن من  Washingلبدء خطوة الغسيل 

 لمذيب المتكثف.العينة بواسطة ا

وفيها يتم  Recovery. الخطوة الثالثة وتسمى خطوة استعادة المذيب 7

وبالتالي يتم حجز المذيب  لسفالصنبور الخاص باستعادة المذيب ألاغالق 

المتبخر باالعلى حتى يصبح الكأس فارغ تماما من المذيب وال يحتوي اال 

 على الدهن المستخلص.



حتساب وزن الدهن عن طريق طرح وزن . يوزن الكأس ومن ثم يتم ا8

 الكأس فارغا من وزن الكأس بالدهن بعد االستخالص.

 100. احتساب نسبة الدهن = )وزن الدهن / وزن العينة ( * 9

ازالة العينة وفتح الصنبور  د. يتم وضع كأس نظيف في الجهاز بع10

ة لنزول المذيب الى الكأس مرة اخر ويمكن استخدامه في االستخالص مر

 اخرى.

 

 Soxhlet  سوكسلتالطريقة / االستخالص المتقطع وتتمثل ب  ثانياً 

method 

الوحدة ثم  دورق دورانيأجزاء رئيسية من االسفل  3يتكون الجهاز من 

 .المكثفثم  الوسطية

تتميز هذه الطريقة بأن المذيب الموجود حول العينة يكون باردا  وان العينة 

متشربة جيدا  بالمذيب الذي يمكث لفترة اطول مالمس للعينة . لكن المشكلة 

هي أن المذيب يتشبع بتركيز عالي من الدهن ولهذا قد اليتشرب مع العينة 

 اال بعد دورة تفريغ كاملة .



 

  

 -طريقة العمل :

جرام وتوضع في ورق ترشيح ثم توضع في  5 - 3زن عينة وت -1

تبان مباشرة وتغلق من االعلى بقطن شتبان او توضع في الكشالك

تبان في شتبان ويوضع الكشللحفاظ على العينة من الخروج من الك

 .الوحدة الوسطية



 
سيفون  1يتم تركيب الوحدة الوسطية على الدورق ويتم ملء مقدار  -2

أي تملء الوحدة الوسطية بالمذيب حتى بدء ونصف من المذيب 

نزول المذيب الى الدورق ثم االنتظار حتى فراغ الوحدة الوسطية 

 .وملئها بنصف سيفون اخر

يتم تركيب المكثف على الوحدة الوسطية وتثبيت الجهاز وتوصيل   -3

المكثف بالماء ويراعى ان يكون دخول الماء في المكثف من اسفل 

 .ملية التبريدألعلى لضمان كفاءة ع

 

 



يتم بدء تشغيل السخان الكهربي ومتابعة معدل التبخير والتكثيف  -4

وضبط المعدل حتى يكون معدل تكثيف بخار المذيب الذي يتكثف 

نقطة لكل دقيقة ويمكن ضبط معدل  150وينزل من المكثف 

التكثيف برفع او خفض درجة الحرارة وكذلك بزيادة معدل دخول 

كثف ويراعى عدم ارتفاع درجة الحرارة عن وخروج الماء الى الم

 .الالزم

ساعة حسب  12 - 6لمدة تصل الى  تستمر عملية االستخالص  -5

طبيعة العينة ونسبة الدهن فيها وحتى متابعة ان المذيب في الوحدة 

الوسطية يظل شفافا اثناء فترة مالمسته للعينة وبالتالي ال يوجد 

 .دهن وقد تم استخالص كل كمية الدهن

اغالق المسخن الكهربي واخراج الدورق ووضعه في حمام يتم   -6

مائي بدرجة حرارة مناسبة حسب درجة حرارة غليان كل مذيب 

درجة مئوية فيمكن وضع  36 - 34)مثال االيثير درجة غليانة 

درجة مئوية( حتى تمام تطاير المذيب ثم  40الدورق على حرارة 

 . يوزن الدورق بما فيه من دهن

ة وزن الدهن بطرح وزن الدورق فارغا من وزن يتم معرف  -7

 .الدورق بالدهن بعد عملية االستخالص

= )وزن الدهن / وزن تحسب النسبة المئوية للدهن عن طريق   -8

 100العينة( * 

  :مهمة   ظاتحمال

إذا تطاير جزء من المذيب اثناء عملية التقدير خارج وحدة  -1

فيجب االسراع من اضافة مذيب من االعلى فتوجد فتحة  سوكسلت

علوية في المكثف يمكن من خاللها اضافة مذيب وذلك الستكمال 

 .دورة االستخالص

منع تماما استخدام اللهب المباشر في عملية التسخين وانما يجب ي -2

استخدام سطح ساخن لتسخين الدورق الن المذيب يشتعل في وجود 

 .اللهب المباشر



تم فقد جزء من المذيب واستمرار التسخين لمدة سوف يحترق  اذا  -3

الدهن المستخلص في الدورق وبالتالي هناك خطأ في التقدير ولكن 

يمكن تجاوز ذلك عن طريق وضع المزيد من المذيب من اعلى 

المكثف واالستمرار في عملية االستخالص والتقدير ولكن يتم 

د استخالص الدهن حساب وزن الدهن عن طريق وزن العينة بع

منها )الكسب( وال يوزن الدورق في هذه الحالة حيث ان جزء من 

  .الدهن قد احترق بالفعل

  Digestion Extractionثالثاً / االستخالص بالهضم 

الستخالص الدهن من منتجات   Majonnierيستخدم جهاز الماجونير 

االلبان وعدد كبير من االغذية .. مبدأ االستخالص يستند على 

غم من الغذاء ويضاف اليه  2السائل ( حيث يؤخذ  –)االستخالص السائل 

مل من االيثانول لتجنب التكتل عند اضافة حامض الهايدروكلوريك  2

م   80-70ارة مل .. تهضم العينة على درجة حر 10والذي يضاف بحجم 

 10دقيقة . ثم يضاف االيثانول بحجم  40 – 30بواسطة حمام مائي لمدة 

مرات بواسطة االيثر في جهاز  30مل ويبرد .. يتم االستخالل لمدة 

الماجونير ثم يتم جمع المستخلصات وترشح .. بعدها يبخر المذيب ويوزن 

 الدهن المستخلص .



 

 نكساررابعاً / الكثافة النسبية ومعامل اال

   Specific gravity and Refractive index 

تتم قراءة الكثافة النسبية للنموذج بواسطة الهيدروميتر المدرج او بواسطة 

ميزان ويستفال وعن طريق جداول خاصة يمكن معرفة نسبة الدهن في 

النموذج .. مع االخذ بنظر االعتبار أنه كلما زادت نسبة الدهن قلت الكثافة 

للمزيج الدهن . حيث يتم قياس كثافة الدهن باستخدام المذيب النسبية 

و   Dichloroethyleneالكيمياوي ومثال عليه الداي كلورو اثيلين 

و التترا كلورو اثيلين   Trichloroethyleneالتراي كلورو اثيلين 

Tetrachloroethylene   . 



 

 ( / جهاز الرنين المغناطيسي النووي ) ن. م. ر. خامساً 

   Nuclear Magnetic Resonance  

تعتبر هذه الطريقة سريعة جدا مقارنة بالطرق االخرى في قياس كمية 

الدهن في االغذية وتعتمد على كمية الهايدروجين الموجود في الجزء 

الدهني في االغذية وليس لها عالقة بالجزء غير الدهني .. وتستخدم اغلب 

 لزيتية .االحيان في قياس نسبة الدهن للبذور ا

 

 



  Spectrophotometerسادساً / السبكتروفوتوميتر 

تعتبر من الطرق السريعة جدا في قياس نسبة الدهن في الحليب ومنتجاته 

ثم تقرأ النتيجة     Transmission.. حيث تقيس درجة نفاذية الضوء 

بواسطة جداول خاصة مثبٌت عليها نسبة الدهن المقابلة للقراءة . وتعتبر 

%  والتتأثر  4هذه الطريقة دقيقة في قياس نسبة الدهن من صفر الى 

 بنسبة المواد الحافظة الموجودة في الحليب .
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 االغذية علوم رابع - الجزء العملي – االغذية تحليل - الخامسة المحاضرة

 م.م. عمر صالح المحاربإعداد 

 Protein determinationتقدير البروتين  

 من تتركب عال   جزيئي وزن ذات التركيب معقدة عضوية مركباتهي  البروتينات

واالغذية  والفايروسات الحية المخلوقات كل تركيب في تتواجد، االمينية االحماض

  المختلفة مع اختالف نسب تراكيزها واماكن وجودها .. 

تؤثر البروتينات الموجودة في المحاليل الغذائية على الصفات الريولوجية لتلك 

 المحاليل وخاصة صفة القوام والطراوة وكذلك النكهة .

 -:مثل شتى إلغراض كانت ايا مصادرها من البروتينات استخالص يتم

 .كميتها وتقدير تشخيصها لغرض انفراد على كل وفصلها تنقيتها -1

 استنباط لغرض للبروتينات والفيزيائية والكيميائية البايلوجية الخواص دراسة -2

 بالوظيفة التركيب عالقة

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Chemical_Education&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Journal_of_Chemical_Education&action=edit&redlink=1


 مفيدة عالقات استنتاج لغرض مختلفة نماذج من المستخلصة البروتينات مقارنة-3

 .المقارنة الدراسية االغراض في

 الدوائية الصناعات من العديد في تدخل حيث التجارية لإلغراض استخالصها -4

 والغذائية

هنالك طرق مختلفة لتحضير النموذج الغذائي للتحليل ومنها عملية الهرس بالهاون 

والطواحين واجهزة التجنيس او استعمال اجهزة ومعدات اخرى لعملية تفكيك الخاليا 

 واالنسجة كالتجميد واالنصهار ... الخ 

 تقدير البروتين الكلي :

ير البروتين الكلي للغذاء بغذ النظر عن كون هذا هنالك طرق عديدة مستخدمة لتقد

البروتين هو من نوع واحد او من انواع مختلفة :: وفيما يلي طرق تقدير البروتين 

 الكلي :

 

 

 اوالً // طريقة تقدير النايتروجين البروتيني وتشمل :

 Dumasطريقة دوماس  - أ

 700تعتمد على تحطيم النموذج الغذائي مع اوكسيد النحاس بدرجة حرارة 

م  والحصول على النايتروجين المتحرر والذي يمكن قياس حجمه  750 –

بواسطة جهاز  النايتروميتر

 

 

   Kjeldahlطريقة كلدال   - ب



 بشكل عام تتلخص بثالث خطوات وهي الهضم والتقطير والتسحيح ..

ال على تحويل النايتروجين البروتيني الى امالح حيث تعتمد طريقة كلد

االمونيا ويتم ذلك بواسطة تسخين النموذج مع حامض الكبريتيك المركز 

حيث يتحول الكاربون والهايدروجين خالل عملية الهضم الى ماء وثاني 

اوكسيد الكاربون وبنفس الوقت يتم اختزال جزء من الحامض الى ثاني 

وم باختزال المركبات النايتروجينية الموجودة في اوكسيد الكبريت الذي يق

الغذاء البروتيني ويحوله الى امونيا والتي تتفاعل بدورها مع حامض 

الكبريتيك المتبقي مكونة كبريتات االمونيوم .. وبعد اضافة هيدروكسيد 

الصوديوم المركز سوف تتحرر االمونيا ويتم تقطيرها في حجم معلوم من 

ية .. بعدها يقدر الحامض الفائض عن التفاعل بواسطة حامض معلوم العيار

التسحيح مع قاعدة معلومة العيارية  .. ومن هذه المعلومات يتم حساب كمية 

 النايتروجين ومنها كمية البروتين .

  

 

 

 

 

 

 ويمكن تلخيص ذلك بالمعادالت التالية :

 



 
 

من البروتينات والحوامض  / تصلح طريقة كلدال في تقدير النايتروجين معلومة

 االمينية بشكل عام لكنها التصلح في تقدير النايتروجين من المركبات التالية 

   

 
  Neutron activationطريقة التنشيط النيوتروني   - ت

دقائق  5تمتاز بسرعتها في تقدير النايتروجين في الغذاء فال تستغرق سوى 

 يها عالية .لكن المشكلة ان تكلفة االجهزة المستعملة ف

  Biuretثانياً // طريقة البايوريت 

او اكثر (   2تعتمد على إن المركبات التي تحتوي على اواصر ببتيدية ) 

تستطيع تكوين معقد لونه ارجواني او بنفسجي عندما يتحد مع امالح النحاس في 

 colorimeterمحيط قاعدي ويمكن قياس اللون الناتج بواسطة جهاز المطياف 

من خالل المقارنة بجداول مثبٌت فيها االلوان القياسية ومايقابلها من نسب   



البروتين  لكن مشكلة هذه الطريقة هي انها التستطيع تقدير االحماض االمينية 

 لعدم وجود االواصر الببتيدية .

  Spectrophotometricثالثاً // الطريقة السبكتروفوتومترية  

على  UVت في امتصاص االشعة فوق البنفسجية تعتمد على قابلية البروتينا

نانومتر وهذا يعتمد على محتوى البروتين من االحماض  280طول موجي قدره 

االمينية كالتايروسين والتربتوفان والفينيل االنين في المحلول البروتيني القاعدي 

ت .. وبما  أن االختالفات قليلة جدا  في كمية هذه الحوامض لغالبية البروتينا

 ولهذا استخدمت هذه الطريقة بنجاح في تقدير البروتينات في االغذية .

  Phenol – Reagentرابعاً // طريقة المحلول الفينولي 

تعتمد هذه الطريقة على تفاعل البروتين في المحيط القاعدي مع المركب 

الفينولي والنحاس واللون االزرق الناتج هو بسبب اكسدة الحوامض االمينية 

قية كالتايروسين والتربتوفان والموجودة في اغلب البروتينات  .. وكلما زادة الحل

شدة اللون االزرق كلما زادت كمية هذه الحوامض في البروتين . لكنها تتأثر 

 بوجود التركيزات العالية من السكريات في المحلول .

 

  Turbidimetricخامساً // الطرق التعكيرية أوالترسيبية 

اضافة مادة مرسبة الى المحلول البروتيني لينتج عنه عكارة او وتعتمد على 

دقائق ... كمية الراسب المتكون تتناسب  10راسب بروتيني بفترة التتجاوز ال

 مع تركيز البروتين في هذا المحلول ... 

  و     Trichloro Acetic Acid -ومن ابرز المواد المرسبة المستخدمة هي : 

Potassium ferricyanide   Sulfosalisylic  Acid  

  

   Dye- Bindingسادساً // طرق االرتباط باالصباغ  

ليتكون راسب يتم   Orange 21 Acidتعتمد على مزج البروتين مع صبغة 

فصله بالترشيح او بالطرد المركزي .. والجزء المتبقي من الصبغة ) غير 

 colorimeterلمطياف  المتحد مع البروتين ( يتم قياس تركيزه بواسطة جهاز ا



وبالتالي يمكن معرفة كمية الصبغة المتربطة مع البروتين وبعدها يتم العودة   

 الى الجداول القياسية الجراء المقارنة .

 : اكثر الطرق استخداماً في تقدير البروتين هي كلدال 

ومنها يمكن معرفة كمية  ادناه الخطوات التفصيلية لعملية تقدير النايتروجين

 البروتين في الغذاء وذلك بواسطة طريقة كلدال .

غم او حسب اعتقادك مايحتويه  2.28 – 0.7اوزن عينة من الغذاء بحدود  -1

 الغذاء من النايتروجين 

 انقل العينة الى دورق الهضم الزجاجي ذو العنق الطويل  -2

غم من كبريتات  1غم من كبريتيات البوتاسيوم او الصوديوم مع  18اوزن  -3

مل من حامض الكبريتيك المركز .. مع ضرورة  25النحاس البلورية مع 

 غم من الزيادة في وزن العينة . 1مل من الكبريتيك لكل زيادة  10زيادة 

سخن المزيج في دورق الهضم تحت نقطة الغليان لحين اختفاء الرغوة ..  -4

استمر في الغليان المتوسط  ويمكن اضافة البارافين لتقليل الرغوة المتكونة  .

 لحين صفاء المحلول ) تحتاج عملية الهضم ساعة ونصف الى ساعتين (

 مل ماء مقطر  200برد الدورق ثم اضف اليه  -5

مل من هيدروكسيد الصوديوم المركز ) تفضل االضافة  75 – 70اضف  -6

 على الجدار الداخلي لمنع اصطدام الحامض والقاعدة بشكل مباشر .

 التقطير الى المكثف بواسطة بصلة كلدال .اوصل دورق  -7

ابدأ بالتقطير لحين خروج االمونيا من دورق التقطير وانتقالها الى دورق  -8

مل على جميع االمونيا المقطرة لذا يجب  150االستالم . ) تحتوي اول 

 الحفاظ على دورق االستالم بشكل بارد (

هيدروكسيد الصوديوم سحح المحلول الموجود في دورق االستالم مع  -9

 عياري ( بعد اضافة دليل االحمر المثيلي الى المحلول . 0.1القياسي ) 

قم بعمل نموذج خالي وكرر الخطوات نفسها لكن بدون العينة  -10

 البروتينية .

قم بغسل جهاز التقطير مباشرة بعد رفع دورق االستالم وذلك بوضع  -11

 دورق استالم آخر يحتوي على الماء المقطر فقط .

 الحسابات  -12



 
 

 معامل بروتين الغذاء× كمية البروتين = كمية النايتروجين )%( 

 0.014ملليمكافيء  النايتروجين = 

 6.25معامل البروتين العام = 

 5.70معامل البروتين للحبوب = 

 6.38معامل البروتين للحليب = 

 6.68معامل البروتين للبيض= 

 5.55معامل البروتين للجيالتين = 
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 االغذية علوم رابع - الجزء العملي –االغذية  تحليل - السادسة المحاضرة

 عمر صالح المحاربم .م. 

 العضوية تقدير الحموضة والحوامض

DETERMINATION OF ACIDITY AND ORGANIC ACIDS 

  (pHالرقم الهايدروجيني )

يلعب قياس الرقق  الاايروجیني د ریجا ما را ارت اارتع المت ال تعرورل ارت ال  ر        

 م تجراتع ليات السيطقل على ال  عية كتقیيق عصيق الف اكت یالخضقایات یات ی

یال   ب ال تخ قل یكرلل  ارت ع ليرات اجتراي نلرت الف اكرت عيرد يلعرب ریجا  ةالف اك

 .ات السيطقل على اقعة مك ن الجلت ة بين السكق یال امض یال كتين 

إن أه ية هلا القياس م قز ايضا ات السيطقل على الع ليات الجتانية الترت مرو ف ايارا 

بعض الكائ ات ال يرة یالجيي رات یكرلل  ارت السرقعة الترت يتقارب بارا الكرازين مرن 

 م تجات ال ليب .

یال ت اررطة  3.5-2.5ال امضررية مررن  ةيتررقایت مقزيرري ايرر ن الاايرروجینين للف اكرر    

 .6 – 5یالخضقایات من  4.5-3.5ال   ضة من 



من ال اعية ال ي ل نية ل يعت ق القق  الاايوجیني ت ما ا بقوج أه ية الفعف ال ر م       

(Buffer Action  یهررر  قابليرررة ال مرررام ال يررر ت مقایمرررة أت م ييرررق ارررت الرررقق )

الاايوجیني ت من  الل اضرااة ای اقروان قاعرول ای عرامض . اط يعرة مقكيري مقك رات 

( هت الترت مرر ق علرى الفعاليرات الجيي يرة . امرا Buffer solution م  )ال  ل ل ال 

بال س ة للعصيق ال ستخلص من ال  امات اا  ي لر  القابليرة علرى مقایمرة الت ييرق الرلت 

ي صف على القق  الايوجیني ت ع و اضااة ع امض یق اعو ق ية یيعري  ار ب هرل  

ض العضررر ية یال قیمي رررات ( الرررى ال ررر امBuffer capacityالسرررعة الت مي يرررة )

 یال قیيات ال ق  ال  ن رل .

م تاز ال  اليف ال ائية بأجاا م تر ت علرى  اي جرات الاايروجینين )      
+

H أی اي جرات )

OHالاايوجیزسيف )
-

( اال  ل ل يک ن متعارل اذا كاجت األي جات متسرایية یعامضرى 

الاايروجینين مرن  م نر رل بكررقل . امرا مقكيري اي جرات اذا كاجت اي جرات الاايروجینين

ال ررامض ال تررأين اررال ي كررن قياارراا بصرر جل م امررقل بررف م سررب مررن الصررفات العامررة 

األ رق  لاررل  ال  اليررف كالضرر ر ال خرراجت یالا رر ال اررت جقطررة الم ررار یالجمفررا  اررت 

 جقطة ال ليان یمقواج الت صيف الكاقبائت .

أين یيسرل  السرل ا ال امضرت یالقاعروت ارت ال قرت جفسرت يعت ق ال اء مارل ضعيفة التر

(Amphiprotic. ) 

 

( لددضعض الحددوامض والقوااددد وال ددوا   pHالددرقم الهايدددروجيني ) يوضدد  1جدددو 

 . م   25الضايولوجية الى درجة 

الرقم الهايدروجيني  العيارية  نوع المادة 

(pH) 

 0.1 1 عامض الاايوجیكل جي 

 0.3 1 عامض الك قيتي 

 2.2 0.1 عامض الستقي 

 2.4 0.1 عامض الالكتي 

 14 1 هيوجیكسيو الص ري م



 7.5-7.3 - الوم

 8.4-4.8 - ال  ل

 

 م   25( لضعض االغذية الى درجة pHالرقم الهايدروجيني ) يوض  2جدو 

 pH الغذاء

 3.3-2.9 التفات

 4.0-3.0  ال قمقال

 6.4-6.3 الت ق

 2.4-2.2 اللي  ن

 6.0-5.6 ال طاالا

 4.4-4.0 الط اال 

 6.6-6.3 ال ليب ال ققت

 6.7-6.6 عليب ال قأل

 6.4-6.1 اليبو

 6.4-4.8 الج ن

 8.0-7.6 ال يض

 6.5-5.5 الط ين

 5.0-4.0 الل  

 3.4-2.4 الخف

 8.0-6.5 ماء الشقب

 

 

نييئات ال اء ات ال اء ال قرت یارت ال  اليرف ال ائيرة ال خففرة عاليرة نروا  ب ا أن مقزيي

( برول مرن Ionic productالي جت ) ال امجای  kwم ل / لتق( افت ال الة جضع  55)

 د :يأما  ح زص ات Ke(H2O) ابت الت ازن 

  Kw = (H3O) (OH) 

1x10مسررایت   Kw ررا أن قي ررة بی
14

م ا ررلل  مصرر ح قي ررة كررف مررن  25علررى رجنررة  

1x10وجیزسيف هت ياي جات الاايوجینين یالاا 
7

على التر الت. اع رو اضرااة عرامض  

1x10الخليررر  الرررى ال ررراء مرررقرار اي جرررات الاايررروجینين الرررى اكررررق مرررن 
7

یاي جرررات  

1x10الاايوجیزسيف مص ح اقف من 
7

1x10ب يد ي قى ال امج األي جت يسایت  
14

 



اما ع و اضااة قاعول مرف الم جيا الى ال اء اس ف مقف أي جات الاايروجینين الرى اقرف 

1x10من 
7

   

السا لة التع يق  اصة یإج ا جتعامف مع مقكييات قليلة من الي جات یمن انرف مسرايف 

تت  الماجل الى مقكيي اي جات الاايروجینين بالل اراجم  اال قاججة بين مختلف رجنات 

( ع رراجل pHع وئررو يصرر ح الررقق  الاايرروجیني د ) 10ألس اليرر جت لررقق  أت ب ااررطة ا

 عن االب الل ااجيت  لتقكيي اي ن الاايوجینين .

1x10افرررت ال ررراء ال قرررت يقررروج مقزيررري اي جرررات الاايررروجینين 
7

یهرررلا يع رررت أن الرررقق   

یالقاعروت أكررق ( 7بي  را ال  لر ل ال امضرى اقرف مرن )( 7( هر  )pHالاايوجیني د )

أما اذا م اقت ققاءل القق  الاايوجیني ت ا ن ال  كن عسراب مقكيري أي جرات  (.7من )

 الاايوجینين بالعالقة التالية :

H3O= 10
-ph 

 

 

 مرال

 م ل ا ا ه  القق  الاايوجیني د 0.008ل  كان مقكيي عامض الاايوجیكل جي  

 الا ال امضل

PH = -log (H3O) 

PH = -log (8x10
-3

) 

pH = - log 8 – log 10
-3 

pH= -0.9 + 3 = 2.1 

 

 الحوامض العضوية

( یال ر امض العضر ية Total titratable Acidityيعت ق مقرويق ال   ضرة الكليرة )

من ال شاالات ال ا ة ات مخت قات الت ليف ات مصاجع األالية عيرد مرر ق ال ر امض 

الرى الرویج ال ار  الرلت  العض ية بص جل م امقل علرى جكارة ی  اميرة ال رلاء بالضرااة

ملع ت ات عفظ الت ازن بين الق اعو یال ر امض ارت الجسر . مترقایت ال   ضرة الكليرة 



اررت اللي رر ن ال ررامض . یي ترراز عررامض السررتقي   %6اررت ال رر ز الررى  %0.27مررن 

(Citric بأجت يرلرف عر الت )مرن مج ر   ال ر ار الصرل ة ال لابرة ارت اللي ر ن . 60 %

ارت  %0.07اال  ات تاز بأجاا قليلة ال   ضة یمترقایت برين اما الخضقایات عوا الط 

%  ات ال قیكلت . اما الالية ال  قية یالار اا یالروناي یالل ر م 0.43الخياج الى 

( هررر  السرررائو . هرررلا یإن Lacticات تررراز بأجارررا قليلرررة ال   ضرررة یعرررامض الالكتيررر  )

مرمرقل نيرول ارت ال   ضة الكلية الى مج    السركق ارت ال  ضريات یالع رب يعت رق 

 م ويو رجنة ال ضج .

لقررو ینررو بررأن الطعرر  ال امضررى يتررأ ق ب قررواج ال   ضررة الكليررة بررول مررن الررقق       

( ی اصة ات ال  يل یقو ینو أيضا أن ال امض ايق ال ترأين علرى pHالاايوجیني ت )

أت جق  هيوجیني ت هر  الرلت ي رور الطعر  ال امضرت ی اصرة بال سر ة الرى عر امض 

( بتقكييامارررررا Tartaric( یالتاجماجيررررر  )Malicالالكتيررررر  یال اليررررر  )السرررررتقي  ی

 العتيارية ال  ن رل ال يعيا .

متلرررف ال ررر ار ال لائيرررة أ  ررراء ع ليرررات التخ يرررق جتيجرررة مرررقاك  بعرررض ال ررر امض      

ن ك يررة معي ررة مررن عررامض الخليرر  العضرر ية االخ ررائق التررت م ررتج ال  يررل يصرر  اا مكرر   

(Aceticی اصة ات ال قا ) 0.1عف األیلى من التخ ق اراذا مجرایزت هرل  الك يرة %

يعت رق رلرريال علررى ملررف ال  تر ي یكررلل  بال سرر ة ل ررامض الالكتير  ارراذا مكرر ن بك يررات 

عالية ات ال ليب یم تجامت یات الط االرة یال  يرل یال يرقل يعت رق عالمرة یاضر ة علرى 

لألارر اا ال عل ررة ملررف هررل  ال  تجررات ب ااررطة بكتقيررا عررامض الالكتيرر  . امررا بال سرر ة 

كالت جررة یالسررل  ن یالسررقرين اقررو ینررو أن ك يررة ال رر امض الوه يررة ال تطررايقل هررت 

( ال تكرر ن ب ااررطة بكتقيررا عررامض Formicاألارراس اررت التلررف ی اصررة الف جميرر  )

الف جمي  . أما بعض الف اكرت كالتفرات یالشرلي  یال  ضريات ی ال شر خ یالخر   اقرو 

م لرررررررف ال كترررررررين ب اارررررررطة أجررررررريي  متلررررررر   بالفطقيرررررررات م رررررررا مرررررررررت الرررررررى 

(Polygalacturonidase( م تجررررررا  عررررررامض الكالكتقیجيرررررر  ال ررررررق )Free 

Galacturonic Acid) 

( جتيجررة م لررف الجييئررات Free Fatty acidsمتكرر ن الع رراد الوه يررة ال ررقل )    

ات اليي ت یالروه ن ارت األاليرة ال  يرة بالييرت كر راج الييتر ن یالجر ز  الكليسقيوية

یالل ز یال لیج الييتية. أما ا ب مكر ن هرل  ال ر امض ايقنرع الرى الت لرف ال راجت ای 

( اللت م تجت الفطقيات التت م    على هرل  األاليرة Lipaseب ااطة أجيي  الالي يس )

 ن .خيات ال 

م نو الع اد العض ية ال يعية ات ال  امات یم اا الستقي  یال ال  یالتاجماجير      

( یكرلل  Fumaric( یالفي مراجا )Oxalic( یالیكسرالي  )Succinicیالسكس ي  )



( یالكي يررر  Benzoic( زال  يیيررر  )Aromatic Acidsال ررر امض األجیماميرررة )

(Quinic(   یالشررررررررررريکي )Shikimic(  یالكااييررررررررررر )Caffeic  یالسررررررررررري امي )

(Cinnamic(  یالكل جیني يرررر )Chlorogenic امررررا ال رررر امض التررررت م تجاررررا .)

( یالالكتيررر  Propionicع ليرررات التخ رررق اارررت الف جميررر  یالخليررر  یال قیبي جيررر  )

 یالفي ماجا . 

 

 

 

 

 

 

 العضوية المهمة فهي كما يلي : التركيب الكيمياوي لضعض هذه الحوامض

 

 المطلوبةاالجهزة والمواد 



رليرف الفي ر ل  ( ، م ل ل هيوجیكسيو الصر ري م ، pH - Meterأریات التس يح ، )  

% مررن الك رر ل ال يلررى (. أمررا األاليررة ااررت  95مررف مررن  100ارر  اررت 0.5ارررالين ) 

ال ليررب یالخيرراج یاررفن لب یبصررف یل رر  ی ررف ای عصرريق بقمقررال یعصرريق لي رر ن 

 ی ز زاز ل یماء الشقب .یق ي ة عصيق ع ب ی س یمفات یص  ن یال االت 

 طريقة العم 

 (pHقياس الرقم الهايدروجينی ) -أ 

( ب اارطة م لر ل  pH- Meterيجب معييرق ناراز قيراس الرقق  الاايروجیني د )  - 1

 ( .  4( ذی جق  هيوجینيت )Bufferم م  )

 عضق ج اذي الالية للقياس كال عسب ج عت :. 2

ل  یالخضقایات یال ليب یالخف یال شرقیبات الك  ليرة یال ازيرة ةعصيق الف اك -أ 

 الققاءل م امقل ل معامالت  اصة ألم تاي الى 

 ا  10، معكقیجة ، معقية الخ ( مر ل  يال   ب یم تجاماا )الخ  -ب  

 مف من ال اء ال قطق یم يي بعو الاقس یير ل السائف العل ت 100عي ة  / 

 م اا للقياس . 

 صيف الجلجية یال جقية أی الف اكت ايق العصيقية اتاقس بالخالال   ال  ا -ي 

 معصق ی مقمح یمقاس .

 ا  ماء مقطق ماقس 100ا  +  100الل  م یاألا اا یالوناي ير ل  -ر 

 بالخالال  یمقاس .

 ( منHydrogen ion concentrationاي ن الايوجینين ) ياعسب مقزي - 3

 القق  الاايوجین ت 

 .2ئ   مع نویل قاجن جتا - 4

 (Electrometric method) قياس الحموضة الكلية بالطريقة االلكترومترية  -ب 

 ات الواك ة الل ن .ي مصلح هل  الطقيقة اللع .1

 مررف مررن العي ررة یضررعاا اررت ریج  زنررانت مررع مقاعررال 50 - 30ایزن مررن  .2

مخفيررف العي ررات ذات ال   ضررة العاليررة. اطررس اررت هررلا الررویج  الينررانت 



القطرررب الينرررانت للجاررراز یبعررروها اارررتك ف جصرررب السرررياعة علرررى ال امرررف 

یال  ت يرة علررى هيوجیكسرريو الصرر ري م ال علرر م العياجيررة مررع مقاعررات ینرر ر 

 الویج  الينانت م ت الس اعة 

مف من القاعول الى الویج  مرع مسرجيف الرقق   1ا ح بص جل متقطعة باضااة  .3

( بعروها 6 يح الرى أن مصرف الرقق  )( ات ال واية یا  اء التسpHالايوجیني ت )

مف بص جل متقطعة ايضا مع مسرجيف الرقق   0.1اات ق باضااة القاعول ب قواج 

. عل ررا بررأن ااضررااات 9الايرروجیني ت بعررو كررف اضررااة الررى ان مصررف الررقق  

 Inflection Pointاأل يقل يجب أن مكن ب طىء ی اصة ات م طقرة التعرارل 

إضرااة للتأكرو مرن أن التفراعالت الكي يایيرة مع الجتماج جصرف رقيقرة بعرو كرف 

 یصلت عو الجتااء .

اع رررف  طرررا بياجيرررا علرررى یجقرررة بياجيرررة  اصرررة مرمرررقا عليارررا جترررائج الرررقق    .4

 الاايوجیني ت على الخر الع  رت یك ية القاعول ال ستع لة على الخر الاقت 

مرررق مرررع ال رررل ب ( 8.1اقرررقأ ك يرررة القاعرررول ب رررا مقابرررف الرررقق  الاايررروجیني د ) .5

 العت اج التخفيفات السابقة للعي ة

 (  Normalityاعسب العياجية للعي ة ) .6

 عياجية العصيق ×  عياجية القاعول = مف عصيق× مف قاعول 

 (Total titratable Acidityاعسب ك ية ال   ضة الكلية ) .7

 

 



 

 

 

 (  Titration Methosقياس الحموضة الكلية بالطريقة الت حيحية ) -ج 

 مصلح هل  الطقيقة اللعي ات الفام ة الل ن

 مف من العي ة یضعاا ات ریجل مخقیالت مع مقاعال 50 - 30. ایزن من 1

 مخفيف العي ات ذات ال   ضة العالية .

 . اضف بضع قطقات من رليف الفي  لفرالين . 2

 . ا ح ب ااطة هيوجیكسيو الص ري م ال عل م العياجية یال  ن ر بالس اعة مع3

 القي یالت قي  للویج  ل ين م يق الل ن .

. اجف ك ية القاعول ال طل بة لل صر ل الرى جقطرة ال اايرة مرع ال رل ب مرق العت راج 4

 أت مخفيفات اابقة للعي ة .

 ب العياجية للعي ة س. اع5



 . اعسب ك ية ال   ضة الكلية بااتع ال الق اجين السابقة . 6

 

   (Organic Acidsقياس الحوامض العضوية ) -د

 (.  (Citric Acidتقدير حامض ال تريك  - أ

مف مرن عصريق اللي ر ن ال رامض أی ال راججج ال  ضرق یاضرف  25ایزن  -1

 مف من ال اء ال قطق بعوها جمح من  الل قطعة ق اش . 25اليت 

اخن الى أن مصف جقطة ال ليران یبعروها اضرف ب رلج مسر    كاجب جرات  -2

 زهرررقل( مرررن انرررف التعرررارل الترررام . ) اارررتع ف یجقرررة CaCO6الكالسررري م )

الش س(.    جمح القااب ال تكر ن مرن ارتقات الكالسري م مرن  رالل ق رع 

 ( یااسلت ب اء مقطق عاج بعو ذل .Buchner Funnelبخ ق )

 ل یجقة التقميح یالقااب علياا یضعاا ات ریج  زنانت بعروها نفرف  -3

 اعات.ا 3 - 2م ل ول  90ات اقن عقاجت على رجنة 

أضررف عررامض الك قيتيرر  ال خفررف یال  سرر بة ك يتررت لتكرر ين عررامض   -4

مرف  8ا  من اتقات الكالسي م مكااتء  1الستقي  من ااتقات الكالسي م )

   من عامض الك قيتي  (. 2من 

( CaSO4جمح ال ييج لزالة القااب ال تك ن یهر  ك قيترات الكالسري م ) -5

ج  زنرانت معرقیف یزجرت بعوها بخق القامح على ع ام بخاجت ارت ری .

 قليف ققيب من الجفاف . الى عج 

امررقا الررویج  ليجررف بررالا اء یمکرر ين بلرر جات عررامض السررتقي  بعرروها  -6

 أیزن الویج .

ار   100مرف أی لكرف  100اعسب یزن ال لر جات ال رامض السرتقي  لكرف  -7

 من العصيق .
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 الجزء العملي –تحليل االغذية  –المحاضرة السابعة 

 م.م. عمر صالح المحارب

 ( Fiber determination)  االلياف قديرت

 بحةةامض مةةثال والتوابةةل والحبةةوب كالبقوليةةات الغذائيةةة المةةواد بعةةض معاملةةة إن     

 وراءه تاركةا والسةكرية البروتينيةة المكونةات ذوبةان عنةه ينةتج ضةعيفة وقاعدة ضعيف

 مةةن%  97 بنسةةبة(  Lignin)  واللكنةةين السةةليلوز مةةن والمتكةةون الةةذائب غيةةر ءالجةةز

 أمةةةا( .  Crude Fiber)  الخةةةام باالليةةاف هةةذا الةةذائب غيةةةر الجةةزء ويةةدعى تركيبةةه

-4 مةن واللكنةين%  80 - 60 بةين مةا نسةبته فتتراوح الخام االلياف في وحده يلوزلسال

 التحليةل فةي المسةتعملة والقاعةدة الحةامض بتركيةز كثيةرة تتةأثر الكميةة هذه وإن%  67

 كثيةرة بتغيةرات مصةحوبا   للسةيليلوز وتأكسةدي مةائي تحلةل يحصل قد نفسه الوقت وفي

 . اللكنين لمادة

 وهةي ( Glucose)  الكلوكةوز تسةمى احاديةة سةكرية جزيئات من السليلوز يتكون     

 هةذه فتةرتبط النشةاء فةي أمةا(  Beta - Linkage)  بيتةا برابطةة بعض بعضها متصلة

 وعنةةدما(  Alpha - Linkage)  الفةةا برابطةةة بعةةض مةةع بعضةةها السةةكرية الوحةةدات

 جتينة ( Complete Hydrolysis)  كامةل مةائي تحلةل ظروف الى السليلوز يتعرض

 ( Partial Hydrolysis)  جزئيةا التحلةل كةان واذا.  الكلوکةوز سةكر النهايةة فةي عنةه

 غيةةر مةةادة فهةةو اللكنةةين امةةا.  ( Celibiose)  السةةليبايوز وهةةو ثنةةائي سةةكر عنةةه فينةةتج

 بةةأن قةةدتعي  لكةةن  بعةةد يحةةدد لةةم کيميةةاوي ترکيةةب وذات(  Polymer)  متبلمةةرة سةةكرية

 لجزيئةةة األسةةاس الوحةةدة يمثةةل(  P –Hydroxyphenyl  Propane)  المركةةب

 دهبعةةةد تأكسةةة الحنطةةةة مةةةن المحضةةةر اللكنةةةين بةةةأن وجةةةد وقةةةد هةةةذا المتبلمةةةرة اللكنةةةين

 المركبةةات عنةةه تنةةتج قاعةةدي محلةةول وسةةط فةةي ( Nitrobenzene)  بالنةةايتروبنزين

 :  التالية الكيمياوية



 

 : االلياف تقدير أهمية

 : التالية لالا اب م اا  زيةالسليل ی اصة الالية ات األلياف ك ية مقوج 

 األ ررق  ال ي اجررات یبعررض الرروناي عالئررق اررت ال االئررة األليرراف جسرر ة معت ررق -１

 جسرر ة اررت العاليررة اال ررلیج.  العررالف لاررل  ال لائيررة القي ررة ل سررت   نيررو مرمررق

لل ر م  األكلرة یال ي اجرات الجسران أمرا.  ال لائية القي ة ات یاالئة مک ن اللياف

 أجريي  م لر  ل ألجاا الاض ت ناازها ات اللياف اليل ز هض  على قارجل ايق

Cellulase  الليرراف بررأن مررر قل ینررو یقررو هررلا ، الاضرر  لع ليررة الضررقیجت 

.  الاضر ت ناراز  مرن الق لر ن أمرقاد بعض م  ع قو ألجاا لالجسان ضقیجية

 السرليل ز مرن فارلارتال على القوجل ات ل  Ruminants ال جتقل ال ي اجات أما

 ارررت ( Protozoa)  یال قیمررر زیا الوقيقرررة ال يرررة الكائ رررات مرررن كريرررقال ل نررر ر

 الع ليررة الضررقیجية الجيي ررات هررل  اارقاز علررى مع ررف یالتررت الاضرر ت ناازهرا

 . السابقتين ال ج  عتين كال م ت مستفيو اال يناللك  اما.  الاض 

 ای مضرااات یم تجامارا الاليرة ارخ عروم مرن التأكو انف من اللياف مقوج - 2

 . أ ق  الائية بوائف

الجر رل  مرع التقرويقات هرل  مطابقرة مقرواج ل عقارة األالية ات اللياف مقوج - 3

 . یم اصفاماا األالية هل  على باا ال ع  ل

 األاليرررة بعرررض الرررقایل مقرررواج علرررى نيرررو مرمرررق الليررراف مقرررويق يعت رررق -4

)  جضرجاا یكررقل ع قهرا ارت الييرارل عيد م اا ال جقية ی اصة الخضقایاتك

Over mature  )اياا األلياف جس ة زيارل الى مررت   . 

)  ال  ررر ب علرررى القشررر ج عررريل كفررراءل مقرررواج عرررن يكشرررف الليررراف مقرررويق -5

Milling ) ال ش ت قمياألجویا  عن ال خالة اصف أت . 

 .  الط ين قایلل  ال قيقت ال رمق يع ت اللياف مقويق - 6



 الترت الطقيقرة بصر جل الليراف مقرويق ارت عاليرا ال ت عرة القار ية الطقيقة معت و

 Hennebergیهرررر  ) ،  الیائررررف ان ال ال رررراعر ن 1894 ارررر ة یضررررعاا

Stohmann and Rautenberg ) ارت ال اقعرة اليجاعيرة األب را  م طة ات 

 (Weende  )م ييرق أت الطقيقرة هرل  علرى يطقأ ل  ال ين ذل  یم ل ال اجيا ات 

 أن ال الطقيقررة علررى م رر يق 100 يقرراجب مررا جشررق مررن الررقا  علررى نرر هقت

 الدده  باسدتالص  یمتلخص هت ك ا بقيت األصلية للطقيقة الاااية الخط ال

 مدد  ثانيددة ويغلددى يرشدد  ثددم الكضريتيددك حددامض مدد  ويغلددي اوال النمددو ج مدد 

 ثدم الحدراري بدالفر  تجفد  بعدها أخرى مرة پرش  ثم الصوديوم هيدروك يد

 .الغداء في الموجودة األلياف كمية ا  اضارة بالوز  والفقدا  ويوز  يحرق

 أنقيرت الترت الت ر يقات بعرض ( Entwistle and Hunterكرف )  رجس لقو 

 الرى م صال 1949 ا ة ات م ت التت الوجااة هل  جتائج یمن الطقيقة هل  على

 الررى أرت الطقيقررة اررت ال سررتع لة یالقاعررول ال ررامض مقكيرريات اررت الييررارل أن

 العتياريرة الاض  لع لية الالزم ال قت یه  رقيقة 30 من أقف الى ال قت مقليص

 0.640 الرى  0.250مرن الك قيتير  عرامض عياجيرة اجمفعت ل  أجت ل ق یمع ى

 لع ليرة الرالزم ال قرت األصر ح 0.780 الرد 0.312 من الص ري م یهيوجیزسيو

 . رقائق ۱۰ الاض 

 الترت(  Van De Kamer and Van Ginkel)  لل راعرين أ رق  رجااة یات

 ال  ر ب ارت الخرام الليراف لتقرويق ارقيعة القيقرة ینروا 1953 ا ة ات أججيت

 مرن يتكر ن مقكرب م لر ل ارت رقيقرة 30 لفترقل ال ط ر ن ال  ر ذي باض  یذل 

/  الخليرررر  عررررامض/  ال تقيرررر  عررررامض/  الخليرررر  عررررامض زلرررر جين  ال ررررت

Trichloroacetic   Nitric/Acetic  الكي يررایت ال ررييج هررلا يع ررف عيررد 

 یارت(  Pentosans)  تر زانال   یاال يرة یاللك رين یال رقیمين ال شأ ذیبان على

 یالسررليل ز الرروهن مررن ال ك جررة األ ررق  ال  ت يررات علررى يررر ق ل جفسررت ال قررت

 الخرام الليراف امرا ال يلرت اليررق ب اارطة الروهن يسرتخلص الت قيرو ع ليرة یبعو

 مركسرو  ر  ال قكري  الك قيتير ب رامض مرلیب بعروها بالتقميح اتفصف ال تقا ة

 القيقرة من أاق  بأجاا هل  الطقيقة مت يي.  ز يتاا تقويقل الوايکقیمات   ل لب

 ع ررو لاررا مشرراباة جتررائج معطررت جفسررت ال قررت یاررت(  Weende)  أب ررا  م طررة

 اررت الليرراف لتقررويق مراليررة یمعت ررق یال  الررة ال  طررة ال ررين اررت الليرراف مقررويق

 .  األالفال أالية

 

   المطلوبة والمواد األجهزة



/   رير 40)  الكتران مرن الرقر ب جاع  ق اش ، معامف اا ست س ، عاكس مكرف

 ع ررار یجقررة ،(  Cheese cloth)  ال ل ررف ق رراش مررن ال قررات عررول أی(  إجررج

 ارررقن ،% (  95)  اا يلرررت الك ررر ل ، ال فطرررت اليررررق ، كررر ي ب مقرررة ، الشررر س

 .   العياجية ال  اليف ، قشر اكي ة ، التقميو

 م ل ل %5هض  الات س س مع يت  ( :  Asbestos)  االسض توسبال س ة لـ 

  اجيرة ياضر   ر  ال راج بال اء ي سف بعوها ااعات 8 ل ول الص ري م هيوجیكسيو

 بال راء ي سف بعوها أيضا ااعات 8 ل ول(  3:  1)  الاايوجیكل جي  عامضمع 

 . أع ق عقاجت یهج على یي ق  يجفف    ال اج

 بطقيقررررة 0.255 بعياجيررررة الك قيتيرررر  عررررامض ي ضررررق:  العياريددددة المحاليدددد  

 أمررررا.  ال رررراء مررررن مررررف 100/  ال ررررامض مررررن ارررر  1.25 برررر زن أی التسرررر يح

 ب اارطة أی التسر يح بطقيقرة 0.3125 بعياجيرة اي ضرق الص ري م هيوجیكسيو

 ال اء. من مف 100/  م ت ا  1.25 یزن

 :   المواد 

 ، مررعقية ، عقمرر ال ، كاكررای ، ال ائررول ب جررق ، اررلق ، ارر اج  ، نرريج ،  يرراج

   معكقیجة

 

 العم : خطوات 

 . ال فطت اليرق ب ااطة ال لائية ال ارل ا  من2من  الوهن ااتخلص - 1 

 كفرراءل زيررارل أنررف مررن ال عامررف الا سررت س مررن ارر  5 مررع العي ررة أمرريي - 2 

 ارت ال رييج ضرع.  الاضر  أ  راء لل  ت يرات السرط ية ال سراعة بييرارل التقميح

 مف. 750 - 700 بين ما متقایت اعتت مخقیالت ریج 

.  ال ررقیمين م لررف أنررف مررن ال  لررت الك قيتيرر  عررامض مررن مررف 200 أضررف -3 

 ي روأ ب يرد بالتسرخين ابوأ   (  Reflux condenser)  العاكس ال كرف أیصف

 ال ليرران الينانيررة لت مرري  الكررقات مررن عررور يضرراف.  یاعررول رقيقررة بعررو ال ليرران

 ذلر  ی ال ليران نيروا أ  راء العي رة مريي مرع اقر رقيقة 30 لفتقل ليانبال  اات ق..

 الجرواج علرى الرویج  م ت يرات التصرا  ل  رع رقائق   س كف الویج  بت قي 

  الوا لت

 مقمريح ق رع را ف ات ال اع  ال ل ف من قطعة  الل من ا جا   ال  ل ل جمح -4

 (Fluted Funnel  )مراء اضرف بعروها.  یالسركقيات ال قیمي ات من للتخلص 

 مسرتعي ا   م امرا ال   ضرة يص ح القامح عوي  یعتت ال امض بقايا لزالة م لت

 .  ذل  من للتأكو الش س ع ار ب جقة



 تتااررتع ل الررلت الررویج  جفررس الررى ك يررا   الق ررع علررى ال تخلررف القااررب اجقررف - 5

 هيوجیكسريو مرن مف  200 ب ااطة الق اش قطعة اسف مع ال امض مع لل ليان

 ال  لت الص ري م

 العرراكس ال كرررف صرربج بعررو اقررر رقيقررة 30 ل ررول  الررویج م ت يررات ااررف - 6 

 ال ت قت الوهن لص ب ة یذل 

 مررن جقيقرة ال قرة علررى ال  ت يرة(  Gooch)  كر ي ب مقررة  رالل مرن جمرح - 7 

 .   ال  مقة هل  الى الكامف لل قف م لية ماء ااتع ف بعوها ال عامف الا ست س

)  ال يلرت الك ر ل مرن مرف 15 ب قرواج ذلر  یبعرو نيرول ال  لت بال اء ااسف - 8

 .  م ا ا كف ات اللائ ة ال  ار لزالة( 95%

 110 رجنررة علررى ال ررقاجت الفررقن اررت یم ت ياماررا ال  مقررة نفررف -9
0
 عتررى م

 . م قيوها بعو ال  مقة ایزن یبعوها  ابت یزن على ال ص ل

 علررى(  Muffle furnace)  التقميررو اررقن اررت ال  مقررة م ت يررات اعررق  - 10

0 600عقاجل  رجنة
.  العضر ية ال رارل ن يرع عرق  يرت  عترى رقيقرة 30 لفترقل م

 .   ال ق  لت ام رليال ال تك ن الع ق الل ن امخل

  اجية یزجاا اجف    مجفف ات ال  مقة بقر - 11

 .   یبعو  ال ق  ق ف ال زن ات الفق  من ال ش ية األلياف جس ة اعسب - 12

 

 
 

 م ارا ع امرف بعرول األاليرة ارت األليراف جسر ة مقرويق ات الطقيقة هل  جتائج متأ ق

 جقطررة الررى بررال ييج لل صرر ل ال ت عررة التسررخين القيقررة ، ال  رر ذي جع مررة رجنررة

 مرن ینرو عيرد ، ال ليران أ  راء ال عاملرة القيقرة یكرلل  ال ليران اقعة ، ال ليان

 بي  را الليراف قليلرة جتيجرة معطرت كريرقا   ال ط  جة ال  اذي بأن ال خت قية ال تائج

 نريء التصرا  كرلل .  ال تيجرة زيرارل الرى للروهن الكامف الاتخالص عوم يررت

 ارت العي رة مرن نريء صرع ر أی الاضر  لرویج  الروا لت الجرواج ات ال   ذي من

 اعطراء يسر ب ال  ر ري ارت الفقرو هرلا ارنن ، العراكس فال كرر الرى الفر جان ا  اء

 عاليرة جتيجرة ال رامض مرن الرتخلص عروم يعطرت جفسرت ال قرت یات یاالئة جتيجة

 یاالئة جتائج أيضا يعطت التقميح ات التأ يق أی التسخين مول زيارل بي  ا

 ع  مرا لالاويرة الع رف القيقرة ارت ال ا رة الع ليرات من التقميح ع لية معت ق.  

 األعررالف هررل  معاملررة بعررو  اصررة بصرر جل(  Feeds)  ال ي اجيررة یاألعررالف



 التقمريح یجقرة  رالل مرن مقمري اا يصرعب م اليرف متكر ن یالقاعرول بال امض

 الكتران ك رلیج ال رقیمين مرن عالية جس ة على م ت ت كاجت اذا  اصة العتيارية

 لتسرايف الكتران ق راش ااتع ال الى أر  ما یهلا یالس س  الص يا یا ل یالقطن

 بعررو لل ررقیمين ال  للررة الجيي ررات ااررتع لت اقررو عررويرا أمررا ، التقمرريح ع ليررة

 الارقا  الى بالتالت أرت الطقيقة یهل  الاض  ع لية ق ف ال   ذي الى اضااتاا

 الليراف مقرويق القيقرة ارت ال ييج اليان ع ليات مصط ب.  التقميح ع لية ات

 الاضر  م اليرف مقكيي ات الت ييقات بعض مطقأ للل  یجتيجة الفقو بالت خيق الى

 Crude Fiber)  اللياف لتقويق  اص نااز ص   اقو الس ب یلالا ال ستع لة

Apparatus ) 
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 رابع علوم االغذية –الجزء العملي  –تحليل االغذية  –المحاضرة الثامنة 

 م.م. عمر صالح المحارب

 ية تقدير المضافات الكيميا

Chemical additives estimate 

م تف ال ضااات الكي يایية م قعا ما ا ات مص يع الالية یهت لالا مريرق اهت رام       

 شية من ار ء اارتع ال هرل  ال ك مات یال ستالكين یاص اب ال عامف على الس اء 

ال ررر ار لعالقتارررا ال  امرررقل بالصررر ة العامرررة . یارررت السررر ين األ يرررقل ا رررلت بعرررض 

ال  م ررات الویليررة ماررت  ب ضررع ال  اصررفات العامررة لاررتع ال ال ضررااات الكي يایيررة 

یمترررابع ال راسرررات التجاجيرررة العال يرررة باهت رررام قضرررايا اارررتيقار یمصرررويق األاليرررة 

وم ینر ر ات م رراقض برين ال ضرااات ال سرتع لة یقر اجين هررل  ال  ف ظرة مرن جاعيرة عر

 الویلة أی مل .

من الشقیال ال فقیضة على مقروم الطلرب باارتع ال مرارل مضرااة نويرول هرت ان       

 ( ض ن عویر التقكييات ال قترقت اارتع الااSafeيقوم الوليف ال ق ع على أجاا أمي ة )

  یات ال قت جفست مر اق الطقيقرة الت ليليرة ات ال لاء یان ااتع الاا ل يضلف ال ستال

 ال تابعة التقكييات ال ستع لة ات عفظ ل لاء .

ان الطق  الت ليلية الجويول أی ال   جل اال ا ما مكشف ل ا امياء نويول بين یقرت       

یا ررق مررا يخررص الاررتع ال األمرررف لل ضررااات الكي يایيررة یمقررواج التررأ يق الصرر ت 

یكررلل  الكشررف عررن جرر   ال قك ررات العقضررية ال امجررة مررن  ال سررتع لة للتقكيرريات 

 ااتع الاا یمو  مأ يق هل  ال  امج على االمة ال لاء یالجسان .

اما ع و اكتشاف عالت مقضية اكيول بس ب ااتع ال مارل ات ال لاء ايجب علرى       

الجاات الصر ية م رقي  اارتع الاا  اجيرة مرع مصرارجل كرف مرا هر  معرقید م ارا ارت 

ا ا  التجاجية یلارلا السر ب جالعرظ أن اارتع الت ال ضرااات الكي يایيرة هرت ارت ال

یان بعض مرا يعت رق  ل ق... عقكة م ييق مست قل عيد يختفت یاعول م اا لي ف م لت 

 هلا الي م لقب ا اي قم ااتع الت اوا .  امين  

 -تق م المضافات الكيمياوية الى اساس الفرض م  استعمالها الى ما يلي : 



 -. المضافات المح نة للجودة وتشم  الى المجامي  التالية : ١

مضررارات األكسررول ، مضررارات الارر قاج ، ال رر ار التررت معطررت صررالبة للقرر ام ،       

ةال  ار  یال ل عرة ، ال ر ار ال ر ترة ، ال ر ار ال اجعرة لاللتصرا  یالتكترف ، ال ر ار  ال شع 

للقاعويرة یال   ضرة ، ال ر ار ال  ليرة ی ال ر ار ال كاة ، ال ر ار ال عارلرة  م ار ال ل جة

 ال رخ ة ، ال  ار ال  لية كال عارن یالفيتامي ات یال  ار ال ست ل ة یكلل  الجيي ات .

 

 المضافات الحافظة م  التل   المايكروبي وتق م هذه المجمواة الى ق مي  : -2

 آ. المضافات غير العضوية

 جين ، عامض ال  جير  ، بيقیكسريو الاايروجینين ،  اجت ایكسيو الكاجب ن ، الكل     

  اجت ایكسيو الك قيت ال تقات یال تقيتات .

 ب. المضافات العضوية 

الف جمالوياايررو ، عررامض الساليسرريلي  ، عررامض ال  يیيرر  عررامض الف جميرر  ،       

عررررامض ال قیبي جيرررر  ، عررررامض السرررر جبي  الكاليكرررر لت ، ال قیميررررو ال ريلررررت ، 

 . ي ية ال ال ضارات

 (Sodium benzoateتقدير بنزوات الصوديوم  )

( یمل ررررت ب رررريیات الصرررر ري م  C6H5 COOHيعت ررررق عررررامض ال  يیيرررر  )      

(C6H5COONaمن اكرق ال  ار ال اامة ال ستع لة ضو التلف ال رايكقیبت لكريرق ) 

 من ال  ار ال لائية ی اصرة ال شرقیبات ال ازيرة یال  يرل یعصرائق الف اكرت یال قبيرات

یالكجرررب یال قنرررقين یكرررلل  الاررر اا ال جففرررة یال  ل رررة . هرررلا یان أاضرررف جقررر  

( م ااررب ل شرراال عررامض ال  يیيرر  یالررلت يقنررع اليررت اعررف ع ليررة pHهايرروجیني ت )

 را نروا لالاليرة ال امضرية بصر جل  اصرة ئم را يجعلرت مال 4 - 2.5ال فظ ه  مابين 

 زالعصائق یال خلالت یال شقیبات .

ائص ال فيرول أن ال  ريیات ال رأ  ذ مرع ال رلاء يطرقت  راجي الجسر  من الخص         

( ات را رف الك رو مك جرا Glycineعن القيق ام ار  مع ال امض المي ت الكاليسين )

اررت السرر ين ال يررقل ( .Hippuric acidمقك ررة نويررول يسرر ى عررامض الاي  جيرر  )

القعرت بعررض التسرراللت علررى ااررتع ال هررل  ال ررارل اررت عفررظ األاليررة عيررد بررارجت 

ال ليات ال ت ول المقيكية على م رقي  اارتع الاا ارت مصراجع الاويرة لتر ايق بعرض 



ال عل مات لوياا ع ا مس  ت من بعض ال طاج الص ية یمع كف هلا اال ي نرو إن را  

 ل  ال ارل ات عفظ األالية .ریلت على عوم إاتع ال ه

 

 (Benzoic acidطرق تقدير حامض الضنزويك  )

 (Volumetric methodحيحية ) آ. الطريقة الت

يعت رو األارراس اررت هررل  الطقيقررة علرى ااررتخالص ال  رريیات مررن ال ررلاء ب ااررطة       

الى عامض ال  يیي  ب ااطة ال رامض  هيوجیكسيو الص ري م بعوها ي  ل ال  يیات

، یيسررتخلص عررامض ال  يیيرر  بررالكل جیا جم بعرروها ي خررق هررلا ال ررليب  رر  يررلیب 

 عامض ال  يیي  بالك  ل یيس ح مع قاعول قيااية.

 -المواد الغذا ية : 

  الكجب ، ال شقیبات ال ازية ، اج ا  الشقيت . .１

 الع ف على م ليلاااضااة جسب قليلة من ب يیات الص ري م لالالية      .２

 طريقة العم  

ای  ا  اميت ال   ذي نيوا  إذا كان اائال أی يايرأ برالت عي  أی السر ق اذا كران صرل  .1

 بالخالال الكاقبائت اذا كان مييجا من الصلب یالسائف .

 مف . 500ا  یضعاا ات ریج  عج د اعة  50مف أی  50ایزن  .2

( لتشرر يع ال رراء NaClأضررف ك يررة كاايررة مررن ملررح كل جيررو الصرر ري م ال قررت ) .3

ال  نرر ر اررت ال  رر ذي ) قرروج ز يررة القال بررة اررت ال ررلاء (ی رر  يشرر ع هررلا ال رراء 

 م 20هت الوجنة القص   لالم ا  على رجنة % 26.5بال لح عل ا بان 

هيوجیزسريو  %10مرف مرن  10إع ف ال رييج قاعروت ب اارطة اضرااة عر الت  .4

س )ل ن ال جقرة اع رق الص ري م یا ت ق هل  القاعول ب ااطة یجقة ع ار الش 

 ات ال امض یازج  ات القاعول (

مرف ب اارطة ال  لر ل ال ل رت ال شر ع مرن كل جيرو الصر ري م  400 فف الى  .5

 ال قت 

 امقا الویج  ل ول ااعتين مع القي بين اتقل یا ق  . .6

مرف برال  ل ل ال ل رت ال شر ع . امريي یبعروها  500اك ف ال ج  الرى العالمرة  .7

 600یااتل  القامح ات قوت زنانت عجر   4جمح ب ااطة یجقة مقميح جق  

 مف .



( Seperatory Funnelمررف مررن القامررح الررى الررویج  الفاصررف ) 100اجقررف  .8

 مف .  300 - 200اعة 

مراء( یذلر   3عرامض +  1عارل ال  ل ل ب ااطة عامض الاايوجیكل جي  ) .9

مررف مررع ااررتع ال یجقررة ع ررار الشرر س . بعررو التعررارل اضررف  3ة عرر الت بنضرراا

 مف من ال امض .  5زيارل 

 30ی  40ی  50ی  70ااتخلص عامض ال  يیي  بك يات متعاق ة مرن  .10

( یاررت كررف مقعلررة مررن مقاعررف الاررتخالص 3CHClمررف مررن الكل جارر جم )

تح يقاعت عوم م قي  الویج  بع ف بف بص جل جع ية لتج رب القار ل مرع ار

الف هة بعو كف ع لية م قي  للسر ات للضر ر ال تج رع بالتسرقب للخراجي یاذا 

ما مك جت القا ل اي كن مكسيقها بقضيب زنانت ای ب قف ال رييج الرى ریج  

 ااصف ل ق مع القي بق ل أی بااتع ال الطقر ال قكيت.

امقا الویج  الفاصف ناج ا لعول رقائق بعو كف ع لية ااتخالص بعوها  .11

 قة السفلى للكل ج ا جم یان عاا مع ال ستخلصات األ ق  ات قوت اعيل الط

 زنانت    جم اا یااتل  القامح ات قوت زنانت

بخررق القامررح بترررقا القرروت يت خررق م رررت الكل جیارر جم بوجنررة عرررقاجل  .12

ال خت ق ای ب سراعول ع رام بخراجت ای ع رام مرائت الرى عرو الجفراف ارت كابي رة 

 (Hoodالت خيق )

( ال تعرارل 1+4مف من الك  ل اا يلت ) 50اذب القااب ال ت ل ج ات  .13

 . )يعارل الك  ل اا يلت ب ااطة القاعول یب ن ر رليف الفي  لفرالين(. 

مف من ال اء ال قطق مع عول قطرقات مرن رليرف الفي  لفررالين  50اضف  .14

. 

عياجت( ال  نر ر  0.05ا ح ب ااطة م ل ل هيوجیكسيو الص ري م ) .15

 عة . بالسيا

 اع ف ج  ذنا   اليا   .16

 ال سابات : .17



 
 

 

 

 (Spectrophotometri Methodالطريقة ال ضکتروفوتومترية ) -ب

يعت و األااس ات هل  الطقيقة على مشر يع ال  ر ذي ب  لر ل ملرح الطعرام  ر  يع رف     

ال  لرر ل عامضررت ب ااررطة عررامض الاايرروجیكل جي  بعرروها يسررتخلص ال ررييج بعررول 

ال يلت یي سف هلا ال ستخلص عول مقات بال اء ال   رض قلريال  ر  راعات من اليرق 

يقاس مقواج المتصاص ات الجااز على  ال  م نرات یالك يرة مر رل مرن  رر بيراجت 

 ل امض ال  يیي  ال قت .

 االجهزة والمواد الم تعملة

ناررررراز السرررررتکتقیا م متق ، م لررررر ل كل جيرررررو الصررررر ري م ال شررررر ع ، عرررررامض      

، یجقررة ع ررار الشرر س . اليرررق ال يلررت ، قضرريب زنررانت ، عررامض  الاايرروجیكل جي 

 ب يیي  جقت للخر ال ياجت .

 -المواد الغذا ية :  

 الكجب ، ال شقیبات ال ازية ، اج ا  الشقابت .  -1

 اضااة جسب قليلة من ب يیات الص ري م لالالية    الع ف على م ليلاا . -2

 (Standard curveتحضير الالط الضياني القياسي )

مل ر  / لترق ،  50عضق م ل ل من عامض ال  يیي  ال قت ات اليررق ب قرواج   -1

( لاررلا ال  لرر ل اررت نارراز السررتکتقیا م متق A رر  اینررو مقررواج المتصرراص )

 جاج متق . 280 - 265على كف ال ل م نت ما بين 



اجارر   ررر بيرراجت يررقبر العالقررة بررين مقررواج المتصرراص علررى الخررر الع رر رت   -2

یال  نات على الخر األاقت یمن هل  العالقة اتماق جقطتان ذیاما امتصراص 

مرر خفض یجقطررة  الرررة ذات امتصرراص عررال  یاذا كرران الع ررف رقيقررا  اررالال ال 

 272جاج ميتق مرف ع وها المتصاص ال ر خفض ی  276.5 _267.5ال  ن ة 

جاج متق م رف المتصاص العالت.  التقمي )أ( ی )ب( ی )ي( لالال ال ال  نيرة 

 جاج ميتق على الت الت.  276.5ی  273ی  267.5

 40ی  20مع ف مقكييات مختلفة من عامض ال  يیي  ال قت ارت اليررق مقرواج  -3

مل   / لتق یعلرى كرف مقكيري مرن هرل  التقكيريات  120ی  100ی  80ی  60ی 

ی )ي( أ( المتصاص علرى )أ( ی)ب( ی )ي(  ر  ير رل ال عرول مرن ) م ور جقاال

 رر  يطررقت مررن )ب ( لكررف مقكيرري لكررت ج صررف علررى عررول اجقررام الالمتصرراص. 

 ل ختلف التقكييات .

يع ررف  ررر بيرراجت لالمتصرراص علررى الخررر الع رر رت یمقررواج التقكيرريات علررى  -4

الخر األاقرت یجقار   طرا مسرتقي ا مرا برين ال قراال ل  صرف علرى الخرر ال يراجت 

 القياات 

 طريقة العم 

 مف من ج  ذي متجاجس یضعت ات ریج  ااصف 10ا  أی  10 ل . 1

(seperatory funnel  فف الى عج     )ل مش عمف باضااة م ل 200  

 من ملح الطعام 

اضف ك ية من عامض الاايوجیكل جي  ال قكي الرى ان يصر ح ال  لر ل عامضرية .2

 ل جقة ع ار الش س . 

مرررف مرررن اليررررق  30ی  40ی  50ی  70. اارررتخلص ال  لررر ل بك يرررات متعاق رررة مرررن 3

. اميي نيوا ات كرف مرقل لضر ان الارتخالص الكلرت یاذا مرا مك جرت القار ل  ال يلت

 ال قكيت . اي كن ازالتاا بالقك ر ای الخلر بقضيب زنانت ای بالطقر

مررف مررن ال رراء  30ی  40ی  50. ااسررف مستخلصررات اليرررق بك يررات متعاق ررة مررن 4

 1 سرر ة قطررقات مررن عررامض الاايرروجیكل جي  ال قكرري )أت ب 3ال قطررق ي ترر ت علررى 

 ماء(.  1000عامض + 

 مف ب ااطة اليرق  200.  فف ال ستخلص الكلت الى 5

( ات نااز الستکتقیا م متق علرى  رال  م نرات )أ( ی A.  ل ققاءل المتصاص )6

 )ب( ی )ي(.



 اع ف ج  ذنا  اليا على الكي يایيات اقر                               . 7

 

 (2SOتقدير ثاني اوك يد الكضريت )

يستع ف  اجت أیكسيو الك قيت م ل مئات الس ين ات عفظ ال  يرل یإن أاضرف جقر          

ل شاال هل  ال ارل ال اامرة عيرد ع روها ي نرو  راجت  3 - 2( ه  من pHهايوجیني ت )

يشركف أي جرات  %94 – 60یمرن  H2SO3بشكف  % 35 – 6أیكسيو الك قيت ب ویر 

،HSO3  3یبك يررات قليلررة بشرركف اي جرراتSO  أمررا جشرراالت اارر  بصرر جل جئيسررية ضررو

الفطقيات یال كتقيا یبوجنة قليلة ضو الخ ائق ، یه  لالا السر ب يسرتع ف ضرو ال  ر  

 ال كتيقت أ  اء ع لية مخ ق ال  يل.

  )نريء مرن ملير ن (350مل ر / ك ر   350يستع ف  اجت ایكسيو الك قيرت بتقكيري       

مل   / ك ر  ، ب را لن  راجت  2000لتقكيي الت ات ال  يل أما ات الف اكت ال جففة ايقمفع ا

ایكسيو الك قيت مارل متطايقل انن ما يت قى على ال لاء أقف بكريق م ا يضراف بال وايرة 

 .مل   / ك   من یزن الجسان  1.5. یال س  ت بااتاالكت أن ل يتجایز 

ف أيضرا ليس اقر ضو ال كتيقيا یإج ا مستع ( 1مستع ف ال صارج الك قيتية ات نویل )

ك  ار قاصقل لل ن یمضرارات لالكسرول یماجعرة لالار قاج الجيي رت یايرق الجيي رت 

 H2SO3یم تاز ن يعارا بفاعليتارا علرى جقر  هايروجیني ت یاالرتء ي تراز ال رامض ، 

الروها يويرة ای  یامالعت بأجاا متفاعف مرع م ت يرات األاليرة الترت م تر ت علرى مجراميع

 جيررة ايررق مشرر عت یهررلا الجرريء ال ررقم ر مررن  رراجت كيت جيررة أی أمي يررة ای ایاصررق زاجب

أیكسيو الك قيت يعت ق ايق مت اق ليع ف مفع لت ضو الكائ رات ال يرة لتعطيرف جشراالاا 

 یابارماا یه  يقف كل ا قف القق  الاايوجیني ت لل لاء .

 

 اما الجيء الفعال اا  اقر الجيء ال ق أی ايق ال قم ر من  اجت أیكسيو الك قيت .

 (2SOتقدير ثاني أوك يد الكضريت )طرق 

 : نذكر منهاهناك طرق معتمدة في تقدير ثاني اوك يد الكضريت 

 (  Colorimetric methodsالطرق اللونية )



ي زن ال   ذي من الف اكت ال جففة  ر  يفرقم جراع  برالخالال الكاقبرائت یي ضرع 

(  عيراجت0.05ات ریج  عج ت ي ت ت على م ل ل هيوجیكسيو الص ري م )

عيراجت ( یك يرة  0.5یبعو ال يي لعول   اجت يضاف اليت عرامض الك قيتير  )

( بعوها مر رل ك يرة مرن هرلا Sodium tetrachloro mercurateمن مارل )

-P)ال  لررر ل یم ضرررع ارررت ق ي رررة أ ت ررراج م تررر ت علرررى ال ررراجاجیازاجيلين )

Rosaniline س یيضاف م ل ل الف جمالوياايرو  ر  م ريي الق ي رة یبعروها يقرا

( ارت ال طيراف للر ن األجنر اجت ال تكر ن علرى الر ل مرر نت Aالمتصراص )

جرراج ميتق یم ارا يررت  معقارة ك يررة  راجت ایكسرريو الك قيرت بررالقن    550قروج  

 الى الخر ال ياجت القياات للتقكييات ال ختلفة ل  ل ل  اجت ایكسيو الك قيت .

 يتية . اجت ایكسيو الك قيت ات مختلف ال صارج الك ق( :  1نویل )
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