
 Defectsانعيوة : انمختجز األول

ٔرؼشف انؼٕٛة . رؼزجش انؼٕٛة يٍ انؼٕايم انزٙ نٓب رأصٛش كجٛش فٙ عٕدح انُبرظ ٔػبدح ٚمذسْب انًغزٓهك ثبنُظش

ثأَٓب ػجبسح ػٍ أٔعّ انُمض َزٛغخ غٛبة ثؼغ انًكَٕبد انؼشٔسٚخ أٔ ٔعٕد شٙء يب ٚؤد٘ إنٗ خفغ يغزٕٖ 

 .انغٕدح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تذرج انعيوة ضمه انفئبد انتبنيخ

 انؼٕٛة انفغٕٛنٕعٛخ انٕساصٛخ. 

  (كزأصٛش انؾششاد أٔ ثمبٚبْب)انؼٕٛة انؾششٚخ. 

  (انخ.... كبنزٓشى ٔانخذػ ٔانشع )انؼٕٛة انًٛكبَٛكٛخ. 

  (انخ.....كبإلطبثخ ثبنفطشٚبد ٔانخًبئش ٔانجكزشٚب )انؼٕٛة انًشػٛخ. 

 انؼٕٛة انُبرغخ ػٍ ٔعٕد يٕاد غشٚجخ. 
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رٕعذ َزٛغخ نظفبد ٔساصٛخ غٛش ػبدٚخ نهًبدح انخبو أٔ َزٛغخ نهظشٔف انجٛئٛخ غٛش انًُبعجخ خالل فزشح رطٕس 

 ٔركٌٕ انضًبس فٛٓب يشْٕخ َزٛغخ نًُٕ  Structural Defectsَٔؼظ انًؾظٕل ٔيٍ أيضهزٓب ػٕٛة انزكٍٕٚ 



 ْٔٙ ٔعٕد ثؼغ Xeniaغٛش ػبد٘ يضم صًبس انخٛبس أٔ ٔعٕد نٌٕ غٛش يُبعت كًب فٙ ظبْشح صُٚٛب 

 .ؽجٕة انزسح انظفشاء فٙ ػشاَٛض انزسح راد انؾجٕة انجٛؼبء

  Entomological Defectsانعيوة انحشزيخ  -2

رغجت انؾششاد أػشاساً ثبنغخً نًؼظى انًؾبطٛم ٔرؼزجش يٍ انًغججبد انغْٕشٚخ نهؼٕٛة فٙ انخؼش 

ٔانفٕاكّ ٔٚكٌٕ انؼشس َبرظ ػٍ َشبؽ انؾششح َفغٓب أٔ ثغجت األيشاع انزٙ رُمهٓب انؾششح يضم ٔعٕد 

انضمٕة ٔانُذة ثفؼم انؾششاد انمبسػخ أٔ رغٛش فٙ انهٌٕ ٔرغؼٛذ فٙ األٔساق ٔكزنك ٔعٕد ثٛغ انؾششاد 

 .ٔفؼالرٓب ٔايزظبص ػظبسح انُجبد َٔمم األيشاع كهٓب يٍ انؼٕٛة انزٙ رغججٓب انؾششاد

 Mechanical Defectsانعيوة انميكبويكخ   -3

ٔرؾذس ثغجت إطبثخ انًُزغبد ثخذٔػ أٔ عشٔػ أٔ رٓشى أصُبء ػًهٛبد انغًغ ٔانؾظبد ٔانُمم ٔانزذأل أٔ 

ٔاٌ ْزِ انخذٔػ ٔانغشٔػ ركٌٕ ػبيالً يغبػذاً ػهٗ اعزفؾبل انؼشس ؽٛش , انؼًهٛبد انزظُٛؼٛخ انًخزهفخ

ُٚزظ ػٍ رًضٚك انخالٚب رفبػالد ؽٕٛٚخ رؤد٘ إنٗ رمهٛم انمًٛخ انغزائٛخ ٔرغٛش فٙ انهٌٕ ثفؼم األَضًٚبد ٔكًب 

 .ٔرؼزجش ػبيالً يغبػذاً ػهٗ اَزشبس اإلطبثبد ثبألؽٛبء انًغٓشٚخ

  Pathological Defectsانعيوة انمزضيخ  -4

رغجت األيشاع انفطشٚخ ٔانجكزٛشٚخ ٔانفبٚشٔعٛخ ػٕٛثب ٔاػؾخ عٕاء يٍ ؽٛش عٕدح أٔ كًٛخ انًبدح انغزائٛخ 

انُبرغخ ٔرظٓش ػهٗ شكم لشػ أٔ رغٛش فٛبنهٌٕ فؼالً ػٍ رمهٛم انمًٛخ انغزائٛخ نهًبدح ٔيٍ أيضهزٓب يشع 

 ؽٛش ٚظٓش ػهٗ شكم لشػ ٔٚؤد٘ إنٗ صٚبدح ْٛفبد انفطش فٙ يُزٕط Anthracnose diseaseاألَضشاكُض 

 .انطًبؽخ
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ٔانًٕاد غٛش انؼبسح ْٙ األعضاء انزٙ نٛغذ عضءا يٍ . ٔركٌٕ ثغجت ٔعٕد يٕاد غٛش ػبسح أٔ يٕاد ػبسح

انًبدح انغزائٛخ يضم ٔعٕد ثؼغ انمشٕس أٔ األعضاء انٕسلٛخ أٔ أعضاء انمشَبد أ األفشع أٔ ٔعٕد ؽجٕة 

أيب انًٕاد , ٔٚغًؼ ثٕعٕد عضء يٍ ْزِ انؼٕٛة فٙ ؽذٔد يغزٕٖ انمجٕل. انُجبربد األخشٖ غٛش انؼبسح

انغشٚجخ انؼبسح يضم أعضاء انؾغبسح أٔ انضعبط أ أ٘ يؼذٌ فئٌ انًٕاطفبد انمٛبعٛخ ال رغًؼ ثٕعٕد أ٘ 

 .عضء يُٓب

 

 Methods of Detection of Defectsطزق انكشف عه انعيوة 

يًكٍ اعزؼًبل انفؾض انًغٓش٘ نهًٕاد انغزائٛخ انًظُؼخ نهكشف ػٍ انمبرٔساد ٔانًٕاد انغشٚجخ ٔانؾششاد 

ٔأعضائٓب ٔكزنك يًكٍ اعزؼًبل انٕصٌ انُٕػٙ ٔانؾغى ٔانزٔثبٌ ٔكزنك يظٓش ٔشكم ْزِ انمبرٔساد ٔلذ 

رغشٖ ْزِ انخطٕاد يغزًؼخ ٔركٌٕ ػشٔسٚخ نهفؾض فٙ ثؼغ انؾبالد ٔفًٛب ٚهٙ ٔطف نطشق ػضل 

 :انمبرٔساد
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رغزؼًم ْزِ انطشٚمخ ػُذيب ركٌٕ انًٕاد انًهٕصخ راد كضبفخ أػهٗ يٍ كضبفخ انًبدح انغزائٛخ فزغشٖ ػًهٛخ 

كًب ٚغت أٌ ركٌٕ انًبدح انًهٕصخ  , 1.49رشعٛت ٔانزشٔٚك ثبعزؼًبل عبئم ػؼٕ٘ ركٌٕ كضبفزّ َؾٕ 

ٔيٍ أيضهزٓب انزهٕس ثفؼالد انمٕاسع ٔانفئشاٌ فٙ دلٛك . َفظ ؽغى عضٚئبد انًبدح انغزائٛخ رمشٚجب

ٔرغزؼًم ْزِ انطشٚمخ نؼضل انشيم ٔأعضاء يٍ انزشثخ ٔلطغ انضعبط , االنزسح أٔ صثذح انفٕل انغٕداَٙ

 .انظغٛشح ؽٛش أٌ ْزِ انشٕائت رززشعت ثًُٛب انًٕاد انُجبرٛخ رطفٕ ٔرؼضل

 Use of differentiation fluidsاستعمبل سوائم انتفزيك ثيه انمبدح انغذائيخ وانمواد انمهوثخ  -2

between food and contaminants  

ػُذيب ركٌٕ انًبدح انغزائٛخ لبثهخ نهزٔثبٌ فٙ انًبء فبٌ ثباليكبٌ اعزخذاو يؾهٕل يبئٙ ٔانزششٛؼ  - أ

 .نغًغ انشٕائت انًخزهفخ ػهٗ ٔسلخ انزششٛؼ يضم انًؾبنٛم انغكشٚخ ٔانًهؾٛخ ٔانؼغم

يًكٍ فظم انشٕائت نؼذد كجٛش يٍ انًٕاد انغزائٛخ ثبعزؼًبل انؾبيغ يغ انزغخٍٛ ثذالً يٍ انًبء  - ة

 .يضم انضثذ ٔانغجٍ ٔانًٕاد انًؾزٕٚخ ػهٗ انُشب ٔانجشٔرٍٛ



رؼًم ْزِ األَضًٚبد ػهٗ رؾهٛم انًٕاد انجشٔرُٛٛخ ٔاراثزٓب ؽزٗ رظجؼ ػًهٛخ : اعزؼًبل األَضًٚبد - د

انزششٛؼ يًكُخ كًب فٙ األَضًٚبد انًٕعٕدح فٙ ػظبسح انجُكشٚبط انًغزؼًهخ إلراثخ انًٕاد 

 .انجشٔرُٛٛخ ٔانذُْٛخ

اعزؼًهذ ثؼغ انًٕاد انزٙ رغبػذ ػهٗ انفظم ٔاإلراثخ : اعزؼًًبل انؼٕايم انًغبػذح ػهٗ انفظم - س

 . ؽٛش ٔعذ اٌ ْزا انًشكت ٚغبػذ ػهٗ رٔثبٌ انجشٔرٍٛ ٔعؼم انزششٛؼ عٓالً Na2EDTAيضم 

  Sievingاستعبل انمىخم  -3

رغزؼًم انًُبخم عٕاء انغهك أٔ انمًبػ نفظم انؾششاد أٔ أعضاءْب ٔانشٕائت األخشٖ يٍ انذلٛك كًب 

إٌ ػًهٛخ انُخم رغزؼًم نفؾض انزٕاثم ٔانكشف ػٍ ٔعٕد شٕائت ثٓب كبنشيم ٔأعضاء انزشثخ ٔاألعضاء 

 .انظغٛشح يٍ عٛمبٌ انُجبربد األخشٖ

  Wildmanكسبئم نهطفو مع مصيذح وايهذمبن  (انىفط األثيض) Keroseneاستعمبل انكيزوسيه  -4

ثٕعؾ يبئٙ ٚؾزٕ٘ ػهٗ ؽششاد أٔ أعضائٓب أٔ شؼش  (انكٛشٔعٍٛ )نمذ ٔعذ أَّ ػُذ خهؾ انكبصٔنٍٛ 

فئشاٌ فبٌ ْزِ انًٕاد انغشٚجخ رطفٕ ػهٗ انغطؼ يغ ؽجمخ انكٛشٔعٍٛ ٔلذ اعزؼًهذ ْزِ انُظشٚخ فٙ ػضل 

انمبرٔساد ٔاألعضاء انؾششٚخ ٔٚؼضٖ عجت انطفٕ إنٗ أٌ انؾششاد أٔ أعضاءْب انكبٚزُٛٛخ رزجهم 

ثبنكٛشٔعٍٛ ٔال رزجهم ثبنًبء ٔاٌ انغضء انكبٚزُٛٙ انؾشش٘ ثًب ٚغهفّ يٍ انكٛشٔعٍٛ أخف ٔصَبً يٍ 

 .انٕعؾ انًبئٙ ٔنزا ٚطفٕ ػهٗ انغطؼ ثًُٛب األَغغخ انُجبرٛخ رزجهم ثبنًبء ٔرفظم ثؼٛذا ػٍ انمبرٔساد

 

 Determination of Extraneous Matter: 

Determination of light filth:  

a- Wildman trap flask consisting of a 2-L Erlenmeyer flask into which a close-

fitting rubber stopper supported on a stiff metal rod has been inserted. The rod 

should have a diameter of about 5mm threaded (No. 10-32) at the lower end 

and fitted with nuts and washers to hold in the rubber stopper. The rod should 

extend about 10 cm (4in) above the height of the flask and the whole apparatus 

fitted with a suitable cover as shown in figuer1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b- Schleicher and Scheuell (S&S) No.8 filter paper ruled with lines 5mm apart. 

c- Buchner funnel fitted to vacuum pump and suction flask. 



d- Wide field stereoscopic microscope for filth examination. Microscope should 

have the following minimum specifications: 

1- Binocular body with inclined oculars. 

2- Sliding or revolving nose-piece to accommodate three objectives. 

3- Three par focal objectives 1X,3X,AND 6XOR 7.5X 

4- Paired 10X and paired 15X wide field oculars mounted on base and  

capable of illumination by transmitted light. 

5- Petri dishes to hold filter paper for examination. 

 

Reagent: 

Gas oil,Kerosene, light mineral oil or castor oil. 

Procedure: 

Pour about one- third of the well mixed sample into a clean Wildman trap 

flask. Add 20 mL gas oil, kerosene, light mineral oil or castor oil and mix 

thoroughly. Fill flask to neck with water and mix well. Cover and let stand 

for 1/2h. Agitate frequently. Trap off oily layer onto filter paper in Buchner 

funnel. Wash residue and filter using suction. Transfer filter paper to a petri 

dish and examine under the stereoscopic microscope. 

 



 

 والوصنعة الخام الغذائية الوواد تذريج: الوختبزالثاني 

 Grading for Raw and Processed Foods 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ػشٔسٚخ فٙ طُبػخ األغزٚخ نؼًبٌ انؾظٕل ػهٗ  أداحرذسٚظ انًٕاد انغزائٛخ انخبو ٔانًظُؼخ ْٕ

انُٕػٛخ 

انًطهٕثخ يٍ كم يٍ انًٕاد األٔنٛخ انخبو انذاخهخ انزظُٛغ ٔانًُزٕط انُٓبئٙ، ٔٚزى رذسٚظ انًبدح انغزائٛخ 

إعزُبدا إنٗ طفبد انغٕدح انًشغٕثخ يضم انؾغى، انهٌٕ، انخهٕ يٍ انؼٕٛة، انُكٓخ، انمٕاو، انشكم، 

. انخ... دسعخ انُؼظ، انكضبفخ، انزغبَظ، األثؼبد 

 ثؼغ ٔفٙ دسعبد أسثغ أٔ صالس إنٗ ٘حانغزائ  انًبدح رذسٚظٖ ػم رغبػذ انظفبد ْزِ يٍ  طفخ كم

األؽٛبٌ 

 نهًُٕرط رؼطٗ انُٓبئٛخ انذسعخ. رؼشسْب ٔدسعخ انغزائٛخ انًبدح َٕع ػهٗ إػزًبدا رنك يٍ أكضش إنٗ

. اخزجبسْب رى انزٙ انغٕدح طفبد يٍ ػهٛٓب ؽظهذ دسعخ الم انٗ اعزُبدا انًفؾٕص



 Cleaning انزُظٛف ْٙ يًٓخ يشؽهزٍٛ رشًم انزذسٚظ رغجك انزٙ انزؾؼٛشٚخ انؼًهٛبد اٌ

ٚؼُٙ  Grading انزذسٚظ أٌ دًَٔٓب، يٍ انزذسٚظ اعشاء ًٚكٍ ٔال Classification ٔانزظُٛف

 انؾغٛخ ثبنطشق ايب انًبدح خٕاص يٍ ػذد ثفؾض انغزائٛخ نهًبدح انؼبيخ انُٕػٛخ انظفبد رمٛٛى)

sensory ٔانفٛضٚبٔٚخ ا physical أانكًٛٛبئٛخ chemical) "انزظُٛف ايبClassification (ْٕ 

 نكٍ انغزائٛخ انًٕاد رذسٚظ يٍ كغضء ٚغزؼًم انزظُٛف ٔنزا ٔاؽذح طفخ أ خبطٛخ اعبط ػهٗ انزمٛٛى

. انؼكظ نٛظ

انخبو  انغزائٛخ انًبدح يٍ ٔانًهٕصبد انغشٚجخ انًٕاد ثؼضل رزى انزُظٛف ػًهٛخ :  Cleaningانزُظٛف- أ

 يٍ رمهم أ انًغزٓهك طؾخ ػهٗ خطشا رشكم انزٙ انًهٕصبد ثبصانخ ٚزًضم انزُظٛف يٍ ٔانغشع

. انًُزظ ثغٕدح رؼش انزٙ انجبٕٚٛنٕعٛخ ٔانزفبػالد انًبٚكشٔثٙ انزهٕس ػهٗ ٔانغٛطشح انًبدح عٕدح

 انخبو انغزائٛخ انًبدح ٔرمغٛى ثؼضل ٔٚزًضم : Sorting or Classificationانزظُٛف أ انؼضل- ة

 انؾغى ْٙ انزظُٛف ٚزى اعبعٓب ػهٗ انزٙ انًًٓخ انظفبد ٔيٍ. طفبرٓب انٗ اعزُبدا أعضاء ػذح انٗ

... ٔانهٌٕ ٔانٕصٌ ٔانشكم

 انزٙ انؼٕايم يٍ ثؼذد ًٔٚضم انغٕدح اعبط ػهٗ انفظم ثبَّ اٚغبصِ ًٚكٍ اخشٖ عٓخ يٍ انزذسٚظ اٌ

 ٔانمٕاو انُكٓخ ٔكزنك لغةانذ ٔعٕد أ غٛبة ٔانهٌٕ انغٕدح ػهٗ كًضبل انًفؾٕطخ انغزائٛخ انًبدح رمٛى

 ػبدح رزى األغزٚخ رذسٚظ ػًهٛخ اٌ. انغزائٛخ انًبدح ثبخزالف رخزهف انزٙ االخشٖ انظفبد يٍ ٔانؼذٚذ

 ٚؼزجش ػبيخ ٔثظٕسح ٔاؽذح فٛضٚبٔٚخ ثظفخ انغٕدح سثؾ عذا انظؼت يٍ الَّ  خجشاء ثبعزخذاو ٚذٔٚب

 ٚزى رنك ػهٗ كًضبل. انزمٛٛى إلعشاء خجشاء ٔعٕد الشزشاؽ ٔرنك انزظُٛف يٍ كهفخ اكضش انزذسٚظ

 انجٛغ ػضل يضم انؼٕٛة ٔعٕد ػٍ نهكشف کغزٌٕ رٍػٕء عزخذاواة إَاع ػذح انٗ انجٛغ رذسٚظ

 ًٚكٍ ٔثبخزظبس. انذو ثمغ ػهٗ أ٘ػال ٔانجٛغ ،حانًشِٕ انمششح٘ ر انجٛغ ٔػضل انًخظت،

 :كبالرٙ  ْٙ ٔانًزذأنخ نالغزٚخ رؼطٗ انزٙ انذسعبد أٌ انمٕل

 

Excellence A 

Good B 

Average C 

Pass D 

 

 

 .  The importance of gradingالتذريج هويةأ

 ػهٗ ثغٛطشرٓب ٔرنك انًشيٕق يٕلؼٓب اؽزهذ انؾبػش انٕلذ فٙ انكجشٖ انششكبد يٍ كضٛشإٌ 

 نى يب يُزٕط أ٘ ثظُغ رمٕو ال انششكبد ْٔزِ .صبثزخ ٔرذسٚغبد أعظ ٔفك انًظُؼخ يُزغبرٓب عبَظد

 انًخزهفخ انزظُٛغ ػًهٛبد ٔاَغبص رغٓٛم إنٗ ٚؤد٘ انزذسٚظ أٌ كًب كبيم، ٔثشكم يزًبصال ٚكٌٕ

 انظفبد يؼشفخ ٌ إانًضبل ثٛمٖ طفؼم .ح ئٔانزؼت انؾشاسٚخ دالٔانًؼبو ٔانزغضئخ ٔانزمشٛش كبنزمطٛغ

 رؼزًذ إر انًخزهفخ، نهًؼبيالد ٔرذسٚغٓبْب رظُٛف فٙ يًٓخ انزظُٛغ فٙ انًغزخذيخ نهًٕاد انفٛضٚبئٛخ



 األٔنٛخ انًٕاد رغزجؼذ ٔػبدح األٔنٛخ انًبدح يٍ يزمبسثخ أٔصاٌ ٔ يزغبَغخ أؽغبو يضال انزؼهٛت ػًهٛخ

 العًٛب كجٛشح أًْٛخ انٕصٌ فهزؾذٚذ .انزظُٛؼٛخ انؼًهٛبد فٙ انًزغبَغخ غٛش ٔاألثؼبد انزشْٕبد راد

 ٔاال انًظُؼخ نهًبدح يزغبَظ ؽشاس٘ رٕصٚغ ؽظٕل نؼًبٌ ٔرنك انزجشٚذ أ انؾشاسٚخ انًؼبيهخ فٙ

 انغزائٛخ انًبدح يمبٔيخ رؾذٚذ ٚزى انٕصٌ يؼشفخ خالل يٍ ٔكزنك انًطهٕة يٍ اكضش أ الم رؾظم

  ٚكٌٕ ػُذيب عٕٓنخ اكضش انخٛبس رؼهٛت اٌ يضال اٚؼب كجٛشح اًْٛخ انؾغى ٔنزؾذٚذ. ٚخسانؾشا نهًؼبيهخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٔثزنك يخزهفخ ٔاعؼبس ثُٕػٛبد انغزائٛخ انًبدح أ انًُزٕط ػشع انٗ ٚؤد٘ انزذسٚظ أٌ كًب. يغزمٛى

 انًؾذد ٔثبنغؼش انغزائٛخ انًبدح يٍ انًشغٕثخ انظفخ أ انؾغى اَزخبة فٙ يخٛشا انًغزٓهك ٚكٌٕ

 .االخزٛبس فٙ نهًغزٓهك اكجش فشص رٕفٛش أ٘ نزنك،

 

 Measurement methods القياس طزق

 انطشق ثبلٙ يٍ دلخ أكضش ٚؼزجش انٕصٌ رمذٚش  أٌ :Weighting Measurementالوسى قياس- 1

 انخبو انًبدح يٍ ٔاؽذح ٔؽذح ثٕصٌ األٔنٛخ انًٕاد رٕصٌ (انفبكٓخ إَٔاع يخزهف انهؾى، انجٛغ،)يضال 

 نكم ٚخنًئٕا ٔانُغجخ ٔانؼذد انٕصَٛخ انفئخ فّٛ رٕػغ عذٔلاد فٙ انجٛبٌ رشرت صى االػزٛبد٘ ثبنًٛضاٌ

االعزُزبعبد  ٔأيبيٓب فئخ

 خظٕطب كجٛشح أًْٛخ نّ انؾغى اعبط ػهٗ انفظم ٌإ  :Size Measurement الحجن قياس- 2

 اسخًٛذط لبػذح ؽغت انًبدح ؽغى ٔٚمذس انخبو انًبدح ؽغى َفظ نٓب ثًٕاد انخبو انًبدح رهٕس ػُذ

 يذسط ثٛكش فٙ األٔنٛخ انًبدح يٍ ٔاؽذح ٔؽذح رغطظ صى يذسط ثٛكش أ يذسعخ اعطٕاَخ ثٕعبؽخ



 َزٛغخ انجٛكش أ االعطٕاَخ فٙ انًبء ؽغى فٙ انضٚبدح لٛبط ثٕعبؽخ انؾغى ٚؾذد صى انًبء ػهٗ ٚؾزٕ٘

، انجبلالء)  ؽغًٓب ٚمبط انزٙ انًٕاد ٔيٍ انٕصٌ عذٔل فٙ كًب انجٛبَبد رشرت صى انًبء اصاؽخ

 ٔاالعطٕاَخ انؾضاو ْٙ انًؼبيم فٙ انًغزخذيخ األعٓضح ٔيٍ (انخ......انمشع انخٛبس، انفبطٕنٛب،

 يٍ اعزمجبنٓب نٛزى ػضنٓب انًشاد انًبدح ػهٛٓب ٔرًش يخزهفخ (صمٕة)لطبس  أراد يُبخم رغزخذو ٔكزنك

 ٔؽذاد ػذد نًؼشفخ أخشٖ ؽشٚمخ رغزخذو كًب انشؽٕثخ ثضٚبدح انطشٚمخ ْزِ عٕدح ٔرمم يخزهفخ عٓبد

 ػذد يٍ انزفبػ ؽغى ػهٗ ٚغزذل يضال انٕؽذاد ْزِ ؽغى ػهٗ نالعزذالل يؼُٛب ؽغًب رشغم انزٙ انًبدح

-96 )(عذا انؾغى كجٛشح الم، أ ؽخا رف88)فًضال خبص ٔطُذٔق يؼُٛب ؽغى رًأل انزٙ انزفبػ صًبس

 216 )(انؾغى طغٛشح – 200 - 175) (انؾغى يزٕعطخ – 163 - 138 )(انؾغى كجٛشح – 125

 . (عذا انؾغى طغٛشح– فبكضش 

 انًغزٓهك اخزٛبس فٙ سئٛغٙ دٔس نّ انهٌٕ ارغبق  أٌ :Color Measurementاللوى قياس- 3

 نزمذٚش كٕعٛهخ نالَغبٌ انجظش ؽبعخ اعزخذاو ْٕٔ انؾغٛخ انطشٚمخ اعزخذاو ٚضال ٔال انغزائٛخ نهًبدح

 خذايّاعذٔ انخؼشاء انطجمبد نفؾض انغجكزشٔفٕرٕيٛزش عٓبص ٚغزخذو ٔلذ انًبدح انهٌٕ انزمجم دسعخ

. انفبكٓخ إَاع ثؼغ َؼظ ػهٗ كًؤشش

 انؾغى انٗ انٕصٌ ثُغجخ ػُٓب انزؼجٛش ٔٚزى:  Determination of densityتقذيزالكثافة- 4

 صى فئخ نكم انكضبفخ رغزخشط صى انٕاؽذح نهفئخ انؾغًٙ ٔانًؼذل انٕاؽذح نهفئخ٘ انٕصٌ انًؼذل ٔاعزخشاط

. انٕصٌ لٛبط فٙ كًب َكًم

 ٔانمطش انؼشع انطٕل، اٚغبد ػهٗ  ٔرشزًم :Estimate of dimensionalتقذيزاالبعاد- 5

 انًغزخذيخ األٔنٛخ انًبدح ؽغى ؽغت انًغٓش ثٕاعطخ أ Vernier اCaliperٔ  أ يغطشح ثبعزخذاو

 .رمذٚشانٕصٌ فٙ كًب انجٛبَبد رشرٛت  صى.انخ انؼذط، انشص، انطًبؽخ، انخٛبس، يضم نهمٛبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 انظفبد يٍ األٔنٛخ انًبدح خهٕ  ٌإ:   Measurement of Homogeneityالتجانس قياس- 6

 رطجٛك ًٔٚكٍ انًزٕفش ٔؽغت ًَٕرعٛخ فٕرٕغشافٛخ طٕسح يغ يمبسَزٓب ٔثباليكبٌ عذا يٓى انشبرح

: انزغبَظ  نًؼشفخ انزبنٙ انمبٌَٕ

 100× الكلي  العذد/ الوتجانسة  الثوار عذد= التجانس % 

 

 ػهٗ ٚذل انز٘:  The amount of bending measurement االنحناء هقذار قياس- 7

 يًُٓب كم ثخطٍٛ انزمبؽغ صأٚخ رًضم انزٙ االَؾُبء صأٚخ ثمٛبط انًظٓش فٙ شبرح طفبد ؽذٔس

 رغزخشط ُْذعٛخ يُمهخ ٔثٕعبؽخ يغزمهخ ٔسلخ ػهٗ ٚؾذد ْٔزا األٔنٛخ انًبدح ؽشفٙ ألؽذ يٕاص٘

 فٙ انزشِٕ كًٛخ نزؾذٚذ انًغزخذيخ انًٕاد يٍ انًزكٕس انؼذد نُفظ االَؾُبء انضٔاٚب ٚخئٕانى انُغجخ

.  دسعخ60 - 37انًؾظٕسح  انضأٚخ ركٌٕ ػُذيب يمٕعب ثؼذ يضال انخٛبس ؽبنخ ففٙ. ثكبيهٓب انٕعجخ

 الشكل هنتظوة غيز الونتجات هساحة قياس -  8

Measurement of products space which are irregularly shape : انًُزظ يؾٛؾ ثشعى  ٔرنك 

 (انزغطٛؼ عٓبص) Planimeter عٓبص ثبعزخذاو انمٛبط ٔٚزى يغهك يُؾُی نزكٍٕٚ يغزمهخ ٔسلخ ػهٗ

 فٙ انمبػذح ٚؾزغض يؤشش ثبعزخذاو انًغبؽخ ؽذٔد رغغٛم ٔٚزى ٔعشٚؼخ عذا دلٛمخ انطشٚمخ ْٔزِ

عًٛغٌٕ  لبػذح ؽغت انًغبؽخ رمذٚش ٚزى ٚٓب فانزٙ انشٚبػٛخ انطشٚمخ أٚؼب ٔرغزخذو صبثذ، ٔػغ

(Simpsons) ػذد انٗ ط ة انخؾ ٔٚمغى (ط ة)انًُزظًخ  غٛش انمطؼخ أعفم فٙ يغزمٛى خؾ ثشعى 

 انغفهٙ انخؾ يٍ انًُضنخ انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ٔل ؽٔٚمبط يزغبٔٚخ ركٌٕ ثؾٛش األلغبو يٍ صٔعٙ

 األٔل انؼًٕد ؽٕل ٔٚغًغ ط ة انًغزمٛى ػهٗ ٔانًُضنخ انًُزظى غٛش ثبنشكم انًؾبؽ انؼهٕ٘ ٔانخؾ

 انزٙ انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ٔرشثغ ٔرغًغ صٔعٛب سلًب رؾًم انزٙ انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ٔرؼبػف ٔاألخٛش

 انًؼبدنخ فٙ كًب انؼًٕدٚخ انخطٕؽ ثٍٛ  انجؼذ1/3ة  اػالِ انغًغ ؽبطم ٚؼشة فشدٚب سلًب رؾًم

: االرٛخ 

( 2+4 +2 + 4 + 2 + 4 + 2 + 4 + ) ق 1/3

 

 

 

 

 

 

 



 ٔكزنك ،(ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ األػهٗ انًُؾُٙ انخؾ ثٍٛ انًؾظٕسح انًغبؽخ َغذ انطشٚمخ ٔثٓزِ

 . (ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ انغفهٙ انًُؾُٗ انخؾ ثٍٛ انًؾظٕسح انًغبؽخ

 نهشكم انغفهٗ انؾذٔد ثٍٛ انًؾظٕسح انًغبؽخ إٚغبد ٚغت انًُزظى غٛش انشكم يغبؽخإرا أسٚذ إٚغبد ٔ

 االٔنٗ انًغبؽخ رطشػ صى ٔيٍ (ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ نهشكم انؼهٛب ٔانؾذٔد (ط ة)انًغزمٛى  ٔانخؾ

. انًُزظى غٛش انشكم يغبؽخ ػهٗ َؾظم ثزنك انضبَٛخ انًغبؽخ يٍ

 

 

 



الطرق الكيموفيزيائية لتمدير االنسجة : الثالث  المختبر

Physico-Chemical Methods To Estimate The Tissue 

 الطرق هذه ومن والخضراوات الفواكه نسبة على لالستدالل كمؤشر عدٌدة طرق تستخدم

 النضج مرحلة من تقترب كلما حٌث الصفراء، والذرة الخضراوات فً الرطوبة نسبة تقدٌر- 1

 نسبة الٌجاد المستخدمة الطرق . الموادالصلبة نسبة وترتفع تنخفض فٌها الرطوبة نسبة فان

 : هً الرطوبة

  المسمى الهواء من المفرغ الفرن طرٌقةVacuum Oven Method  : هذهء مساوي من 

 الطرٌقة هذه طورت وقد النتائج اعطاء فً دقتها من بالرغم وقتا تستغرق انها الطرٌقة

 المادة فً الرطوبة نسبة لقٌاس النوعٌة السٌطرة فً مهااواستخد الالزم الزمن الختزال

 (.1 الشكل الحظ . )والخ ....اللحوم وانواع والخضراوات الغذائٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  طرٌقة التقطٌر باستخدام التلوٌنToluene Distillation  : بهذه الطرٌقة ٌختز الوقت

 فً الرطوبة نسبة اٌجاد فً تستخدم و الدقة قلة مساوئها من ولكن ساعة واحدة إلى

  ( .5 الشكل الحظ . )والخضراوات اللحم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toluene Determination of Moisture 

Scope: 

This procedure is recommended for determination of moisture in 

fermented feeds (haylages and silages) which contain high levels of 

volatile acids. Volatile acids and alcohols have low vaporization points 

and are lost when the sample is oven dried. 

Basic Principle: 

Water is distilled from sample and trapped under a layer of toluene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عٌنة تعرض حٌث :  Brahender Moisture Testerالرطرٌة الٌجاد برابندر طرٌقة 

 المحتوى وحساب العٌنة وزن اٌجاد ثم ومن محددة زمنٌة ولفترة عالٌة الحرارة موزونة

 الحظ.)المختلفة المعجنات فً الرطوبة نسبة اٌجاد فً وتستخدم بٌانً خط من الرطوبً

 (.6الشكل

The advantages of this construction are evident: 

1. No weighing errors 

2. No time-consuming cooling of the samples in an exsiccator before 

weighing 

3.  Minimization of operator faults 

4. High precision and reproducibility with an accuracy of <0.1 % up 

to 100% moisture. 

 

 

 

 

 

 

 

 یيسم خاص بميزان الحمراء تحت األشعة باستخدام الرطوبة تقديرCenco 

Balance Method :  

 وٌسجلمراء الح تحت األشعة علٌها وتسلط مٌزان كفة على الموزونة العٌنة توضع

 وهذه العٌنة من نسبتها تحتسب الوزن ثبات وعند زانیم بواسطة تلقائً بشكل الوزن

 الحبوبٌة األطفال أغذٌة فً الرطوبة نسبة اٌجاد فً وتستخدم. العٌنة فً الرطوبة تمثل

(. 8 و 7 الشكل الحظ).المقلٌة البطاطا وشرائح

 

 

 

 

 

 

 



The CENCO Moisture Balance 

It is the first ever direct reading moisture balance. It is one of moisture 

instruments earned a reputation for being precise, accurate and tough. It is 

being used in dusty, cold, humid and just overall nasty places to reliably 

measure moisture content. The CENCO Moisture Balance has been 

further ruggedized with the incorporation of an almost indestructible 

precision balance as its main engine. Check out the video "New Engine 

for the CENCO Moisture Balance". It illustrates the kind of abuse this 

moisture analyzer can absorb. 

 

 : Alcohol -Insoluble Solids(AIS) الكحول في الذائبة غير الصلبة المواد نسبة تقدير- 2

 الحلوة والذرة للبزالٌا وكذلك والسكر الملح لها ٌٌضاف الت الغذائٌة للمواد الطرٌقة هذه وتستخدم

 للسٌطرة FDA األمٌركٌة والدواء الغذاء ادارة قبل من تستخدم رسمٌة طرٌقة وهً والفاصولٌا

 عي مالمختبر النموذج ٌخلط الطرٌقة هذه وتتلخص الحلوة والذرة المعلبة البزالٌا نوعٌة على

 وتجفف الترشٌح ورقة على المختلفة المواد وتغسل وترشح  خالط يف% 70-80 اثٌلً كحول

 والسٌلٌلوزات النشوٌة المادة تشمل والتً الكحول فً للذوبان القابلة غٌر المواد تمثل حٌث

 او والرملٌة المضغٌة االخواص الغذائٌة لمواد لتعطً التً والبروتٌنات والبكتٌناتواأللٌاف 

 (٩الشكل الحظ . )الطحٌنٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 

 



 عزل الطرٌقة هذه وتشمل : Fiber Content Determinationتمدير المحتوى الليفي- 3

 طورت وقد .ضعٌفة قاعدة او حامض فً تحلٌلها عند للهضم قابلة غٌر تكون التً المادة تلك

 والتً FDA األمٌركٌة والدواء الغذاء ادارة فً 1931 عام Bonney قبل من سرٌعة طرٌقة

 من الترشٌح ثم ومن التحرٌك مع% 50الصودٌوم وهٌدروكسٌد الماء فً العٌنة غلً تشمل

 تمثل المشبك على المتبقٌة التجفٌف والمادة ثم ومن (30Mesh )30 قٌاس مونٌل مشٌك خالل

 .النوعٌة على للسٌطرة ومتبعة رسمٌة الطرٌقة هذه وتعتبر. المتجلتنة المواد وبعض األلٌاف

Crude fiber 

This method gives the crude fiber content of the sample after it has been 

digested in sulphuric acid and sodium hydroxide solutions and the 

residue calcined. The difference in weight after calcination indicates the 

quantity of fiber present. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والخالٌا السبانخ فً كما الرملٌة الدقائق تقدر حٌث :Sandy Particleالدلائك الرملية -  4

 بالترسٌب الصخرٌة الخالٌا وتقدر الرملٌة اللصفة مؤشر تعطً حٌث الكمثري فً كما الصخرٌة

 .  Sandy Testب الفحص هذا على وٌطلق -الراسب حجم وٌقاس

 لون ٌتغٌر حٌث التصنٌع عند فاصولٌا فً للرطوبة كمقٌاس اللون استخدم  :Color اللون- 5

 الفاصولٌا من انواع لظهور نتٌجة ولكن النضج عند األبٌض الى االخضر من االنواع جمٌع

 مجدٌة غٌر الطرٌقة هذه اصبحت النضج مراحل جمٌع فً خضراء بذورها تبقى التً

 والتفاح الهلٌون فً اللون لتقدٌر كوسٌلة الطرٌقة هذه اتخاذ الٌمكن وكذلك كمقٌاس الستخدامها

 المشمش نضج على واستخدامه الخضراء الطبقات لفحص السبكتروفوتومٌتر جهاز ٌستخدم وقد

. والخوخ

 األصوات بأن اقترح حٌث النسٌجٌة للخواص كمقٌاس الصوت استخدم  :Soundالصوت - 6

 أن ٌمكن الصوت قٌاس بأن آخرون باحثون اوضح وكذلك المتكسرة للمواد دلٌال تكون ان ٌمكن

. الفاكهة صالبة او مرونة لتقدٌر ٌستخدم

 لها الطرٌقة هذه :Brine Floatation Methodطريمة الطفو في المحلول الملحي - 7

 التصنٌع عملٌة قبل من اكثر او درجتٌن الى المنتوجات لعزل وتستخدم تجارٌة، استعماالت

: منها معتمدة غٌر الطرٌقة هذه تجعل عوامل وهناك

 والفاصولٌا كالبزالٌا الثمار بعض أنسجة فً هوائٌة جٌوب وجود 

 المكسورة المواد من وحدات وجود 

 األخرى العالقة والمواد األتربة وجود 

 ى تتساو أن ٌجب حٌث مهمة النقطة وهذه والثمار المحلول حرارة درجات فً اختالف

 . .معتمدة نتائج على للحصول كلٌهما فً الحرارة درجات



 

انشابع   انمخخبش

 Control Tests for Water  فحىصاث انسٍطشة عهى انماء

 

  Water Importance in Food Processingهمٍت انماء فً انخصنٍع انغزائًأ

 ث٘ٞػ٤خ رٞكشٙ ٝظشٝسح ُِٔبء ازز٤بخٜب ثٌثشح األخشٟ اُص٘بػبد ػٖ اُـزائ٤خ اُص٘بػبد رخزِق

: خبصخ 

 ٣ٝغزخذّ اُششاثذ ٝاٗٞاع اُـبص٣خ ًبُٔششٝثبد اُـزاء ٖٓ اُشئ٤غ٢ اُدضء أُبء ٣شٌَ - أ

 أُِس٤خ ٝأُسب٤َُ ٝاُخعشاٝاد اُلٞاًٚ ُزؼ٤ِت ٝأُِس٤خ اُغٌش٣خ أُسب٤َُ ص٘بػخ ك٢

 اُضثذ ؿغَ ػ٤ِٔخ ك٢ األُجبٕ ص٘غ ك٢ أُبء ٣ٝغزخذّ اُدجٖ رص٤٘غ خالٍ رعبف اُز٢

أُدلق  اُس٤ِتاعزشخبع ٝ

 األخٜضح ٝؿغَ اُسوَ كعالد ٖٓ ٝرخ٤ِصٜب األ٤ُٝخ أُٞاد ؿغَ ك٢ ًج٤شح ا٤ٔٛخ  ُِٔبء - ة

 ٗٔٞ ثغجت ٣سصَ اُز١ اُزِٞس ٖٓ ٓ٘ؼب اُـزاء كعالد الصاُخ اُزص٤٘غ ثؼذ ٝأُؼذاد

 اُزص٤٘غ ُؼ٤ِٔبد ْٜٝٓ اُؼِت ٝرجش٣ذ اُجخبس ُز٤ُٞذ ع٤ِخ ٝأُبء ػذ١ٝ أُدٜش٣خ االز٤بء

. اُو٣ِٞخ أٝأُسب٤َُ ثبُجخبس ًبُزوش٤ش

: ر٢ أ١ ٓب ا٤ُٔبٙ ػ٠ِ أُدشاح اُزس٤ِالد رشَٔ

 Physical Analysis ٣خئك٤ض٣ب رس٤ِالد- 1

  ٣Chemical Analysisخئ٤ٔ٤ًب رس٤ِالد- 2

 Microbiological Analysis ٓب٣ٌشٝثب٣ُٞٞخ٤خ رس٤ِالد- 

 

 :رشَٔ : Physical Analysis ٌتئانفٍزٌاحهٍالث انج: وال أ

 ؿ٤ش غؼّٞ رظٜش ٝهذ ٓوجٍٞ ٝغؼْ ثبُؼزٝثخ ُِششة اُصبُر أُبء ٣ز٤ٔض :  Tasteانطعم- 1

 اُطؼْ أٝ اُ٘زٖ اُطؼْ اٝ أُش ٝاُطؼْ اُصٞد٣ّٞ ًِٞس٣ذ ٝخٞد ثغجت أُبُر اُطؼْ ٓثَ ٓشؿٞثخ

 اٝ ٝاٌُجش٣ذ کبٌُِٞس اُؼ٘بصش ثؼط أٝ أُؼذ٤ٗخ األٓالذ ٝخٞد ٖٓ اُطؼْ ٣زُٞذ ٝػٔٞٓب ا٥عٖ

. اُطل٤ِ٤بد اٝ اُذ٣ذإ اٝ أُدٜش٣خ األز٤بء ٗٔٞ ٗز٤دخ ػع٣ٞخ ٓٞاد  ٖٓ

 اُشائسخ ػٖ اُزسش١ ٣ٝزْ. اُشائسخ ٓوجُٞخ اُششة ٤ٓبٙ رٌٕٞ إ ٣دت :  Odor انشائحت.2

 رسش٣ي ثؼذئ١ٞ  50ّزشاسح  ثذسخخ اُـِن ٓسٌٔخ صخبخ٤خ ه٤٘٘خ ك٢ أُبء ٖٓ ٤ًٔخ ثزغخ٤ٖ

 أُؼبِٓخ اٝ اُخبّ ا٤ُٔبٙ ك٢ اُشائسخ رص٘ق ٓب ًٝث٤شا. ٓجبششح ثبُشائسخ اُزسغظ ٣زْ ثشذح اُو٤٘٘خ

 سائسخ ،moldy ػل٤٘خ ، fishyع٤ٌٔخ ،earthy رشاث٤خ ،aromatic ػطش٣خ سائسخ ا٠ُ

 أُٞاد سائسخ اٝ ٝاُخعشاٝاد اُلٞاًٚح ٓشبثٚ سائسخ اٝ ًجش٣ذ اٝ ، chlorinousاٌُِٞس

 .ًبُ٘لػ اُٜب٣ذسًٝبسث٤ٗٞخ أُٞاد سائسخ اٝ ا٤ُٞد ٓثَ أُؼؤخ اٝ أُطٜشح

 



 ثبُٔالزظخ اُظبٛش١ إُِٞ ٣وذس. اُؼٌبسح اصاُخ ثؼذ ا٤ُٔبٙ ُٕٞ ا٠ُ  ٣ش٤ش:Color انهىن. 3

 ٓٞاد ٖٓ إُِٞ ٣ٝ٘زح. ( Platinum cobalt )ِٕٓٞ  ُٔسٍِٞ ٓؼ٤٘خ رشا٤ًض ٓغ ُِ٘ٔٞرج اُجصش٣خ

 أُ٘ـ٤٘ض اٝ اُسذ٣ذ آالذ ٓثَ ػع٣ٞخ ؿ٤ش اٝ أُزسِِخ اُ٘جبربد ًجوب٣ب ػع٣ٞخ ًبٗذ عٞاء غج٤ؼ٤خ

. اُذثبؿخ ٝٓٞاد ًبالصجبؽ أُصبٗغ رطشزٜب اُز٢ ًزِي ٤ٔ٤ًب٣ٝخ ٓٞاد اٝ

 اٝ رساد ٝخٞد ثغجت ٓؼزذُخ ػٌبسح ٖٓ ا٤ُٔبٙ ك٢ اُؼٌبسح رزشاٝذ :  Turbidity انعكاسة-4

 ٖٓ ٝازذح ٝزذح ٝإ. ٓسغٞعخ سٝاعت ٝخٞد ثغجت ٝاظسخ ػٌبسح ا٠ُ ٓشئ٤خ ه٤ِِخ دهبئن

 ٓسب٤َُ ٓغ اُذساعخ ه٤ذ ا٤ُٔبٙ ػ٤٘خ ٓوبسٗخ ٣زْ . Fullers earthٖٓ ُزش/  ِٓـ1ْرغب١ٝ  اُؼٌبسح

 ه٤بط ٣ٝزْ ٓخزِلخ ثزشا٤ًض ٓسعشح  Fullers earth ٝٓبدح ٓوطش ٓبء ٖٓ ٌٓٞٗخ ه٤بع٤خ ػٌبسح

-0ا٤ُٔبٙ  ك٢ ثٜب أُغٔٞذ اُؼٌبسح ٝزذاد ٝرجِؾ.  ٗب٤ٓٞٗزش660ٓٞخ٢  غٍٞ ػ٠ِ االٓزصبص٤خ

 (.1)الزع اُشٌَ .  ٝزذاد5

 

 

 

 

 

 

 

 دسخبد اُؼٌبسح ُِٔبء (1)اُشٌَ 

 

 :ٝرشَٔ  :  Chemical Analysisانكٍمٍاوٌتحٍالث انج: ثانٍا 

 : Hardness سةسانع- 1

 اُز٢ ٢ٛ دا١ٕٝاال ٛزٙ ٝغج٤ؼخ أُبء ك٢ اُؼغشح ٣غجت ٝأُـ٤٘غ٤ّٞ اٌُبُغ٤ّٞ أ٣ٞٗبد ٝخٞد ٕئ

  دائ٤ٔخ اٝ ٓإهخ أُبء ػغشح ًبٗذ ارا ك٤ٔب دزذد

 Types of Hardness سةعشال انىاع

اٌُبُغ٤ّٞ  ث٤ٌشثٞٗبد ٝخٞدة ثغت جر٘ذ : Temporary Hardness هزخؤاُْ سحط اُغ - أ

((CaHCO3ٝأُـ٤٘غ٤ّٞ  ث٤ٌبسثٞٗبد ا(MgHCO3) زٞا٢ُ  ٣ٔثَ حعشاُغ ٖٓ اُ٘ٞع ٝٛزا

 األٓالذ ٛزٙ كبٕ اُزغخ٤ٖ ٝػ٘ذ ثبُزغخ٤ٖ اصاُزٜب ٣ٌٖٔ سحُؼظا ٝٛزٙ . ا٤ٌُِخسحػظاٍ ٖٓ% 60)

 ٍجأُشا اُذاخ٤ِخ اُدذسإ ػ٠ِ اُوششح رٌٕٞ ك٢ اُغجت ٛٞ ٝٛزا حئت٣شدااُخ ؽذ ا٠ُ رزسٍٞ

اُجخبس٣خ 

 ًِٝٞس٣ذ ًجش٣زبد ثغجت ٛزااُ٘ٞع ٣٘شأ : Permanent Hardness ح١اُذائْ سحػظاٍ– ة 

 ك٢ ًٔب اُزغخ٤ٖ ثؼ٤ِٔخ اُذائ٤ٔخ عشحعاٍ ك٢ األٓالذ رشع٤ت ٝال٣ٌٖٔ ٝأُـ٤٘غ٤ّٞ، اٌُبُغ٤ّٞ

 .أُإهزٚ سحػظاٍ



:  سةسانع نخقذٌشنمً انعس األسا 

 رٌٕٞ  ٢ٌُ pH 10±0.1  ا٠ُ ا٤ُٜذسٝخ٢٘٤ األط ُشكغ اال٤ٗٞٓب ٓ٘ظْ ٓغ ا٤ُٔبٙ ٗٔٞرج ٣ؼبَٓ

 Eriochrom black-T ًبشق ٖٓ هطشاد ٝرعبف ائجخ رٝاٌُبُغ٤ّٞ أُـ٤٘غ٤ّٞ ٝٗبد١ا

 ٣ٝصجر إُِٞ ٣زـ٤ش عٞف pH 10 ٗذ كغ اٌُبُغ٤ّٞ اٝ أُـ٤٘غ٤ّٞ ٝٗبد١أ ػ٠ِزب١ٝ اٍ ُِٔسٍِٞ

 Ethylene)ُٔشًت اُصٞد٣ّٞ ِٓر) Na2EDTA ٓغ اُؼ٤٘خ ٣رذرظ ٝػ٘ذ ١ث٤زٕ ازٔش

diamine tetra acetic acid) زبثظ أٝ ١ٍةشّ ًؼبَٓ ػَٔ ١یػوذاد ٓؼٚ أّ رزٌٕٞ عٞف 

Chelating agent ١رث٢ ٕازٔش ٖٓ إُِٞ ٣زـ٤ش ٝثزُي حزٖاُش حةٓٞج أُؼبدٕ ا٣ٞٗبد ٣ٔغي 

 :  ا٥ر٢اُوبٕٗٞ ٖٓ سحطاُغ ٝرسغت ز٤رطاُذ ٜٗب٣خ ٗوطخ ا٠ُ ٣ش٤ش ٓٔب االصسم إُِٞ ا٠ُ

 

 

 

 :يانعمم انجزء

 :وانطعم  انشائحت فحص- 1

 ٛشد ظَٛ  الزع ثشذح ٝزشى ثبزٌبّح اُلٞٙ اؿِن ثْ أُبء ث٘ٔٞرج عذادح راد ه٤٘٘خآأل ۔ أ

. اُشائسخ ٝرسغظح اُلٞٙ اكزر اُغطر؟ ػ٠ِ ثبسصح كوبػبد رٌٞٗذ َٛ اُ٘ٔٞرج؟ عطر ػ٠ِ سؿٞح

 ثْدسخخ ٓئ٣ٞخ  50ا٠ُ  عذادح ٝ رٗظ٤ق دٝسم ك٢ االخزجبس ه٤ذ ٓبء  200َٓزٞا٢ُ  عخٖ - ة

. ٓجبششح اُشائسخ ٝرسغظ ٝثغشػخ ثشذح زشى

. اُ٘ٔبرج  غؼْ رسغظ- ج

 

: االر٢  ثبُشٌَ ٓالزظبري عدَ

أُبء  ٗٔٞرج

 

اُشائسخ 

 

سؿٞح  ظٜٞس

 

كوبػبد  ظٜٞس ظٜٞس سؿٞح

 

ٓوطش  ٓبء

 

    

اإلعبُخ  ٓبء

 

    

س ئاُت ٓبء

 

    

 

 

: اُو٣ِٞخ  كسص- 2

 عسر كثب٤ُٖ،ٍاُل٤٘ٞ د٤َُ ٖٓ هطشر٤ٖ ا٤ُٚ ٝاظق ٓخشٝغ٢ دٝسم ك٢ اُ٘ٔٞرج ٖٓ  50َٓظغ 

: االر٢  اُوبٕٗٞ ٖٓ اُو٣ِٞخ ازغت. اُٞسد١ إُِٞ اخزلبء ُس٤ٖ   ع0.02 اُو٤بع٢ HCl ٓط زبٓغ

 ml of EDTA / ml of sample x 100 =  Hardness as mg/ litter of CaCO3 

 



 

 

 

 

 ك٢ ُٔٞخٞدح ٝا٤ُٜذسًٝغ٤ذارب ٝاُج٤ٌبسثٞٗبد اٌُبسثٞٗبد ثغجت  ر٘زح :Alkalinity انقهىٌت 

 زبٓط ٓثَ ه١ٞ ٓؼذ٢ٗ ُسبٓط ه٤بع٢ ٓسٍِٞ ٓغ ثبُزغس٤ر اُو٣ِٞخ روذ٣ش ٣ٝزْ ٤ُٔبٙ،ا

 د٤َُ  ٣ٝؼذ ٓ٘بعجخ دالئَ ثٞخٞد  ع0.02 ػ٤بس٣خ رٝ اٌُجش٣ز٤ي زبٓط اٝ ا٤ُٜذسًِٝٞس٣ي

 ٝخٞد ػٖ اُ٘بردخ اُو٣ِٞخ ُزوذ٣ش  ٓ٘بعت Phenolphthalein (pH=8.3) اُل٤٘ٞكثب٤ُٖ

 ه٣ِٞخ ُزوذ٣ش Methyl Orangeاُجشروب٢ُ أُث٤َ د٤َُ ٣ٝغزخذّ ٝاٌُبسثٞٗبد ا٤ُٜذسًٝغ٤ذاد

( . pH=(4.5 اُج٤ٌبسثٞٗبد

 

 

 

 

 

 :  Total alkalinity انكهٍت انقهىٌت- 3

 اُز١ ُٔسٍِٞ ٍاُذ٤َُ ٖٓ (هطشر٤ٖ) َٓ  0.1ف٣عب ار Methyl Orange د٤َُ ثٞخٞد رسزغت

 ٖٓ إُِٞ رـ٤ش ُس٤ٖ  ع 0.02ػ٤بس٣خ رٝ ا٤ُٜذسًِٝٞس٣ي زبٓط ٓغ اُزغس٤ر ٣ٝزْ ه٣ِٞخ ك٤ٚ هذس

 :االر٢  اُوبٕٗٞ ٖٓ اُو٣ِٞخ اُجبٛذ ٝرسغت اُجشروب٢ُ ا٠ُ األصلش

 

 

 

 

 

  : pHٌنًجانهٍذسو األس  حقذٌش-4

 pH meter or pH ثبعزخذاّ ٣ٝوبط ا٤ُٔبٙ ٝهبػذ٣خ ُسبٓع٤خ ٓو٤بعب ا٤ُٜذسٝخ٢٘٤ األط  ٣ٔثَ

paper .  ٕٝػ٠ِ ا٤ُٜذسٝخ٢٘٤ االط رشكغ ٝاُٜب٣ذسًٝغ٤ذاد ٝاُج٤ٌبسثٞٗبد اٌُبسثٞٗبد ٝخٞدئ 

 ا٠ُ ٣إد١ أُزلغخخ ٝاُس٤ٞا٤ٗخ اُ٘جبر٤خ اُؼع٣ٞخ أُٞاد ٝٝخٞد  CO2رٝثبٕ كبٕ رُي ٖٓ اُؼٌظ

 pH اسرلبع ٣زطِت ز٤ٖ ك٢ أُؼبدٕ ربًَ ٠ُ اpH اٗخلبض ٣ٝإد١. ا٤ُٜذسٝخ٢٘٤  األط خلط

 ٝث٤ٖ ث٤٘ٚ هبسpHٕٝ هذس. (4 ٝ 3 ٝ 2األشٌبٍ  الزع) .االٓالذ الصاُخ زبٓع٤خ ٓسب٤َُ اعزخذاّ

 pH paper أٝ pH meter  ثٞاعطخ أُخزِلخ أُصبدس

اُ٘ٔٞرج  زدْ/ 1000  × 50 ×ػ٤بس٣زٚ× اُو٤بع٢ اُسبٓط زدْ= ُزش / CaCO3 ثبُِٔـْ اُو٣ِٞخ

 

Phenolphthalein alkalinity as mg/litter of CaCO3= 

 ml of standard acid x Normality of acid x 50 x 1000 / ml of sample 

 

Total alkalinity as mg / litter of CaCO3= 

[ml of standard acid for Phenolphthalein alkalinity + ml of standard acid for 

methyl orange indicator] x Normality of acid x 50 x 1000/ ml of sample. 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

: انكهىسٌذاث  حقذٌش -5

 اٌُِٞس٣ذاد ٝرؼط٢ Sewage  اُصشف ٤ٓٝبٙ ا٤ُٔبٙ ٌٓٞٗبد اًجش ازذ اٌُِٞس٣ذاد  رؼذ

 ػ٠ِ اُسب٣ٝخ ا٤ُٔبٙ رغس٤ر كؼ٘ذ  Mohrsثطش٣وخ اٌُِٞس٣ذاد ٝروذس .ِٓس٢ غؼْ اُؼب٤ُخ ثبُزشا٤ًض

 عٞف  K2CrO4اُجٞربع٤ّٞ کشٝٓبد کبشق ثبعزخذاّ  AgNO3اُلعخ ٗزشاد ٓغ ًِٞس٣ذاد

رسغت ٝ ث٢٘ ازٔش ثِٕٞ اُلعخ کشٝٓبد رزٌٕٞ اُزلبػَ ٜٗب٣خ ٝػ٘ذ اُلعخ ًِٞس٣ذاد رزشعت

: ر٢ ٥ا اُوبٕٗٞ ٖٓ اٌُِٞس٣ذاد

 

 

 

 

 

 

 ث٤ٔبٙ اُزِٞس ا٠ُ اٌُِٞس٣ذاد اسرلبع ٣ٝش٤ش ثب٤ُِٕٔٞ  خضء10ٖٓ  اهَ ػ٠ِ اُششة ٤ٓبٙ رس١ٞ

. أُدبس١

 1 ا٤ُٚ ٝاظق ٓخشٝغ٢ دٝسم ك٢ أُبء ٗٔٞرج ٖٓ  100َٓ ظغأُبء  ك٢ اٌُِٞس٣ذاد روذ٣شٍٝ

ع ُس٤ٖ ظٜٞس  0.01 ػ٤بس٣٘ٚ  اُلعخ ٗزشاد ٓسٍِٞ ٓغ عسر اُجٞربع٤ّٞ کشٝٓبد کبشق ٖٓ َٓ

إٗٞ اُن ٖٓ اٌُِٞس٣ذاد ازغت أُوطش أُبء ٖٓ  100َٓثبعزخذاّ  ثالٗي اػَٔ ث٢٘ ازٔشُٕٞ  

 .أػالٙ

 

Mg/litter of CI = 

[ml of AgNO3 for sample - ml of AgNO3 for blank] x Normality of 

AgNO3 x 35.46 x 1000/ml of sample. 

 



: انماء  عسشة- 6

 ٖٓ 1َٓاظق  ٓخشٝغی، دٝسم ك٢ أُوطش أُبء ٖٓ َٓ 25 ـة أُبء ٗٔٞرج ٖٓ  25َٓخلق 

 ًبشق ٖٓ هطشاد اظق ثpH=10ْ ا٠ُ  ا٤ُٜذسٝخ٢٘٤ األط ُشكغ  اال٤ٗٞٓب ٓ٘ظْ

Erochrom-black-T ا٤ُٔبٙ ػغشح ازغت. األصسم ئ٠ُ ٝرسُٞٚ األزٔش إُِٞ ظٜٞس ٝالزع 

: االر٤خ  أُؼبدُخ ٖٓ

 

 

 

 :٣ٌٖٔ رو٤٤ْ زبُخ ػغشح أُبء زغت اُ٘زبئح أُزسصَ ػ٤ِٜب ٝكن ااُدذٍٝ ا٥ر٢

 

 ppm of CaCO3 انمٍاه حانت

 50ٖٓ  اهَعش ١

ٓب  ٗٞػب ػغش

 

100 - 50 

 100- 200 سػظ

 200أًثش ٖٓ اُؼغشح  شذ٣ذ

 

 

 

 :انمصادس

1- T.H.Y. Tebbutt. 1998. Principles of Water Quality control. Elsevier 

Ltd. All rights reserved. 

2- http://www.fao.org/3/X5624E/x5624e05.htm 

 اننمىرج حجم / x 100 انمسخههك  EDTA حجم=  نخش / كهىس بانمهغم انعسشة

 

http://www.fao.org/3/X5624E/x5624e05.htm


 لخامسالمختبر ا

 يةالكشف عه المواد المضافة لألغذ

Detection of Food Additives 

 

  : Food Additivesالمضافات الغذائية

ٟ٘ ِشوة أٚ ِض٠ح ِٓ اٌّشوثاخ ذؤدٞ ِدّٛػح ِٓ اٌٛظائف ِٕٙا ِا ٠غرخذَ  

وّٛاد حافظح أٚ ِعاداخ أوغذج أٚ ِأؼاخ اإلعّشاس اإلٔض٠ّٟ أٚ ِذػّاخ أٚ 

 ِثً اٌف١را١ِٕاخ ٚاٌحٛاِط األ١ٕ١ِح Food supplementsِىّالخ ٌألغز٠ح 

. ٚاٌّؼادْ

 ٚاٌّٛاد Coloring agentٚعرمرصش اخرثاساخ اٌدضء اٌؼٍّٟ ػٍٝ اٌّٛاد اٌٍّٛٔح 

 ٠ّٚىٓ ذمذ٠شّ٘ا تطش٠مح اٌىشِٚٛذٛوشافٟ ِثً Stabilizers.اٌّثثرح 

 . أٚ غ١ش٘ا ِٓ اٌطشقHPLCوشِٚٛذٛوشافٟ اٌٛسلح اٚ 

 : الملووة  المواد

إٌّرداخ اٌغزائٟ ٚسفغ  ِغرٜٛ خٛدذٙا ٚتاٌراٌٟ ص٠ادج  ِظٙشذؼًّ ػٍٝ ذحغ١ٓ 

. االلثاي ػ١ٍٙا

 

: ذمغُ اٌّٛاد اٌٍّٛٔح ػِّٛا اٌٝ ثالثح ِدا١ِغ  

 :  Pigmentsصبغات ملووة ذات ترکيب عضوي -أ

 لذ ذٛخذ غث١ؼ١ا ٚذغرخذَ ألغشاض اٌطالء ٚإٌمؼ ٚال صٕاػ١ا اٚذحعش 

 .ذغرخذَ ٌر٠ٍٛٓ األغز٠ح

 

 :Coal Tar Dyesالمواد الملووة واألصباغ الىاتجة مه قطران الفحم -ب

 

ٚفٟ .  ٌٙا اعرخذاِاخ ػذ٠ذج واألصثاؽ اٌثىرش٠ٌٛٚٛخ١ح ٚاألدٌح ٚاٌىٛاؽف

ٚ٘زٖ . اٌطة وّٛاد ِطٙشج ٚفٟ ذ٠ٍٛٓ اٌّٛاد اٌغزائ١ح ٚاٌّؾشٚتاخ اٌغاص٠ح

ٚاٌزائثح تاٌّاء ذىْٛ حاِع١ح أٚ , اٌّٛاد ذىْٛ رائثح فٟ اٌّاء أٚ اٌذ٘ٓ

 Indigo ٚاإلٔذ٠ىٛ واس١ِٓ Erythrosineِٚٓ أِثٍرٙا األسثشٚع١ٓ . لاػذ٠ح

 Carmen ٌٍىؾف ػٓ اٌّٛاد اٌٍّٛٔح ِٓ ِؾرماخ لطشاْ ٚأفعً غش٠مح

اٌفحُ ٟ٘ اعرخذاَ اٌطشائك اٌىشِٚٛذٛغشاف١ح وطش٠مح وشِٚٛذٛغشاف١ا اٌٛسلح 



تؼذ اعرخالؿ اٌصثغح ِٓ إٌّٛرج تاعرخذاَ ِز٠ثاخ ِؼ١ٕح ٠ٚرُ حغاب ل١ُ 

RF ٌٍُّٕارج ِٚماسٔرٙا ِغ ل١    RFٌٍّٛاد اٌٍّٛٔح اٌم١اع١ح .  

 

 

 Natural Organic Coloring طبيعيةمواد ملووة عضوية التركيب-ت

Matter   : 

 

ػذ٠ذج واالؽداس ٚاٌثّاس ٚاالٚساق ٚغ١ش٘ا ٚذغرخذَ  ذٛخذ فٟ اٌطث١ؼح ِٓ ِصادس

: فٟ إٌّرداخ اٌغزائ١ح ِثً

ذغرخذَ الػطاء اٌٍْٛ االصفش ٌٍضتذ ٚاٌّاسخش٠ٓ : Annatto صثغح األٔاذٛ  -1

ال ذزٚب تاٌّاء ٚل١ٍٍح اٌزٚتاْ  Pixin ٚاٌصثغح االعاع١ح ٟ٘ . ٚاٌدثٓ 

 .تاٌىحٛي

 

 crosetinاٌّادج اٌٍّٛٔح ف١ٗ ٟ٘ وٍٛوٛع١ذ ٠غّٝ  :Saffronاٌضػفشاْ  -2

 .ٚل١ًٍ اٌزٚتاْ فٟ اإل٠ثش أٚ اٌثٕض٠ٓ , ذزٚب فٟ اٌّاء ٚاٌىحٛي اٌّخفف

 

 

 ذغرخذَ ٌض٠ادج Betaninذغّٝ Beets) )اٌّادج اٌٍّٛٔح إٌاذح ِٓ اٌثٕدش  -3

 . ِٕرداخ اٌطّاغح ِثً صاؿ اٌطّاغح ٚاٌىدةإوغاب اٌٍْٛ ٌثؼط

 

ٚ٘ٛ ٚ٘ٛتزٚس ٔثاذ١ح حّشاء :  Sumac and its extractاٌغّاق ٚخالصرٗ  -4

 .ذغرخذَ ٌٍحصٛي ػٍٝ ٔفظ اٌٍْٛ فٟ االغز٠ح. غاِمح ِائّح ٌالسخٛأٟ

 

ٚ٘ٛ ١٘ذسٚوشتْٛ ٠ٛخذ تؾىً ِٕرؾش فٟ اٌطث١ؼح : Caroteneاٌىاسٚذ١ٓ  -5

 ٘ٛ ِادج د١ٕ٘ح أٚ ْاْ ِحٍٛي اٌىاسٚذٟ. غ١ش ِؾثغ ٠زٚب فٟ اٌىٍٛسٚفَٛ

 .ص٠ر١ح ٠غرخذَ ٌر٠ٍٛٓ اٌّاسخش٠ٓ

 

 Curcumaِصذس ٘زٖ اٌصثغح سا٠ضِٚاخ ٔثاخ  : Tumericاٌىشوُ  -6

longa اب اٌصغ١شج ػذ٠ّح اٌٍْٛ ٌىٕٙا ذرٍْٛ تؼذ إٌعحػ األعْٚنٚخ. 

 

 

ِادج ت١ٕح غاِمح اٌٍْٛ ذٕرح ِٓ ذغخ١ٓ اٌغىشٚص أٚ  : Caramelاٌىشا١ًِ  -7

اٌالورٛص أٚ ػص١ش اٌّاٌد أٚ إٌؾا اٌّحًٍ أٚ اٌىٍٛوٛص أٚ اٌّٛالط ٌذسخاخ 

٠ؼذ ذى٠ٛٓ اٌىشا١ًِ ِٓ ذفاػالخ . حشاسج أػٍٝ ِٓ دسخاخ أصٙاس٘ا



ذغرخذَ . اإلعّشاس غ١ش اإلٔض١ّ٠ح ٚذزٚب فٟ اٌّاء ِؼط١ح ٌْٛ تٕٟ ِحّش

. ذ٠ٍٛٓ اٌح٠ٍٛاخ ِٕٚرداخ اٌّخاتض ٚذ٠ٍٛٓ اٌّؾشٚتاخ اٌغاص٠حاٌىشا١ًِ ي

 

:  Stabilizersالمثبتات 

 

 ذؼذ إظافح اٌّثثراخ ٌٍّٛاد اٌغزائ١ح ظشٚس٠ح ٌشتػ اٌّاء اٌحش ِٕٚغ ذى٠ٛٓ

تٍٛساخ ثٍد١ح وث١شج أثٕاء اٌرد١ّذ ٚذغاُ٘ فٟ اػطاء لٛاَ ٔاػُ ِٚشغٛب 

لذ ذىْٛ . ٚػذَ أفصاي اٌذ٘ٓ ػٓ اٌّٛاد اٌصٍثح األخشٜ فٟ اٌّثٍداخ

اٌّثثراخ ِصذساً ٌٍٕىٙاخ غ١ش اٌّشغٛب تٙا ٌزٌه ٠دة ِشاػاج اخر١اس٘ا تذلح 

ِٚٓ اوثش أٔٛاع اٌّثثراخ ؽ١ٛػاً فٟ ِداي اٌرص١ٕغ اٌغزائٟ ٚاٌرٟ ذغرخذَ 

: تصٛسج ِٕفشدج أٚ تحاٌح ِض٠ح ٟ٘
 

 تركٌبه مصدره المثبت

Agar  طحالب بحرٌةGelidium sp.  متعدد الكاالكتوزGalactan ٌتؤلؾ من 

 β(4-1)وحدات كاالكتوز ترتبط بآصرة 

Starch  نباتً وٌخزن النشا فً حبٌبات
 صؽٌرة تدعى الحبٌبات النشوٌة

سكر متعدد ٌتؤلؾ من وحدات كلوكوز 
ترتبط مع بعضها لتكون نوعٌن من 

 البولٌمرات وهً األمٌلوز واألمٌلوبكتٌن

Gelatin  بروتٌن حٌوانً ٌنتج من المسخ
 الحراري للكوالجٌن

 حوامض أمٌنٌة

Pectin  ًالفواكه واألنسجة النباتٌة وٌوجد ف
الصفٌحة الوسطى للجدار الخلوي 

ٌستخدم فً صناعة الجٌلً . للنباتات
 والمربى

 حامض الكاالكترونٌك

Xanthan 
gum 

 D-glucose ,D-glucuronicمقدمة من  البكترٌا- مٌكروبً
acid ,D-mannose. 

CMC 
Carboxy 

methyl 
cellulose 

سٌلٌلوز محور ٌستخدم كمثبت لآلٌس 
كرٌم والشربت والجلً ٌنتج من 

معاملة نشارة الخشب مع محلول 

NaOH فٌعطً % 18 بتركٌز

سٌلٌلوز قاعدي وبمعاملة األخٌر مع 

Chloroacetic acid ٌنتج CMC 

Carboxy-methyl-D-glucose 

Arabic 
gum 

هو أحد الصموغ الناتجة من قلؾ 
األشجار بعد خدشها وٌسمى أٌضاً 

 .Acaciaبصمػ األكاسٌا 

سكر متعدد ؼٌر متجانس 

Heterogenous ٌتؤلؾ من جزئٌن األول 

من الصمػ ٌمثل سالسل من السكر % 70

المتعدد والثانً ٌتؤلؾ من مركب بروتٌنً 
ٌرتبط السكر . ذو وزن جزٌئً عالً

 مع تساهمٌاً Arabinogalactan المتعدد 

البروتٌن بؤواصر مع السٌرٌن 
والهٌدروكسً برولٌن وهً األحماض 

 األمٌنٌة األكثر تواجداً فً الجزء البروتٌنً
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ة دسالسا التجربت

 لألغذيتالكشف عن المواد المضافت 

 (الجزء الثاني)

 الكشف عن ملوناث االغذيت- 1

ِٓ   12,5ًِِغ  اٌخً ِٓ  20ًِ اسزخٍض : اٌىشاًُِ  وجىدوشف ػٓ  اي

 .   ٍ ثُىش وارشوك ٌُزجخش رٍمباُبًا سیَشاألٌض اٌّسزخ ،أمً سَشاال

  ٍ resorcinol% 1لطشاد ِٓ ِحٍىي  (3)ػف ٌٍّزجمٍ ثؼذ رجخُش اإلَضش ا

 .الحظ رىىْ ٌىْ وسدٌ  ٍ حبٌخ وجىد وشاًُِ. حبِغ اٌهُذسووٍىسَه

  :antioxidantsالكشف عن مضاداث األكسدة - 2

 دسجخ 50ُِضبٔىي ػًٍ %  95 ًِ ِحٍىي 25 غُ ِٓ إٌّىرط ِغ 10اسزخٍض 

 . دلُمخ15ِئىَخ  ٍ حّبَ ِباٍ ٌّذح 

. اصي اٌطجمخ اٌؼٍىَخ ثىاسطخ اٌّبطخ. اِضط إٌّبرط خالي ػٍُّخ االسزخالص- ة

 .حشن صُ سشح. أػف وُّخ لٍٍُخ ِٓ وبسثىٔبد اٌىبٌسُىَ

صَذ اٌضَزىْ  ٍ اإلَضش وارشوهب % 10غطس وسلخ رششُح  ٍ ِحٍىي - ط

 .ػغ لطشاد ِٓ إٌّىرط وإٌّبرط اٌمُبسُخ ػًٍ اٌىسلخ. ٌزجف

ُِضبٔىي % 65ارشن اٌىسلخ  ٍ وبثُٕخ ٌُٕزشش اٌّزَت طؼىدا واٌّزىىْ ِٓ - د

 .اس غ اٌىسلخ وارشوهب ٌزجف  ٍ اٌهىاء.  سُ 12حزً َظً إًٌ 

حبِغ اٌفىسفىسَه األسُزىْ وارشوك ٌُزمطش % 1غطس اٌىسلخ  ٍ ِحٍىي - هـ

رظهش ِؼبداد . ػشع اٌىسلخ إًٌ أثخشح األِىُٔب اٌّىجىدح  ٍ إٔبء ، ِٓ اٌىسلخ

 :األوسذح ثمغ صسلبء وراد لُُ وبِرٍ

DG 0.11, DG 0.52, PG 0.78, BHT 0.00, BHA 0.33 

 

 

  :Stabilizersالكشف عن المواد المثبتت 

 ًِ 10اَضبٔىي صُ أػف  % 95 ًِ ِٓ 2ِٓ إٌّىرط وأػف اٌُك   0,5خز  - أ

ػٍك اٌّبدح اٌظٍجخ  ٍ اٌّبء ثىاسطخ اٌشط أو اٌّضط . ِٓ اٌّبء اٌّمطش



ػٕذِب َزوة إٌّىرط رىلف ػٓ اٌزسخُٓ وف حبٌخ . اٌّغٕبؽُسٍ ِغ اٌزسخُٓ

 . دلُمخ15 دسجخ ِئىَخ ٌّذح 95-85ػذَ اٌزوثبْ سخٓ إًٌ 

 ًِ ِٓ وٍىسَذ اٌىبٌسُىَ  1 ًِ ِٓ اٌّحٍىي اٌزاات ٌٍّٕىرط ِغ 3 ػبًِ  - ة

َزىىْ ساست جُالرٍُٕ اٌّبدح اٌهالُِخ رذي ػًٍ وجىد  . ( ِىٌش0,25)

 .األجُٕبد

ًِ ِٓ هُذسووسُذ  (1)أرا ٌُ َحظً أٌ رفبػً ِغ وٍىسَذ اٌىبٌسُىَ أػف  - د

 .َزىىْ هالَ ثجطٍء َذي ػًٍ وجىد اٌجىزُٓ ( ع3)األِىُٔىَ 

ِٓ ِحٍىي  ( ًِ 0,5 ) لطشاد 3 أو 2اٌىشف ػٓ وجىد اٌجُالرُٓ أػف  - س

 ًِ ِٓ ِحٍىي حبِغ اٌجىشن اٌّشجغ 2 إًٌ 1إٌّىرط اٌزاات اٌّزىىْ  فٍ 

 .َزىىْ ساست أطفش َذي ػًٍ وجىد اٌجُالرُٓ

 

 

 

 التجربت السابعت

 لألغذيتالكشف عن المواد المضافت 

 (الجزء الثالث)

 
 :الصبغاث الطبيعيت -1

 ( ٍ اٌجضء اٌضبٍٔ )اٌىشاًُِ  - أ

ًِ ِٓ  (20)غُ ِٓ اٌّبدح وأػف اٌُك  (1)خز  : Tumeric طجغخ اٌىشوُ  - ة

 .غطس لظبطبد ِٓ وسلخ رششُح  ٍ اٌشاشح، سشح ، سط جُذاًا ، اٌىحىي األصٍٍُ

إًٌ اٌجفبف ثبسزخذاَ حّبَ ِباٍ سؽت وسلخ  (اٌّسزخٍض اٌىحىٌٍ )ثخش اٌشاشح  - د

اٌزششُح ثمطشاد لٍٍُخ ِٓ ِحٍىي ِخفف ٌحبِغ اٌجىسسَه اٌّؼبف اٌُك لطشاد 

 ِٓHCl . سزظجح اٌىسلخ ثؼذ اٌجفبف حّشاء اٌٍىْ . جفف اٌىسلخ ِشح أخشي

رزحىي إًٌ اٌٍىْ . ارا احزىي إٌّىرط ػًٍ طجغخ اٌىشوُ (ثٍىْ اٌزىد األحّش)

 .األصسق اٌّخؼش ارا أػُف اٌُهب لطشح ِٓ األِىُٔب وىسٍُخ رأوُذَخ

 :الصبغاث الصناعيت -2

 : َزُ اٌىشف ػٓ اٌظجغبد اٌزااجخ  ٍ اٌّبء ثطشَمخ اٌىشِبرىغشا ٍ اٌىسلٍ

أسُزىْ % 70ًِ ِٓ  (10)غُ ِٓ إٌّىرط ِغ  (1)اسزخٍض : رحؼُش إٌّىرط - أ

ثخش اٌشاشح ػًٍ ، أِىُٔب ِسزؼّالًا اٌّضط اٌّسزّش صُ سشح% 2ِذ أ وحبوٌ ػًٍ 

 .حّبَ ِباٍ حزً َزجمً جضء لًٍُ ِٓ اٌشاشح َسزؼًّ  ٍ ػٍُّخ اٌفظً



حذد ػٍُهب ٔمبؽ ِٓ إٌّىرط ، (وسلخ  ظً اٌىشِبرىرىغشا ٍ ) خز وسلخ رششُح  - ة

ػغ ٔمبؽ ٌجؼغ اٌظجغبد اٌّؼشو خ . ثىاسطخ أٔجىثخ شؼشَخ (أ)اٌّحؼش  ٍ 

  ًِ 1)ػغ اٌىسلخ  ٍ وبثُٕخ اٌفظً اٌحبوَخ ػًٍ ِزَت َزىىْ ِٓ . (لُبسُخ)

 سُ ػٓ 12ارشن اٌفظً ٌُزُ حزً اٌىطىي إًٌ ثؼذ  . ( ًِ ِبء ِمطش99+ أِىُٔب 

لبسْ ، ٌىً ثمؼخ (Rf)اسزخشط لُّخ . اسزخشط اٌىسلخ وارشوهب ٌزجف. ثمغ إٌّىرط

 .اٌمُّخ ِغ اٌجذوي اٌمُبسٍ وشخض اٌظجغخ

 

 

 :الكشف عن محلياث األغذيت -3

( 2)غُ ِٓ اٌّبدح ارا وبٔذ ِسحىق و  (0,5)أِضط : اٌىشف إٌىػٍ ػٓ اٌسىشَٓ

أػف ،   ٍ ثُىش طغُشResorcinolٍِغُ ِٓ ِبدح  (50)ًِ ارا وبٔذ سباٍخ ِغ 

لطشاد ِٓ حبِغ اٌىجشَزُه اٌّشوض وسخٓ ثهذوءحزً َظهش اٌٍىْ  (10)

 .األخؼش اٌفسفىسٌ

ًِ ِٓ إٌّىرط اٌسباً اٌحبوٌ ػًٍ  (20)أػف إًٌ :  اٌزمذَش اٌىٍّ ٌٍسىشَٓ

. ًِ ِٓ حبِغ اٌهُذسووٍىسَه اٌّشوض (50)ًِ ِٓ اٌّبء و  (4)اٌسىشَٓ 

اسحت . ًِ ِٓ اإلَضش  ٍ لّغ  ظً  (25)اسزخٍض اٌسىشَٓ ثشط إٌّىرط ِغ 

اسحت . ًِ ِٓ اٌّبء ثبٌشط  ٍ لّغ  ظً (10)ؽجمخ اإلَضش واغسٍهب ِشح أخشي ة 

، ثخش، ًِ ِٓ األسُزىْ  (3)أصي اٌّزَت وأػف ٌٍّزجمٍ ، ؽجمخ اإلَضش وسشح

ثبسزخذاَ  (ع0,05)ًِ ِٓ اٌّبء وسحح ِغ هُذسووسُذ اٌظىدَىَ  (2 )أػف 

 :  أحست لُّخ اٌسىشَٓ حست اٌّؼبدٌخ اٌزبٌُخBromo thymol blueوبشف 

1ml 0.05M NaOH= 0.00916 g Saccharin 

. وجىد اٌسىشَٓ َزأوذ ِٕك ثبٌززوق
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 المحاضرة الثامنة

 Sensory Evaluationالتقييم الحسي 

عبارة عن عملية تجرى من قبل المنتج أو المستهلك أو من قبل أشخاص مدربين 

علمياً وعملياُ لغرض تحديد أوجه التشابه أو االختالفات أو درجة تفضيل عينة أو 

 .نموذج على نموذج آخر لمنتوج معين

 

 :فوائد التقييم الحسي

 .توفير طلبات المستهلك واستمرار تلبيتها .1

 .معرفة التركيب الطبيعي ومن ثم تحديد القيمة الغذائية لألغذية المختلفة .2

 . القيمة الغذائيةإلىوضع األسعار استناداً  .3

تساعد في معرفة صالحية المنتوج من النواحي الصحية بغية حماية صحة  .4

 .المستهلك

 

 

 :االعتبارات التي يجب مراعاتها عند التقييم

 :مكان التقييم .1

يجب أن يكون هادئ ونظيف وخالي من الروائح المؤثرة في عملية  - أ

 .التقييم

يجب أن تتم السيطرة على درجة الحرارة والرطوبة واإلضاءة وما  - ب

 .شابه من العوامل

تكون غرفة التقييم من النوع البسيط مع توفر كرسي ومنضدة لكل  - ت

 .ويجب أن تكون أماكن التقييم مفصولة بحواجز. مقيم

 .توافر أحواض مياه لغسل الفم - ث

  :Pan listالمقيمين أو المحكمين  .2

يتم انتخاب عشوائي للمقيمين كما يراعى اختالفهم في العمر  - أ

 .والجنس والهوايات

 .يجب أن يكونوا من الناس اللذين يتمتعون بأمانة علمية - ب

يجب أن يكون المقيم بصحة جيدة مع مراعاة االمتناع عن التقييم  - ت

 .بمدة ال تقل عن الساعة ونصف الساعة



 .يجب أن يشعر المقيم بحرية كبيرة للتعبير عن رأيه - ث

 

 :النماذج .3

تؤخذ النماذج عشوائياً من المادة الغذائية بحيث تكون العينة  - أ

 .المأخوذة ممثلة للمنتوج كماً ونوعاً 

يتم ترقيم العينات باستعمال األرقام أو الحروف مع مراعاة ضبط  - ب

 .ترقيمها

يجب ـن تكون درجة حرارة العينة مقاربة لدرجة حرارة المادة  - ت

 .الغذائية عند استهالكها

يتم إعداد العينات قبل عرضها على المقيمين حيث يجرى تجانس  - ث

 .العينات غير المتجانسة كي تكون متماثلة لكل مقيم

, زجاجية )يجب توحيد األواني المستعملة في عرض العينات  - ج

 .(او غيرها من العبوات, بالستيكية

 

 :طرق التقييم

 

 إذمنها طريقة بيان االختالفات , توجد طرائق مختلفة متبعة في عملية التقييم

يطلب من المقيم بيان وجود اختالفات أو عدم وجدها في عينة أو أكثر من 

المواد الغذائية بوضع عالمات أو إشارات أو تدريج العينات نسيبة لصفة 

ويمكن إتباع طريقة التفضل والتي تستعمل . معينة أو إعطاء أرقام مناسبة

بشكل واسع لبيان مدى تقبل وتفضيل عينة بالمقارنة مع عينات أخرى مع 

 .إعطاء األسباب لتفضيل تلك العينة

وفي عملية التقييم الحسي ال يمكن االعتماد على شخص واحد لتأثر هذه 

العملية بعوامل عديدة لذلك يجب االعتماد على عدد من المقيمين وإخضاع 

النتائج للتحليالت اإلحصائية لمعرفة مدى مقاربة تلك النتائج مع الحقائق التي 

 .يعتد عليها في تحديد نوعية المنتوجات الغذائية

 

 

 :  Threshold Valueالحد األدنى للتحسس بالطعم

 

وتختلف . هو أوطأ تركيز من المادة المكونة للطعم والتي يمكن اإلحساس بها

 .كما تختلف باختالف األفراد, هذه القيمة باختالف المادة المكونة للطعم والنكهة



 0.7- 0.68فمثالً في حالة طعم الحالوة المقاس نسبة للسكروز تبلغ هذه القيمة 

تبلغ  (NaCl)وبالنسبة لطعم الملوحة المقاس نسبة لملح  الطعام . في المحلول% 

أما طعم الحموضة المقاس نسبة لحامض التارتاريك تبلغ . في المحلول0.23%

 .في المحلول% 0.020 – 0.019

 Reaction Timeويتباين الوقت الالزم لظهور الطعوم أو ما يعرف بـ 

 ثانية والطعم المالح  0.44 يحتاج الطعم الحلو حوالي إذ, باختالف أنواع الطعوم

 . ثانية1.08ثانية والطعم المر   ثانية والطعم الحامضي 0.30


