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 تقدير الرطوبة

 Moisture الرطوبة

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

 .الوزن ثبات وحتى

 Dry matter الجافة المادة

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

 .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 ويةالمئ 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

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

 .الغذائية المادة مكونات لكل وذلك

 

 أشكال الماء في االغذية :

 يتواجد الماء بثالث حاالت مختلفة وهي :

  Free waterاوالً : الماء الحر 

يمأل الفجوات الغذائية ويحتفظ بصفاته الفيزياوية من حيث كونه مذيباً للسكريات 

 واالمالح والحوامض ذات الوزن الجزيئي الصغير .

  Absorbed waterثانياً : الماء المدمص 

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

والبكتين والبروتين مرتبطاً معها بقوى جذب هيدروجينية تسمى قوى فاندرفال 

Vander waals forces   . 

  Combined waterثالثاً : الماء المتحد 

كيمياوياً مع بعض المركبات مثل الكلوكوز والمالتوز وكذلك  ون جزء منه متحدويك

  Hydration waterبعض االمالح مثل نترات البوتاسيوم ويسمى بماء الهدرته 

 

 تقدير الرطوبة في االغذية

 هنالك طرق عديدة لتقدير الرطوبة يمكن جمعها حسب االسس التالي :

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

 بالوزن كالطرق الحرارية كاالفران الهوائية والمفرغة والطرق التقطيرية .



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

الرطوبة كمعامل االنكسار والتوصيل الكهربائي والضغط البخاري والكثافة 

 النوعية ... الخ 

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

ق بين وزن المادة قبل وبعد تجفيفها مقسوماً على وزن العينة وبالتالي بالفر

 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

 مطلوبة كما يلي:درجة الحرارة اال بعد وصولها داخل الفرن للدرجة ال

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           -

 تفريغ(. ملم زئبق )تحت 100درجة مئوية حتى ثبات الوزن تحت ضغط  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           -

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

 ملم زئبق

 قبل الوزن. desiccator . يراعى تبريد الطبق في ال4

   . تحسب النسبة المئوية للرطوبة5

 

 



  Precisionالتحليل المؤثرة على ضبط نتائج  العوامل

 درجة حرارة الفرن -1

 الرطوبة النسبية -2

 حركة الهواء داخل الفرن -3

 مقدار التفريغ -4

 حجم دقائق العينة وعمقها ومساحتها السطحية -5

 .عدد العينات ومواقعها داخل الفرن  -6

 

  Accuracyالمؤثرة على دقة نتائج التحليل   العوامل

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

لزيادة المساحة السطحية   او الرمل وحلها يكون بمزج العينة باالسبست

 وسهولة تبخر الماء .

 المائي للبروتينالتحلل التفاعالت الكيمياوية مثل فقدان الماء بسبب  -2

والسكريات وحلها يكون بتخفيض درجات الحرارة حيث يتم التجفيف على 

ها يتم رفع ائد ثم بعدللتخلص من الرطوبة الز حرارة واطئة في البداية

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

حوامض الدهنية غير المشبعة ) بسبب لالعينة  بالنسبة ل زيادة وزن -3

والتانينات والمركبات الفينولية وحل هذه المشكلة  امتصاصها لالوكسجين (

 يكون باجراء التجفيف في فرن مفرغ من الهواء .

 من االمثلة على االفران الحرارية الهوائية :

 Brabender moisture tersterوتوماتيكي جهاز البرابندر النصف ا -1

لحين ثبات  زمنية فترةكل اوتوماتيكياً يحتوي على ميزان يقيس الوزن 

 الوزن .

   Carter-Simonجهاز كارتر سيمون  -2

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

النها تستهلك وقت اقل وتقل فيها المشاكل المرافقة لعمليات التجفيف من التكلسات 

السطحية لالغذية وتطاير المواد وامتصاص الحوامض غير المشبعة لالوكسجين 

خلخل الوزن االخير للعينات المفحوصة . والننسى انها تستخدم حرارة وبالتالي ت

 اقل وبالتالي تحافظ على اغلب المكونات الغذائية .



 الطريقة التقطيرية

 طريقة تقدير الرطوبة بواسطة التقطير بالتولوين 

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

 ال مذيب مع التقطير هي االستعمال ائعةالش 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 جداً  المهم من التحليل في البدء قبل ملحوظة]

 [جيداً  ومجففة نظيفة جميعها التقطير ودورق

 ببعضها العينة مزج مع مرات ثالث وتفرم عينة منها يؤخذ ثم جيداً  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 منعاً  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 حذراً  كن: معلومة 

 . سامة ألنها أبخرته تستنشق

 

 

 الطريقة الكيمياوية 

  Karl Fischer Titrationر التسحيحية كارل فيش

تستخدم هذه الطرقة مع االغذية التي تعطي نتائج متذبذبة بالطرق الحرارية 

 .والمعجنات  ة بالسكريات والبروتينات والفواكهخصوصا االغذية  الغني

 . لكبريت بوجود الماءد هذه الطريقة على اختزال اليود بواسطة ثاني اوكسيد امتعت



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

الكبريت في البايريدين فعند تقدير الرطوبة هنالك طريقتان في استعمال هذه 

 المركبات :

االولى / تؤخذ العينة وُيضاف لها البايريدين والميثانول وثاني اوكسيد الكبريت ثم 

لغاية الغليان من اجل انتزاع الرطوبة   Refluxم تسخينها تحت التقطير المعاكس يت

 منها ثم تسحح باليود الة نقطة النهاية .

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

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

  

 : كارل فيشر  طريقةالتداخالت والمشاكل التي تواجه 

 عطي قيمة عالية للرطوبةوااللديهايدات والكيتونات وت Cتداخل فيتامين  -1

ولحل هذه المشكلة تتم اضافة سيانيد الصوديوم لينتج سيانوهيدرين الذي 

 اليتفاعل مع محلول كارل فيشر وبالتالي يقف التفاعل .

كبات االمينية والكحول االميني لتعطي قيمة عالية للرطوبة ولحل تداخل المر -2

 .هذه المشكلة يتم اضافة حامض الخليك الثلجي 

 

 

 



 قة العمل :يطر

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

الى يت والميثانول وثاني اوكسيد الكبرمل من محلول البايريدين  25اضف  -2

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

 من الكلوروفورم ( 

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

وصوال  الموجود بالسحاحةميثانول  –سحح المحتويات بواسطة محلول اليود  -4

من اللون االصفر الى  لون المحلوالى نقطة النهاية والتي يتحول فيها ل

 . االحمر

 –من محلول البايريدين  25( باستعمال (Blankاعمل تجربة مقارنة  -5

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

 للحصول على نتيجة مؤكدة .

 الحسابات : -6

 X     100      م X (خ  –ح )وزن ( =   %ة ) نسبة الرطوب

     X 1000و                                       

 حيث إن :

 ح = ملليلتر من محلول كارل فيشر للعينة

 خ = ملليلتر من محلول كارل فيشر الخالي

 م = معامل الماء القياسي

  و= وزن العينة

 

 ياوية الطرق الفيز

 استخدام طريقة امتصاص االشعة تحت الحمراء لتقدير الرطوبة 

Near infrared spectroscopy  

قياس االمتصاص على طول الموجات المعينة تعتمد هذه الطريقة على 

الخاصة بذبذبة جزيئات الماء  وتكون حساسة جداً حتى يمكنها قياسها اجزاء 

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

 ة الفرن المفرغ .الخضراوات والتوابل مقارنة مع طرق

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

. وفي الحبوب والبذور  0.97في الفستق والمكسرات فتقاس على موجات 

 مايكرون . 2.4 – 0.7تقاس على موجات 

 



 
 

 الطرق الكهربائية :

 طريقة التوصيل الكهربائي لتقدير الرطوبة :

للتيار   Electrical resistanceلية بقياس المقاومة الكهربائية تتم العم

الكهربائي المار في داخل العينة الغذائية . فكلما قلت المقاومة الكهربائية 

زادت الرطوبة مع االخذ بعين االعتبار ان المقاومة تقل بزيادة درجة 

 الحرارة .

 الطريقة هي : من االجهزة المعروفة في قياس الرطوبة بهذه

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   

  

 

 



 في تقدير الرطوبة في االغذية الطرق المستخدمة جميع أدناه

 اوالً / الطرق الحرارية

 الفرن الحراري الهوائي  -1

 الفرن الحراري المفرغ -2

 األشعة الحمراء -3

 الطرق التقطيريةثانياً / 

 وين التقطير بالتول - 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

باسل كامل و صادق حسن الحكيم . كتاب تحليل االغذية . كلية  داللي ، -1

 الزراعة . جامعة الموصل

 التحليل أساسيات/   الرابع الباب Standard solutions القياسية المحاليل -2

 الكيمياء أسس كتاب من  Principles of Volumetric analysis الحجمي

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

 واصل

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

Solution 

 


