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 احتوائه عدم من والتأكد الغذاء سالمة لفحص به القيام يتم إجراء هو

 مستويات على فقط يحتوي كان إذا مما التحقق أو.الضارة الملّوثات على

 النسب على يحتوي كان إن أو.بها المسموح المضافة المواد من مقبولة

 للتحليل الغذائي المنتج تعريض خالل من األساسية، المكونات من الصحيحة

 عنه بالنيابة أو الُمصنّع بواسطة للمنتج التحليل إجراء يتم وقد .الكيميائي

 الرقابة، أهداف أو الرسمي الغذاء قانون إلحقاق أو .الخاص إنتاجه من لكونه

 عن اليختلف للالغذية الكيمياوي التحليل .العامة للمعلومات أو لألبحاث، أو

 معرفة هو التحليل من الهدف ان حيث االخرى للمواد الكيمياوي التحليل

 .الموجودة كميتها تحديد ثم ومن ونوعها المكونات

 



 الكيمياء في الوسطى القرون في حيان بن جابر رأسهم وعلى العرب برز لقد

 في محدودة كانت العمليات هذه مثل ان إال التقطير عمليات في وخاصة

 ان بعد إال تنشا لم لألغذية التفصيلية التحليلية الدراسات ان حيث تطبيقاتها

 نشطة فترة 1865-1840 مابين الفترة تعتبر .الكيمياء في المعرفة تراكمت

 .اليوم المتبعة الطرق تشبة بطرق العلفية والمواد االغذية تحليل في



 للتأكد الخام المادة على المختلفة التحليالت تتم حيث :الغذاء جودة مراقبة -1

 السريعة الطرق استعمال على العمل وكذلك المطلوبة المواصفات ثباتية من

 وتركيبة اإلنتاج بنية في تغيرات أي عن الكشف اجل من اإلنتاج خطوط على

 وكمية نوع لمعرفة الغذاء على أخرى تحليالت تجرى وقد وتجانسه

 اجل من او تغذوية او علمية ألغراض والبروتينات والمعادن الفيتامينات

 بعض تجرى ذلك الى اضافة .العبوة غالف على معينه معلومات وضع

 .الخزنية قابليتة ومدى الغذاء لهذا المستهلك تقبل مدى لمعرفة االختبارات

 البيع في اساسا يكون ان اجل من التحليل يجرى قد :التجارية االغراض -2

 في السكر /الحامض بين النسبة او اللون كقياس االسعار وتثبيت والشراء

 .والجلي العصير لصناعة الحمضيات

 

 



3- يتم التحليل من اجل تنفيذ القوانين والتعليمات للرقابة : الثانوية االغراض

الغذائية الرسمية حول االستعمال األمثل وضمن الحدود األمنية للمستهلك فيما 

 .والملوثات ونسبة الكحول في المشروبات الكيمياوية بالمضافاتيتعلق 

 

 

4- تستلم نماذج الشكاوى من المستهلك من اجل إجراء تحليالت : الشكاوى

إلغراض الكشف عن نوع التسمم  اومعينة تعكس مدى صالحيتها للمستهلك 

 .الموجود في الغذاء

 



 بشكل إعدادها دون ما عينة تحليل هي المحلل يصادفها التي النادرة األمور من

 على يتعرف أن محلل كل على يجب ولذلك .بسهولة تحليلها من يمكنه

 اإلجراءات على بالتعرف البدء وقبل .بدقة عليها المنصوص اإلجراءات

 .تحليلها المطلوب والمادة العينة بين التفريق يتم أن يجب



 منها عوامل عدة على يتوقف االغذية تحليل من المستخلصة االستنتاجات صحة ان
 فالنموذج التحليل لحين حفظه وطريقة النموذج على الحصول في المستعملة الطرق
 ولكن التركيبية صفاته بكل منه المأخوذ للغذاء ممثال يكون ان هو المثالي الغذائي

 االختبار تحت هي التي صفاته كانت اذا مقبوال النموذج يعتبر العملية الناحية من
 يجعل ممثلة نماذج على الحصول في الفشل .منها الماخوذ الغذائية الكتلة مع تتماشى

     .الفائدة عديمة التحليل نتائج

 والمساحيق كالسوائل المتجانسة فالنماذج يدويا االحيان من كثير في النماذج تؤخذ
 الرباعي التقسيم فطريقة .للتحليل النهائية العينة اخذ قبل مباشرة جيدا تمزج ان يجب

 ثم المركبة العينة مكونات خلط يجرى حيث الصلب النموذج اخذ في تستعمل
 يخلطان متقابالن ربعان منها يؤخذ اقسام اربعة الى يقسم بعدها هرم بشكل توضع

 اما .للتحليل مناسبة عينة على الحصول اجل من مرات عدة العملية تكرر ثم جيدا
 العقلي التخمين طريقة بواسطة النموذج منها فيؤخذ االصل معروفة الغير المواد
 ومنتظمة مجسمة هندسية وحدات عدة الى صوريا االصلي الغذاء بتقسيم وذلك

 تؤخذ بعدها ثم بعض مع بعضها يخلط امكنة عدة من المصغرة العينة تؤخذ وبعدها
 .التحليالت جميع النجاز كافيا يكون ان فيجب النموذج حجم اما .للتحليل عينة

 



فصل المادة المراد تحليلها عن بقية مكونات المحلول األم. 

 

إزالة أنواع التداخالت التي يمكن أن تحدث. 

 

أخفض تركيزها كان حال في تحليلها المراد المادة تركيز زيادة 

 كانت حال في تركيزها تخفيض أو التحليل، جهاز حساسية من

 .التحليل جهاز بحساسية مقارنة عالية بتراكيز موجودة
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