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 من عشوائية بطريقة والمنتخب الغذائية المادة من جزء :  Sample   النموذج -1

 .األصلي للغذاء األساسية الصفات يمتلك أن اجل

 من المأخوذ النموذج من األدنى الحد وحدة   Sampling Unit : النموذج وحدة -2

 .الغذاء لهذا ممثال تكون أن يمكن والتي األصلي الغذاء

 من تؤخذ الغذائية المادة من معينة كمية :  Incrementالنموذج وحدة مقطع -3

   .النموذج وحدة

 المتكون الخليط عن عبارة :  Cross Sampleالمركبة العينة او المقاطع مكور -4

 .النموذج وحدات مقاطع مزج نتيجة

 المقاطع مكور بتجزئة يعمل مصغر نموذج :  Subsample مصغرة عينة -5

 .التركيبية صفاتة كل معه ويحمل

 .للتحليل المستعملة العينة كمية  Analysis Sample :التحليل عينة -6

 

 

 



 السائلة النماذج الخذ االنبوب هذا يستعمل : (probe )المعدني االنبوب -1
 عليا مقابض طريق عن االعلى الصمام بسحب وذلك والدهون الغازية كالمشروبات

 لسده العليا المقابض على يضغط السائل من كمية ارتفاع فعند النموذج في وغرسه
 .االسفل من

 

 وجوانب نهاية له بأن يمتاز انبوب من المثقب هذا يتالف :(Trier) الرز مثقب -2
 يؤخذ مقطع على للحصول تدور والمارجرين الزبد نماذج في غرسها فعند حادة

 .الرز نماذج لسحب ايضا ويستخدم زجاجية قنينة في ويحفظ بعدها

 

 نماذج سحب في الحلزوني المثقب هذا يستخدم :(Trier)  القطن بذور مثقب -3
 الة اما الحلزون طيات بين البذور هذه تعلق لسهولة وذلك االكياس من القطن بذور
 صلبة نماذج من عينات على للحصول تستعمل فهي ) (Drill   المسماة الحفر

 .المجمدة كاالغذية

 

 



 



 



 اثناء كثيرة بتغيرات اصيب إذا أو التحليل قبل كامال تحضيرا النموذج يحضر  لم إذا

 هناك .المستعمل الجهاز دقة كانت مهما معتمدة غير تكون سوف فالنتائج التحضير

 الرمل او التربة إزالة منها التحليل قبل تجرى التي التحضيرية العمليات من الكثير

 فقدان الى يؤدي قد الغسل كثرة ان مالحضة مع الطازجة والخضراوات الفواكة من

 الفاكهة عصير وعن تماما منها العظام فتزال اللحوم .الذائبة الصلبة المواد بعض

 تمزج ان يجب العينة اخذ قبل  .األمثلة من وغيرها رواسب او عالقة مواد اي تزال

 العلبة او القنينة داخل وهي محتوياتها تمزج السائلة فاألغذية جيدا مزجا النماذج

 اوقات خالل االعلى الى يطفو الدهن الن جيدا مزجة فيجب مثال فالحليب .للتحليل

 حمام في م 38 درجة الى الحليب تسخين فيجب المزج عند يتجانس لم فاذا االنتظار

 بالحرارة فتذوب الصلبة الدهون اما .العينة تؤخذ بعدها بالمزج االستمرار مع مائي

 .االمثلة من وغيرها تمزج بعدها عنها الغريبة المواد لفصل ساخنة وهي وترشح

 



1-  الطرق الميكانيكيةMechanical Method 

كالثرامة الكهربائية االجهزة او اليدوي الهاون بواسطة الجافة النماذج تطحن 

 التهوية تجنب يجب وهنا الغذاء من ناعم مسحوق على للحصول الطاحونة او

 االكسدة عمليات لتجنب النموذج سحق اثناء للغذاء الحرارة درجة وارتفاع

 الورقية كالخضراوات الرطبة النماذج اما .الكيمياوية التفاعالت وتسريع

 هرس في ايضا وتستخدم اللحم فرامة بواسطة افضل بشكل فتطحن والجذرية

 كما . النموذج تفكيك في االهتزازية االمواج بنجاح استخدمت لقد .اللحوم

  الزيتية البذور من مختلفة انواع وهرس طحن في الكهربائي الخباط استخدم

 النماذج تحضير في الروتينية العمليات في مثالية تعتبر حيث واالجبان

 .للغذاء الكيمياوي االستخالص في مفيدة وتعتبر للتحليل المتجانسة

 



 

  Enzymatic Methods   االنزيميةالطرق  -2 

 اإلنزيم هناك حيث الغذائية النماذج بعض تفتيت في اإلنزيمات بعض تستعمل 

 المحللة االنزيمات وهناك النباتية االنسجة على ويستعمل للسيليلوز المحلل

 المركبات تكسير في االنزيمات هذه تقوم حيث والكاربوهيدرات للبروتين

 .للذوبان قابلة بسيطة مركبات الى العالي الجزيئي الوزن ذات

 

 Chemical Methods الكيمياويةالطرق  -3

 ومركباتها األغذية إذابة او تفكيك في تستعمل متعددة كيمياوية مركبات هناك 

 لتهيئة تستعمل والتي وغيرها فورمايد مثيل والداي والفينول اليوريا : ومنها

 .للتحليل الغذائي النموذج

 



 خالل تركيبها في التغيرات بعض للتحليل المهيأ ومنتجاتها االغذية نماذج تعاني

  مباشرة تحلل الطازجة فاالغذية .والتحليل النموذج تهيئة بين االنتظار وقت

  ممكن التي التغيرات اهم .التحليل وقت لحين باخرى او بطريقة تحفظ انها او

 :فهي تحصل ان

 



 :التغيرات التركيبية في النموذج  -1

 الرطوبة امتصاص او فقدان لمنع الغلق محكمة اوعية في النموذج يخزن

 اما زجاجية او معدنية علب في توضع المجففة االغذية . المتطايرة والمواد

 اوعية في حفظها فيجب رطوبة %30-20 من والمحتويه ومنتجاتها الفاكهة

 والمحتوية السائلة وشبة السائلة لالغذية بالنسبة وكذلك بالستيكية او زجاجية

 المجفف النموذج حفظ في م4 حرارة درجة على التبريد يستعمل .زيت على

 متطايرة المركبات فقدان من الحذر فيجب المخزن من اخراجة تطلب فاذا

 الدهون نماذج تخزن .التكثيف عملية بواسطة الجو رطوبة امتصاص او منه

 اضافة اما .معا باالثنين او النفطي بااليثر تذاب او بالنايتروجين الجافة

 وجود يتداخل ال ان بشرط لكن الخزن فترة الدهون فيحمي االكسدة مضادات

 .التحليل طريقة مع المادة هذه

 



 :في النموذج  وايقافها االنزيميةالتغيرات  -2

 االنسجة وبعض النباتية االنسجة سحق عند سريعا نشاطا االنزيمات بعض تظهر  

 الكاربوهيرات ومنها الغذائية المكونات بعض على مباشرة تؤثر وبالتالي الحيوانية

 بالكحول او البخارية بالمعاملة االنزيمات تثبيط يتم . الناتروجينية والمركبات

 ثم ومن جدا صغيرة قطع الى بسرعة وتقطيعها الغذائية المادة بوزن وذلك المغلي

 الحموضة لمعادلة الكالسيوم كاربونات الية والمضاف المغلي الكحول لها يضاف

 بعض تثبط كما . محولة سكريات الى التسخين اثناء السكروز يتحول لئال

 بواسطة االخرى المركبات تاثر عدم بشرط الهايدروجيني الرقم بتغير االنزيمات

 االنزيمات تثبيط في فعالة طريقة التجفيف يعتبر .العالية القاعدية او الحموضة

 بعض واحداث والسكريات البروتين صفات في تغير من الحرارة تحدثة مما بالرغم

 وعلى بسرعة التجفيف ينجز ان فيجب وعلية محولة سكريات وتكوين الكرملة

 لقلة التجفيف من نجاحا اكثر فيعتبر التجفيد اما .التفريغ وتحت م 60 حرارة درجة

 والفواكهة اللحوم تجفيف في بكثرة يستعمل ولهذا للنموذج تحصل قد التي التغيرات

 تحدث السبب ولهذا االنزيمي النشاط يوقف فال التجميد اما .بعدئذ لتحليلها ومنتجاتها

 ونشاطها بالتجميد التتلف االنزيمات الن الناتروجينية المواد في التغيرات بعض

 .بطيئة سرعة على يستمر

 



 التغيرات الميكروبية في النموذج -3

 الرطوبة على باالعتماد وذلك الدقيقة الكائنات بواسطة النموذج يتلف   

 .الحافظة المواد وجود عدم او وجود وكذلك الحموضة ودرجة الموجودة

  المضافات او التجفيف او التجميد بواسطة يحفظ معقم الغير فالنموذج

 التغيرات حدوث يمنع وبالتالي الحية الكائنات نمو يمنع فالتجميد .الكيمياوية

 لعدم وذلك الحية الكائنات نمو ايضا فيمنع التجفيف اما .النموذج تركيب في

 بيروكسيد فتشمل الكيمياوية المضافات اما .لنموها الكافية الرطوبة توفر

 والفورمالدهايد الحليب الى يضاف الذي الزئبقيك وكلوريد الهايدروجين

 .والزيتون الزيتية والفواكة الزيتية للبذور حافظة كمادة

 



الموجودة في النموذج  االخطاءمقدار الثقة في نتائج التحليل يتوقف على مصادر  ان
 .المتبعة التحليلةوعمل المحلل والطريقة 

 Sampling Errorsالنموذج  اخطاء -1
 كان فاذا منه اخذ الذي االصلي للغذاء جيدا تمثيال ممثال النموذج يكون ان يجب  

  مصدرا هذا فيعتبر تركيبة في متغير او متجانس غير ومنتجاتة االصلي الغذاء
 فالفواكه الحيوانية من تركيبها في تغيرا اكثر تعتبر النباتية فاالغذية .للخطا

 نتيجة القطف بعد تركيبها يتغير قد الصنف نفس من كانت ولو حتى والخضروات
 التغيرات بها تؤدي فقد الحيوانية للالغذية الحال وكذلك الفسيولوجية التغيرات

 ذلك الى اضافة تركيبها في كثيرة تغيرات احداث الى الذبح بعد الفسيولوجية
 المادة تركيب في التغيرات الى بدورها تؤدي والخزن التصنيع اثناء التغيرات
 تحصل قد التي التركيب في التغيرات بعض فهناك كله هذا الى اضافة .الغذائية

 متطايرة مكونات وفقدان الماء فقدان او امتصاص وتشمل النموذج اخذ وبعد خالل
 والتلف المعدنية وغير منها المعدنية العلب مركبات مع والتفاعالت الغازات وذوبان

 .وكيمياوية انزيمية تفاعالت من عنة ينتج وما والخضروات للفواكة الميكانيكي
  
 



 أخطاء المحلل  - 2

 مثابر يكون ان يجب حيث التحليل عملية في مهما عنصرا المحلل يعتبر   

 الطريقة ينفذ وان الالمبالة عن وبعيد نهايته والى العمل بداية من ومتحمس

 .عرضها قبل النتائج حسابات من يتأكد وان كاملة بأمانة دقة بكل

 العمل طريقة أخطاء -3

 تكون وان .فقط المكونات احد تقدر او لتقيس مصممة الطريقة تكون ان يجب    

 تحسس بمقدورها اي الحساسية عالي المستعمل الجهاز او الطريقة هذه

 القيمة ابتعاد مقدار اما .النموذج في الموجود المركب من الصغيرة الكميات

    التحليلية الطريقة بدقة فتسمى الحقيقية القيمة عن عليها المستحصل
Accuracyعلية فيصطلح التجريبية المكررات توافق او تقارب مقدار اما 

 . التحليلية الطريقة بضبط

 :نوعين الى تصنف ان فيمكن النتائج على تؤثر التي التجريبية االخطاء اما

 

 

 

 



                                                                                                Systematic Errors المقاسة االخطاء -1

  ان ممكن فالقراءة اوتصحيحها ازالتها ويمكن معلومة االخطاء هذه مصادر ان
 الشخصي الخطا بواسطة او الخارجية والظروف الجهاز بواسطة تتاثر

 اضافتها وترتيب المستعملة الكيمياوية المواد نقاوة بمقدار تتحد قد او للمحلل
 .العمل خطوات في

 

 Erratic Errors  المقاسة غير االخطاء -2

 

 ما يعرف ان علية يتحتم بل المحلل سيطرة خارج هو االخطاء من النوع هذا ان
 في عليها المستحصل النتائج تقارب مدى من علية يستدل وان نوعة هو

 االجهزة اخالء هو االخطاء من النوع هذا على االمثلة ومن .التجربة
  في النهاية نقطة وتحديد تام بشكل الحجمي والدورق كالماصة الحجمية
 .التسحيح
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