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  تحدید الرطوبة في المواد الغذائیة: عنوان المحاضرة 
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  تحدید الرطوبة في المواد الغذائیة

تعریف الرطوبة ھي كمیة الماء القابلة للتبخر في المادة الغذائیة ویعبر عنھا بالنسبة المئویة  

  .لوزن المادة الغذائیة

  أشكال تواجد الماء في الغذاء 

   :لتاليیتواجد الماء في الغذاء بالشكل ا 

وكعامل  ألمالحمكونات أخرى ویعمل الماء كمحل لوھو الماء غیر المرتبط بأیة  :الماء الحر

  . مبعثر

حیث یرتبط الماء في الغذاء بروابط كیمیائیة مع جزیئات أخرى وتكون ھذه  :الماء المرتبط

   .الروابط قویة

  أھمیة تحدید الرطوبة في الغذاء 

المنتج الغذائي یعد تحدید محتوى الرطوبة في المنتج الغذائي من أهم المقاییس التي تجرى على 

  وذلك لعدة أسباب

الصلبة  مادةحیث أن المادة الجافة التي تبقى بعد إزالة الرطوبة تسمى بال : أسباب اقتصادیة• 

ویعتبر تحدیدها ذو قیمة اقتصادیة كبیرة في المصانع الغذائیة حیث یعتبر الماء مادة مالئة 

  .رخیصة الثمن

الدقیقة لذلك یؤثر محتوى الرطوبة في حفظ  األحیاءیعتبر الماء وسط مالئم لنمو  : الثباتیة• 

لتخزین المنتج الغذائي  األمثلوثبات الغذاء كما یساهم المحتوى المائي في تحدید الشرط 

  .وصالحیته
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  .تحدید هویة المنتج  • 

للتعبیر عن نتائج باقي حیث أن تحدید الرطوبة ضروري   :تحدید القیمة التغذویة للمنتج  •

حیث یتم التعبیر عن هذه ...)  والسكریات والفیتامینات دهنكالبروتینات وال(مكونات الغذاء 

  .المواد على أساس الوزن الجاف 

  طرق تحدید محتوى الرطوبة في العینات الغذائیة 

  :یحدد الماء في الغذاء بعدة طرق

عن طریق وزن العینة الغذائیة قبل التجفیف وبعد یعتمد مبدأ هذه الطریقة  : طریقة التجفیف• 

التجفیف في الجهاز المناسب حیث یتم التجفیف بالفرن الحراري وهي الطریقة المتبعة في المخبر 

  درجة مئویة105 - 100وتستخدم لألغذیة التي تكون ثابتة بالحرارة وعادة یتم بدرجة حرارة 

تحت ضغط  100العینة بدرجة حرارة أقل من ویسمح هذا الفرن بتجفیف   :فرن التفریغ• 

العینات التي تكون نسبة المواد (منخفض مما یؤدي لتخفیض الزمن الالزم لتجفیف العینة 

  )السكریة فیها مرتفعة

ویتم حساب نسبة الرطوبة تلقائیا بهذه الطریقة وتمتاز هذه الطریقة  : التجفیف بالمیكروویف • 

  بسهولتها وسرعة العمل

  وتستخدم في حالة المواد الغذائیة الحاویة على مواد طیارة : التقطیر طریقة • 

  الطرق الفیزیائیة   •

   الكالسیوم  اربوناتوتعتمد على إضافة كاشف یتفاعل مع الماء مثل ك :الطرق الكیمیائیة  •

  .وكاشف كارل فیشر
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  :طریقة العمل  

   .تحضر العینة1. 

   .ونسجل وزنها وهي فارغة جفنةنزن ال 2. 

 .جفنةغرام من المادة الغذائیة ونضعها في ال 2نزن .  3

ننقل الجفنة الموضوع فیها العینة للفرن ونجفف العینة بالفرن لمدة ساعة كاملة ثم نخرج 4. 

ونعید وضع العینة بالفرن لمدة نصف  العینة ونضعها بالمجفف لمدة ربع ساعة ثم نسجل الوزن

   .تى ثبات الوزنساعة أخرى ح

  :المئویة للرطوبة حسب القانون التالي النسبة المئویة للرطوبة  النسبةنحسب  5.

   100*  )وزن الجفنة مع العینة بعد التجفیف( – )وزن العینة قبل التجفیف+  الجفنةوزن ( 

  وزن العینة                                            

  النسبة المئویة للرطوبة – 100= الجافة النسبة المئویة للمادة  

  

أدناه فیدیو توضیحي یوضح فیه آلیة تقدیر النسبة المئویة للرطوبة  

https://www.youtube.com/watch?v=DtSH8n1jbyM  

  

  

  

  

  



  المرحلة الثالثة                                                       قسم علوم األغذیة 

  المحاضرة األولى               كیمیاء األغذیة                     : المادة 

 مناف أكرم قاسم. م.م: مدرس المادة               الجزء العملي                       

  

  المصادر

  ایناس مظفر الدكتورة  –العملي الجزء  –محاضرات كیمیاء االغذیة  -

                                 الدكتور –محمد امین عبداهللا الدكتور  –كتاب كیمیاء تحلیل االغذیة  -

 محمد مجدي خالفالدكتور  –مدوح القلیوبي م

 ملداء األتاسي الدكتورة  –كتاب كیمیاء االغذیة  -

 محمد مصطفي صفوتالدكتور  –كتاب كیمیاء االغذیة  -

Queiroz, C., Mendes Lopes, M. L., Fialho, E., & 

Polyphenol oxidase: Mesquita, V. L. (2008). -Valente

Food  .characteristics and mechanisms of browning control

.375-(4), 36124 ,reviews international   

 


