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 Determination of crude protein  تقدیر البروتین الخام   

مثل أمالح  NPNوالمركبات النتروجینیة غیر البروتینیة  protein  trueین الخام كل من البروتین الحقیقيیشمل البروت     

تتكون البروتینات من . األمونیوم والنترات والیوریا واألمیدات والببتیدات، ویعتبر هذا التقدیر من أهم التحلیالت الكیمیائیة للمواد

 . الكاربون والهیدروجین واألوكسجین والنتروجین ویمكن ان یتضمن تركیبهاعلى الكبریت والفسفور

حامض أمیني معروف  )25- 22(الوحدات األمینیة للبروتینات وقد تم الكشف عن  هي :acids aminoاألحماض األمینیة 

 .سواء كان أساسیا أو غیر أساسي وترتبط هذه األحماض األمینیة مع بعضها بأواصر ببتیدیة

 Determination of Basic األساس الذي یعتمد علیة التقدیر

األمونیوم سواء الموجود في تركیب البروتین الحقیقي أو الموجود في تركیب یعتمد التقدیر على تحویل البروتین الى امالح   

 المواد النتروجینیة غیر البروتینیة، وعند تقدیر النتروجین الكلي یتم حساب البروتین باستخدام معادلة خاصة تتضمن المعامل

) 6.25 ( 

الرغم من وجود بعض المواد یحتوي بروتینها  نتروجین كمعدل عام على) % 16(ان البروتین یحتوي في تركیبه على  - 1

 :على أكثر أو اقل من تلك النسبة لذلك فان

   N × 6.25كمیة =  )16 ÷ 100(× كمیة النتروجین = كمیة البروتین  

  100× ) وزن العینة÷ كمیة البروتین في العینة : (وتمثل النسبة المئویة للبروتین في المادة  

 

هو من أصل بروتیني وقد یكون هذا االفتراض صحیح نسبیا عدا بعض المواد التي ل النتروجین في المادة الغذائیة ان ك - 2

في تقدیر  كبیرةن لتقدیر البروتین الخام أهمیة ا اكم. فیها نسبة كبیرة مثل السایلج والنباتات غیر مكتملة النضج NPNیشكل 

  .الغذائیةالقیمة الغذائیة للمادة 

 Stages of determination  التقدیرمراحل 

التي ترتكز على method  Kjeldahlطریقة كلدال  ىتعتمد اآللیة المستخدمة في تقدیر البروتین الخام في العینات عل

  :الخطوات التالیة
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 Stages of digestionم ضمرحلة اله - 1

یتم في هذه الخطوة هضم المادة العضویة الموجودة في المادة الغذائیة  باستخدام حامض مركز وتسخین المزیج بوجود   

عامل مساعد فتتحرر العناصر األساسیة المكونة للمادة العضویة بسبب تحطم األواصر الببتیدیة وتكون غازات الهیدروجین 

، یتأكسد جزء من الهیدروجین لتكوین الماء فیما یتحد الهیدروجین المتبقي مع واألوكسجین وثاني اوكسید الكربون والنتروجین

وخالل عملیة  ، 2SO4(NH4)النتروجین لتكوین األمونیا التي تتفاعل مع حامض الكبریتیك المركز مكونة كبریتات األمونیوم 

 .بریتات األمونیومالى ملح ك الغذائیةالهضم تتحول جمیع المواد النتروجینیة الموجودة في العینة 

NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4 2  

  distillation stage مرحلة التقطیر - 2

تضاف الى العینة  NaOHیتم في هذه الخطوة تفاعل كبریتات األمونیوم الناتجة من الخطوة األولى مع قاعدة قویة    

المهضومة بكمیة كافیة لمعادلة الكبریتات المتكون نتیجة ألضافة حامض الكبریتیك المركز في خطوة الهضم فتتحرر األمونیا 

نتیجة لذلك ویتم تكثیفها في وسط استقبال یحتوي على حامض خفیف مثل حامض البوریك الذي یضاف الیه الكاشف األحمر 

ل تغیر هذا اللون الى اللون األصفر على تكوین مركب بورات األمونیوم القاعدي كما في فیتكون محلول وردي، وید

 :المعادلتین التالیتین

(NH4)2SO4 + 2NaOH → 2NH3 + Na2SO4 +2H2O 

3NH3 + H3BO4 → (NH4)3BO4 

 

  

 Correction stageمرحلة التسحیح  - 3

حامض الهیدروكلوریك او (الصفراء اللون ضد محلول حامضي یتم في هذه المرحلة تسحیح محلول بورات األمونیوم    

لتحدید كمیة الحامض الالزمة لمعادلة األمونیا في مركب بورات األمونیوم، حیث یستدل على ذلك من خالل ظهور ) الكبریتیك

 :اللون الوردي لمحلول حامض البوریك والصبغة مجددا كما في المعادلة التالیة 

3HCl + (NH4)3BO4 → H3BO4 + 3NH4Cl  
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  equipments and Materials المواد واألجهزة المستخدمة

  :تضم األجهزة والمعدات المستخدمة في تقدیر نسبة البروتین الخام ما یلي 

 Kjeldahl deviceجهاز كلدال  - 1

 balance sensibleمیزان حساس یقیس الوزن الى رقمین عشریین  - 2

   Glass jars جفنات زجاجیة لترشیح العینة بعد األستخالص - 3

 vacuum pumpمضخة شفط  - 4

 سیلندر لقیاس واضافة القاعدة ومحلول حامض البوریك والصبغة - 5

 spatulaملعقة صغیرة ألخذ العینات  - 6

 .كفوف قماشیة سمیكة - 7

 حامض الكبریتیك المركز وحامض الهیدروكلوریك المركز و مسحوق حامض البوریك - 8

 حبیبات هیدروكسید الصودیوم - 9

  ایثانول و bromocrysol greenو  methyl redصبغة  -10

 طریقة العمل

 :مرحلة الھضم –أوال

ویضاف إلیه ) نظیف وجاف (من العینة وتوضع في ورقة ترشیح وتلف جیدا وتنقل الى دورق كلدال  )غم 2-1(یتم وزن  -1

كبریتات ) % 95(من العامل المساعد الذي یتكون من )غم10(من حامض الكبریتیك المركز مع  )مل 30(بهدوء وحذر 

 tabletsیتوفر في بعض المختبرات بشكل حبوب او اقراص ( ₄SO₂Naكبریتات الصودیوم ) %5(و ₄CuSOالنحاس 

 .مع كل عینة) قرص 2-  1(حیث یتم استخدام 

یوضع الدورق على المسخن مع تشغیل مروحة تفریغ الغازات المتسربة، یستمر التسخین مع التحریك ان لزم األمر لحین  -2

ثم بعد ، )ساعات 10(تكون محلول ازرق مخضر أو اخضر مزرق رائق خالي من الشوائب، وقد یتطلب ذلك مرور أكثر من 

  .حتى تبرد یقطع التیار الكهربائي عن المسخن وتترك الدوارقذلك 
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  :مرحلة التقطیر –ثانیا 

 )غم 20(الذي یحضر بإذابة ) % 2(من حامض البوریك المخفف بتركیز  )مل 50(یحضر وسط االستقبال بإضافة  - 3

-2( مع اضافة )مل 1000(من حامض البوریك في لتر من الماء المقطر مع التسخین وذلك باستخدام دورق حجمي سعة 

من الكحول األثیلي  )مل 500(من مسحوق الدلیل في  )ملغم 250(قطرة من دلیل المثیل األحمر الذي یحضر بإذابة  )3

واللون األصفر  )4.4(الوسط بحدود  pHومن خصائص هذا الدلیل اكتسابه اللون األحمر عندما یكون ) % 50(بتركیز 

 ).6.2(بحدود  pHعندما یكون 

من الماء المقطر لتخفیف كبریتات األمونیوم الحامضیة تمهیدا إلضافة القاعدة مع  )مل 250(یضاف الى دورق كلدال  - 4

من محلول هیدروكسید الصودیوم بتركیز  )مل 90(من الزنك لتفادي الفرقعة والفوران الشدید عند اضافة  )حبة 3- 2(وضع 

ي لتر من الماء المقطر تدریجیا مع التحریك من هیدروكسید الصودیوم النقي الجاف ف )غم400(الذي یحضر بإذابة ) 40%(

المستمر بهدوء ویتم ذلك بإضافة قلیل من القاعدة مع التحریك ثم تكرار العملیة بهذه الكیفیة حتى إضافتها بالكامل الى دورق 

 .كلدال الذي یحتوي على العینة المهضومة بحامض الكبریتیك المركز

للتأكد من انسیابیة الماء الداخل والخارج، یوضع دورق كلدال على المسخن،  یتم تجهیز منظومة التقطیر وفتح الماء - 5

لول حامض حیث یبدأ غاز األمونیا المتحرر بالتكاثف وینزل بصورة قطرات مستمرة في دورق االستقبال الذي یحتوي على مح

و یتغیر لونه من الوردي  )مل 200- 150(تستمر عملیة التقطیر حتى یصل حجم المحلول الى  .البوریك والصبغة الوردي

 .الى األصفر

 :مرحلة التسحیح –ثالثا 

 )33.8( الذي یحضر بتخفیف حوالي) N 0.1(یتم تسحیح المحلول األصفر مع حامض الهیدروكلوریك المخفف بتركیز - 6

التي تكون مملوءة به، وتستمر عملیة  طریق السحاحةوالذي یضاف عن  ،مل من الحامض المركز في لتر من الماء المقطر

التسحیح حتى ظهور اللون الوردي نتیجة لتفكك مركب بورات األمونیوم في محلولها األصفر الى ملح كلورید األمونیوم 

یسجل بدقة حجم الحامض الذي أدت إضافته الى معادلة محلول بورات األمونیوم . الوردي) والصبغة(وحامض البوریك 

  .بین سابقا لحساب نسبة البروتین حسب المعادلة ویعاد تصفیر السحاحة أي مألها ألجراء عملیة تسحیح أخرىالقاعدي كما ت
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 التحلیل باالجهزة االوتماتیكیة 

 -:اساس التقدیر 

نه مع حامض وذلك عن طریق غلیان العی )₄SO₂)₄NHیتم تحویل المركبات النیتروجینیه بالعینه الي كبریتات امونیوم  .1

 ) .مرحلة الهضم ( كبریتیك مركز

وتحریر االمونیا منها عن طریق ) ٪40(تحطیم او تكسیر االمونیوم السابق تكوینها بواسطة الصودا الكاویه المركزه  .2

 .)₃BO₃H( من حمض البوریك )٪2(التقطیر بالبخار وفي نظام مقفل واستقبالها في محلول 

وبمعرفة حجم الحامض یمكن حساب  ةمعلوم القو  )HCL(المتكونه من حامض  )3BO4NH(3 معایرة بورات االمونیوم .3

  ) . ةمرحلة المعایر (  ةروجین في العینكمیة النیت

  

 المعادالت الخاصة بالطریقة ومراحلھا

 

  Digestion  الهضم 1. 

Organic nitrogen + H2SO4 →（NH4）2SO4 + CO2 + SO2 + H2O  

  Neutralization  تحریر األمونیا .   2

2NaOH +（NH4）2SO4 → 2NH3↑+Na2SO4 + 2H2O  

 Absorption by boric acid  البوریك مضاإمتصاص االمونیا بواسطة ح.  3

2NH3 + 4H3BO3 →（NH4）2B4O7 + 5H2O 

 Titration by strong acid معایرة األمونیا بواسطة حامض قوي. 4

（NH4）2B4O7 + 5H2O + 2HCl → 2NH4Cl + 4H3BO3  

 
 

  ادناه فیدیو توضیحي یوضح فیه عملیة تقدیر البرروتین لعینة حلیب بواسطة جهاز كلدال 

https://www.youtube.com/watch?v=TWaPfYqAt4c   
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