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 المحاضرة األولى

السكرية والممحية  طرق قياس تركيز المحاليل 

Measurement methods of sugar and salt solutions concentrations   

 :فوائد استعمال المحاليل الممحية والسكرية

تستعمل المحاليل السكرية والممحية في مجال التصنيع الغذائي وىناك فوائد عديدة الستعماليا 
 :ومنيا

 والمحاليل الممحية في حفظ الخضراوات كما في الفواكوتستعمل المحاليل السكرية في حفظ - 1
 . عمى حموضة الوسط الغذائيفي ىذه الحالة يعتمد إذ canningالتعميب 

والمشروبات الغازية والكحولية اما  تستخدم المحاليل السكرية في صناعة المربيات والعصائر- 2
 .ية فتستعمل في صناعة المخمالت وحفظ الزيتونحالمحاليل المل

يتم تغطيس المادة الغذائية في المحاليل السكرية او الممحية وذلك لمنع تعرضيا المباشر - 3
 .Browning Reactionsلميواء وبالتالي منع تفاعالت االسمرار

 نمو األحياء المجيرية وبذلك تقميل  منو الحدأتعمل المحاليل السكرية والممحية عمى منع - 4
 .الميكروبي لألغذيةالتمف 

النكية لممادة الغذائية كما في حالة استخدام وية الطعم حتعطي المحاليل السكرية والمل- 5
 .السكروز او ممح الطعام

 .تعتبر وسيمة لنقل الحرارة الى الوسط الغذائي عند تعقيم االغذية - 6

: تحضير المحاليل 

يمزج السكر او الممح مع الماء ويستمر الخميط  لحين الذوبان الكامل ويفضل استخدام الحرارة 
 ففي المعامل الكبيرة تحضر .لتسييل عممية الذوبان وخاصة عند تحضير المحاليل عالية التركيز

تحضير في يكون مفضل % 67حيث تركيز  ( %70 -60)المحاليل السكرية بتركيز عالي 
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وذلك لمحفاظ عمييا من الترسيب وخاصة  (stock solutions)المحاليل عالية التركيز المخزنة 
 وذلك لمصدأخزنيا في االماكن الباردة ويتم خزن المحاليل في خزانات من الفوالذ غير القابل عند 

 .يتم تخفيفيا الى التركيز المطموب واستخداميا،ولتكون جاىزة عند الحاجة

في المعامل الكبيرة وتخزن لغرض استخداميا عند % 25 -20تحضر المحاليل الممحية بتركيز 
الحاجة اما المعامل الصغيرة فانو يجري تحضير المحاليل السكرية والممحية بالتركيز المطموب 

 في تحضيرىا أي خطأ ضبط قياس ىذه المحاليل الن إجراء ومن الضروري .يوميا عند الحاجة
ىمية خاصة أان عممية التجنيس والقياس بصورة مضبوطة ليا ، وسيكمف المعمل خسارة كبيرة

 .قبل استخدام المحمول

 :زطرق قياس التركي

اليدف من قياس تركيز المحاليل المحمية والسكرية ىو لمحصول عمى منتوج متجانس من التراكيز 
و الممحية  وبالتالي الحصول عمى جودة المنتوج النيائي ومن الطرق المستخدمة في أالسكرية 

 :قياس التراكيز لممحاليل السكرية والممحية ىي

 Hydrometerروميتر دالياي-1

 Referactometerكتوميتر االرفر-2

 Pycnometerقنينة الكثافة  -3

 Westphal Balance ميزان ويستفال- 4

: (المكثاف)الهايدروميتر

عبارة عن انبوب زجاجي مغموق النيايتين واحد االطراف تحتوي وزن ثقيل من الرصاص او 
( 100)الى االسفل (صفر)الزئبق لضمان استقرار المكثاف داخل المحمول وىو مدرج من االعمى 

وىذا يعتمد عمى نوع المكثاف، االساس الذي يعمل فيو المكثاف يعتمد عمى قاعدة ارخميدس 
وىذا ( (الكثافةXحجم السائل )الجسم المغمور في السائل يفقد من وزنو بقدر وزن السائل المزاح )

 .مايعرف بقانون الطفو
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 :اىم النقاط التي يجب مراعاتيا عند القياس

 .ان يكون اليايدروميتر نظيف وجاف-1

 .ان يكون المحمول المراد قياسو رائق وصافي المون-2

 .ان يكون المحمول متجانس ويفضل المزج قبل االستخدام-3

 .تسجيل درجة الحرارة لممحمول قبل اجراء عممية القياس-4

 .اخذ القراءة المقابمة لمسطح العام لمسائل-5

 .يجب أن ال يالمس اليايدروميتر جدار اإلناء الذي يحتوي المحمول-6

عند درجة % 26.5إن أقصى درجة إشباع يمكن أن يصل الييا المحمول الممحي ىي : مالحظة
فما سبب جعل المكثاف .  عند الغميان29 -28 درجة مئوي ويمكن ان تصل إلى 25حرارة 

 ؟ الجواب ىو لجعل المكثاف مالئما لقياس المحاليل السكرية التي قد تصل إلى 70مدرجًا إلى 
 .أعمى من ذلك

 :أنواع الهايدروميترات
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تستخدم لقياس المحاليل السكرية وتعطي النسبة المئوية مباشرة عمى : (Balling)البالنج  -1
في الحقيقة ان ىذا النوع من المكاثيف تم االستغناء عنو بعد . م°17.5 درجة حرارة 

ظيور مكثاف البركس الذي تم اقتراحو لتعديل االخطاء التي تعاب عمى مكثاف 
Balling. 

 .( بوميو 0.55=بركس1 ) تستخدم لقياس المحاليل السكرية والممحية : (Brix)البركس  -2
 .تستخدم لقياس المحاليل السكرية والممحية: (Baumé)بوميو  -3
م 15.5 °يقيس درجة تشبع المحمول بالممح عند درجة مئوية : (Salometer)سالوميتر  -4

أي  (%1) درجات منو تعادل نسبة مئوية واحدة 4وكل  (100صفر الى  )ومقسم من
لدرجة اإلشباع لممحمول % 26.5 لمماء المقطر إلى  0)أن السالوميتر يعطي تدريج من 

 .ممح% 20 درجة سالوميتر يساوي 80فالمحمول الذي قياسو  (الممحي
 يمكن تحويل قراءة أنواع اليايدروميتر من قراءة نوع الى اآلخر وفق ما يمي : 

1        Brix=1 Balling =0.55 Baume=2.2  Salometer 

Brix = Baumé * 1.8 

 

e.g.      22.0 oBrix/1.8 ~ 12.2oBaumé 

 :تعديل القراءة حسب درجة حرارة القياس

او ما  ( (20oC @م°20عادة يتم تعيير المكاثيف عند تصنيعيا لتتم القراءة بيا بدرجة حرارة 
ولغرض إعطاء القراءة المضبوطة يجب تعديل القراءة حسب درجة حرارة . فيرنيايت68° يساوي 

م ° 1 درجة لكل ارتفاع في درجة الحرارة مقداره 0.3 تضاف Bauméالمقياس فإنو في حالة الـ 
 درجة من القراءة ° م0.3أما في حالة النقص فانو يطرح . م التي صمم الجياز عمييا° 20عن 

. م التي صمم الجياز عمييا° 20م عن °1من كل نقص مقداره 

م ° 1 لكل ارتفاع او انخفاض مقداره 0.05 فإن اإلضافة أو الطرح تكون بمقدار Brix أما 
. م التي صمم الجياز عمييا° 20عن  (بالتتابع)

م تزداد او تنقص ° 5.6 درجة سالوميتر لكل 1 أما السالوميتر فانو يتم اضافة او طرح 
 .م  التي صمم السالوميتر لقراءة التركيز عندىا ° 15.6عن  (بالتتابع)
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 : لغرض تحويل درجة الحرارة المئوية الى فيرنيايت فانو تطبق المعادلة التالية

  (9 / 5) ×( 32- فهرنهايتي)= مئوي

 ((9/5×)مئوي)+ 32 = فهرنهايتي 

 

م فما ىي الزيادة ° 20م والمكثاف منظم لمقراءة عمى ° 30 اذا كانت درجت الحرارة :1س
 الواجب إضافتيا؟

م °10 =20-30 الفرق بدرجات الحرارة           /  ج

في حال كون المكثاف المستخدم من نوع بوميو فان الزيادة الواجب اضافتيا لقراءة  -1
: المكثاف ىي

  Baume) )  درجة واجب إضافتو الى قراءة المكثاف 3= 0.3*10

فان الزيادة الواجب اضافتيا لقراءة  بسكش  في حال كون المكثاف المستخدم من نوع -2
: المكثاف ىي

 (Brix) درجة واجب إضافتو الى قراءة المكثاف  0.5= 0.05*10

 

  :Referactometerأنواع الرفراكتوميتر 

:  نيداة بسيطة لقياس تركيز المحاليل السكرية وىو عمى نوعأكتوميتر االرفر

1- Hand Referactometer: 

 بسيطة وسريعة وتستخدم فيو كميات قميمة من النماذج (.Hand Ref)طريقة القياس بيذا الجياز
كما في قياس  (لممواد الصمبة الذائبة% )كنسبة مئوية لغرض الفحص، والقراءة تكون مباشرة 

. تراكيز عصير الطماطة، المربيات وغيرىا
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2 -Abbe Referactometer:  

لقياس معامل االنكسار لمضوء المار بالمحمول، وبواسطة استخدام جداول  Abbe Refيستخدم ـ
خاصة بالعالقة بين التركيز ومعامل االنكسار يمكن استخراج التركيز وقد نظمت األجيزة الحديثة 

.  التركيز مباشرةً إلعطاء

 

 :قنينة الكثافة

تؤخذ قنينة الكثافة الموزونة بدقة وتمأل بالسائل وتوزن ثم تغسل وتجفف وتوزن وىي ممموءة 
: بالماء ، وتحسب الكثافة النوعية كاآلتي

 

 عند) وزن القنينة ممموءة بالماء /وزن القنينة ممموءة بالسائل = الكثافة النوعية لمسائل 
. (نفس درجة الحرارة

 ىناك عالقة بين الوزن النوعي لمسائل وتركيزه بدرجة البوميو :

. (بوميو -145)/ 145 =الوزن النوعي
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 :Westphalميزان ويست فال 

ميزان حساس يمكن ان يستعمل لقياس الوزن النوعي لممحاليل ذات الوزن النوعي االعمى من 
الواحد مثل المحاليل الممحية او السكرية وكذلك المحاليل ذات الوزن النوعي االقل من الواحد 

ويعتمد في عممو عمى وزنو ثقل محدد وىو غاطس داخل المحمول . مثل المذيبات العضوية 
(. 1.3497 )حيث يمكن ان يعطي قياس الوزن النوعي الى المرتبة الرابعة بعد الفارزة مثل

 

 

 

 

 

 

 

 :Person Squareاستعمال مربع بيرسن 

حيث يمكن تقدير كميات الخمط من . يستعمل مربع بيرسن لتحضير المحاليل السكرية أو الممحية
الماء والسكر لمحصول عمى التركيز المطموب أو خمط محمولين معمومي التركيز لمحصول عمى 

فمثال لمحصول عمى  (% 100)وتركيز السكر  (صفر)تركيز جديد وىنا يعتبر تركيز الماء 
والناتج  (%100)والسكر (%صفر)فان المواد الداخمة فيو ىي الماء % 60تركيز سكري 
 :اذ تتبع الخطوات التالية إليجاد التركيز المطموب (%60)المطموب ىو 

 :رسم مربع بيرسن وتعين فيو التراكيز المطموبة واالصمية كما مبين -1



 فدوى وليد عبد القهار. مالجزء العممي                 /  الغذائيةصناعاتالمبادئ 

8 
 

 

 

 .وضع المعمومات المعطاة عمى المربع كما في اعاله-2

          100-60 =40   

  كمية100 =40+60=المجموع 

 %60 كغم محهول تسكيزه 100 كغم ماء انناتح 40 كغم صكس مع 60وىرا يعني خهط 

   كغم 250مثال نحتاج انى :-     إذا أزيد كميو اكبس أو اقم يطبق ما يأتي - 3

                                                               كميو انمحهول                          كميو انضكس

          100 60                

 س 250 

 

 250 كغم ماء لمحصول عمى 100 يضاف ليا  .  سكر كغم150=100( /60× 250)=س
 %(60)كغم محمول سكري 

 

 :الدرس العممي 

 .سكر% 50 كغم محمول سكري تركيزه 1حضر -1

 .من المحمول االول% 20حضر نصف كغم محمول سكري تركيزه -2

 .من المحمولين االول والثاني % 35حضر نصف كغم محمول سكري تركيزه -3



 فدوى وليد عبد القهار. مالجزء العممي                 /  الغذائيةصناعاتالمبادئ 

9 
 

 Brix, Balling, Bé, Refractometereِقس المحاليل الثالثة أعاله بواسطة - 4

 Salometer, Béوقم بقياسو بواسطة % 20حضر محمول ممحي نصف كغم بتركيز  -5

 10 كغم من محمول سكري تركيزه 20 احسب كمية السكر الواجب إضافتيا لرفع تركيز /س
 . بوميو30بركس إلى 

: المصادر

1. I de Zoysa, B Kirkwood, R Feachem, E Lindsay-Smith. 1984. 
Preparation of sugar-salt solutions. Trans R Soc Trop Med 
Hyg.78(2):260-2.  doi: 10.1016/0035-9203(84)90294-3. 

2. Z Lukmanji. 1988. Formulae of sugar-salt solutions 
recommended for treatment of diarrhoeal dehydration at home in 
African countries. Ann Trop Paediatr. Mar;8(1):35-
7. doi:10.1080/02724936.1988.11748535. 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=de+Zoysa+I&cauthor_id=6464119
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kirkwood+B&cauthor_id=6464119
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Feachem+R&cauthor_id=6464119
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lindsay-Smith+E&cauthor_id=6464119
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lukmanji+Z&cauthor_id=2456720

